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Nossa capa 

Coronel Alcides Jácomo 
Degobbi 

O Coronel 12.843-A Alcides Jácomo Degobbi, autor da música da "Canção da 

Policia Militar", que o imortalizou, era filho de Albino Degobbi e de D. Maria 

Degobbi. Nasceu em Descalvado-SP em 18/10/1919. Casou-se em 23/06/ 45 com 

a Sra. Maria Violeta Fulco Degobbi, com quem teve quatro filhos: Sônia Maria, 

Devarlene Antonio, Antonio Fernando e Ângela Regina. 

Incorporou-se à então Força Pública em 16/09/39 no Centro de Instrução Mili

tar, como Soldado, sendo classificado no 2.º BC, o histórico "2 de Ouro". 

Serviu ainda no 1.º Batalhão de Caçadores, o glorioso "Batalhão Tobias de Aguiar" 

(1940), BG (1947), Quartel General (1948), 4.º BC, o afamado 4.º BPM/I de Bauru 

(19 51) e no Corpo Musical, de 19 53 até sua transferência para a inatividade. Percorreu 

todos os passos da carreira policial militar, acessando o oficialato, como 2.º Tenente, 

em 24/05/56; Promovido a 1.ºTenente em24/05/58, Capitão em 15/12/60, Major 

em 24/05/64, tendo obtido as últimas promoções já na inatividade, para a qual se 

transferiu em 01/06/66. 

Músico talentoso, organizador e chefe capaz, foi membro do Conselho Regional 

Provisório da Ordem dos Músicos do Brasil - Seção São Paulo, em 1962. 
1 

Relata Laura Della Mónica que foi em início de 1964 que o então Comandante 

Geral da Força Pública, General João Franco Pontes, fez prosperar no seio da j\filícia 

uma idéia de uma canção que, no dizer de Della Mónica," ... evocasse seu passado de 

glórias para ser cantada nas solenidades marcantes e dias de festa nacional". 

Ainda no primeiro bimestre daquele ano, enviou Franco Pontes uma delegação, 

acompanhada de um expediente e subsídios, ao poeta Guilherme de Almeida, con

vidando-o a escrever o poema. 

Guilherme aquiesceu ao pedido, mas os meses se passavam sem que o resultado 

1
Mônica, Laura Della, História da Banda de Música da Polícia Militar do Estado de São 

Paulo in Arruda, L.E.P. A Canção da Polícia Militar. A Força Policial, SP, n.º 46, p. 46-
47, abr/mai/jun2005. 
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do trabalho fosse entregue. 

Buscando tranqüilizar o General Franco Pontes, que se mostrava ansioso, expli

cava Guilherme: 

"- Comandante, a inspiração não se força, vem naturalmente". 

Finalmente, numa manhã de dezembro, Guilherme interrompeu a barba que 

fazia e escreveu, de um só impulso, a letra da Canção. 

Confiou-a então o Comandante Franco Pontes ao Major Degobbi, que a con

cluiu com celeridade, remetendo-a ao 2.º Tenente Músico Nelson dos Santos, que a 

arranjou em 48 horas. Estava concluída, assim, a canção "Cento e Trinta de Trinta e 

Um", apresentada em audiência ao Comandante Franco Pontes e a Guilherme de 

Almeida no auditório "Major Antão" e, em 15/12/64, apresentada a público pela 

primeira vez, no antigo quartel do CFA, hoje Academia de Polícia Militar do Barro 

Branco. 

Aprovada pelo Decreto Estadual n.º 44.439, de 21/01/65, e transcrita no Bole

tim Geral n. º 17, de 28 / O 1 / 65, surgia aí a "Canção da Polícia Militar". 

Os assentamentos do Cel Degobbi registram elogios de 18 Comandantes Ge

rais, do Chefe do Estado-Maior do Exército Francês e herói da resistência francesa 

durante a II Guerra Mundial,Jean de Lattre de Tassigny, do Chefe da Casa Militar do 

Presidente norte americano Harry S. Truman. 

Quando da primeira audição da "Canção da Polícia Militar" em evento musical de 

gala, ocorrido no Teatro Municipal, o Comandante Franco Pontes assim avaliou 

Degobbi: 

"Congratulo-me com a Força Pública por ter, a frente de seu C.M., Oficial tão 

brilhante, cuja cultura profissional, inteligência e lealdade foram, mais uma vez, evi

denciadas quando da elaboração da música da Canção da Força Pública-130 de 31-

apresentada em primeira audição, no Teatro Municipal, granjeou entusiásticos aplau

sos do mundo oficial de São Paulo que lotava aquela tradicional casa de espetáculos. 

O Major Maestro Degobbi tem-se mostrado de uma invulgar capacidade de trabalho 

e profundo conhecedor dos problemas do Corpo Musical, dinamizando-o a ponto 

de permitir levar avante os planos traçados pelo Comando Geral para dotar a Banda 

de Música do material e pessoal necessário à sua característica". 

Alcides Jácomo Degobbi faleceu em 1999. 
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ERRATA 

O episódio descrito às fls. 6 da edição nº 58 de ''A Força Poli

cial" informa que o então Major Heliodoro Tenório da Rocha Mar
ques teria sido punido por sua manifestação em desagravo à honra 

da Corporação, atingida, sob sua ótica, pela manifestação do en

tão DGI, Cel EB José Veríssimo. 

O fato está registrado com incorreção. 

Na verdade, a manifestação do Major Rocha Marques resultou 

em sua movimentação para o 5º Batalhão (Taubaté), mas não em 

punição disciplinar. 

É importante registrar também, para evitar interpretações sim

plistas, que, embora os adeptos da linha chamada "militarista" da 

Força defendessem a preservação da Instituição corno organiza

ção apta a atuar corno força armada regional, foi essa geração que, 

reconhecendo as mudanças inexoráveis, particularmente pós-Se

gunda Guerra Mundial, capitaneou a migração da FP para as ativi

dades de policiamento ostensivo, atividade, aliás, das quais a Cor

poração nunca se afastou desde sua fundação, em 1831. 

O registro incorreto deveu-se a erro de revisão, pelo que o au
tor do texto pede desculpas aos familiares do eminente Oficial 

citado, bravo, inteligente e irrepreensível, um paradigma de digni
dade que inscreveu seu nome na história da Polícia Militar. 

Revista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 59 - jul/ago/set 2008 5 





Sumário 

I. Paradoxos e Paradigmas: São Paulo reduz taxa de ho
micídios na melhor relação mundial de resultado/tem-
po - Roberto Antonio Diniz 11 

II. A questão da legitimidade do uso de algemas -
Fernando Capez 19 

III. Tiro de comprometimento (Sniper): aspectos ge-
rais - Bruno Régio Pegoraro 2 3 

IY. O militar na Reserva/Reforma e sua aposentadoria 
como civil. Visões do STF e do TCU - Emerson Odi-
lon Sandim e Ana Paula Feitosa Prates 3 5 

V O princípio da eficiência e a atividade policial militar 
- Fábio Bellote Gomes 4 7 

VI. Proposta de Emenda Constitucional nº 21/05: inép
cia por inconstitucionalidade material e seus efei
tos nos crimes propriamente militares estaduais -
Fábio Nakaharada 5 9 

VII. LEGISLAÇÃO 

1. Decreto Federal nº 6.583, de 29 de setembro de 2008 
- Promulga o Acordo Ortográfico da Língua Portugue-
sa, assinado em Lisboa, em 16 de dezembro de 1990. 19 

Revista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 59 - jul/ago/set 2008 7 



2. Provimento 04/07 da Corregedoria Geral do Tribu
nal de Justiça Militar do Estado de São Paulo -
CGER, de 5 de dezembro de 2007 - Medidas de 
Polícia Judiciária Militar em ocorrências de crimes 
militares dolosos contra a vida em que a vítima é ci-
~- 127 

3. Ato Normativo nº 549 - PGJ-CPJ, de 27 de agosto 
2008 (Pt. nº. 69.538/2008) - Reorganiza o Grupo 
de Atuação Especial de Combate ao Crime Organi
zado (GAECO) no âmbito do Ministério Público do 
Estado de São Paulo, e dá outras providências. 

4. Ato Normativo nº 550 - PGJ, de 27 de agosto de 
2008 (Pt. nº. 69.538/08) - Institui os Núcleos de 
Atuação Regionalizada do Grupo de Atuação Espe
cial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) 
no âmbito do Ministério Público do Estado de São 
Paulo, e dá outras providências. 

5. Resolução SAP - 99, de 20 de junho de 2007 - Dis
põe sobre o porte de arma de fogo, de uso permitido, 
aos integrantes da carreira de Agentes de Segurança 
Penitenciária e da classe de Agentes de Escolta e v'i
gilância Penitenciária. 

6. Resolução SAP - 100, de 29 de junho de 2007 -
Constitui Comissão para acompanhamento, contra-

Revista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 59 - jul/ago/set 2008 

129 

135 

141 

8 



,, 

le e fiscalização da emissão das Carteiras de Identi
dade Funcional - C/Fs, destinadas à concessão de 
porte de anna de fogo, fora do local de trabalho, aos 
integrantes das carreiras de Agente de Segurança Pe
nitenciária e de Agente de Escolta e Vig11ância Peni
tenciária. 

7. Resolução SAP-239, de 9 de setembro de 2008 -
RESOLUÇÃO SAP-239, DE 09 DE DETEMBRO 
DE 2008 -Altera as Instruções Nonnativas para con
cessão de porte de anna de fogo de uso pennitido ao 
Agente de Segurança Penitenciária e ao Agente de 
Escolta e Vigilância Penitenciária, fora de serviço, que 
fazem parte integrante da Resolução SAP-99, de 29/ 

149 

06/2007. 151 

8. Portaria DGP - 12, de 20 de agosto de 2008 - Disci
plina a aquisição e porte de anna de fogo por Poli-
ciais Civis. 15 3 

VIII. JURISPRUDÊNCIA 

1. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - Recurso Ex
traordinário 205.260-4 - Minas Gerais - Policial 
Militar. Processo administrativo disciplinar. Valida
de. Ampla defesa assegurada. Defensor dativo, sem 

Revista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 59 - jul/ago/set 2008 9 



contestar a materialidade do ilícito disciplinar, ex
trai dos testemunhos acerca das qualidades pessoais 
do acusado a base de sustentação do pedido de im
posição de pena menos severa que a exclusão. Pro-
vimento ao recurso negado. 157 

2. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - Habeas 
Corpus 88.452-1 Rio Grande do Sul - Habeas 
Corpus. Crime de desobediência. Atípicidade. Mo
torista que se recusa a entregar documentos à auto
ridade de trânsito. Infração administrativa. 

3. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - Recurso 
Especial nº 782.834 - MA (2005/0155710-2) - Pro
cessual Civil. Responsabilidade Civil do Estado. 
Ação de indenização por danos morais. Prisão ile
gal. Ato ilícito praticado por agente público (Dele
gado de Polícia). Abuso de autoridade. Denunciação 
à lide. Direito de regresso. Violação dos arts. 165, 
458, e 535 do CPC: Inexistência. Provimento ao re-

163 

curso especial negado. 16 9 



I. PARADOXOS E PARADIGMAS: SÃO PAULO REDUZ TAXA DE 
HOMICÍDIOS NA MELHOR RELAÇÃO MUNDIAL DE 
RESULTADO/TEMPO 

ROBERTO ANTONIO DINIZ, Coronel PM 
Comandante-Geral da Polícia Militar do Es
tado de São Paulo. 

A Revista Época (07JUL2008 - 1 ª edição), traz entrevista com Willian 
Andrews, o principal assessor de Willian Bratton, então chefe de polícia do 
Departamento de Polícia de Nova York, na qual estabelece um pequeno 
comentário daquilo que foi primordial na gestão daquela polícia para alcan
çar os resultados divulgados. 

A autora da matéria, Solange Azevedo, chama a atenção para seu traba
lho com a frase: "O que o Brasil tem a aprender com um dos homens por 
trás da redução de 78% nos homicídios em Nova York". 

Basicamente, o artigo direciona as ações daquele Departamento de Polí
cia para duas grandes vertentes da administração gerencial: reformar a polí
cia e reestruturar a segurança pública e reformulação operacional. 

No item de reforma da polícia e reestruturação da segurança pública, 
observam-se quatro ações específicas: ênfase na gestão e nos resultados; 
descentralização do Departamento de Polícia; pensar e agir como uma em
presa e, por último, melhores salários e educação aos policiais. 

No que se relaciona à reformulação operacional, o entrevistado mencio
na a necessidade de repensar a forma de lidar com os dados estatísticos, 
retoma os princípios da chamada "Tolerância Zero", como um reforço da 
qualidade de vida, abrangendo o combate aos pequenos delitos e infrações e 
a revitalização de áreas urbanas. 

Ainda na visão operacional, ressalta a importância do mapeamento nos 
casos de roubo e furto e determinação do padrão desses crimes; o controle 
de acesso de armas e o combate ao poder dos traficantes por meio. do inves
timento em inteligência para desmantelamento de gangues de traficantes, 
principalmente dos chefões do tráfico. Finalmente, ressalta o valor da cola
boração de detentos através de interrogatórios cuidadosos e detalhados que 
revelam informações precisosas para o combate a criminalidade. 
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Para finalizar, segundo HESKE1T ( HESKETT, James. L. Gerenciando 
para Resultados na Comunidade do Futuro. Publicado no livro A Comuni
dade do Futuro: idéias para uma nova comunidade. Francês Hesselbein et 
al. Tradução Bazán Tecnologia. 2ª Ed. São Paulo: Futura 1998, p.147), esta 
é a equação de valor utilizada por Bratton em Nova York: '~ equação do 
valor é baseada no princípio simples de que as pessoas não compram funci
onários ou serviços, mas sim resultados. Isso se aplica tanto a funcionários 
de uma organização como aos 'clientes' servidos por ela". 

Os elementos da equação do valor são: 

Resultados + Qualidade do Processo 
Valor= 

Preço+ Custo de Acesso Assimilado pelo Cliente 

O paradoxo sobre os padrões e resultados do produto nacional e do inter
nacional é uma característica marcante que surge nas análises que são reali
zadas nos diversos segmentos de produtos e serviços, públicos ou privados, 
e que merece uma reflexão. 

Despertou atenção a matéria em uma primeira e simples análise, por ve
rificar de pronto nela, que ao contrário do que sugere o enunciado ( o que o 
Brasil tem a apreender. .. ), no caso de São Paulo, não há nenhum novo en
sinamento, especialmente no âmbito da Polícia Militar na fala do entrevista
do. 

Mesmo porque não são novos os posicionamentos e conceitos ali expres
sos e todos estes, como outras experiências e boas práticas de organizações 
de outros países, foram pesquisados e estudados por nós. 

Assim, o sistema de gestão da Polícia Militar abriga tais conceitos, logi
camente com adequações à realidade social, cultural e estrutura legal brasi
leira, com resultados satisfatórios, como é do conhecimento, no controle da 
criminalidade, expressos inclusive na redução de aproximadamente 70% de 
homicídios em todo o Estado. 

Breve análise da matéria, confrontando com o modelo de gestão da Polí
cia Militar do Estado de São Paulo, que sinteticamente abaixo se descreve, 
demonstra que nada devemos ou pouco temos a aprender no atual estágio 
com personalidades da segurança pública de outros países. Ou, ainda, que 
temos o direcionamento correto. 
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Por meio do estudo minucioso das informações trazidas pelo entrevista
do, aliado ao conhecimento literário sobre a ação gerencial no Departamen
to de Polícia de Nova York, é possível estabelecer similaridades entre diver
sos pontos levantados e as ações gerenciais da política de Segurança Pública 
do Estado de São Paulo, especialmente no que diz respeito à Polícia Militar. 

No que se refere a reformar a polícia e reestruturar a segurança pública, 
a Polícia Militar iniciou em 1996 a implantação da Gestão pela Qualidade, 
que envolve conceitos modernos de gestão, definição de processos e pa
drões, com foco nos resultados. Esse processo evoluiu ao longo destes anos, 
partindo de ações tendentes a capacitar seus integrantes, especialmente nos 
níveis de supervisão, de gerência e direção, mudando culturas e conceitos 
antigos calcados no modelo burocrático de gestão para os modernos concei
tos, alcançando na atualidade a consolidação de sistema de gestão funda
mentado neste modelo. 

A descentralização, que não é conceito novo em nossa estrutura de segu
rança pública, nos últimos anos ganhou em qualidade por meio da adequa
ção de áreas circunscricionais da PM e PC, além da criação de novas Unida
des da Polícia Militar (Batalhões e Companhias) privilegiando o princípio 
da responsabilidade territorial e melhorando a ação de comando, pela dimi
nuição das áreas de responsabilidade e dimensão dos efetivos dos con1an
dantes, além de instalações de Bases Comunitárias de Segurança. Após vá
rias ações de reengenharia estrutural e conceitual, a Polícia Militar pensa e 
age como uma empresa à medida que administra dentro do conceito gerencial 
de seu Planejamento Estratégico, que define padrões gerenciais, com as res
pectivas medidas de desempenho e de resultados, que possibilitam o contro
le do chamado Ciclo PDCA de sua gestão. 

Quanto à reformulação operacional, a Polícia Militar adotou o Mapa do 
Crime, como maneira de repensar a forma de lidar com os dados estatísti
cos. Para tal, desenvolveu ferramentas de inteligência como o COPOM
ON-LINE e o FOTOCRIM, além do desenvolvimento no âmbito da SSP 
do INFOCRIM, e implementou o Plano de Policiamento Inteligente, onde 
ocorre detalhadamente o mapeamento nos casos de roubo e furto - utilizan
do-se das ferramentas de inteligência citadas - , determinando os padrões de 
atuação dos delinqüentes, seu modus operandi, e a geografia de cada uma 
das modalidades criminosas, que são traduzidas nos Cartões Prioridade de 
Patrulhamento para combate efetivo e pontual nas chamadas Áreas de Inte
resse de Segurança Pública - AISP. 

Revista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 59 - jul/ago/set 2008 13 



Faz parte, ainda, dessa reformulação operacional, a distribuição dos efe
tivos - e por conseqüência dos recursos materiais necessários - com base em 
critérios técnicos, por meio de fórmulas desenvolvidas no Estado-Maior da 
PM, e, a estratégia de emprego destes efetivos por meio de programas de 
policiamento, destinados cada um deles a atender a necessidades específicas 
de polícia ostensiva (Programa de Radiopatrulha, Programa de Força Táti
ca, Programa de Policiamento Escolar, Programa de Policiamento Comuni
tário, Programa de Policiamento Integrado, Programa de Policiamento com 
Motocicletas - ROCAM, Programa de Policiamento de Trânsito), o que tem 
proporcionado significativa melhoria na redução criminal e melhoria no aten
dimento à população, direcionando recursos específicos à demanda. Cite-se 
como exemplo a redução de crimes em cruzamentos e congestionamentos 
proporcionada pelo Programa Rocam e de Trânsito, ou ainda os resultados 
da Operação Direção Segura na prevenção a acidentes de trânsito. 

Para o combate às facções criminosas ( que pode ser entendido como as 
gangues citadas pelo entrevistado), mormente ao tráfico de entorpecentes, 
a Polícia Militar criou o Setor de Macrocriminalidade, que trabalha com 
inteligência para o desmantelamento de grupos criminosos, atuando forte
mente no combate ao tráfico de drogas e monitoração de seus integrantes. 
Decorrente desse trabalho, mais de 3 centenas de integrantes de organiza
ção criminosa, condenados, foram recapturados e encarcerados. 

Finalmente, buscando a melhor qualidade de vida da população, a Polícia 
atua em Operações de Saturação por Tropas Especiais, antecedendo a ação 
de políticas públicas de outorga da cidadania, denominada Virada Social, 
nas áreas em processo de degradação, revitalizando-as, em estreita parceria 
com as demais Secretarias do Governo. Além, obviamente do Programa de 
Policiamento Comunitário, que tem no PM o catalizador dos problemas que 
afetam a vida da comunidade, com reflexos na segurança pública, atuando 
de forma a encaminhar soluções, muitas vezes na área da prevenção primá
ria. Nesse sentido, os Gestores da Polícia Militar estimulam e atuam viva
mente nos Conselhos Comunitários de Segurança ou de Bairros, conscien
tes de suas responsabilidades territoriais e compromisso com a comunidade 
local a que servem, também reflexo da descentralização operacional. Preva
lece o conceito de que a Polícia Militar pensa global e age localmente. 

Agrega valor a esse processo a emissão diária pelos patrulheiros do cha
mado Relatório sobre Averiguação de Indícios de Infração Administrativa 
- RAIIA, que em última instância, comunica à autoridade administrativa 
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competente infrações menores que possam contribuir para o surgimento de 
prática delituosa ou mesmo criminosa. Trata-se de prevenção primária. 

Estas ações ( OSTE, Pol Comunitário/atuação em Consegs e instituição 
dos RAIA) têm conduzido as ações de combate à desordem urbana, por 
exemplo, envolvendo a atuação de órgãos das três esferas de governo, me
lhorando os espaços urbanos (ações de prevenção primária) com significati
vos resultados na diminuição da criminalidade ( cite-se como exemplos as 
ações do Largo 13 de Maio e do Jardim Elisa Maria, dentre tantas outras) 
guardando proporção a chamada Tolerância Zero, respeitadas as peculiari
dades locais à medida que há diferenças culturais e sociais marcantes entre 
as duas nações. Registre-se que a adoção do modelo Tolerância Zero como 
foi aplicado naquele país, testado em São Paulo, demonstrou ser inviável e 
não surtiu resultados satisfatórios devido à nossa estrutura legal, deficiênci
as de outros órgãos ( a quem encaminhar menores infratores, mendigos etc.?) 
e o fato de a Polícia Militar não deter o ciclo completo de polícia, que não 
propiciaram o efeito coercitivo desejado, ao contrário, a sensação de impu
nidade. 

Quanto ao tema título da matéria que diz que é preciso "investir nos 
Policiais", o entrevistado afirma que oferecer melhores salários e educação 
melhora o desempenho policial e pode reduzir a corrupção, não há dúvidas 
quanto às medidas e ações implementadas no sentido de aprimorar continu
amente a seleção, formação, capacitação e instrução de manutenção de nos
sos efetivos. 

Nossos currículos são adequados a proporcionar ao Policial Militar for
mação adequada à prestação de serviços de polícia ostensiva e preservação 
da ordem pública em sociedade regida pelo estado democrático de direito, 
com ênfase no respeito aos direitos humanos. O Curso de Formação de Sol
dados tem duração de um ano e mais 1.600 horas aulas. 

Nova lei de ensino, sancionada este ano, confere a todos os cursos o grau 
superior em diversos níveis, desde o tecnólogo como técnico em segurança 
pública para a formação de Soldados até o doutorado em ciências de se
gurança e ordem pública aos Oficiais Superiores. 

Em todos os cursos são ministradas as técnicas não-letais e o aprendiza
do do Tiro Defensivo na Preservação da Vida-Método Giraldi (adotado pelo 
Comitê da Cruz Vermelha para Direitos Humanos e implantado em polícias 
de vários países a partir de instrutores da PMESP), além de significativa 
carga horária de Direitos Humanos. Anualmente, todo o efetivo freqüenta 
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estágio de aprimoramento profissional, no qual é novamente treinado e ava
liado nessa técnica, por meio do Teste de Aptidão de Tiro. 

Sistema de Saúde Mental inclui atendimento psicológico e programa de 
acompanhamento de policiais militares envolvidos em ocorrências críticas, 
por exemplo, ou que venham a apresentar problemas e desajustes, visando 
oferecer policiais em perfeitas condições psicológicas para prestar serviços 
à sociedade em atividade sem similar sob o ponto de vista de "stress" e 
desgaste emocional. 

Quanto à melhoria salarial, há proposta encaminhada pelo Comando e 
com aquiescência da Secretaria de Segurança Pública, para reformulação 
do sistema remuneratório, que embute o conceito de considerar as habilida
des profissionais e não os locais de exercício, o que se verificou impróprio e 
prejudicial. 

O paradigma é acreditar e defender o produto nacional. 
Observando os resultados alcançados pela Polícia Militar, dentro do uni

verso de 645 ( seiscentos e quarenta e cinco municípios) e a similaridade de 
ações gerenciais mencionadas na entrevista e as adotadas pela Polícia Paulista, 
há de se concluir que São Paulo está no caminho certo. 

O quadro sinóptico anexo demonstra que o conjunto de ações gerenciais 
adotadas pela Polícia Militar do Estado de São Paulo se apresenta como 
eficaz e surte efeito, dado aos resultados alcançados na redução dos homicí
dios na proporção de 67%, computando-se desde o ano de 2000. Vale dizer, 
os resultados aparecem num período de apenas sete anos de continuidade 
na política de combate ao crime, isto é: investimento em tecnologia e uso da 
inteligência policial. 

Em resumo, a execução do policiamento, orientada por meio do Plano de 
Policiamento Inteligente, representa uma administração por resultados que 
agrega valor à Segurança Pública. 

Além disso, aproxima a polícia da comunidade, que passa a interagir 
com os funcionários responsáveis pela aplicação da lei, o que é a essência da 
Polícia Comunitária. A estratégia da Filosofia de Polícia Comunitária repre
senta o compromisso maior, adotado pela Polícia Militar do Estado de São 
Paulo, de respeito à vida, à integridade física e à dignidade da pessoa, com 
irrestrita observância aos direitos e garantias individuais constitucionais. 

Por fim, a impressão que se tem é de que o tema chegou com atraso ou 
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fora de época para a Segurança Pública de São Paulo, em especial para a 
Polícia Militar. 

É preciso dizer: São Paulo reduz taxa de homicídios na melhor relação 
mundial resultado/tempo. 
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II. A QUESTÃO DA LEGITIMIDADE DO USO DE ALGEMAS 

FERNANDO CAPEZ é Promotor de Justiça, 
Deputado Estadual Presidente da Comissão 
de Constituição e Justiça da Assembléia 
Legislativa do Estado de São Paulo, Mestre 
em Direito pela USP, Doutor pela PUC/SP, 
Professor da Escola Superior do Ministério 
Público e de Cursos Preparatórios para Car
reiras Jurídicas e Presidente do Instituto 
Fernando Capez de Ensino Jurídico. 

Recentemente, um episódio envolvendo a prisão de personalidades pú
blicas e particulares, em operação deflagrada pela Polícia Federal ( denomi
nada Satiagraha ), e concomitantemente acompanhada pela mídia televisiva, 
reacendeu o debate em torno da legitimidade do uso de algemas. A discus
são acerca do emprego de algemas é bastante calorosa, por envolver a coli
são de interesses fundamentais para a sociedade, o que dificulta a chegada a 
um consenso sobre o tema. De um lado, deparamo-nos com o comando 
constitucional que determina ser a segurança pública dever do Estado, di
reito e responsabilidade de todos, sendo exercida para a preservação da 
ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos 
órgãos policiais (CF, art. 144); de outro lado, do Texto Constitucional ema
nam princípios de enorme magnitude para a estrutura democrática, tais como 
o da dignidade humana e presunção de inocência, os quais não podem ser 
sobrepujados quando o Estado exerce a atividade policial. Quando a Cons
tituição da República preceitua ser dever do Estado a segurança pública, a 
este devem ser assegurados os meios que garantam tal mister, estando, por
tanto, os órgãos policiais legitimados a empregar os instrumentos necessári
os para tanto, como a arma de fogo e o uso de algemas, por exemplo. O 
emprego de algemas, portanto, representa importante instrumento na atua
ção prática policial, uma vez que possui tríplice função: proteger a autorida
de contra a reação do preso; garantir a ordem pública ao obstaculizar a fuga 
do preso; e até mesmo tutelar a integridade física do próprio preso, a qual 
poderia ser colocada em risco com a sua posterior captura pelos policiais 
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em caso de fuga. 
Muito embora essa tríplice função garanta a segurança pública e indivi

dual, tal instrumento deve ser utilizado com reservas, pois, se desviado de 
sua finalidade, pode constituir drástica medida, com caráter punitivo, 
vexatório, ou seja, nefasto meio de execração pública, configurando grave 
atentado ao princípio constitucional da dignidade humana. 

Nisso reside o ponto nevrálgico da questão: A utilização de algemas cons
titui um consectário natural de toda e qualquer prisão? Caso não, em que 
situações a autoridade pública estaria autorizada a empregá-las? Haveria 
legislação regulando a matéria? Passa-se, assim, à análise da legislação pá
tria. 

A Lei de Execução Penal, em seu art. 199, reza que o emprego de algema 
seja regulamentado por decreto federal. Passados 24 anos desde a edição da 
referida Lei, que ocorreu no ano de 1984, anterior, portanto, à promulga
ção do próprio Texto Constitucional de 1988, nada aconteceu. Assim, as 
regras para sua utilização passaram a ser inferidas, a partir dos institutos em 
vigor. O Código de Processo Penal, em seu art. 284, embora não mencione 
a palavra "algema", dispõe que "não será permitido o uso de força, salvo a 
indispensável no caso de resistência ou de tentativa de fuga do preso", sina
lizando com as hipóteses em que aquela poderá ser usada. Dessa maneira, 
só, excepcionalmente, quando realmente necessário o uso de força, é que a 
algema poderá ser utilizada, seja para impedir fuga, seja para conter os atos 
de violência perpetrados pela pessoa que está sendo presa. No mesmo sen
tido, o art. 292 do CPP, que, ao tratar da prisão em flagrante, permite o 
emprego dos meios necessários, em caso de resistência. O parágrafo 3º, do 
art. 474, alterado pela Lei 11.698/2008, por sua vez, preceitua no sentido 
de que: "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". Da mesma forma, o art. 234, §1º, do Código de 
Processo Penal Militar prevê que "o emprego de algemas deve ser evitado, 
desde que não haja perigo de fuga ou agressão da parte do preso". Final
mente, o art. 10 da Lei 9.537/97 prega que: "O Comandante, no exercício 
de suas funções e para garantia da segurança das pessoas, da embarcação e 
da carga transportada, pode: III - ordenar a detenção de pessoa em cama
rote ou alojamento, se necessário com algemas, quando imprescindível para 
a manutenção da integridade física de terceiros, da embarcação ou da car-
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ga". Por derradeiro, em todos esses dispositivos legais tem-se presente um 
elemento comum: a utilização desse instrumento como medida extrema, 
portanto, excepcional, somente podendo se dar nas seguintes hipóteses: (a) 
impedir ou prevenir a fuga, desde que haja fundada suspeita ou receio; (b) 
evitar agressão do preso contra os próprios policiais, terceiros ou contra si 
mesmo. Percebe-se, por conseguinte, que, incumbirá à própria autoridade 
avaliar as condições concretas que justifiquem ou não o seu emprego, isto é, 
quando tal instrumento consistirá em meio necessário para impedir a fuga 
do preso ou conter a sua violência. 

Nesse processo, a razoabilidade, consagrada no art. 111 da Constituição 
Estadual, constitui o grande vetor do policial contra os abusos, as arbitrari
edades na utilização da algema. 

Sucede, no entanto, que, em algumas situações, tem-se lançado mão das 
algemas de forma abusiva, com nítida intenção de execrar publicamente o 
preso, de constranger, de expô-lo vexatoriamente, ferindo gravemente os 
princípios da dignidade humana, proporcionalidade e da presunção de ino
cência. 

Na verdade, a mídia televisiva, com o escopo de demonstrar a eficiência 
da atuação policial, tem promovido um verdadeiro espetáculo envolvendo a 
prisão de personalidades de destaque no setor público ou privado, geral
mente, autores de crimes do colarinho branco, os quais são algemados sob 
os seus holofotes, de forma humilhante, fato este que acabou inflamando os 
ânimos de uma parcela da sociedade, a qual passou a propugnar a ilegitimi
dade do uso de algemas. 

Desse modo, por conta desses exageros, aquilo que sempre representou 
um legítimo instrumento para a preservação da ordem e segurança pública, 
tornou-se objeto de profundo questionamento pela sociedade. 

Ao defender a ilegitimidade do uso de algemas, uma parcela significativa 
da sociedade esqueceu-se dos policiais, dos magistrados, representantes do 
Ministério Público, advogados que, na sua vida prática, se deparam com os 
presos, os quais, sem esses artefatos, representam grave perigo para a vida e 
integridade física de tais indivíduos e para a população em geral. 

A discussão, portanto, deixa de ter um tom meramente acadêmico e pas
sa a surtir efeitos concretos na vida de diversas pessoas. 
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III. TIRO DE COMPROMETIMENTO (SNIPER): 
ASPECTOS PENAIS 

1. INTRODUÇÃO 

BRUNO RÉGIO PEGORARO, Juiz de Direi
to no Paraná. 

No mês de outubro de 2006, a Associação dos Magistrados do Paraná, 

AMAPAR, promoveu, conjuntamente com a Polícia Militar do Paraná, Curso 
de Tiro e Direção Evasiva, o qual contou com a participação de vários cole

gas juízes. 

Na oportunidade, além das aulas práticas de tiro e direção evasiva, foram 

ministradas aulas teóricas, as quais abordavam, além da segurança no ma

nuseio de arma e direção, alguns pontos da atividade policial. 

Em uma dessas aulas, o Capitão Vieira, integrante do Pelotão de Choque 

da Polícia Militar do Paraná, expôs a função policial em situações de risco e 

trouxe à baila discussão a respeito das conseqüências jurídico-penais do tiro 
de comprometimento ( questões que serão mais bem esclarecidas no decor

rer do trabalho). 

Alguns colegas dignaram-se a expor suas opiniões, mas todas, de uma 
forma geral, não se aprofundaram no estudo do tema, o que é plenamente 
justificável, haja vista que se tratava de apenas uma conversa, onde, sequer, 
houve tempo e possibilidade de estudos. 

De qualquer forma, o tema é interessante porque nem magistrados, nem 

policiais, naquela oportunidade, evidentemente, conseguiram encontrar um 
ponto comum sobre as questões penais do tiro de comprometimento. 

Vale ressaltar: as situações de risco que exigem esta conduta do comando 

policial sempre ressoam na imprensa diante da gravidade em que são colo

cados o causador da crise, a vítima e os policiais envolvidos no gerenciamento 

da situação crítica. 

2. DA SITUAÇÃO CRÍTICA 

Antes da análise das conseqüências jurídicas do tiro de comprometimen

to, é necessário traçar alguns esclarecimentos a respeito da situação fática 
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em que esta manobra está inserida. 
A situação crítica que interessa para o presente trabalho é aquela em que 

o causador da situação de crise toma reféns, colocando em risco a vida das 
vítimas. 

Nestas situações sempre se busca uma resolução aceitável. 
Para que uma solução seja considerada aceitável do ponto de vista da 

atividade policial ocidental, é necessário ter em mente que sua função pri
mordial é preservar vidas, sejam elas da vítima, dos próprios policiais e, até 
mesmo, do causador do evento crítico e, em segundo plano, cumprir a Lei. 

Essa função primordial, somente a título de curiosidade, é exatamente 
contraposta ao que ocorre nas localidades em que são enfrentadas situações 
de terrorismo, como em Israel, onde a atividade policial visa cumprir a Lei 
e, após, preservar vidas. É que preservar a vida de uma vítima, ou até mes
mo do causador do evento crítico, pode refletir na morte de muitas outras 
em razão das características próprias que envolvem o terrorismo, como os 
homens-bomba. 

Pois bem, a atividade policial ocidental, incluindo, evidentemente, a bra
sileira, busca a solução da crise através de meios não letais, os quais se 
iniciam pela negociação. 

Uma vez constatado o insucesso dos meios não letais de solução da crise 
envolvendo reféns, a autoridade policial poderá optar pela utilização do tiro 
de comprometimento, solução extrema e que, sem sombra de dúvida, ferirá 
bens jurídicos tutelados pelo direito. 

3. DO TIRO DE COMPROMETIMENTO 
A partir deste ponto, resta definir-se o que vem a ser, exatamente, o tiro 

de comprometimento. 
O tiro de comprometimento equivale ao tiro de precisão ou sniper. 
O tiro de comprometimento, ou tiro de sniper, é uma das alternativas 

táticas que as organizações policiais dispõem para a resolução de situações 
críticas. 

Este tiro se constitui em um único disparo realizado por policial especi
almente treinado para este fim, sob as ordens do comandante da operação. 
Objetiva a imobilização imediata do causador da crise: via de regra, significa 
sua morte instantânea. 

Neste contexto, diante da possibilidade iminente da ofensa ao bem jurí
dico tutelado (vida), é de se delinear quais as possibilidades de sua utiliza-
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ção e, a partir daí, definir quais as conseqüências jurídicas penais de cada 

uma delas. 

4. DA LÓGICA NA ANÁLISE DO FATO EM SEDE DE DIREITO PENAL 
Busca-se, através deste artigo, definir as conseqüências jurídico-penais 

do tiro de comprometimento. Para tanto, é necessário que se indique qual 
deve ser a lógica do raciocínio, ou o caminho que deve ser percorrido pelo 

intérprete do fato levado a conhecimento. 
Para tanto, é necessário consignar a definição de crime. 
Em um conceito analítico descritivo, crime é toda conduta típica, anti

juridica e culpável ( destaca-se a teoria defendida por Damásio de Jesus em 
que a culpabilidade não se enquadra na definição de crime, mas como pres

suposto .de aplicação da pena). 
A análise de qualquer fato deve ser realizada nesta ordem, por cama~as, 

sem saltos. 
Ora, não há sentido discutir-se tipicidade uma vez observada a inexistência 

de conduta. 
Da mesma forma, uma vez verificada a existência de conduta, a qual, 

entretanto, não está individualizada em um tipo penal, não faz sentido ave

riguar se está permitida ou se é contrária à ordem jurídica e, menos ainda, se 

é ou não reprovável. 
Portanto, este é o caminho a ser percorrido na análise de toda situação 

em que se objetiva suas conseqüências penais: 
a) Verificação da existência de CONDUTA; 
b) se positiva, verificação de existência de TIPICIDADE; 
c) uma vez verificada a tipicidade, é de se buscar a ANTIJURIDICI

DADE; 
d) por fim, a reprovabilidade ou CULPABILIDADE. 
Conduta pode ser definida como toda ação ou omissão humana, voluntá

ria, conscientemente dirigida a uma dada finalidade. 

Tipicidade, por sua vez, é, na definição de Zaffaroni, o instrumento le
gal, logicamente necessário e de natureza predominantemente descritiva, 

que tem por função a individualização de condutas humanas penalmente 
relevantes porque penalmente proibidas, ou, em uma definição mais conci
sa, é o modelo legal de conduta proibida. 

Uma vez verificada a tipicidade, a antijuridicidade é presumida, isto quer 

dizer que, uma conduta típica é, presumivelmente, antijurídica, por que, em 
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princípio, viola o ordenamento jurídico, salvo permissivo legal expresso, que 
pode ter origem não só no direito penal, mas em todo o ordenamento jurídi
co. 

A antijuridicidade é, assim, o conflito da conduta com o ordenamento 
jurídico. 

Como exemplo de causas que afastam a antijuridicidade, ou 
antinormatividade, tem-se a legítima defesa. 

Ultrapassada a verificação da antijuridicidade, chega-se à culpabilidade: 
reprovabilidade do injusto ( conduta típica e antijurídica) ao autor da reali
zação dessa conduta porque não se motivou na norma, sendo-lhe exigível, 
nas circunstâncias em que agiu, que nela se motivasse. 

A culpabilidade possui três elementos; são eles a imputabilidade, a po
tencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa ( ou de 
acordo com o direito). 

É esse, portanto, o caminho teórico a ser percorrido por aquele que é 
incitado a interpretar um fato penalmente relevante. 

5. DAS ANÁLISES PENAIS GERAIS DO TIRO DO COMPROMETI
MENTO 

No presente item, serão indicadas algumas características gerais aplicá-
veis, em regra, para os casos de ocorrência do tiro de comprometimento. 

Situações especiais serão analisadas na seqüência. 
a. Da responsabilidade. 
A primeira pergunta que surge em relação a este aspecto é sobre de quem 

é a responsabilidade pelas conseqüências do disparo. Ou seja, quem, poten
cialmente, responderá pelo tiro de comprometimento. 

Diz o artigo 29, do Código Penal: 
Art. 29. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas 

a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. 
Como está expresso, todo aquele que, de qualquer modo, concorre para 

o crime, incide nas penas a ele culminadas. 
Isso quer dizer que, todo aquele que influenciou, ajudou, cooperou para 

o crime, poderá responder por ele. 
Mas, no caso do tiro de comprometimento, utilizado em ações policiais, 

a dúvida restringe-se à responsabilidade do atirador e do comandante da 
operação. Isso por que, em regra, o tiro somente é disparado depois de 
autorizado pelo supervisor da operação. 
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Neste caso, as dúvidas que surgem são: se ambos respondem, e, em caso 
positivo, na condição de autor ou partícipe. 

Dispõe o artigo 13 do Código Penal: 
Art. 13. O resultado, de que depende a existência do crime, somente é im

putável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a 
qual o resultado não teria ocorrido. 

Diante da redação do artigo 13, supra citado, poder-se-ia concluir, diga
se, de forma equivocada, que a imputação poderia recair somente na pessoa 
do atirador, pois foi ele quem deu causa ao resultado. 

Ocorre que a questão não é tão simples quanto parece. 
Prevalece, hoje, nas modernas doutrinas, o critério para indicação da 

autoria, o domínio do fato. 
Sob esse critério, é autor o que tem o domínio do fato. 
Este critério exige, sempre, uma análise do fato concreto para se estabe

lecer a autoria. 
E, possui o domínio do fato, aquele que possui o poder de determinar se, 

como, e quando o fato ocorrerá. 
Portanto, para que seja autor não é necessário que se efetue, propria

mente, o disparo. 
Pode ocorrer, ainda, uma divisão de tarefas para a realização de um fato. 

É o que se chama de domínio funcional do fato. 
Por esta teoria, cada qual possui uma tarefa, possuindo pleno domínio 

sobre ela, de modo que, somando-se todas as tarefas, se tem o todo: o fato 
imponível. 

A fim de clarear as idéias expostas, tomemos o seguinte exemplo: 
Alguém resolve matar seu desafeto e, para tanto, contrata três outras 

pessoas. 
Não há dúvida de que o primeiro possui o domínio do fato, eis que é 

quem decidiu se e como o homicídio será praticado. 
Os outros três vão ao encalço do desafeto, encontrando-o. Dois deles 

subjugam a vítima, enquanto o terceiro profere-lhe a facada mortal. 
Da mesma forma, esses três possuíam uma função para o cometimento 

do todo: o homicídio. 
É impossível imaginar, nesta situação, que somente é autor do delito de 

homicídio aquele de desferiu a facada, enquanto que os demais, incluindo o 
desafeto, são meros partícipes do delito. 

Ora, cada qual contribuiu determinantemente para a ocorrência do fato 
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punível, de modo que haverá, sem sombra de dúvidas, co-autoria entre to
dos. 

Transportando este exemplo para o caso em análise: o tiro de comprome
timento. Tem-se que o tiro é determinado, ou autorizado, pelo comandante 
da operação ( o tiro, sem esta autorização, será analisado oportunamente). 

Portanto, é o comandante quem determina o se e o como o tiro será 
realizado, possuindo, assim, o domínio do fato. 

Já no que se refere ao atirador, é fácil notar que possui ele o domínio 
funcional do fato, pois praticará o verbo típico. 

Deste modo, tanto o atirador como o comandante da operação estarão 
sujeitos, via de regra, à eventual persecução penal. 

Assim, nem atirador, nem comandante estão, em princípio, isentos de 
responsabilidade. 

b. Da conduta e da tipicidade. 
Em uma análise geral das possibilidades de utilização do tiro de compro

metimento, são possíveis observar algumas regras aplicáveis a todas as situ
ações: 

No tiro de comprometimento haverá, necessariamente, conduta, isto é, 
ação humana, consciente, voluntariamente dirigida a uma finalidade. 

Portanto, em relação a este aspecto não existe dúvida. 
Também não existe dúvida quanto à tipicidade do verbo praticado, o qual 

vem previsto no artigo 121, do Código Penal: 
Art. 121. Matar alguém. 
Ressalta-se que, como já consignado acima, o tiro de comprometimento 

visa, sempre, a parada imediata do causador da situação crítica com um 
disparo dirigido ao centro do rosto, nas proximidades do nariz, o qual, irre
mediavelmente leva-lo-á a óbito. 

Em sendo assim, as análises que se seguirão já consideram a existência de 
conduta e tipicidade, salvo, evidentemente, ressalvas existentes. 

6. DA ANÁLISE ESPECÍFICA PARA CADA CASO POSSÍVEL 
A partir de agora, analisar-se-á cada caso possível e suas conseqüências 

jurídicas penais. 

a. Primeira possibilidade: Disparo em momento adequado e que atinge 
exclusivamente o causador do evento crítico. 
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Conforme já se destacou acima, o tiro de comprometimento, por ser 
uma atitude de risco extremo e sem possibilidade de conserto posterior, 
deve ser utilizado cercado das maiores cautelas possíveis. 

Pois bem, o primeiro caso em análise sugere o sucesso pleno do tiro de 
comprometimento. Isso quer dizer que a situação concreta o recomendava, 
eis que esgotadas ou impossibilitadas todas as possibilidades de negociação 
ou utilização de meios não-letais. Ainda, o risco ao refém era iminente. 

Dada a ordem pelo comandante da operação, o policial responsável efe
tua o disparo, atingindo exclusivamente o causador do evento crítico. 

Não há nenhuma dúvida, como já se destacou, sobre a responsabilidade, 
nem sobre a existência de conduta e tipicidade. 

O que se deve discutir é a existência, em primeiro lugar, da antijuridicidade, 
e, caso positivo, da culpabilidade. 

O fato típico é, presumivelmente, antijurídico, ou seja, contrário ao orde
namento jurídico, salvo expresso permissivo previsto em lei. 

Os permissivos penais vêm previstos no artigo 23, do Código Penal. São 
eles, a legítima defesa, o estado de necessidade, o estrito cumprimento de 
dever legal ou o exercício regular de direito. 

Na análise do caso em tela não serão analisados os critérios impertinen
tes. 

O que se observa, em verdade, é a ocorrência do permissivo da legítima 
defesa. 

É que ninguém é obrigado a suportar o injusto, podendo agir por não 
haver outra forma de preservar seus bens juridicamente tutelados. 

Note-se bem que o artigo 25, do Código Penal, permite, de forma expres
sa, a utilização da legítima defesa como meio de afastar injusta agressão a 
direito próprio ou de outrem. Neste caso, é a chamada legítima defesa de 
terceiro. 

Cumpre destacar que a causa de justificação existirá mesmo que a agres
são não esteja em curso, isto é: não é necessário que a agressão injusta seja 
atual, basta que seja iminente. 

Não há que se discutir se o meio foi moderado quando ele é único de que 
se dispunha, naquele momento, para afastar a injusta agressão causada pelo 
agente crítico. 

Em sendo assim, no caso, neste momento debatido, haveria o afastamen
to da antijurídicidade e, portanto, de inexistência de delito, diante da legíti
ma defesa de terceiro. 
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b. Segunda possibilidade. Disparo em momento adequado dirigido ao 
causador do evento crítico, mas que atinge o refém. 

A segunda possibilidade em discussão é do disparo que, realizado em 
momento adequado e dirigido ao causador do evento crítico, atinge o refém, 
levando-o a óbito. 

Concluiu-se acima que o disparo em momento adequado e que atinge o 
causador do evento crítico estará albergado pela excludente da legítima de
fesa. 

Esta observação é importante pelo seguinte: diz o artigo 73, do Código 
Penal, em sua primeira parte: 

Art. 73. Quando, por acidente ou e"o no uso dos meios de execução, o 
agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diver
sa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se 

ao disposto no § 3º do artigo 20 deste Código. 
Trata-se do erro de execução, ou, como se convencionou chamar, abe"atio 

ictus. 
No erro de execução o agente visa atingir determinada pessoa, mas, por 

erro de pontaria, atinge pessoa diversa. 
Neste caso, o agente responde como se tivesse praticado o delito contra 

a pessoa visada, devendo-se considerar, pois, as condições ou qualidades 
desse terceiro quando da aferição dos elementos do crime e suas circuns
tâncias. 

Note-se o que está expressamente previsto no artigo 20, § 3º, do Código 
Penal: 

§ 3º. O e"o quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta 
de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da víti
ma, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. 

O raciocínio do abe"atio ictus é simples. Embora o disparo tenha atingi
do o refém, por uma ficção jurídica, determinada expressamente pela Lei, 
considera-se, para fins penais, como se o projétil tivesse acertado o causa
dor do evento crítico, isto é, as condições e qualidades deste último é que 
serão consideradas. 

Pois bem, no mundo empírico, o atingido foi o refém, mas, no mundo 
jurídico-penal, o atingido foi, exatamente, o causador do evento crítico. 

A responsabilidade penal, assim como no primeiro caso, estará afastada 
pela legítima defesa. 

Cumpre ressaltar, para que não haja dúvidas, que esse raciocínio é apli-
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cável, somente, no âmbito penal, objeto deste artigo. De modo que não afas
tará, ao menos em tese, de forma alguma, eventual dever reparatório na 
esfera cível. 

c. Terceira possibilidade. Disparo em momento adequado dirigido ao 
causador do evento crítico, atingindo-o, e, também, ao refém. 

A possibilidade em debate refere-se ao disparo que, realizado em mo
mento oportuno, atinge, além do causador do evento crítico, a vítima. 

A possibilidade vem prevista no artigo 73, última parte, do Código Penal: 
Art. 73. [ ... ] No caso de ser também atingida a pessoa que o agente preten

dia ofender, aplica-se a regra do artigo 70 deste Código. 
A norma supra transcrita determina a aplicação do disposto no artigo 70 

do Código Penal, que dispõe sobre o concurso formal. 
O concurso formal, em uma análise superficial, ocorre quando o agente, 

mediante uma ação ou omissão, comete dois ou mais crimes, os quais po
dem ou não ser idênticos. 

Têm-se, no caso, a ocorrência, em tese, de dois homicídios. 
Ocorre que, em relação ao causador do evento crítico, como já restou 

definido, o agente estará amparado pela legítima defesa. 
Mas, neste caso, em relação ao refém que também foi atingido ( note-se 

bem que esta situação é distinta da anterior, onde somente o refém foi atin
gido), aplica-se, neste caso, o disposto no artigo 74 do Código de Penal: 

Art. 74. Fora dos casos do artigo anterior, quando, por acidente ou e"o na 
execução do crime, sobrevém resultado diverso do pretendido, o agente res
ponde por culpa, se o fato é previsto como crime culposo; se oco"e também o 
resultado pretendido, aplica-se a regra do artigo 70 deste Código. 

A lei penal prevê, no artigo 121, § 3º, a possibilidade de homicídio culposo. 
Ora, em relação ao causador do evento crítico havia, sem sombra de 

dúvidas, dolo. 
Já, em relação ao refém, não havia dolo, muito ao contrário, o que se 

pretendia era a preservação de sua vida. 
Poder-se-ia defender, no caso, o dolo eventual, onde o agente teria assu

mido o risco de atingir, com o disparo, também a vítima. 
Mas não é o caso, em razão das expressas disposições dos artigos 73 e 

74, que foram transcritos. 
O que a norma prevê, ao contrário, é a punição do agente pelo crime 

culposo. 
Assim, haverá a responsabilidade tanto do atirador quando do coman-
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dante da operação, como já restou definido acima, pela ocorrência do crime 
de homicídio em sua modalidade culposa. 

d. Quarta possibilidade. Disparo em momento não adequado. 
Pode ocorrer o disparo do tiro de comprometimento em situação não 

adequada. 
Em primeiro lugar, deve ser destacado que não existe uma linha visível a 

delimitar o momento oportuno do momento inconveniente para o disparo, 
o qual deve ser analisado no caso concreto e de acordo com suas situações 
peculiares como, por exemplo, loq1l da situação de crise, tempo disponível, 
dentre outras. 

Mas, em linhas gerais, o momento oportuno para o disparo é aquele de
pois que todos os métodos negociais ou não letais foram esgotados ou 
inviabilizados, somando-se ao atual o iminente perigo ao refém. 

Verificado, pois, o esgotamento dos métodos negociais e não-letais e, 
ainda, o risco atual ou iminente à vida do refém nas situações já descritas. 

Ocorre que pode acontecer de o Comandante da operação determinar o 
disparo sem que esta situação esteja configurada. 

Neste caso, restará inviabilizado o reconhecimento da legítima defesa de 
terceiro e estar-se-á diante de um crime de homicídio, pelo qual responde
rão tanto o comandante quanto o autor do disparo. 

Vale lembrar que, mesmo diante da hierarquia militar, o menos graduado 
não está obrigado a cumprir ordem manifestamente ilegal. 

Entretanto, cumprindo a ordem manifestamente ilegal, responderá pelas 
suas conseqüências, assim como aquele que a ordenou. 

Pode ocorrer que neste momento oportuno não exista absoluta falta de 
perigo à vida do refém, mas, mesmo assim, a situação seja putativa, com o 
reconhecimento da legítima defesa. 

Sobre o tema, observe-se o artigo 20, § lº, do Código Penal: 
§ 1~ É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circuns

tâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tomaria a ação legítima. Não 

há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como 

crime culposo. 
Note-se que o erro nesta apreciação do momento oportuno pode ocorrer 

por engano plenamente justificável. 
Veja-se a seguinte situação: o causador do evento crítico ameaça, vee

mentemente, desferir tiros contra o refém, restando inviabilizada a utiliza
ção de métodos não-letais. 
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Autorizado, o disparo é realizado com sucesso. 
Depois disso, ao analisar o local, percebe-se que o causador do evento 

crítico portava, em verdade, uma arma de brinquedo, com aparência muito 
assemelhada das armas reais. 

Ora, o erro é plenamente justificável, sendo que não era possível, antes 
do tiro de comprometimento, a verificação do real potencial ofensivo da 
arma portada pelo causador do evento crítico. 

Supunha o comandante, bem como o atirador, tratar-se de uma arma 
real, havendo, pois, risco iminente à pessoa do refém. 

Aplicar-se-ia, portanto, no presente caso, a primeira hipótese delineada, 
devidamente combinada com o contido no artigo 20, § 1 º, do Código Penal, 
supra transcrito. 

Se a apreciação equivocada deste momento oportuno ocorrer por culpa, 
responderão, tanto o comandante como autor do disparo, pelo crime de 
homicídio culposo. 

A situação é curiosa, isso porque, embora o crime seja doloso, será a 
responsabilização como se culposo fosse. 

e. Quinta possibilidade. Do disparo não autorizado. 
O único que possui a prerrogativa de autorizar a realização do tiro de 

comprometimento é o comandante da operação e, uma vez autorizado, cum
pre ao atirador buscar o momento oportuno. 

Pode acontecer do atirador, por iniciativa própria, entender que o mo
mento é oportuno para a realização do disparo e, mesmo sem autorização 
do comandante da operação, realizá-lo. 

O que ocorre: não é dado ao atirador realizar esta apreciação, de modo 
que incorrerá, irremediavelmente, no crime de homicídio. 

É possível, até mesmo, que o atirador esteja com a razão, mas, naquele 
momento, não lhe é permitida esta análise, pouco importando, a partir daí, 
se possui ou não razão no que verificou. 

7. CONCLUSÃO 
Conforme se pode extrair das situações descritas acima, as possibilida

des são várias, com diferentes desdobramentos possíveis. 
Podem ocorrer outras, não previstas neste trabalho, até porque não se 

pretende esgotar o tema, mas, em verdade, colocar alguns mínimos 
parâmetros norteadores da atividade policial. 

De qualquer forma, o tiro de comprometimento ofenderá, ainda que em 
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situações que o justifiquem, o bem jurídico tutelado mais precioso e a razão 
da existência de todo o direito: a vida. 

Deste modo, sempre que possível, a vida deve ser preservada, mesmo 
que, para tanto, outros bens jurídicos de menor importância sejam sacrifi
cados. 

Para preservar a vida vale, até mesmo, prolongar o sofrimento psicológi
co do refém, desde que sua integridade física, evidentemente, seja preserva
da. 

Em sendo assim, existirão situações em que a utilização do tiro de com
prometimento será necessária, cabendo aos agentes da lei realizar uma rigo
rosa apreciação desses fatos, para que não haja uma banalização da vida, ou 
da morte, sendo que a ninguém é dado, pura e simplesmente, tolher a vida 
de seu semelhante. 

Portanto, as cautelas, nesse tipo de situação, ou em todas as situações de 
crise, devem ser as maiores possíveis, a fim de que se possa, nesta ordem, 
preservar vidas e cumprir a lei. 
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Iv. O MILITAR NA RESERVNREFORMA E SUA 
APOSENTADORIA COMO CIVIL. 
VISÕES DO STF E DO TCU. 

1. DA CASUÍSTICA 

EMERSON ODILON SANDIM, escritor e 
conferencista, Procurador do INSS aposenta
do, membro do Instituto Brasileiro de Advoca
cia Pública (IBAP), especialista em Direito 
Processual Civil pela UFU/MG. 

ANA PAULA FEITOSA PRATES, Advogada. 

Tem sido freqüente militares ingressarem na reserva/reforma ( forma de 
inatividade própria dos mesmos e insculpida na Lei nº 6.880/80) e, futura
mente, reinserirem-se no mercado de trabalho, seja como estatutários, ou 
mesmo na atividade privada. 

Assim, ao se verem acometidos por doenças graves ( ocupacionais ou 
não), vitimados por acidente de trabalho, bem como possuintes de tempo de 
novo labor/contribuição apto a gerar aposentadoria, os ditos militares são 
assaltados pela dúvida se se torna possível a percepção desse novel benefí
cio, concomitantemente com os proventos advindos da inativação a que fo
ram antecedentemente jungidos. 

Para escoimar essa dúvida, desde logo, mister se faz perquirir se a nova 
ocupação do militar da reserva/reforma é guindada pelo regime estatutário, 
o que pressuporá seu ingresso no serviço público pela senda do respectivo 
certame, ou se é ela vinculada ao regime da Previdência Social, o que obriga 
exegese do texto constitucional, mormente excertos das regras contidas nos 
arts. 37 e 40 da Lei Mater, e, notadamente, um bosquejo por legislação 
infraconstitucional. 

Sem qualquer pretensão de esgotar o tema, até mesmo por imperativo da 
limitação intelecto-jurídica, este articulista, nas linhas subseqüentes, esbo
çará seu pensamento na trilha de se proporem soluções para as ocorrências 
dantes narradas, máxima tendo em vista os posicionamentos do STF e do 
TCU, este último, inclusive, por se ter debruçado quanto à consulta aviada 
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pelo Ministério da Defesa. 

2. DO QUADRO JURÍDICO GESTADO PELA EC 20/98 E SEUS RE
FLEXOS NORMATIVOS 

Mister se faz, por primeiro, deixar registrado, por mais bisonho que seja, 
que no ordenamento jurídico pátrio existem três regimes previdenciários, 
quais sejam: a) os afetos a estatutários, no plano civil - (art. 40 da Lex 

Legum); b) os atinentes aos funcionários da iniciativa privada (art. 195 do 
mesmo texto constitucional); c) os tangentes a militares (arts. 42 e 142 da 
Carta Política). 

Agora, enfrentaremos a questão relativa a um militar da reserva/reforma 
que, por ventura, ao ingressar no serviço público, desta feita como civil 
(estatutário), o tenha procedido antes da vigência da EC 20/98. 

Em caso tal, se o citado militar inativo fizer jus, por exemplo, à aposenta
doria, não paira qualquer celeuma à ausência de total obstáculo para tanto, 
porque somente a referida Emenda fizera incluir na Carta Constitucional 
uma eventual ocorrência geratriz de impedimento de cumulação. 

Daí porque, neste tanto, o Supremo Tribunal Federal vaticinar: 
"O art. 93, § 9º, da Constituição do Brasil de 1967, na redação da EC 1/ 

69, bem como a Constituição de 1988, antes da EC 20/98, não obstavam o 
retorno do militar reformado ao serviço público e a posterior aposentadoria 
no cargo civil, acumulando os respectivos proventos. Precedentes [MS n. 
24.997 e MS n. 25.015, Relator o Ministro EROS GRAU, DJ 01.04.05; e 
MS n. 24.958, Relator o Ministro MARCO AURÉLIO, DJ 01.04.05]." 
(Processo nº 25113/DF. Data de publicação: 06/05/2005, DJ. Rei. Min. 
EROS GRAU). 

A propósito, observemos o art. 1 º da prefalada EC 20/98, que giza: 
''Art. 1 º -A Constituição Federal passa a vigorar com as seguintes altera-

ções: 
( ... ) 
Art. 37 -
§ 10 - É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria 

decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, 
emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma 
desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados 
em lei de livre nomeação e exoneração." 

A obviedade da preservação da cumulabilidade de rendimentos da reser-
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va/reforma com os da inativação posterior é palmar, ou seja, calca-se na 
homenagem do direito adquirido, que, sabidamente, é garantia constitucio
nal, por imperativo de seu art. 5º, XXXVI. 

3. DAS EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS PARA CUMULAÇÃO DE BE
NEFÍCIOS 

Todavia, a hodierna redação do § 10 do art. 37 da nossa Carta Política, 
prontamente, já excepciona três situações que permitem a cumulação de 
proventos da inatividade do militar com os da sua nova condição de 
beneficiário, quais sejam, os provenientes de cargos acumuláveis, eletivos e 
em comissão com possibilidade de demissão ad nutum. 

Explica-se: 
a) se o militar da reserva/reforma houver sido professor em um colégio 

militar, por hipótese, e, após a sua inativação, vier a ocupar, agora como 
civil, a docência em uma universidade pública, pode aposentar-se nesta últi
ma função e, paralelamente, perceber os proventos advindos da sua inclu
são na pretérita inativação castrense, com amparo no art. 37, XVI, da Lex 

Legum. Mutatis mutandis, socorre-se deste aresto: 

'~DMINISTRATIVO. VIÚVA DE MILITAR. PENSÃO MILITAR. 
CONCESSÃO. CUMULAÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA 
DE DOIS CARGOS DE PROFESSOR. ARTIGO 72, DO DECRETO 

Nº 49.096/60. POSSIBILIDADE. 
O ordenamento constitucional hodierno consagra o princípio geral da 

inacumulação de cargos públicos, excepcionado apenas as hipóteses nela 
exaustivamente previstas, dentre elas a de dois cargos de professores ( art. 
37, XVI, ("a"), desde que haja compatibilidade de horários. O artigo 72, do 
Decreto nº 49.096/60, deve ser interpretado à luz do preceito constitucio
nal que arrola as exceções ao mencionado princípio, o que há de ser feito 
necessariamente pela admissibilidade da acumulação da Pensão Militar com 
os proventos de aposentadoria de dois cargos de professor, ainda que as 

fontes pagadoras sejam distintas." (STJ. Processo nº 199800249710/RJ. 6ª 
Turma. Data de julgamento: 08/09/1998. Rel. Min. VICENTE LEAL) 

b) se o militar da reserva/reforma, posteriormente à sua inativação, tor
nar-se vereador, deputado etc., em sendo possível aposentar-se por decor
rência da ocupação do cargo eletivo, de igual modo, terá direito à cumulação 
das duas fontes de renda; 

c) se o militar da reserva/reforma preencher a função de assessoria, des-
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de que nela adentre pelo emblema da confiança de sua chefia, o que significa 
livre contratação e dispensa, se preenchidos os requisitos para sua inativida
de em tal cargo, similarmente, poderá cumular os vencimentos. 

Põe-se. fecho com este escólio do Tribunal de Contas da União, assim 
grafado: 

"l. Somente é lícita a acumulação de proventos quando se tratar de car
gos, funções ou empregos acumuláveis na atividade, independentemente de 
o beneficiário ser servidor público ou militar. 2. Permite-se a continuidade 
da acumulação de proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou re
forma com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, respeitan
do-se o limite salarial do funcionalismo público, àqueles que preencheram 
as condições do art. 11 da EC 20/98, até 16/12/98. 3. O servidor, amparado 
pelo art. 11 da EC 20/98, que implemente as condições para aposentar-se 
no novo cargo, somente poderá fazê-lo se renunciar à percepção dos 
proventos decorrentes da aposentadoria anterior, salvo na hipótese de acu
mulação de proventos decorrentes da aposentadoria, aos da :reserva remu
nerada ou reforma anterior, por se tratarem de regimes diferentes." (Pro
cesso nº 006.538/2003-7. Acórdão nº 1310/2005 - Plenário. Min. Relator. 
WALTON ALENCAR RODRIGUES. Publicação: Ata 33/2005 - Plená
rio. Sessão 31/08/2005; grifou-se). 

4. DA POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DA INA
TIVIDADE DO MILITAR, EM VIRTUDE DA REFORMA/RESERVA, 
COM OS ADVINDOS DE BENEFÍCIOS SECURITÁRIOS DE REGIMES 
DIVERSOS 

Passando-se ao largo das discussões que poderiam ter gênese em decor
rência da Lei nº 9.297/96, por inaplicável a esta matéria que cuida tão-so
mente da viabilidade de cumulação de vencimentos da reserva/reforma com 
os vertidos em caso de ingresso posterior do militar e sua efetiva aposenta
doria, traçaremos os comentários abaixo. 

À primeira vista surge o art. 11 da EC 20/98, cuja dicção é a seguinte: 
'~t. 11 - A vedação prevista no art. 37, § 10, da Constituição Federal, 

não se aplica aos membros de poder e aos inativos, servidores e militares, 
que, até a publicação desta Emenda, tenham ingressado novamente no ser
viço público por concurso público de provas ou de provas e títulos, e pelas 
demais formas previstas na Constituição Federal, sendo-lhes proibida a per
cepção de mais de uma aposentadoria pelo regime de previdência a que se 
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refere o art. 40 da Constituição Federal, aplicando-se-lhes, em qualquer 
hipótese, o limite de que trata o § 11 deste mesmo artigo." 

Parece-nos que uma leitura ligeira e superficial da norma acima retratada 
dar-nos-ia a impressão que, após 16/12/98 ( data da publicação da EC 20/ 
98), o militar da reseiva/reforma que adentrasse em nova função como civil, 
seja pública ou privada, não lograria qualquer benefício de caráter 
previdenciário, haja vista ser-lhe vedada a cumulação de proventos. 

Entrementes, melhor esquadrinhando o telado art. 11, da EC 20/98, as
sim como o art. 124 da Lei nº 8.213/91 (RBPS - Regime de Benefícios da 
Previdência Social), o que se extrai é a impossibilidade de cumulação de 
dois benefícios em um mesmo regime securitário. Em outras palavras, o que 
não se pode dar é percepção conjunta de benefícios oriundos de um mesmo 
regime, isto é, salvo situações de cumulabilidade, não será factível que um 
servidor público, por exemplo, aposente-se duplamente como estatutário 
(art. 40, da Lei Magna), assim como igual peia se tem para um empregado, 
na faina privada, auferir em duplicidade aposentação perante o INSS ( art. 
195, da Carta de Outubro). Logo, em possuindo o militar estatuto próprio 
(Lei nº 6.880/80), tendo ele se inativado por reseiva/reforma, vindo a asse
nhorear-se de nova vida laboral, ainda que ao depois da EC 20/98, poderá, 
desde que cumpridos os ditames do ordenamento securitário, !obrigar be
nefício de tal jaez, dado estar-se diante de regime diverso do constante no 
art. 40 da Carta Magna, ou mesmo do prefixado pela Lei nº 8.213/91. 

Nem poderia ser diferente: 
a) Se alguém, como estatutário, aposentar-se em tal regime e sendo apto 

para mourejar no átrio privado, e nele vier a acidentar-se no trabalho, por 
exemplo, poderá auferir a eventual aposentadoria oriunda do INSS. 

No mesmo giro, está a jurisprudência assim cotejada: 
"É possível a acumulação de benefícios de diversos regimes previdenciá

rios, uma vez que a Lei 9.528/97 não convalidou dispositivo da Medida Pro
visória 1.523/96, que proibia tal acumulação" (AC nº 1999.01.00.036010-
6/MG, 1 ª Turma, Rei. Des. Federal Aloísio Palmeira Lima, DJU, II, de 
18.10.1999, p. 188)." (TRF da 1 ªRegião. Processo nº 199901000551417. 
1ª Turma. Rei. Des. CLAUDIO MACEDO DA SILVA. data de julgamen
to: 06/05/2003). 

b) Se a pessoa aposentar-se no Regime Geral da Previdência Social (INSS) 
e, ao depois, tornar-se servidor público (estatutário) e puder se aposentar 
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também como tal, nenhum obstáculo terá quanto à cumulação destes dois 
benefícios, como bem enfatiza este julgado: 

"Não há óbice à percepção de dois benefícios, provindo de fontes diver
sas (regime geral da previdência e fundo de previdência dos servidores pú
blicos federais). O que a Lei 8.213/91 não admite é a cumulação de benefí
cios com idêntico fato gerador." (TRF da 4ª Região. Processo nº 
200271100009567. 5ª Turma. Rel. Des. Fed. ANTONIO ALBINO RA
MOS DE OLIVEIRA. Data de julgamento: 31/10/2002). 

c) Todavia, se a interpretação do art. 37, § 10, conferida pela EC 20/98 
fosse na trilha de que benefícios oriundos da reserva/reforma (arts. 42 e 142 
da Lei Maior) não pudessem ser percebidos cumuladamente, se o militar 
houvesse, após sua inativação, ingressado na esfera pública ou privada, seria 
a única exceção, prejudicial àquele que optou pela vida castrense, isto é, nas 
alíneas a e b, tal percepção simultânea será factível e, nesta hipótese, o egresso 
do meio militar teria de se conformar tão-somente com os rendimentos da 
sua reserva/reforma. Isso vilipendiaria o princípio da isonomia, dado que, 
em sendo regimes diversos da previdência lato sensu, jamais poderá se ter a 
manietação do auferimento de numerário advindo de regimes diferentes. 

Então, forte neste viés protetivo, é que o mencionado art. 37, § 10 usou 
a conjunção alternativa "ou" ( e não a aditiva "e") entre os casos do art. 40 e 
os do art. 42, não deixando qualquer perplexidade de que o que se é vedado 
é o duplo sufragar de benefícios simultâneos capitulados (ambos) no art. 40 
ou (ambos) no art. 42 da Carta Política. 

Neste compasso, por sinal, é que se lança mão de fragmento do memorá
vel voto do pontífice Ministro Eros Grau, que com exatidão, ajunta que: 

"6. Ficou ressalvada, desse modo, até a data da publicação da emenda 
[EC 20/1998], a percepção de proventos, fossem eles de natureza civil ou 
militar, cumulada com remuneração do serviço público. 7. O preceito, ou
trossim, vedou a concessão de mais de uma aposentadoria pelo regime de 
previdência dos servidores civis, previsto no art. 40 da Constituição do Bra
sil. Não há, note-se bem, qualquer menção à concessão de proventos milita
res, estes previstos nos arts. 42 e 142 da Constituição. 8. ( ... ) não houve 
acumulação de proventos decorrentes do art. 40 da Constituição do Brasil, 
vedada pelo art. 11 da EC 20/98, mas a percepção do provento civil [regime 
próprio do art. 40 CB/88] cumulado com provento militar [regime próprio 
do art. 42 CB/88], situação não abarcada pela proibição da Emenda. 9. Nes
te sentido os precedentes julgados pelo Plenário no último dia 2 de feverei-
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ro, MS n. 24.997, MS n. 25.015, MS 25.036, MS n. 25.037, MS n. 25.090 e 
MS n. 25.095, dos quais sou Relator, e MS n. 24.958, Relator o Ministro 
MARCO AURÉLIO, nos termos dos quais entendeu-se que a Constituição 
do Brasil de 1967, bem como a de 1988, esta na redação anterior à Emenda 
Constitucional n. 20/98, não obstavam o retorno do militar reformado ao 
serviço público e a posterior aposentadoria no cargo civil, acumulando os 
respectivos proventos." (STF. Processo nEm outro precedente (MS 25.192-
1/DF), desta feita sob a relataria do Ministro Eros Grau, o STF acatou tese 
análoga. Transcrevo trecho do voto condutor, que externa o atual entendi
mento do Pretório Excelso" (apud TCU. Processo nº 006.538/2003-7. 
Acórdão nº 1310/2005 - Plenário. Min. Relator. WALTON ALENCAR 
RODRIGUES. Publicação: Ata 33/2005 - Plenário. Sessão 31/08/2005; 
sublinhou-se). 

Ante o posicionamento do pretório excelso, o Tribunal de Contas da 
União ( órgão chancelador e registrador das aposentadorias federais), sem
pre atento à baliza da legalidade, lavrou o quanto segue: 

"Ressalvada minha opinião pessoal, expressa no voto condutor do acórdão 
embargado, considerando os arestas mencionados, tanto no âmbito do Po
der Judiciário, quanto nesta Corte, é necessário analisar novamente a ques
tão inicial posta pelo Ministério da Defesa, até mesmo devido a considera
ções de economia processual. 

Consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, extraído do 
MS 25.192-1/DF, a Emenda Constitucional 20/1998, a par de vedar a acu
mulação de proventos civis e militares com vencimentos de cargo, emprego 
ou função pública, por meio de seu art. 11, convalidou as acumulações até 
então existentes. Estabeleceu, entretanto, que não poderia haver a conces
são de mais de uma aposentadoria pelo regime de previdência dos servido
res civis. 

Dessa forma, um servidor civil que acumulasse os proventos de cargo no 
qual já se aposentara com a remuneração de outro cargo, não poderia apo
sentar-se neste sem renunciar àquela aposentadoria!. 

Porém, o Ministro Eros Grau asseverou que tal vedação não se aplica
ria aos militares que houvessem sido reformados, assumido cargo público 
civil e se aposentado nesse cargo. A razão consistiria no fato de se trata
rem de regimes diferentes, enquanto o primeiro, civil, estaria previsto no 
art. 40 da Constituição Federal de 1988, o segundo, militar, possuiria fun
damentação no art. 42 do mesmo normativo. 
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Esse posicionamento foi acatado e tem sido reiterado pelo Tribunal Ple
no do STF. Nessas condições, deve esta Corte, nos termos do voto condutor 
do Acórdão 179/2005 - Plenário, acima transcrito, observar a interpretação 
da Constituição pelo seu guardião, o próprio STF. 

Por conseguinte, deve ser alterado o entendimento esposado pelo Acórdão 
1840/2003 - Plenário. Os comandos presentes nesse precedente continuam 
válidos, no que concerne aos servidores civis, para aqueles que não recebem 
proventos oriundos de reserva remunerada ou reforma. Entretanto, deve 
ser devidamente adaptado para conter o permissivo estampado no entendi
mento do Supremo Tribunal Federal. 

Dessa forma, incluo a hipótese excepcional de acumulação de proventos 
no caso de militar da reserva remunerada ou reformado, que assumiu cargo 
civil e nele veio a aposentar-se. Apenas nesse caso, haverá possibilidade de 
acumulação de proventos oriundos da reforma ou reserva remunerada e 
da aposentadoria no cargo civil." (Ementa do TCU já citada; apuseram-se 
destaques) 

Em suma, aos militares reformados ou que estejam na reserva, e que, 
frente à higidez intelectual que em regra os brinda, mormente por serem 
desalojados do ócio, não deve ser sonegado o signo da cumulação de benefí
cios securitários, públicos ou privados, a que venham angariar em virtude 
de possuírem regime específico de inativação. 

É de ser alinhado, outrossim, que o TCU, quando da consulta formulada 
pelo Ministro da Defesa, deixou estampado, de modo solar, que a vedação 
lançada no art. 11, da EC 20/98, não atinge militares na reserva/reforma 
quando estes, após tal inativação, adentrarem no serviço público mediante o 
respectivo certame, dado que o que está proibido é a cumulatividade de dois 
benefícios securitários de um mesmo regime, daí porque aquele dispositivo 
da vertente Emenda se referira unicamente ao art. 40 do texto constitucio
nal. 

Portanto, em homenagem ao princípio da hierarquia, em nosso entender, 
não deverão mais as Forças Armadas criar qualquer celeuma jurídica quan
to à cumulação de aposentadorias em comento, porque o TCU respondera 
tal questionamento, nada mais nada menos, do que ao digno Ministro da 
Defesa, representante de órgão de cúpula do âmbito militar, tal como se 
pode aquilatar pela leitura do art. 87, da Constituição Federal. 

Destarte, com arrimo no princípio da hierarquia, deve ser anotado que o 
temário esboçado neste artigo já tem orientação segura, por império do 
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gizado pelo TCU, ao pronunciar-se sobre ato consultivo do Ministro jungido 
à pasta militar, aponto de nos parecer que nenhuma autoridade subalterna 
no círculo castrense poderá esboçar interpretação diferenciada da já firma
da pelo Sodalício de Contas do Brasil. 

A tanto, vale-se da hodierna lição da administrativista Maria Sylvia Zanella 
di Pietro, na obra "Direito Administrativo", 17 ed., São Paulo: Atlas, 2004, 
onde obtempera que: 

'~ organização administrativa é baseada em dois pressupostos funda
mentais: a distribuição de competência e a hierarquia. O direito positivo 
define as atribuições dos vários órgãos administrativos, cargos e funções e, 
para que haja harmonia e unidade de direção, ainda estabelece uma relação 
de coordenação e subordinação entre os vários órgãos que integram a Ad
ministração Pública, ou seja, estabelece a hierarquia." (negritos da fonte). 

Não é sem razão, portanto, que o inciso I do parágrafo único do art. 87 
da Constituição Federal enfeixa nas mãos do Ministro da Defesa, visto que 
é o titular da pasta castrense, a incumbência de dar direção única às toma
das de providências e regulamentação dos destinos de seus comandados, o 
que confere, por certo uma vera unidade de direção. 

De efeito, soa imprescindível, para evitar dissenso nos meandros do pró
prio Exército, que, por intermédio de portaria, ocorra a competente 
regulação da matéria aqui debatida, colocando pá de cal sobre este assunto 
que, como registrado dantes, já se encontra sufragado pelo STF e pelo TCU. 

Perora-se com mais uma demonstração do Poder Judiciário brasileiro, 
onde o TRF da 4ª Região esmerou-se em verberar: 

'~GRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. MILITAR 
DA RESERVA. PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE PROVENTOS DE 
INATIVIDADE COM VENCIMENTOS DA ATIVIDADE. 1. Não se 
aplica a proibição de percepção de proventos de inatividade prevista na par
te final do art. 11 da EC nº 20/98, uma vez que a referência é específica ao 
regime de previdência do art. 40, ou seja, do servidor público civil. Como é 
cediço, os militares da União possuem regime próprio de previdência, plas
mado no Estatuto Militar (Lei nº 6.880/80). 2. Tratando-se de uma restri
ção de direito, sua exegese deve se ater estritamente aos lindes da intentio 
legis, não podendo ser alargada para apanhar situações assemelhadas (ex
tensão a quaisquer outros regimes previdenciários), sob pena de incursão 
em imperfeita analogia. 3. Agravo de instrumento provido, prejudicado o 
regimental." (TRF da 4ª Região. Processo nº 200304010389673. 3ª Tur-
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ma. Rel. Des. Fed. LUIZ CARLOS DE CASTRO LUGON. Data de pu
blicação/fonte: 03/12/2003, DJU p. 758; destacou-se). 

E, para realçar, o eminente Relator Desembargador Federal Luiz Carlos 
de Castro Lugon, no que interessa à matéria em comentário, deixou regis
trado em seu voto que: 

"Como referido pelo MM. Juízo a quo, a jurisprudência do Pretório 
Excelso assentou que a Constituição Federal de 1988 veda a percepção cu
mulativa de proventos de inatividade por setvidor civil ou militar com venci
mentos da atividade, a não ser que os cargos sejam acumuláveis. Tal diretriz, 
aliás, restou posteriormente positivada constitucionalmente, consoante o 
disposto no § 10 do art. 37, acrescido pela EC nº 20/98. Dé~starte, a regra 
geral, a priori, é a inacumulabilidade, consubstanciada que está em preceito 
inserto no capítulo das disposições gerais da Administração Pública (Cap. 
VII, Seção I); a exceçãc,.é a acumulabilidade, em se tratando de cargos 
acumuláveis, aplicando-se o mesmo, de conseguinte( ... ) Porém, ainda que 
se entenda que deva prevalecer sua condição de militar que ingressou após a 
inatividade no setviço público, sendo-lhe permitida a cumulação de proventos 
e vencimentos na forma do art. 11 da EC nº 20/98 ( aliás, frontalmente con
trária à jurisprudência do STF), não se aplica a proibição de percepção de 
proventos de inatividade prevista na parte final daquele mesmo dispositivo, 
uma vez que a referência é específica ao regime de previdência do art. 40, 
ou seja, do servidor público civil. Como é cediço, os militares da União 
possuem regime próprio de previdência, plasmado no Estatuto Militar (Lei 
nº 6.880/80). Trata-se de uma restrição de direito, sendo que sua exegese 
deve se ater estritamente aos lindes da intentio legis, não podendo ser alargada 
para apanhar situações assemelhadas ( extensão a quaisquer outros regimes 
previdenciários), sob pena de incursão em imperfeita analogia. Tal conclu
são é reforçada em face do § 6º do art. 40 da Carta da República, que se 
refere particularmente ao regime de previdência previsto naquele dispositi
vo (art. 40). Tal conclusão, aliás, é igualmente encampada pela Consultoria 
Jurídica do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, como se 
confere do Parecer juntado pelo recorrente a fls. 142/151, a respeito da 
matéria. Vale aludir ao seguinte excerto, por pertinente: "À vista de concep
ções desse teor, tomando-se por base o postulado segundo o qual sempre 
que possível, deverá o dispositivo constitucional ser interpretado num sen
tido que lhe atribua maior eficácia, tem-se que a proibição de perceber 
mais de uma aposentadoria, contida no § 6º do art. 40 da Constituição e 

Revista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 59 - jul/ago/set 2008 44 



na segunda parte do art. 11 da Emenda Constitucional nº 20, de 1998, 
restringe-se, tão-somente, às aposentadorias à conta do regime de previ
dência a que se refere o art. 40 da Constituição: regime de previdência dos 
servidores públicos civis titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, vez que os militares dos Estados, do 
Distrito Federal e Territórios e os das Forças Armadas pertencem aos regi
mes de previdência de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Fede
ral, respectivamente."" (sublinhou-se e apuseram-se parênteses e reticên
cias, não constantes no original). 

5. DAS CONCLUSÕES 
Se o militar, aposto na reserva/reforma, mesmo após a EC 20/98, ingres

sar em nova função (pública ou privada) e se agastar com doença grave, 
acidente de trabalho ou, quiçá, possuir tempo de serviço/contribuição apto 
para lhe engendrar benefício securitário, fará jus ao mesmo, sem os entra
ves do art. 11 da EC 20/98, haja vista que o que está proibido é fruição de 
dois beneplácitos oriundos do mesmo regime, mas nunca o gozo de um be
nefício previdenciário, desaguado pela Lei nº 8.112/90, ou, ainda, decorren
te da Lei nº 8.213/91, com os frutos da reserva/reforma remunerada. 

Deve a orientação supra mencionada restar positivada mediante emissão 
de portaria, uma vez que tal assunto já se vê acobertado pela remansosa 
jurisprudência do colendo Supremo Tribunal Federal e, também, pelo escólio 
pretoriano do egrégio Tribunal de Contas da União, que, por sinal, fixou 
com maestria os lindes da possibilidade da cumulação de aposentações para 
militares, quando da consulta formulada pelo ínclito Ministro da Defesa. 

Revista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 59 - jul/ago/set 2008 45 





,, 

V. O PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA E A ATIVIDADE POLICIAL 
MILITAR 

1.INTRODUÇÃO 

FÁBIO BELLOTE GOMES, graduado pela 
Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo (USP). Professor-Convidado no Curso 
Superior de Polícia (CAES/CSP), da Polícia 
Militar do Estado de São Paulo (PMESP). 
Professor na Universidade Paulista - Unip
Objetivo. 

A atuação da Administração Pública é orientada a um fim maior, que 
constitui o chamado interesse público, de modo que na atividade adminis
trativa o interesse público deve sempre prevalecer sobre os interesses dos 
administrados, observada a legalidade. 

Nesse sentido, a expressão interesse público, na sua amplitude, abriga 
tanto o interesse coletivo, enquanto próprio de determinada coletividade de 
administrados, como também o interesse difuso, disperso na sociedade en
tre os administrados. 

A respeito, convém mencionar o entendimento de Marçal Justen Filho: 

Qualquer que seja a teoria adotada acerca do interesse público, é impos
sível afirmar a configuração de situações simples e homogêneas. Uma das 
características do Estado contemporâneo é a fragmentação dos interesses, a 
afirmação conjunta de posições subjetivas contrapostas e a variação dos ar
ranjos entre os diferentes grupos. Nesse contexto, a utilização do conceito 
de interesse público tem de fazer-se com cautela, diante da pluralidade e con
traditoriedade entre os interesses dos diferentes integrantes da sociedade. 
(in "Curso de Direito Administrativo", São Paulo, Saraiva, 2005, p. 42-43). 

Desse modo, sobretudo na sociedade atual, em que os interesses e as 
atividades econômicas privadas possuem enorme representatividade social, 
pode-se considerar o interesse público e a sua satisfação, como a maior 
razão de existência do Estado e da Administração Pública, visto que, como 
regra, o Estado não mais prioriza a sua atuação em atividades típicas da 
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iniciativa privada, reseivando para si, unicamente, as atividades que consi
dera prioritárias e cuja execução não é suscetível de atribuição aos particu
lares. 

Por tudo isso, as ações típicas da Administração Pública, representadas 
por atos administrativos, gozam de presunção de legitimidade, devendo sem
pre ser vistas como uma manifestação concreta do interesse público, tutela
do pelo Estado. 

Nesse sentido, é a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello: 

Como expressão desta supremacia, a Administração, por representar o 
interesse público, tem a possibilidade, nos termos da lei, de constituir ter
ceiros em obrigações mediante atos unilaterais. Tais atos são imperativos 
como quaisquer atos do Estado. Demais disso, trazem consigo a decorrente 
da exigibilidade, traduzida na previsão legal de sanções ou providências indi
retas que induzam o administrado a acatá-los. Bastas vezes tmsejam, ainda, 
que a própria Administração possa, por si mesma, executar a pretensão 
traduzida no ato, sem necessidade de recorrer previamente às vias judiciais 
para obtê-la. É a chamada auto-executoriedade dos atos administrativos. 
Esta, contudo, não ocorre sempre, mas apenas nas seguintes duas hipóteses: 
a) quando a lei expressamente preveja tal comportamento; b) quando a pro
vidência for urgente a ponto de demandá-la de imediato, por não haver ou
tra via de igual eficácia e existir sério risco de perecimento do interesse 
público se não for adotada. (in "Curso de Direito Administrativo", 13ª edi
ção, São Paulo, Malheiros, 2001, p.87) 

Isso, entretanto, não significa que a Administração Pública possa sobre
por-se abusivamente aos direitos dos particulares, visto que a própria Cons
tituição Federal, em seu art. 5º, XXXVI, prevê que a Lei ( e, por conseguin
te a atuação da Administração Pública e seus atos) não prejudicará direito 
adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito. 

2. O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA EFICIÊNCIA 
Introduzido no ordenamento jurídico pátrio pela Emenda Constitucio

nal n. 19, de 04.06.1998, o princípio da eficiência impõe à Administração 
Pública e a seus agentes o dever de desempenhar suas funções com rapidez, 
perfeição e rendimento compatíveis, de modo a satisfazer os anseios dos 
administrados. Assim, quando se fala em rapidez, significa que a Adminis
tração Pública não pode retardar indevidamente a prática de seus atos. A 
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perfeição traduz-se pela observância dos corretos padrões técnicos fixados 

para a prestação de determinado serviço público. Por fim, o rendimento se 
verifica pelo exato equilíbrio na relação custo benefício na prática de deter

minado ato administrativo, bem como pelo atingimento dos fins, imediatos 

e mediatos, visados pelo ato. 
Nesse sentido, estabelece o art. 37, "caput", da Constituição Federal: 

'~1t. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Pode

res da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá 

aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e efi
ciência ... " (sem negrito no original) 

O conceito de eficiência é característico da atividade empresarial, em 

que a busca do lucro, mediante a organização racional dos meios de produ

ção, constitui a finalidade principal, daí a importância da eficiência nesse 

setor. 

Na Administração Pública, por sua vez, a finalidade precípua (senão ex

clusiva) é a satisfação do interesse público. Disso resulta que o padrão de 

eficiência a ser exigido dela deve ser distinto daquele preconizado para a 

atividade empresarial, sob pena de sua inadequação ao modelo de Adminis

tração Pública existente no Brasil. 

3. SERVIÇOS PÚBLICOS 
Se,viço Público pode ser definido como a atividade econômica ou não, es

sencial ou não essencial, cuja titularidade pertence à Administração Pública 
Direta, que empreende a sua execução, de forma direta ou indireta, podendo 
ainda atribuí-la aos particulares, para realizar o interesse público previsto 
em lei, e que se materializa por meio do oferecimento de utilidades e/ou do 
atendimento das necessidades da coletividade ou das conveniências do Estado. 

Nesse sentido, ensina Celso Antonio Bandeira de Mello: 

Serviço Público é toda atividade de oferecimento de utilidade ou comodi

dade material destinada à satisfação da coletividade em geral, mas fruível 

singularmente pelos administrados, que o Estado assume como pertinente a 

seus deveres e presta por si mesmo ou por quem lhe faça as vezes, sob um 

regime de Direito Público - portanto, consagrador de prerrogativas de su

premacia e de restrições especiais-, instituído em favor dos interesses defi

nidos como públicos no sistema normativo. ( in ob. cit., p.612) 
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Os serviços públicos são de titularidade da Administração Pública Dire
ta (União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios), que pode atri
buir a sua execução a órgãos integrantes da própria Administração Pública 
direta, a pessoas jurídicas de Direito Público ou Privado integrantes da 
Administração Pública indireta ou ainda aos particulares, em princípio, na 
condição de concessionários ou permissionários, e, excepcionalmente, na 
condição de autorizatários. 

A titularidade da Administração Pública sobre os serviços públicos está 
distribuída entre as entidades estatais (União, Estados-Membros, Distrito 
Federal e Municípios), conforme disposto na Constituição Federal que, des
sa forma, define as respectivas competências para a regulamentação dos 
diversos serviços públicos. 

4. PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 
A execução dos serviços públicos está sujeita aos seguintes princípios: 

4.1. Continuidade 
O princípio da continuidade dos serviços públicos impõe à Administra

ção Pública, bem como àqueles particulares a quem a execução de um servi
ço público tenha sido atribuída, o dever de assegurar que a prestação do 
serviço público em questão seja contínua, impedindo-se a sua paralisação a 
qualquer título. 

Não se deve, entretanto, confundir continuidade com permanência, visto 
que, em virtude de sua própria natureza, alguns serviços públicos têm cará
ter permanente, como aqueles de policiamento, bombeiros, prontos-socor
ros públicos etc., ao passo que outros serviços públicos não têm esse cará
ter, como os serviços judiciários e os serviços notariais, que funcionam em 
horários predeterminados, sem, contudo, deixarem de estar submetidos ao 
mesmo princípio da continuidade, daí a impossibilidade de sua paralisação 
por motivos alheios às necessidades da Administração Pública e ao próprio 
interesse público. 

4.2. Eficiência 
Esse princípio já foi descrito no item 2 supra. 

4.3. Segurança 
Os serviços públicos devem ser prestados de modo a não causarem da-
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nos e/ou riscos de danos aos administrados em geral. Assim, por exemplo, 
um agente policial não pode, sob o pretexto de capturar um criminoso, ini
ciar com esse uma troca de tiros em meio a uma multidão, expondo a vida e 
a segurança da coletividade, ainda que com a finalidade de prestar o seu 
serviço policial. 

A segurança, por conseguinte, aproxima-se da eficiência na prestação 
dos serviços públicos e, pode-se dizer, integra, de certo modo, essa última, 
na medida em que somente é eficiente o serviço público cuja prestação se 
reveste de segurança. 

4.4. Atualidade 
A prestação dos serviços públicos, seja sob o ponto de vista técnico, seja 

sob o ponto de vista social, deve estar em constante atualização, de modo a 
assegurar que os serviços públicos guardem absoluta pertinência com as 
condições e a época em que são prestados, bem como com os anseios dos 
administrados. 

4.5. Regularidade 
Os serviços públicos devem ser prestados mediante a observância de de

terminados padrões e procedimentos uniformes. Assim, o Corpo de Bom
beiros, por exemplo, ao atender a uma ocorrência, atua de forma padroniza
da na prestação de seus serviços. Também é assim nas repartições da Secre
taria da Receita Federal ou da Justiça Federal, por exemplo, ao prestarem 
os serviços públicos que lhes são pertinentes. 

4.6. Cortesia 
O princípio da cortesia se baseia em um fundamento simples e elemen

tar, porém nem sempre visualizado pela Administração Pública: os serviços 
públicos, em que pese objetivarem primordialmente o atendimento ao inte
resse público, visam satisfazer, no plano imediato, determinadas necessida
des dos administrados. Necessidades essas que, além do seu aspecto técnico 
( uma emergência médica, uma ocorrência policial ou um serviço judiciá
rio), são também necessidades humanas, visto que referidos serviços públi
cos se dirigem aos administrados, seus destinatários finais. Assim, o que se 
pretende na prestação de um serviço público não é somente o atendimento 
ao administrado sob o ponto de vista técnico de sua necessidade, mas tam
bém a sua satisfação plena, a qual somente ocorrerá quando houver cortesia 
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na prestação do serviço público. Cortesia, nesse contexto, implica boa edu
cação, bons modos, por parte do agente público ou particular encarregado 
da prestação de determinado serviço público. 

4.7. Modicidade 
A prestação dos serviços públicos pode ser diretamente remunerada pe

los administrados, como o transporte coletivo, os serviços judiciários, ou 
não, como os serviços policiais. Independentemente disso, mesmo quando 
remunerados diretamente pelos administrados, tal remuneração deve ser 
módica, e as respectivas taxas ou tarifas devem ser cobradas na proporção 
dos serviços prestados, sem majorações excessivas por parte da Adminis
tração Pública e/ou dos particulares aos quais tenha sido atribuída a presta
ção de referidos serviços. 

4.8. Generalidade ou Universalidade 
Impõe que os serviços públicos devem ser prestados em benefício de 

todos os administrados que se encontrem em condições de fruí-los, ou seja, 
devem ser igualmente prestados a todos de uma mesma forma, sem discri
minação de qualquer espécie. Decorre, em certa medida, do princípio da 
igualdade ou isonomia, previsto na Constituição Federal, em seu art. 5º, 
caput. 

5. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 
Os serviços públicos são usualmente classificados da seguinte forma: 

5.1. Seniços Públicos Gerais 
São serviços públicos prestados à coletividade em geral, sem individuação 

de um usuário ou grupo de usuários em especial, sendo custeados pelos 
tributos cobrados dos administrados em geral. Por exemplo: segurança pú
blica. 

5.2. Seniços Públicos Individuais ou Singulares 
São serviços públicos prestados a usuários determinados, sendo possível 

a aferição do seu uso por cada usuário em especial, uma vez que referidos 
serviços públicos são remunerados diretamente pelos usuários mediante ta
rifa ou preço público. Por exemplo: telefonia, eletricidade, etc. 
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5.3. Serviços Públicos Administrativos 
São serviços públicos prestados para o atendimento e satisfação interna 

da Administração Pública, servindo, muitas vezes, de meio para a prestação 
de outros serviços públicos aos administrados. 

5.4. Serviços Públicos Próprios 
São serviços públicos cuja execução compete exclusivamente à Adminis

tração Pública direta. Por exemplo: segurança pública. 

5.5. Serviços Públicos Impróprios 
São serviços públicos cuja execução é atribuída pelas entidades estatais 

(União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios), que têm a sua 
titularidade, a terceiros integrantes da Administração Pública indireta 
( autarquias, fundações públicas, empresas públicas ou sociedades de eco
nomia mista) ou ainda a particulares ( concessionários, permissionários ou 
autorizatários ), reservando-se, entretanto, o poder concedente, o poder
dever de fiscalizar a sua execução. Por exemplo: educação, saúde e trans
porte coletivo. 

5.6. Serviços Públicos Compulsórios 
São serviços públicos cuja prestação é praticamente "imposta" pela Ad

ministração Pública aos administrados, na medida em que esses últimos são 
obrigados a aderir à sistemática de prestação do serviço existente. Nesse 
sentido, são serviços compulsórios, por exemplo, os serviços de tratamento 
e distribuição de água e esgoto. 

O seu caráter compulsório se verifica pelo fato de que os administrados 
não podem recusar-se à adesão à sistemática estabelecida para a prestação 
de tais serviços. Assim, uma pessoa não pode recusar-se a conectar os dutos 
de sua residência aos da rede pública de água e esgoto, visto que, nesse caso, 
a questão assume, inclusive, uma importância sob o aspecto da saúde pública. 

Dado o seu caráter impositivo e obrigatório, os serviços compulsórios 
são remunerados mediante taxa. 

5.7. Serviços Públicos Facultativos 
São serviços públicos cuja prestação se dá a partir da adesão voluntária 

do administrado-usuário ao sistema vigente de prestação do serviço. Tal 
adesão constitui, essencialmente, uma faculdade do administrado. Os servi-
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ços públicos facultativos são remunerados mediante tarifa ou preço público, 
sendo exemplo dessa categoria o serviço de telefonia. 

6. SERVIÇOS ESSENCIAIS E SERVIÇOS PÚBLICOS IMPRESCINDÍ
VEIS À PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 

No âmbito de discussão proposto neste estudo, convém estabelecer a 
exata distinção entre os conceitos de serviços essenciais e serviços públicos 
imprescindíveis à preservação da ordem pública. 

Assim, a Lei n. 7.783, de 28.06.1989, que regulamenta o exercício do 
direito de greve, em seu art. 10, I a XI, considera serviços ou atividades 
essenciais: 

a) tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de ener-
gia elétrica, gás e combustíveis; 

b) assistência médica e hospitalar; 
c) distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos; 
d) funerários; 
e) transporte coletivo; 
f) captação e tratamento de esgoto e lixo; 
g) telecomunicações; 
h) guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e 

materiais nucleares; 
i) processamento de dados ligados a serviços essenciais; 
j) controle de tráfego aéreo; 
k) compensação bancária. 

Observa-se também que, na hipótese de greve dos funcionários das pes
soas jurídicas prestadoras de referidos serviços ou atividades essenciais, nos 
termos do disposto no art. 11 da citada lei, os sindicatos, os empregados e 
os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a 
greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessi
dades inadiáveis da comunidade. 

São necessidades inadiáveis da comunidade aquelas que, se não forem 
atendidas, coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segu
rança da população, e, no caso de inobservância dessa obrigação, o Poder 
Público deve assegurar a prestação dos serviços indispensáveis. 

Nesse sentido, deve-se observar que, na hipótese de greve em serviços ou 
atividades essenciais, as entidades sindicais ou os trabalhadores, conforme 
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o caso, ficam obrigados a comunicar a decisão aos empregadores e aos usu
ários com antecedência mínima de 72 horas da paralisação, conforme pre
visto no art. 13 da referida lei. 

Por outro lado, a Lei n. 10.277, de 10.09.2001, em seu art. 3º, considera 
serviços públicos imprescindíveis à preservação da ordem pública e da 
incolumidade das pessoas e do patrimônio: 

a) o policiamento ostensivo; 
b) o cumprimento de mandados de prisão; 
c) o cumprimento de alvarás de soltura; 
d) os que envolvam risco de vida; 
e) os relativos a presos; 
f) a guarda, a vigilância e a custódia de presos; 
g) os técnico-periciais, qualquer que seja sua modalidade; 
h) o registro de ocorrências policiais. 

Não se deve, entretanto, confundir os serviços tidos pela lei como essen
ciais, mas que não são obrigatoriamente serviços públicos, como a assistên
cia médica ou a comercialização de alimentos, com aqueles serviços públi
cos expressamente apontados pela Lei n. 10.277, de 10.09.2001, como ser
viços públicos imprescindíveis à preservação da ordem pública e da 
incolumidade das pessoas e do patrimônio, esses sim, serviços públicos pró
prios, cuja execução e prestação incumbe exclusivamente à Administração 
Pública. 

7. DA INCIDÊNCIA DO DIREITO DO CONSUMIDOR EM RELAÇÃO 
AOS SERVIÇOS PÚBLICOS 

É razoável o entendimento de que a Lei n. 8.078, de 11.09.1990 ( Código 
de Defesa do Consumidor) aplica-se às relações jurídicas entre prestadores 
e usuários de serviços públicos, em se tratando de serviços como saúde, 
educação, telefonia e transporte público. O fato é que tais serviços, mesmo 
quando prestados pela iniciativa privada, caracterizam-se como serviços 
públicos impróprios, reunindo em si um fator econômico inafastável, resul
tando a necessidade de sua remuneração direta pelo usuário, bem como o 
seu consumo individual pelo usuário que opte pela sua contratação. 

Nesse sentido dispõe o art. 22 do Código de Defesa do Consumidor: 

''Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou por suas empresas, concessionári-
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as, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são 
obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros, e, quanto aos 
essenciais, contínuos. 

Parágrafo único. Nos casos descumprimento, total ou parcial, das obri
gações assumidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cum
pri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste Código." 

Convém observar que a Emenda Constitucional n. 19/1998, em seu art. 
27, previu a elaboração, no prazo de 120 dias, de uma "lei de defesa do 
usuário de serviços públicos." Como tal lei ainda inexiste, resta que a legis
lação consumerista, enquanto lei geral, aplica-se a tais casos. 

Ressalte-se ainda a existência, no âmbito do Estado de São Paulo, da Lei 
nº 10.294, de 20.04.1999, a qual, ainda que aplicável aos serviços públicos 
prestados pela Administração Direta ( art. 1 º, § 1 º, alínea "a"), não equipa
ra o usuário ao consumidor, e tampouco pode-se dizer seja destinada espe
cificamente a regular a atividade de segurança pública ( ainda que na falta de 
outra lei específica se deva aplicá-la). 

Da mesma forma, não será por falta de leis que eventuais abusos e/ou 
desvios de conduta praticados por agentes policiais na prestação de seus 
serviços deixarão de ser punidos, tendo em vista a existência de legislação 
destinada a regular a atividade policial, seja na esfera administrativa, seja na 
esfera criminal. 

8. A ATIVIDADE POLICIAL MILITAR E A NOÇÃO DE EFICIÊNCIA 
Conforme exposto, a segurança pública constitui serviço público próprio 

visto que a sua execução e prestação competem exclusivamente à Adminis
tração Pública direta. 

Nesse sentido estabelece a Constituição Federal em seu art.144: 

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabili
dade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da 
incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: 

I - polícia federal; 
II - polícia rodoviária federal; 
III - polícia ferroviária federal; 
IV - polícias civis; 
V - polícias militares e corpos de bombeiros militares. 
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§ 5º - Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da 
ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições de
finidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. 

§ 7º - A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos 
responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de 
suas atividades. ( sem negrito no original) 

Da simples leitura do texto constitucional, percebe-se que também o ser
viço de segurança pública deve revestir-se de eficiência. Contudo, no caso 
da segurança pública, e especificamente no caso das atividades desempe
nhadas pelas polícias militares (''polícia ostensiva e preservação da ordem 
pública"), deve-se considerar, primeiramente, que não se trata de um servi
ço público impróprio ( telefonia, transporte coletivo, etc) em que a plena 
eficiência consistirá, em grande parte, no atendimento ao interesse do usu
ário, então consumidor. 

No caso da atividade policial militar, por seu turno, ainda que no atendi
mento a uma ocorrência determinada, o agente policial militar satisfaça o 
interesse individual de um administrado em especial (por exemplo, a recu
peração de um objeto roubado), a finalidade do serviço de segurança públi
ca não se exaure com esse ato e não se limita a isso, visto que não é um 
serviço destinado ao consumo individual por parte dos administrados, como 
ocorre, de forma diversa, por exemplo, com o serviço público de telefonia. 

9. CONCLUSÃO 

Diante disso, considerando que a finalidade da prestação do serviço de 
segurança pública pelas polícias militares é a satisfação do interesse público 
consubstanciado no texto constitucional, qual seja, o desempenho das fun
ções de polícia ostensiva e a preservação da ordem pública, tem-se que a 
noção de eficiência advinda do princípio constitucional estampado no art. 
37 deve ser aplicada de modo a que não se passe a considerar o administra
do como mero consumidor, e a sua satisfação individual, ainda que muitas 
vezes o fim imediato, como o fim exclusivo de toda a atividade policial mili
tar, sob pena de não se dar o devido cumprimento à missão maior das polí
cias militares como instrumento de preservação da ordem pública e susten
táculo do próprio Estado Democrático de Direito. 
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VI. PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 21/05: 
INÉPCIA POR INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL E 
SEUS EFEITOS NOS CRIMES PROPRIAMENTE MILITARES 
ESTADUAIS 

1. INTRODUÇÃO 

FABIONAKAHARADA, lºTenPMda 
PMESP, Especialista em Direito Penal pela 
Escola Superior do Ministério Público e Ins
trutor de Procedimentos Operacionais no 
Centro de Formação de Soldados. 

Trata o presente artigo de uma adaptação da monografia '~ Desmi
litarização das Polícias Ostensivas e o crime propriamente militar - hipóte
se de abolitio criminis, apresentada para conclusão do 7º curso de especiali
zação em Direito Penal da Escola Superior do Ministério Público, cujo ob
jeto de estudo é a PEC nº 21/05 (PEC da Segurança Pública). 

Referida propositura, composta por nove artigos, traz a novel sistemáti
ca de segurança pública em seu artigo 1 º, que trata das alterações do artigo 
144 da Constituição Federal, dentre as quais destacamos: 

1) Em nível federal, prevê a unificação das Polícias Rodoviária e Ferrovi
ária Federal com a Polícia Federal, que passa também a realizar a polícia 
ostensiva marítima, aérea, portuária, de fronteiras e de rodovias e ferrovias 
federais. Os membros das extintas polícias Rodoviária e Ferroviária Fede
rais integrarão os quadros da Polícia Federal ( artigo 5º). 

3) Em nível estadual, e este é o ponto que interessa ao presente estudo, 
traz como novidade a seguinte redação ao artigo 144, parágrafo 2º: 

"Os Estados organizarão e manterão a polícia 

estadual, de forma permanente e estruturada 

em carreira, unificada ou não, garantido o ci

clo completo da atividade policial, com as atri

buições de exercer as funções de polícia judici

ária e de apuração das infrações penais, de 

polícia ostensiva e de preservação da ordem 

pública, e elaborarão legislação orgânica que 
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regulamente o disposto neste parágrafo, e a dis
ciplina e hierarquia policiais". (grifei) 

Cada Estado poderá decidir por manter as polícias ostensiva e judiciária 
separadas, como são atualmente, ou ainda, a seu alvitre, unificá-las num 
único órgão policial que deverá realizar o ciclo completo de polícia ( da pre
venção à entrega de provas coletadas ao Poder Judiciário). Entretanto, ain
da que, após eventual aprovação da PEC nº 21/05, determinado Estado
Membro decida manter o "status" atual de órgãos separados, deverá desmili
tarizar a polícia ostensiva, porque o artigo 9º da aludida PEC traz a revoga
ção expressa dos atuais artigos 42, e dos parágrafos 3º e 4º do artigo 125 
daCF. 

Quanto à revogação expressa do artigo 42 da Constituição Federal, que 
trata, na redação atual, dos "membros das Polícias Militares e Corpos de 
Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disci
plina ... " como sendo "militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territó
rios"; introduz a extinção da figura do militar do Estado da Constituição 
Federal, impedindo que a nova polícia estadual, independente de ser unificada 
ou separada em órgãos de polícia judiciária e polícia ostensiva, adote o mo
delo militar, por falta de previsão constitucional, passando a ser exclusiva 
às Forças Armadas a estrutura militarizada com base na hierarquia e disci
plina rígidas. 

Em síntese, facultativamente, cada Estado da federação pode adotar dois 
modelos policiais: 

1 º) um único órgão policial cumulando atividades de polícia judiciária e 
ostensiva ou; 

2º) dois órgãos policiais, um incumbido da polícia judiciária e outro da 
polícia ostensiva. 

Em ambas as hipóteses, tanto o órgão unificado, quanto os órgãos sepa
rados, não poderão adotar o sistema militar, haja vista a exclusividade cons
titucional de tal regramento às Forças Armadas, consoante o artigo 142 da 
Constituição Federal, que permanecerá intocado pela PEC nçi 21/05, aliado 
à revogação do artigo 42, que trata atualmente do Militar do Estado na 
Carta Magna. 

E esta realidade se confirma pela nova redação do artigo l 44, § 15º: 
''As ações judiciais contra policiais e bombei
ros estaduais e do Distrito Federal serão julga-

Revista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 59 - jul/ago/set 2008 60 

• 

• 

' 



il 

1 ~ 

• 

das pela Justiça comum dos Estados e do Dis

trito Federal, respectivamente". 

Em princípio, pode-se chegar à equivocada conclusão de que essa nor
ma autoriza que o policial estadual ostensivo possa ser mantido como mili
tar, e que eventual crime militar por ele cometido seja julgado pela Justiça 
Estadual comum. Entretanto, ao tratar do foro competente para processar 
e julgar os policiais e bombeiros estaduais, a nova redação constitucional 
não qualificou os substantivos policiais e bombeiros com o adjetivo "mili
tar" indicando que necessariamente serão civis. Tal conformação exclui de 
plano a hipótese da polícia estadual, unificada ou não, ser militarizada; e 
exclui igualmente, em consonância com a revogação da figura do militar do 
Estado, a interpretação de que a PEC nº 21/05 autoriza a manutenção fa

cultativa pelos Estados do status militar de suas polícias ostensivas. 
Não somente o militar do Estado será extinto pelo artigo 9º da PEC nº 

21/05, mas também a Justiça Militar Estadual, com a revogação expressa 
dos parágrafos 3º e 4º do artigo 125 da Constituição Federal, tendo o artigo 
6º da referida PEC tratado de alocar os Juízes togados da Justiça Militar 
Estadual à Justiça Estadual Comum de primeira ou segunda instância, con
forme o grau de jurisdição que os magistrados ocupem. 

No sistema de defesa da Pátria e da soberania nacional, o Exército Brasi
leiro ficará sem sua força auxiliar e reserva consubstanciada nas Polícias 
Militares. Cada Polícia Militar, territorialmente distribuída em cada Estado 
da Federação, com treinamento e atuação constantes, forma a força estraté
gica de que o Exército pode lançar mão para defesa do país. 

Com a nova redação constitucional e a extinção das Polícias Militares, 
em caso de guerra ou ameaça de intervenção, as Forças Armadas somente 
poderão contar com os militares da reserva que cumpriram o serviço militar 
aos dezoito anos de idade e, após o período de serviço. obrigatório, não mais 
tiveram contato com as funções de segurança interna e externa. 

Ainda, a revogação do artigo 42 da CF/88 desnatura a hierarquia e disci
plina como princípios constitucionais organizadores da instituição Policial 
Militar. Transmitidas tanto na época de formação e também durante toda a 
carreira policial militar, a Hierarquia e Disciplina fortalecem a coesão es
sencial às instituições militares, incutem o amor à profissão das armas, 
introjetam forte sentimento moral de cumprimento do dever, inclusive se 
necessário for, com o sacrifício da própria vida, debelando a covardia nos 
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momentos de perigo. 
Ainda, funcionam como instrumento de controle de um grande efetivo 

de homens que possuem, a sua disposição, treinamento e armamento cujo 
emprego deve ocorrer estritamente em razão da lei, de causas justas e do 
Bem Comum. Com a aprovação da PEC nº 21/05, passarão a ser exclusivi
dade das Forças Armadas. 

2. A LIMITAÇÃO MATERIAL DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO FEDE
RAL EM RELAÇÃO À POLÍCIA MILITAR NO SISTEMA DE SEGU
RANÇA PÚBLICA E DE DEFESA DA PÁTRIA 
As missões primordiais que configuram a causa eficiente e ultima ratio das 
Polícias Militares são a polícia ostensiva, a preservação da ordem pública e 
as atividades de defesa civil. 

Entretanto, não se pode olvidar da função constitucional secundária e 
excepcional da Polícia Militar, insculpida no artigo 144, § 6º, da Constitui
ção Federal, qual seja a de atuar como força auxiliar e reserva do Exército 
Brasileiro. 

A missão constitucional das Forças Armadas (Exército, Marinha e Ae
ronáutica) é a defesa da Pátria, a garantia dos poderes constitucionais e, por 
iniciativa de qualquer destes, a garantia da lei e da ordem. 

Quando o artigo 144, § 6º, da Constituição Federal estabelece que as 
Polícias Militares são a força auxiliar e reserva do Exército, as incumbe do 
dever, em situações excepcionais e por meio de convocação da União, de 
realizar a defesa da Pátria, dos poderes constitucionais, da lei e da ordem, 
sob· o comando da Força Terrestre Federal. 

Essa dupla função, de polícia ostensiva e força auxiliar e reserva do Exér
cito, confere às Polícias Militares a inserção tanto na estrutura de seguran
ça pública, quanto subsidiariamente, na estrutura de defesa da Pátria e da 
soberania nacional. 

Bastide 
1

, ao explicar o sentido da palavra plurívoco-analógica "estrutu
ra", conclui que se trata de um sistema integrado, de modo que a mudança 
produzida em um elemento provoca uma mudança nos outros elementos. 
Assim, a desmilitarização das polícias militares nas atribuições precípuas de 

1
BASTIDE, Roger. Usos e sentidos do termo "estrutura". São Paulo: Herder/EDUSP, 1971, p. 9. 
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polícia ostensiva resultará na correlata extinção das forças auxiliares do 
Exército, que se verá desguarnecido de estratégico apoio distribuído nos 
Estados, o que prejudicará a defesa de um país de dimensões continentais 
como o Brasil. 

Ao estudar os limites do poder constituinte derivado, Manuel Gonçalves 
Ferreira Filho 

2 
aponta limites expressos e implícitos ao poder reformador 

da Lei Maior. Enquanto a primeira categoria de limitações encontra-se 
consubstanciada no texto legal, a exemplo das limitações materiais ( cláusu
las pétreas

3 
), limitações formais ( quórum de aprovação e rito específico 

4 

para emendas constitucionais) e limitações circunstanciais (vedação de re
forma em estado de defesa, de sítio e em intervenção federal

5 
); a segunda 

categoria, das limitações implícitas, diz respeito aos impedimentos tácitos, 
não positivados, decorrentes do espírito da Constituição, que derivam da 
"decisão política" constitucional adotada pelo país, como bem asseverou 
Carl Schmitt 

6 
ao estudar o constitucionalismo norte-americano. 

Sob esse fundamento é que se questiona a possibilidade de desmilitarização 
das polícias ostensivas estaduais. A forma federativa de Estado, prevista no 
artigo 1 º da Constituição Federal, é cláusula pétrea, e tem como conteúdo 
mínimo a soberania (inciso 1), a cidadania (inciso 11), a dignidade da pessoa 
humana (inciso III) os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa (inciso 
IV) e o pluralismo político (inciso V), de modo que a soberania, indissociável 
da forma federativa de Estado, goza da proteção contra tentativas de mu
dança pelo poder reformador. 

Apesar do sistema de proteção da soberania, consubstanciado pela combi
nação entre as Forças Armadas (artigo 142 da Constituição Federal) e as Polí
cias Militares (artigo 144, parágrafo 6º, da Lei Maior) não constar do rol de 
matérias constitucionais imutáveis, sua previsão reflete o espírito constitu
cional, a "decisão política" adotada pelo Brasil para atingir seus objetivos, 
valorizando a autonomia e o poder de se fazer, aplicar e executar as.leis sem 
ingerência de qualquer país ou poder, tendo como guarida, uma força públi
ca que sustente suas decisões. 

2
FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. O Poder Constituinte.2ª ed. São Paulo: Saraiva, 1985, p. 124. 

3 
Artigo 60 § 4º CF/88. 

4
Art. 60, I, II e III, e § 2o, da CF/88. 

5 
Art. 60, § lo, da CF/88. 

6
Apud FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves, in ob. cit. p. 111 e 112. 
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Cabe às Forças Armadas a proteção da soberania brasileira, preservando 
esse fundamento essencial em casos de agressão externa ou conspirações de 
toda sorte. Cabe à Polícia Militar igual missão, à medida que constitui força 
auxiliar e reserva do Exército 

7
, já que a força terrestre _federal, para prote

ger a totalidade geográfica do Estado Brasileiro, necessita da concorrência 
de efetivo policial militar, treinado e em constante atuação no âmbito dos 
Estados-Membros, garantindo a proteção real e efetiva contra ameaças ao 
poder soberano, pilar do Estado federativo democrático de direito. 

Daí concluir-se que o sistema de preservação da soberania em que as 
polícias militares estão inseridas tem a natureza de cláusula imutável implí
cita, por defender os fundamentos da República Federativa do Brasil, que 
são a essência da decisão política originária que originou a Constituição 
Federal brasileira. 

3. A ELEIÇÃO DO NOVO MODELO CONSTITUCIONAL DE SEGU
RANÇA PÚBLICA E A ADEQUAÇÃO DO ORDENAMENTO JURÍDICO 
À NOVA SISTEMÁTICA CONSTITUCIONAL 

A Política funciona como santuário dos valores mais caros da sociedade. 
Ao serem positivados, tais valores assumem a forma de princípios constitu
cionais, dotados de alto grau de abstração, possibilitando que esses valores 
eleitos acompanhem a dinâmica social porquanto admitem uma interpreta
ção vinculada com a realidade fática e o momento social que o homem vive. 

A emenda constitucional, espécie legislativa fundamentada no poder 
reformador, é o instrumento idôneo a alterar a Constituição Federal e, em 
conseqüência, implantar novas sistemáticas e novos princípios nas áreas sobre 
as quais versa. 

A PEC nº 21/05 trata em seu artigo 1 º das alterações de texto constituci
onal, deixando a cargo de seu artigo 9º a revogação do artigo 42 e dos pará
grafos 3º e 4º do artigo 125 da Constituição Federal, que tratam, respectiva
mente, dos militares dos Estados e das Justiças Militares Estaduais. 

Com a nova redação que referida proposta enseja, a Instituição Polícia 
Militar desaparece do texto constitucional, não somente pela nova redação 
do artigo 144, mas também por conta das modificações dos artigos 21, inciso 

7
Artigo 144 § 6º CF/88. 
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XIV ( que trata da competência da União em manter as polícias Civil e Mi
litar e o Corpo de Bombeiros militar do Distrito Federal), do artigo 22 
inciso XXI ( que trata da competência privativa da União em legislar sobre 
normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convoca
ção e mobilização das polícias militares e corpos de bombeiros militares) e 
do artigo 32, § 4º ( que dispõe sobre a utilização, pela União, das Polícias e 
Bombeiros Militares do Distrito Federal). 

Nos três casos, a redação da PEC nº 21/05 retira a denominação militar 
das polícias e bombeiros estaduais. A nova redação do artigo 22, inciso 
XXI, que dispõe sobre as normas gerais da União para legislar sobre orga
nização, efetivo, material bélico, garantias, convocação e mobilização das 
polícias e bombeiros militares, passa a ter o seguinte teor: "Compete priva

tivamente à União legislar sobre: ( ... ) XXI - a organização da polícia e do 

corpo de bombeiros do Distrito Federal". 

A redação original deste último artigo somente se justifica em conceder 
à União a competência privativa de legislar sobre a organização e convoca
ção das Polícias Militares, em face do controle que a federação e o Exército 
Brasileiro devem ter sobre os efetivos militares estaduais; bem como para a 
utilização destes órgãos como forças reservas e auxiliares na defesa da pá
tria e da soberania. Tendo em vista a extinção das Polícias Militares, a União, 
na nova redação do artigo 22, inciso XXI, passa a legislar somente sobre a 
organização das polícias e bombeiros do Distrito Federal; já que 
desmilitarizadas, as polícias ostensivas estaduais perdem a capacidade de 
atuar subsidiariamente ao Exército Brasileiro. 

4. OS CRIMES PROPRIAMENTE MILITARES NO ÂMBITO ESTA
DUAL NA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL 

Tais alterações quanto à desmilitarização das polícias ostensivas, tendo 
como ponto de partida a Constituição Federal, provocam as correlatas atu
alizações no ordenamento jurídico, impondo as novas disposições em efei
to cascata para toda legislação infraconstitucional, conforme lição de Becha
ra 

8
, no sentido de que "o sistema constitucional é a concatenação interior 

que liga todos os institutos jurídicos e as regras do direito em uma grande uni-

8
BECHARA, Fabio Ramazzini. Prisão Cautelar, p. 52. 
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dade", unidade esta que deve guardar sentido não apenas lógico mas tam

bém axiológico, para que o sistema jurídico funcione e alcance seu ideal de 
Justiça. Expõe que o papel das Constituições modernas não se restringe 

apenas a estabelecer programas a serem cumpridos pelo Estado, mas tam

bém e principalmente, funcionam como lex fundamenta/is, garantindo os 
direitos fundamentais individuais e coletivos, a dignidade da pessoa humana 

e promovendo a unidade do ordenamento a partir de uma norma fundante. 
O ordenamento jurídico é constituído de forma escalonada, em normas 

inferiores e superiores, onde aquelas dependem destas, de modo que a pro

dução e validade de uma norma encontra suporte em instância legislativa 

superior, que por sua vez se escora em outra e assim sucessivamente, até 

chegar ao limite da norma superior constitucional que fundamenta, valida, 

justifica e legitima todo o sistema. 
O crime militar depende da existência de instituições militares e da exis

tência de militares. Com a extinção das Polícias Militares e dos militares 

estaduais na norma fundamental, a legislação militar que se encontra em 

instância legislativa inferior e busca legitimação na Constituição Federal sofre 

uma revogação tácita, tornando-se letra morta quanto à aplicabilidade em 
âmbito estadual. 

Apesar do Código Penal Militar continuar existindo, poderá ser aplicado 
apenas ao militar federal (Marinha, Exército e Aeronáutica), devido à 
vinculação existencial que possuem por meio do artigo 142 da Constituição 
Federal, que por sua vez institui as Forças Armadas com base na hierarquia 
e disciplina, legitimando, dessa forma, a aplicação de um sistema penal mais 
rigoroso consubstanciado no direito penal e processual penal militar, bem 
assim a instituição do Regulamento Disciplinar, cujo sistema é deveras es

tóico em relação ao estatuto dos funcionários públicos civis; tudo com a cu

mulação e incidência da lei penal comum, porque o militar está sujeito a co

meter não apenas os crimes militares, mas também e simultaneamente, cri

mes comuns. 

Já em âmbito estadual, com a extinção do Policial e Bombeiro Militar, os 

crimes militares deixarão de regrar a nova polícia ostensiva. Conforme ensi

na Paulo de Barros Carvalho
9

, "não se dará a incidência da norma jurídica 

9
CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário: fundamentos jurídicos da incidência. 2ª ed., revista, 

São Paulo: Saraiva, 1999, p. 9. 
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se não houver um ser humano fazendo a subsunção e promovendo a aplica
ção que o preceito normativo determina", de modo que, não havendo militar 
estadual, não há como ocorrer a subsunção dos crimes propriamente milita
res estaduais, já que carecerão do elemento normativo "militar", essencial 
ao tipo penal, para que surja a relação jurídico-penal entre o infrator e o 
Estado. 

A Constituição Federal institui o princípio da legalidade em sede de cláu
sula geral de que a lei penal retroagirá para beneficiar o réu; ao passo que o 
Código Penal Militar, em relação ao abolitio criminis, regulamenta a exten
são desse benefício no grau máximo: a própria sentença condenatória 
irrecorrível perde seus efeitos frente a lei supressiva de incriminação. 

Assim, a lei penal goza de um sistema especial de vigência no tempo 
10

• 

A regra geral é que a lei de criação posterior a fatos já ocorridos retroaja, 
desde que sejam preservados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a 
coisa julgada. 

No âmbito criminal, a contrario sensu, sendo mais benéfica ao acusado a 
lei posterior retroage no tempo, reformando inclusive sentença condenatória 
transitada em julgado. Daí dizer que a coisa julgada em matéria penal é 
especial, uma vez que lei posterior pode alterá-la para beneficiar o réu, além 
de admitir a revisão de processos findos, a qualquer tempo, desde que a 
sentença condenatória seja contrária à evidência dos autos ou fundamente
se em depoimentos, exames ou documentos falsos ou ainda, se novas provas 
que invalidem a condenação sejam descobertas. 

O "abolitio criminis" ocorre quando uma lei posterior revoga o tipo pe
nal incriminador, passando o fato a ser atípico. Como conseqüência, o Esta
do perde a pretensão de impor ao agente qualquer pena, daí sua natureza 
jurídica de causa extintiva de punibilidade ( artigo 107, inciso III, do Código 
Penal, e artigo 123, inciso III, do Código Penal Militar). 

Não apenas o jus puniendi fica infundado, mas também, todo maquinário 

10
Diferentemente do que se dá com a coisa julgada nos demais ramos do direito, cuja revisão somente se 

pode operar via ação rescisória ( art. 485 do CPC), sujeita ao prazo decadencial de dois anos do trânsito 
em julgado da sentença, ou por meio da querella nulitatis, que não ataca o mérito da decisão em si, mas 
o próprio processo, em razão da existência de pressupostos de constituição válida do processo. 
O sistema mais rígido pregado pelo Código de Processo Civil à coisa julgada que não a penal em cotejo 
à possibilidade de revisão criminal se dá, em nosso sentir, em razão da maior valoração que se reveste o 
bem jurídico (liberdade) tutelado pelo direito penal, em detrimento às demais ramificações do direito. 

Revista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 59 - jul/ago/set 2008 67 



estatal se paralisa diante da abolição do crime: inquérito policial e processo 
penal são trancados e extintos e, em havendo sentença condenatória, ces
sam-se imediatamente a execução da pena e os efeitos penais principais e 
secundários. 

Há a extinção do jus puniendi, do jus puniendi inconcreto e do jus punitionis 
que devem ser declarados de ofício pelo Juiz. 

Se o processo estiver em andamento, é o Juiz de primeira instância que 
declarará extinta a punibilidade do agente, e se o processo estiver em grau 
de recurso, é o Tribunal competente quem declara a extinção de punibilidade, 
e se já ocorrido o trânsito em julgado, é o juízo da execução quem o faz. 

O consenso é de que o legislador revogará a lei criminal se entender que 
uma norma incriminadora perdeu a relevância, posto que o interesse nela 
protegido não mais necessita do especial cuidado concedido pelo direito 
penal. Ou seja: a doutrina conceitua o "abolitio criminis" como uma revoga
ção expressa de lei incriminadora por meio de lei mais recente. 

Este é o ponto em que surge a seguinte questão: ainda que a figura do 
militar do Estado seja extinta na Constituição Federal e as Polícias Militares 
sejam desmilitarizadas, o Código Penal Militar permanecerá intocado e ple
namente aplicável às Forças Armadas, vale dizer: os crimes militares não 
serão revogados expressamente; entretanto, não mais serão aplicáveis aos 
militares estaduais em face de sua inexistência. Ocorreria nesse caso, a re
vogação tácita dos crimes militares cometidos pelos Policiais Militares? Há 
a possibilidade de se admitir o "abolitio criminis" sem que haja lei posterior 
que revogue expressamente uma lei penal incriminadora, no caso o Código 
Penal Militar? 

Quanto aos crimes impropriamente militares, que podem ter como agen
te tanto o militar quanto o civil e que em geral possuem tipificação comum 
tanto no Código Penal quanto no Código Penal Militar, não ocorrerá a revo
gação tácita, não se operando o "abolitio criminis" nesses casos. 

Isso porque os bens jurídicos tutelados por essa classe de delito não ob
jetivam primordialmente, ou de forma imediata, a hierarquia e disciplina 
que serão expurgadas na esfera estadual. O crime militar de roubo, por 
exemplo, tipificado no artigo 242 do Código Penal Militar e também no ar
tigo 157 do Código Penal, tem como bem jurídico imediato o patrimônio, 
onde a hierarquia e disciplina figuram como bem jurídico mediato e secun
dário visando o regular funcionamento das instituições militares. 

Nesses casos, não se operará o "abolitio criminis" porque há uma coinci-
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dência de bens jurídicos protegidos, que permanecerão intactos com a PEC 
nº 21/05 (a vida, o patrimônio, a integridade física, a liberdade sexual, a 
título de exemplo, permanecerão vigentes e tutelados pela lei penal comum. 
O bem jurídico que referida proposta extingue é somente a hierarquia e 
disciplina e em âmbito estadual). 

Já os crimes propriamente militares, cujo bem jurídico imediato e princi
pal são a hierarquia e disciplina, expressas pela proteção da autoridade mi
litar, do serviço militar, do dever militar, da farda e do uniforme, dos símbo
los nacionais, entre outras concretizações disciplinares, serão atingidos pela 
revogação tácita produzida pela aprovação da PEC nº 21/05, malgrado sua 
natureza não ser criminal, mas sim constitucional, e cujo teor nada diz con
tra a vigência da lei penal militar, que continuará com plena aplicabilidade 
para as Forças Armadas. 

É que inexistindo o militar no plano estadual, bem como as Polícias Mili
tares, instituições organizadas com base nesses valores, ocorrerá uma dupla 
descaracterização: no primeiro caso, haverá a ausência do sujeito ativo dos 
tipos penais disciplinares; e no segundo caso, a inexistência da própria insti
tuição que se funda e existe tendo a hierarquia e disciplina como pilares 
centrais, refletindo assim, na desnecessidade de tutela jurídico-penal. 

Se a extinção de um crime se dá pela edição de uma lei ordinária posteri
or que revoga o artigo de lei que continha a norma penal incriminadora, 
com mais razão e maior autoridade a revogação também acontece por força 
de alteração no âmbito constitucional que extingue princípios e fundamen
tos, ainda que tais revogações ocorram reflexamente, como conseqüência 
destas mudanças na Carta Política. 

Tal afirmação pode ser corroborada pelos estudos de Canaris 11
, que se 

dedicou à questão do pensamento sistemático na ciência do direito, ensi
nando que a função do sistema na ciência do direito é traduzir e realizar a 
adequação valorativa e a unidade interior da ordem jurídica. 

A ordem jurídica é objeto cultural que exige um sistema de funciona
mento que se guie não apenas por critérios lógicos, mas também axiológicos, 
porque se alimenta de valores e não de axiomas. 

11CANARIS, Claus-Wilhelm. Pensamento Sistemático e Conceito de Sistema na Ciência do Direito. 3ª 
ed., Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1996. 
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O pensamento sistemático na ciência do Direito cumpre o papel da ob
servância constante dos valores jurídicos mais elevados ( segurança jurídica, 
igualdade e justiça), os quais impedem que as diversas normas jurídicas se
jam desconexas entre si, viabilizando que alcancem a proposta teleológica 
do Bem Comum. 

Daí dizer que "o sistema jurídico é a unidade aglutinadora das normas 
singulares, que se apóia não apenas nas normas mas também nos valores que 

. ,,12 
as animam 

O Direito é um somatório de solução de problemas e não um somatório 
de problemas ( estes acontecem no mundo fático) e os critérios resolutivos 
são as leis e os valores que nelas se encerram, aliados à interpretação que 
liga a previsão genérica e abstrata da lei aos casos concretos e específicos 
que ocorrem cotidianamente. 

O Direito pressupõe a Justiça, logo, seu sistema também. O sistema jurí
dico tem como missão a adequação valorativa e a unidade interna da ordem 
jurídica. Adequação valorativa diz respeito à ordem teleológica do ordena
mento, vinculando a ratio legis com a ratio juris de igualdade e justiça. A 
unidade interna diz respeito aos princípios gerais do direito que regem os 
diversos regimes jurídicos das normas que compõem o ordenamento, num 
todo coerente e aplicável. 

Na prática, o pensamento sistemático no Direito auxilia na fundamenta
ção finalística do ordenamento, atuando em dois pontos fundamentais: na 
prevenção de contradição entre valores e na determinação e resolução das 
lacunas. 

Canaris 13 se refere às quebras do sistema jurídico quando ocorre uma 
contradição de valores e princípios, gerando uma perturbação na unidade 
interior que conduz a uma inconseqüência valorativa comprometedora da 
justiça e da igualdade. 

O que não se pode admitir no sistema jurídico é a existência de antinomias 
que lhe retirem a harmonia, devendo ceder a norma que, mesmo em aparên
cia (por conta da lei nova não a ter revogado expressamente) esteja contra
ditória ao sistema. Neste sentido, Carlos Maximiliano, ao tratar da revoga-

12Idem, ob. cit., p.66. 
13ldem, ob. cit., p.200. 
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ção do direito, professa que "contradições absolutas não se presumem. É 
dever do aplicador comparar e procurar conciliar as disposições várias sobre 

o mesmo objeto, e do conjunto, assim harmonizado, deduzir o sentido e al

cance de cada uma. Só em caso de resistirem incompatibilidades, vitoriosa

mente, a todo esforço de aproximação, é que se opina em sentido eliminatório 

da regra mais antiga, ou de parte da mesma, pois que ainda será possível 

concluir pela existência de antinomia irredutível, porém parcial, de modo que 

afete apenas a perpetuidade de uma fração do dispositivo anterior, contraria

da, de frente, pelo posterior"
14 

• 

Referido autor alude ao fato de que, nesta conciliação das disposições 
dá-se uma derrogação (revogação parcial) ou a ah-rogação (revogação to-

1) ~ • d A 15 ta , espec1es o mesmo genero . 
A revogação será expressa quando declarada na lei nova, e tácita, quando 

resultar da incompatibilidade entre o texto anterior e o posterior. 
A retirada da hierarquia e disciplina das polícias ostensivas estaduais e a 

extinção do militar estadual na Constituição Federal demonstram a eleição 
de novos valores e princípios para reger a segurança pública nos Estados 
federados, bem como o sistema de defesa da pátria em âmbito nacional. 

Em sendo concretizada a PEC nº 21/05, as transgressões disciplinares 
militares e os crimes militares em âmbito estadual passarão, necessariamen
te, pelo filtro da adequação valora tiva que o sistema jurídico impõe para 
promover a unidade interior do ordenamento jurídico, evitando a desarmo
nia e a quebra da isonomia. 

A corroborar tal entendimento, é importante ter-se em mente que "para 

a ah-rogação a incompatibilidade deve ser absoluta e formal, de modo que 

seja impossível executar a norma recente sem postergar, destruir praticamente 
a antiga "

16
, pois se "a lei nova cria, sobre o mesmo assunto da anterior, um 

sistema inteiro, completo, diferente, é claro que todo o outro sistema foi elimina

do. Por outras palavras: Dá-se ah-rogação, quando a norma posterior se co

bre com o conteúdo da antiga ''
17 

(grifo nosso). 

14
MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito. 18. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 

1998, pgs. 356 e ss. 
15 

Ob. cit. p.360, item 440. 
16

MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito. 18. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 
1998, pgs. 358, item 443 e ss. 
17

1dem, op. e p. cit. 
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O posicionamento de Carlos Maximiliano encontra guarida nas lições de 
Larenz, que ao tratar da interpretação conforme a Constituição, assevera 
que "só quando - e na medida em que - a regulação encontrada pelo legisla
dor contradiz pura e simplesmente o princípio constitucional, quer dizer, não 
representa já qualquer possível concretização do princípio, é que se há de 
recusar a validade à lei, por inconstitucional "

18 
• 

Em razão desse mesmo fundamento, é que os crimes impropriamente 
militares no âmbito estadual permanecerão vigentes, já que os bens jurídi
cos imediatos que tutelam são igualmente protegidos pela lei penal comum e 
constituem valores intocados pelo conteúdo da PEC nº 21/05, inexistindo, 
nesse caso, a quebra do sistema jurídico. 

Dessa forma, quanto aos crimes impropriamente militares estaduais, as 
sentenças condenatórias permanecem vigentes e os casos em andamento 
deverão ser remetidos para a Justiça Criminal comum para adequação com 
a correlata figura típica do Código Penal ordinário. 

5. CONCLUSÃO 
1. O sistema de segurança pública vem sendo questionado desde a pro

mulgação da Carta Constitucional de 1988. A opinião pública, em geral, 
atribui as mazelas da criminalidade exclusivamente aos órgãos policiais, des
prezando as causas da violência, que residem na exclusão social e na má 
distribuição de renda. 

2. Tal quadro culminou na elaboração da emenda constitucional nº 21/ 
05, tramitando no Congresso Nacional para aprovação. Em sendo aprova
da, naquilo que nos interessa, ficará facultado a cada Estado-Membro da 
federação unificar, ou não, as atuais polícias estaduais ( civis e militares) que 
passarão, estando unificadas ou separadas, a exercer o ciclo completo de 
polícia, em que o mesmo órgão policial realizará a prevenção, a repressão 
imediata e a repressão mediata (investigação), visando a preservação da or
dem pública. 

3. Ocorre que referida proposta revoga expressamente os artigos constitu
cionais que instituem os Militares dos Estados e a Justiça Militar Estadual, 

18
LARENZ, Karl. Metodologia e Ciência do Direito., tradução José Lamego e revisão de Ana de Freitas 

2a Ed., Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 1983, p.412 
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impedindo que os Estados que decidam manter os órgãos policiais separa
dos instituam a polícia ostensiva com "status". militar; ou, em relação aos 
Estados que decidam unificar suas polícias, necessariamente o façam como 
órgão policial civil. Os crimes propriamente militares (tipos penais discipli
nares) em âmbito estadual perderão o vetor de incidência em razão da 
inexistência do militar estadual e de seu posicionamento como integrante de 
uma Instituição organizada com base na hierarquia e disciplina, que será su
primida da Carta Magna. 

4. Percebe-se que, apesar da PEC nº 21/05 não mencionar explicitamen
te a proibição da manutenção do "status" militar na polícia ostensiva esta
dual, sua aprovação desencadeará a desmilitarização tácita das Polícias Mi
litares com a revogação do artigo 42 e dos parágrafos 3º e 4º do artigo 125 
da Constituição Federal. Referida proposta de emenda constitucional deixa 
clara a intenção do legislador constituinte-reformador sobre a desnecessidade 
de um modelo policial militar eleito pela Assembléia Constituinte de 1988 
que, rotineiramente e em condições normais, desenvolve a preservação da 
ordem pública por meio da polícia ostensiva e, em condições adversas de 
grave perturbação da normalidade social, atua como força auxiliar e reserva 
do Exército Brasileiro. 

5. Reconhece, portanto, que as bases de hierarquia e disciplina regentes 
das Polícias Militares são igualmente desnecessárias, apesar desse sistema 
ter vigorado plenamente em toda história do Brasil, tendo como regra a 
maior rigidez no tratamento dos integrantes dessa instituição, principalmente 
com a aplicação de gravosas restrições funcionais e pela sobreposição da 
legislação comum e castrense sobre o miliciano, impondo-lhe uma limitação 
de liberdade sobremaneira acentuada em relação às limitações civis. 

6. Assim, os crimes propriamente militares estaduais, definidos como 
aqueles que comportam com exclusividade o militar estadual como sujeito 
ativo, e cuja objetividade jurídica imediata remete à proteção da hierarquia 
e disciplina, perdem a razão de existir. 

7. Desta feita, o fenômeno "abolitio criminis", que comumente ocorre 
com revogações explícitas de artigos de lei que contém normas penais, incidirá 
nos crimes propriamente militares, em razão da extinção do elemento 
normativo militar que é essencial a esses delitos, e pela extinção do bem 
jurídico hierarquia e disciplina. 

8. O que se verá com a revogação do artigo 42 da Constituição Federal 
não é a simples invalidação de uma lei penal incriminadora, mas sim a extir-
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pação de um princípio constitucional que fundamenta toda a ordem jurídica 
militar, bem como a extinção de um bem jurídico que serve como funda
mento para a elaboração legislativa. Juridicamente, a hierarquia e discipli
na, positivadas em texto constitucional, legitimam a imposição de restrições 
funcionais aos militares do estado: proibição de greve, proibição de sindi
calização, proibição de afiliação político-partidária, instituição de regula
mento disciplinar com penas privativas de liberdade e o regime de prontidão 
permanente. Moralmente, a hierarquia e disciplina dão, ao serviço público 
prestado pelo militar do estado, o sentido de missão. A missão impõe o tri
buto de sangue, em que o militar pode chegar ao extremo de sacrificar sua 
própria vida em prol do Bem Comum. 

9. O dever militar, seja para o exercício da polícia ostensiva e preserva
ção da ordem pública, ou para a defesa da pátria, exige de seus executores, 
além da voluntariedade e vocação, o desprendimento e consciência de que, 
na realidade, exercem um sacerdócio. Ao discorrer sobre a diferença entre 
o ofício das armas e outras profissões, Duarte Pereira 

19 
cita a antológica 

obra '~ Luta pelo Direito" e sintetiza o pensamento de Rudolf Von Ihering 
de que, "nas fileiras militares, o sentimento de honra atinge altíssimo grau de 
sensibilidade, asseverando que a defesa da honra é dever máximo de todos, 
dispondo que, numa corporação militar, na qual, pela sua natureza, a afir
mação da coragem pessoal se destaca, não se poderá, de forma alguma, ad
mitir a covardia de um de seus membros, sem se aviltar. Fazendo um paralelo 
entre o camponês, o comerciante e o militar, aduz que, aquilo que para o 
oficial é a honra, para o camponês é a propriedade e para o comerciante é o 
crédito." Assim, Ihering traça o sentido de autopreservação moral de cada 
ofício no sentido de que, ao defender seu direito, cada setor profissional 
defende princípios morais de sua vida, princípios esses que dão o tom de 
justiça segundo as condições de existência de cada profissão, refletindo o 
sentimento da necessidade de institutos jurídicos que viabilizem o modus 

vivendi de cada área, que, para o militar, se fundamenta na honra. 
10. Finalmente, a expectativa é de que este estudo possa lançar luzes às 

discussões que envolvem a segurança pública no Brasil e sobre as conseqüên-

19
DUARTE, Antônio Pereira. ';4.to de serviço e sua conotação administrativa militar". Publicação 

oficial na Revista Direito Militar da Associação dos Magistrados das Justiças Militares Estaduais. Santa 
Catarina: Fascículo nº 48, Julho/Agosto de 2004. 
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cias das mudanças legislativas que estão em tramitação no Congresso Naci
onal. Que o legislador constituinte, ao menos, promova plebiscito para co
lher a opinião popular sobre a desmilitarização das polícias ostensivas, evi
tando assim paixões e preconceitos. 

A PEC nº 21/05 encontra-se atualmente na CCJ - Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania para realização de Audiência Pública em data 
oportuna para instrução da Matéria. Pode ser consultada na íntegra, bem 
como sua tramitação no sítio http://www.senado.gov.br/. 
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VII. LEGISLAÇÃO 

1. DECRETO FEDERAL Nº 6.583, DE 29 DE SETEMBRO DE 2008. 

Promulga o Acordo Ortográfico da Língu,a Portugu,esa, assinado em Lisboa, 

em 16 de dezembro de 1990. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o 
art. 84, inciso IV, da Constituição, e 

Considerando que o Congresso Nacional aprovou, por meio do Decreto 
Legislativo n º 54, de 18 de abril de 1995, o Acordo Ortográfico da Língua 
Portuguesa, assinado em Lisboa, em 16 de dezembro de 1990; 

Considerando que o Governo brasileiro depositou o instrumento de rati
ficação do referido Acordo junto ao Ministério dos Negócios Estrangeiros 
da República Portuguesa, na qualidade de depositário do ato, em 24 de ju
nho de 1996; 

Considerando que o Acordo entrou em vigor internacional em 1 º de ja
neiro de 2007, inclusive para o Brasil, no plano jurídico externo; 

DECRETA 
Art. 1 º O Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, entre os Gover

nos da República de Angola, da República Federativa do Brasil, da Repúbli
ca de Cabo Verde, da República de Guiné-Bissau, da República de 
Moçambique, da República Portuguesa e da República Democrática de São 
Tomé e Príncipe, de 16 de dezembro de 1990, apenso por cópia ao presente 
Decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se con
tém. 

Art. 2° O referido Acordo produzirá efeitos somente a partir de 1 º de 
janeiro de 2009. 

Parágrafo único. A implementação do Acordo obedecerá ao período de 
transição de 1 º de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2012, durante o 
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qual coexistirão a norma ortográfica atualmente em vigor e a nova norma 
estabelecida. 

Art. 3° São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos 
que possam resultar em revisão do referido Acordo, assim como quaisquer 
ajustes complementares que, nos termos do art. 49, inciso I, da Constitui

ção, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacio

nal. 

Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 29 de setembro de 2008; 187° da Independência e 120° da Re

pública. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Celso Luiz Nunes Amorim 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 30.9.2008 

ACORDO ORTOGRÁFICO DA LÍNGUA PORTUGUESA 

Considerando que o projeto de texto de ortografia unificada de língua 
portuguesa aprovado em Lisboa, em 12 de outubro de 1990, pela Academia 
das Ciências de Lisboa, Academia Brasileira de Letras e delegações de An

gola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe, com 

a adesão da delegação de observadores da Galiza, constitui um passo impor

tante para a defesa da unidade essencial da língua portuguesa e para o seu 
prestígio internacional, 

Considerando que o texto do acordo que ora se aprova resulta de um 
aprofundado debate nos Países signatários, 

a República Popular de Angola, 
a República Federativa do Brasil, 
a República de Cabo Verde, 

a República da Guiné-Bissau, 
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a República de Moçambique, 
a República Portuguesa, 
e a República Democrática de São Tomé e Príncipe, 
acordam no seguinte: 
Artigo 1 º 
É aprovado o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, que consta como 

anexo I ao presente instrumento de aprovação, sob a designação de Acordo 
Ortográfico da Língua Portuguesa (1990) e vai acompanhado da respectiva 
nota explicativa, que consta como anexo II ao mesmo instrumento de apro
vação, sob a designação de Nota Explicativa do Acordo Ortográfico da Lín
gua Portuguesa (1990). 

Artigo 2°-
0s Estados signatários tomarão, através das instituições e órgãos com

petentes, as providências necessárias com vista à elaboração, até 1 de janei
ro de 1993, de um vocabulário ortográfico comum da língua portuguesa, tão 
completo quanto desejável e tão normalizador quanto possível, no que se 
refere às terminologias científicas e técnicas. 

Artigo 3° 
O Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa entrará em vigor em 1 º de 

janeiro de 1994, após depositados os instrumentos de ratificação de todos 
os Estados junto do Governo da República Portuguesa. 

Artigo 4° 
Os Estados signatários adotarão as medidas que entenderem adequadas 

ao efetivo respeito da data da entrada em vigor estabelecida no artigo 3°. 
Em fé do que, os abaixo assinados, devidamente credenciados para o 

efeito, aprovam o presente acordo, redigido em língua portuguesa, em sete 
exemplares, todos igualmente autênticos. 

Assinado em Lisboa, em 16 de dezembro de 1990. 
PELA REPÚBLICA POPULAR DE ANGOLA 

JOSÉ MATEUS DE ADELINO PEIXOTO 
Secretário de Estado da Cultura 

PELA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
CARLOS ALBERTO GOMES CHIARELLI 

Ministro da Educação 
PELA REPÚBLICA DE CABO VERDE 

DAVID HOPFFER ALMADA 
Ministro da Informação, Cultura e Desportos 
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PELA REPÚBLICA DA GUINÉ-BISSAU 
ALEXANDRE BRITO RIBEIRO FURTADO 

Secretário de Estado da Cultura 
PELA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 

LUIS BERNARDO HONWANA 
Ministro da Cultura 

PELA REPÚBLICA PORTUGUESA 
PEDRO MIGUEL DE SANTANA LOPES 

Secretário de Estado da Cultura 

PELA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE 

LÍGIA SILVA GRAÇA DO ESPÍRITO SANTO COSTA 
Ministra da Educação e Cultura 

ANEXO I 
ACORDO ORTOGRÁFICO DA LÍNGUA PORTUGUESA 

(1990) 
Base I 

Do alfabeto e dos nomes próprios estrangeiros e seus derivados 
1 °) O alfabeto da língua portuguesa é formado por vinte e seis letras, 

cada uma delas com uma forma minúscula e outra maiúscula: 

a A (á) 
b B (bê) 
c c (cê) 
d D (dê) 
e E (é) 
f F (efe) 

g G (gê ou guê) 

h H (agá) 
I (i) 

J J (jota) 

k K (capa ou cá) 

L (ele) 

m M (eme) 
n N (ene) 
o o (ó) 
p p (pê) 
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q Q (quê) 

r R (erre) 

s s (esse) 
t T (tê) 
u u (u) 
V V (vê) 

w w (dáblio) 

X X (xis) 

y y (ípsilon) 

z z (zê) 

Obs.: 1. Além destas letras, usam-se o ç (cê cedilhado) e os seguintes 

dígrafos: rr (erre duplo), ss (esse duplo), eh (cê-agá), Ih (ele-agá), nh (ene

agá), gu (guê-u) e qu (quê-u). 

2. Os nomes das letras acima sugeridos não excluem outras formas de as 

designar. 

2º) As letras k, w e y usam-se nos seguintes casos especiais: 

a) Em antropónimos/antropônimos originários de outras línguas e seus 

derivados: Franklin, frankliniano; Kant, kantismo; Darwin, darwinismo; 

Wagner, wagneriano; Byron, byroniano; Taylor, taylorista; 

b) Em topónimos/topônimos originários de outras línguas e seus deriva

dos: Kwanza, Kuwait, kuwaitiano; Malawi, malawiano; 
e) Em siglas, símbolos e mesmo em palavras adotadas como unidades de 

medida de curso internacional: TWA, KLM; K-potássio ( de kalium ), W-oeste 
(West); kg-quilograma, km-quilómetro, kW-kilowatt, yd-jarda (yard); Watt. 

3º) Em congruência com o número anterior, mantêm-se nos vocábulos 
derivados eruditamente de nomes próprios estrangeiros quaisquer combi
nações gráficas ou sinais diacríticos não peculiares à nossa escrita que figu
rem nesses nomes: comtista, de Comte; garrettiano, de Garrett; jeffersónia/ 
jeffersônia, de Jefferson; mülleriano, de Müller, shakespeariano, de 

Shakespeare. 
Os vocabulários autorizados registrarão grafias alternativas admissíveis, 

em casos de divulgação de certas palavras de tal tipo de origem ( a exemplo 
de fücsia/ füchsia e derivados, buganvília/ buganvílea/ bougainvíllea ). 

4º) Os dígrafos finais de origem hebraica eh, ph e th podem conservar-se 

em formas onomásticas da tradição bíblica, como Baruch, Loth, Moloch, 

Ziph, ou então simplificar-se: Baruc, Lot, Moloc, Zif. Se qualquer um destes 
dígrafos, em formas do mesmo tipo, é invariavelmente mudo, elimina-se: 
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José, Nazaré, em vez de Joseph, Nazareth; e se algum deles, por força do uso, 
permite adaptação, substitui-se, recebendo uma adição vocálica: Judite, em 
vez de Judith. 

5º) As consoantes finais grafadas b, c, d, g e t mantêm-se, quer sejam 
mudas, quer proferidas, nas formas onomásticas em que o uso as consa
grou, nomeadamente antropónimos/antropônimos e topónimos/topônimos 
da tradição bíblica: Jacob, Job, Moab, Isaac; David, Gad; Gog, Magog; 

Bensabat, Josafat. 
Integram-se também nesta forma: Cid, em que o d é sempre pronuncia

do; Madrid e Valhadolid, em que o d ora é pronunciado, ora não; e Calecut 

ou Calicut, em que o t se encontra nas mesmas condições. 
Nada impede, entretanto, que dos antropónimos/antopônimos em apre

ço sejam usados sem a consoante final ló, Davi e Jacó. 

6º) Recomenda-se que os topónimos/topônimos de línguas estrangeiras 
se substituam, tanto quanto possível, por formas vernáculas, quando estas 
sejam antigas e ainda vivas em português ou quando entrem, ou possam 
entrar, no uso corrente. Exemplo: Anvers, substituído por Antuérpia; 

Cherbourg, por Cherburgo; Garonne, por Carona; Geneve, por Genebra; 

Jutland, por Jutlândia; Mi/ano, por Milão; München, por Munique; Torino, 

por Turim; Zürich, por Zurique, etc. 

Base II 
Do h inicial e final 
1º) O h inicial emprega-se: 
a) Por força da etimologia: haver, hélice, hera, hoje, hora, homem, hu-

mor. 
b) Em virtude de adoção convencional: hã?, hem?, hum!. 

2º) O h inicial suprime-se: 
a) Quando, apesar da etimologia, a sua supressão está inteiramente con

sagrada pelo uso: erva, em vez de herva; e, portanto, ervaçal, ervanário, ervoso 

( em contraste com herbáceo, herbanário, herboso, formas de origem erudi
ta); 

b) Quando, por via de composição, passa a interior e o elemento em que 
figura se aglutina ao precedente: biebdomadário, desarmonia, desumano, 

exaurir, inábil, lobisomem, reabilitar, reaver; 

3º) O h inicial mantém-se, no entanto, quando, numa palavra composta, 
pertence a um elemento que está ligado ao anterior por meio de hífen: anti-

Revista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 59 - jul/ago/set 2008 84 



higiénico/anti-higiênico, contra-haste; pré-história, sobre-humano. 
4º) O h final emprega-se em interjeições: ah! oh! 

Base III 
Da homofonia de certos grafemas consonânticos 
Dada a homofonia existente entre certos grafemas consonânticos, torna

se necessário diferençar os seus empregos, que fundamentalmente se regu
lam pela história das palavras. É certo que a variedade das condições em 
que se fixam na escrita os grafemas consonânticos homófonos nem sempre 
permite fácil diferenciação dos casos em que se deve empregar uma letra e 
daqueles em que, diversamente, se deve empregar outra, ou outras, a repre
sentar o mesmo som. 

Nesta conformidade, importa notar, principalmente, os seguintes casos: 
1 º) Distinção gráfica entre eh e x: achar, archote, bucha, capacho, 

capucho, chamar, chave, Chico, chiste, chorar, colchão, colchete, endecha, 
estrebucha, facho, ficha, flecha, frincha, gancho, inchar, macho, mancha, 
murchar, nicho, pachorra, pecha, pechincha, penacho, rachar, sachar, ta
cho; ameixa, anexim, baixel, baixo, bexiga, bruxa, coaxar, coxia, debuxo, dei
xar, eixo, elixir, enxofre, faixa, feixe, madeixa, mexer, oxalá, praxe, puxar, rouxi
nol, vexar, xadrez, xarope, xenofobia, xerife, xícara. 

2º) Distinção gráfica entre g, com valor de tricativa palatal, e j: adágio, 
alfageme, Álgebra, algema, algeroz, Algés, algibebe, algi,beira, álgido, a/margem, 
Alvorge, Argel, estrangeiro, falange, ferrugem, frigir, gelos ia, gengiva, gergelim, 
geringonça, Gibraltar, ginete, ginja, girafa, gíria, herege, relógio, sege, Tânger, 
virgem; adjetivo, ajeitar, ajem ( nome de planta indiana e de uma espécie de 
papagaio), canjerê, canjica, enjeitar, granjear, hoje, intmjice, jecoral, jejum, 
jeira, jeito, Jeová, jenipapo, jequiri, jequitibá, Jeremias, Jericó, jerimum, 
Jerónimo, Jesus, jibóia, jiquipanga, jiquiró, jiquitaia, jirau, jiriti, jitirana, la
ranjeira, lojista, majestade, majestoso, manjerico, manjerona, mucujê, pajé, 
pegajento, rejeitar, sujeito, trejeito. 

3º) Distinção gráfica entre as letras s, ss, e, ç ex, que representam sibi
lantes surdas: ânsia, ascensão, aspersão, cansar, conversão, esconso, farsa, 
ganso, imenso, mansão, mansarda, manso, pretensão, remanso, seara, seda, 
Seia, Sertã, Sernancelhe, se"alheiro, Singapura, Sintra, sisa, tarso, terso, val
sa; abadessa, acossar, amassar, arremessar, Asseiceira, asseio, atravessar, 
benesse, Cassilda, codesso (identicamente Codessal ou Codassal, Codesseda, 
Codessoso, etc.), crasso, devassar, dossel, egresso, endossar, escasso, fosso, 
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gesso, mo/osso, mossa, obsessão, pêssego, possesso, remessa, sossegar; acém, 

acervo, alicerce, cebola, cereal, Cernache, cetim, Cinfães, Escócia, Macedo, 

obcecar, percevejo; açafate, açorda, açúcar, almaço, atenção, berço, Buçaco, 

caçanje, caçula, caraça, dançar, Eça, enguiço, Gonçalves, inserção, linguiça, 

maçada, Mação, maçar, Moçambique, Monção, muçulmano, murça, nega

ça, pança, peça, quiçaba, quiçaça, quiçama, quiçamba, Seiça (grafia que 
pretere as erróneas/errôneas Ceiça e Ceissa), Seiçal, Suíça, terço; auxílio, 

Maximiliano, Maximino, máximo, próximo, sintaxe. 

4º) Distinção gráfica entre s de fim de sílaba ( inicial ou interior) e x e z 

com idêntico valor fónico/fônico: adestrar, Calisto, escusar, esdrúxulo, esgo

tar, esplanada, esplêndido, espontâneo, espremer, esquisito, estender, 

Estremadura, Estremoz, inesgotável; extensão, explicar, extraordinário, 

inextricável, inexperto, sextante, têxtil; capazmente, infelizmente, velozmente. 

De acordo com esta distinção convém notar dois casos: 
a) Em final de sílaba que não seja final de palavra, o x = s muda para s 

sempre que está precedido de i ou u: justapor, justalinear, misto, sistino ( cf. 
Capela Sistina ), Sisto, em vez de juxtapor, juxtalinear, mixto, sixtina, Sixto. 

b) Só nos advérbios em -mente se admite z, com valor idêntico ao de s, 
em final de sílaba seguida de outra consoante ( cf. capazmente, etc.); de con
trário, os toma sempre o lugar dez: Biscaia, e não Bizcaia. 

5º) Distinção gráfica entre s final de palavra e x e z com idêntico valor 
fónico/fônico: aguarrás, aliás, anis, após atrás, através, Avis, Brás, Dinis, 

Garcês, gás, Gerês, Inês, íris, Jesus, jus, lápis, Luís, país, português, Queirós, 

quis, retrós, revés, Tomás, Valdés; cálix, Félix, Fénix, flux; assaz, arroz, aves

truz, dez, diz, fez (substantivo e forma do verbo fazer), fiz, Forjaz, Galaaz, 

giz, jaez, matiz, petiz, Queluz, Romariz, [Arcos de] Valdevez, Vaz. A propósi
to, deve observar-se que é inadmissível z final equivalente as em palavra não 
oxítona: Cádis, e não Cádiz. 

6º) Distinção gráfica entre as letras interiores s, x e z, que representam 
sibilantes sonoras: aceso, analisar, anestesia, artesão, asa, asilo, Baltasar, 

besouro, besuntar, blusa, brasa, brasão, Brasil, brisa, [Marco de] Canaveses, 

coliseu, defesa, duquesa, Elisa, empresa, Ermesinde, Esposende, frenesi ou 
frenesim, frisar, guisa, improviso, jusante, liso, lousa, Lousã, Luso ( nome de 
lugar, homónimo/homônimo de Luso, nome mitológico), Matosinhos, 

Meneses, narciso, Nisa, obséquio, ousar, pesquisa, portuguesa, presa, raso, 

represa, Resende, sacerdotisa, Sesimbra, Sousa, surpresa, tisana, transe, trân

sito, vaso; exalar, exemplo, exibir, exorbitar, exuberante, inexato, inexorável; 
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abalizado, alfazema, Arcozelo, autorizar, azar, azedo, azo, azorrague, baliza, 

bazar, beleza, buzina, búzio, comezinho, deslizar, deslize, Ezequiel, fuzileiro, 

Galiza, guizo, helenizar, lambuzar, lezíria, Mouzinho, proeza, sazão, urze, 

vazar, Veneza, Vizela, Vouzela. 

Base IV 
Das seqüências consonânticas 
1 º) O c, com valor de oclusiva velar, das seqüências interiores cc (segun

do c com valor de sibilante), cç e ct, e o p das seqüências interiores pc (c 
com valor de sibilante), pç e pt, ora se conservam, ora se eliminam. 

Assim: 
a) Conservam-se nos casos em que são invariavelmente proferidos nas 

pronúncias cultas da língua: compacto, convicção, convicto, ficção, friccionar, 

pacto, pictural; adepto, apto, díptico, erupção, eucalipto, inepto, núpcias, 

rapto . . 

b) Eliminam-se nos casos em que são invariavelmente mudos nas pro
núncias cultas da língua: ação, acionar, afetivo, aflição, aflito, ato, coleção, 

coletivo, direção, diretor, exato, objeção; adoção, adotar, batizar, Egito, óti

mo. 
c) Conservam-se ou eliminam-se, facultativamente, quando se proferem 

numa pronúncia culta, quer geral, quer restritamente, ou então quando os
cilam entre a prolação e o emudecimento: aspecto e aspeto, cacto e cato, 

caracteres e carateres, dicção e dição; facto e fato, sector e setor, ceptro e 
cetro, concepção e conceção, corrupto e corruto, recepção e receção. 

d) Quando, nas seqüências interiores mpc, mpç e mpt se eliminar o p de 
acordo com o determinado nos parágrafos precedentes, o m passa a n, es
crevendo-se, respectivamente nc, nç e nt: assumpcionista e assuncionista; 
assumpção e assunção; assumptível e assuntível; peremptório e perentório, 
sumptuoso e suntuoso, sumptuosidade e suntuosidade. 

2º) Conservam-se ou eliminam-se, facultativamente, quando se profe
rem numa pronúncia culta, quer geral, quer restritamente, ou então quando 
oscilam entre a prolação e o emudecimento: o b da seqüência bd, em súbdito; 

o b da seqüência bt, em subtil e seus derivados; o g da seqüência gd, em 
amígdala, amigdalácea, amigdalar, amigdalato, amigdalite, amigdalóide, 

amigdalopatia, amigdalotomia; o m da seqüência mn, em amnistia, amnistiar, 

indemne, indemnidade, indemnizar, omnímodo, omnipotente, omnisciente, 

etc.; o t, da seqüência tm, em aritmética e aritmético. 
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Base V 

Das vogais átonas 

1 º) O emprego do e e do i, assim como o do o e do u, em sílaba átona, 

regula-se fundamentalmente pela etimologia e por particularidades da his

tória das palavras. Assim se estabelecem variadíssimas grafias: 

a) Com e e i: ameaça, amealhar, antecipar, ª"epiar, balnear, boreal, cam

peão, cardeal (prelado, ave planta; diferente de cardial = "relativo à cárdia"), 

Ceará, côdea, enseada, enteado, Floreal, janeanes, lêndea, Leonardo, Leo

nel, Leonor, Leopoldo, Leote, linear, meão, melhor, nomear, peanha, quase 

( em vez de quási), real, semear, semelhante, várzea; ameixial, Ameixieira, 

amial, amieiro, ª"ieiro, artilharia, capitânia, cordial ( adjetivo e substanti

vo), corriola, crânio, criar, diante, diminuir, Dinis, f e"egial, Filinto, Filipe ( e 

identicamente Filipa, Filipinas, etc.), freixial, giesta, Idanha, igu,al, imiscuir

se, inigualável, lampião, limiar, Lumiar, lumieiro, pátio, pior, tigela, tijolo, 

Vimieiro, Vimioso; 

b) Com o e u: abolir, Alpendorada, assolar, borboleta, cobiça, consoada, 

consoar, costume, díscolo, êmbolo, engolir, epístola, esbaforir-se, esboroar, 

f arândola, femoral, Freixoeira, girândola, goela, jocoso, mágoa, névoa, nó

doa, óbolo, Páscoa, Pascoal, Pascoela, polir, Rodolfo, távoa, tavoada, távola, 

tômbola, veio (substantivo e forma do verbo vir); açular, água, aluvião, 
arcuense, assumir, bulir, camândulas, curtir, curtume, embutir, entupir, fémur/ 

fêmur, fístula, glândula, ínsua, jucundo, légua, Luanda, lucubração, lugar, 
mangu,al, Manuel, míngu,a, Nicarágu,a, pontual, régu,a, tábua, tabuada, tabu
leta, trégu,a, virtualha. 

2º) Sendo muito variadas as condições etimológicas e histórico-fonéticas 
em que se fixam graficamente e e i ou o e u em sílaba átona, é evidente que 

só a consulta dos vocabulários ou dicionários pode indicar, muitas vezes, se 

deve empregar-se e ou i, se o ou u. Há, todavia, alguns casos em que o uso 

dessas vogais pode ser facilmente sistematizado. Convém fixar os seguin

tes: 

a) Escrevem-se com e, e não comi, antes da sílaba tónica/tônica, os subs

tantivos e adjetivos que procedem de substantivos terminados em - eio e -

eia, ou com eles estão em relação direta. Assim se regulam: aldeão, aldeola, 

aldeota por aldeia; areal, areeiro, areento, Areosa por areia; aveal por aveia; 

baleai por baleia; cadeado por cadeia; candeeiro por candeia; centeeira e 

centeeiro por centeio; colmeal e colmeeiro por colmeia; co"eada e co"eame 

por co"eia. 
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b) Escrevem-se igualmente com e, antes de vogal ou ditongo da sílaba 
tónica/tônica, os derivados de palavras que terminam em e acentuado ( o 
qual pode representar um antigo hiato: ea, ee): galeão, galeota, galeote, de 
galé; coreano, de Coreia; daomeano, de Daomé; guineense, de Guiné;poleame 

e poleeiro, de polé. 

c) Escrevem-se comi, e não com e, antes da sílaba tónica/tônica, os adje
tivos e substantivos derivados em que entram os sufixos mistos de formação 
vernácula - iano e -iense, os quais são o resultado da combinação dos sufi
xos -ano e -ense com um i de origem analógica (baseado em palavras onde 
-ano e -ense estão precedidos dei pertencente ao tema: horaciano, italiano, 

duriense, flaviense, etc.): açoriano, acriano (de Acre), camoniano, goisiano 

( relativo a Damião de Góis), siniense ( de Sines), sofocliano, torriano, torriense 

(de Torre(s)). 

d) Uniformizam-se com as terminações -io e -ia (átonas), em vez de -eo 

e -ea, os substantivos que constituem variações, obtidas por ampliação, de 
outros substantivos terminados em vogal: cúmio (popular), de cume; hástia, 

de haste; réstia, do antigo reste; véstia, de veste. 

e) Os verbos em -ear podem distinguir-se praticamente, grande número 
de vezes, dos verbos em -iar, quer pela formação, quer pela conjugação e 
formação ao mesmo tempo. Estão no primeiro caso todos os verbos que se 
prendem a substantivos em -eio ou -eia (sejam formados em português ou 
venham já do latim); assim se regulam: aldear, por aldeia; alhear, alheio; 

cear, por ceia; encadear, por cadeia; pear, por peia; etc. Estão no segundo 
caso todos os verbos que têm normalmente flexões rizotónicas/rizotônicas 
em -eio, -e ias, etc.: clarear, delinear, devanear, falsear, granjear, guerrear, has

tear, nomear, semear, etc. Existem, no entanto, verbos em -iar, ligados a 
substantivos com as terminações átonas -ia ou -io, que admitem variantes 
na conjugação: negoceio ou negocio ( cf. negócio); premeio ou premio ( cf. 

prémio/prêmio); etc. 
f) Não é lícito o emprego dou final átono em palavras de origem latina. 

Escreve-se, por isso: moto, em vez de mótu (por exemplo, na expressão de 

moto próprio); tribo, em vez de tríbu. 

g) Os verbos em -oar distinguem-se praticamente dos verbos em -uar 

pela sua conjugação nas formas rizotónicas/rizotônicas, que têm sempre o 

na sílaba acentuada: abençoar com o, como abençoo, abençoas, etc.; desto

ar, com o, como destoo, destoas, etc.: mas acentuar, com u, como acentuo, 

acentuas, etc. 
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Base VI 
Das vogais nasais 
Na representação das vogais nasais devem observar-se os seguintes pre

ceitos: 
1 º) Quando uma vogal nasal ocorre em fim de palavra, ou em fim de 

elemento seguido de hífen, representa-se a nasalidade pelo til, se essa vogal 
é de timbre a; por m, se possui qualquer outro timbre e termina a palavra; e 
por n, se é de timbre diverso de a e está seguida de s: afã, grã, Grã-Bretanha, 

lã, ó,fã, sã-braseiro (forma dialetal; o mesmo que são-brasense = de S. Brás 
de Alportel); clarim, tom, vacum; flautins, semitons, zunzuns. 

2º) Os vocábulos terminados em -ã transmitem esta representação do a 
nasal aos advérbios em -mente que deles se formem, assim como a deriva
dos em que entrem sufixos iniciados por z: cristãmente, irmãmente, sãmente; 

lãzudo, maçãzita, manhãzinha, romãzeira. 

Base VII 
Dos ditongos 
1 º) Os ditongos orais, que tanto podem ser tónicos/tônicos como átonos, 

distribuem-se por dois grupos gráficos principais, conforme o segundo ele
mento do ditongo é representado por i ou u: ai, ei, éi, ui; au, eu, éu, iu, ou: 
braçais, caixote, deveis, eirado, f améis ( mas f ameizinhos ), goivo, goivar, len
çóis ( mas lençoizinhos ), ta fuis, uivar, cacau, cacaueiro, deu, endeusar, ilhéu 
( mas ilheuzito), mediu, passou, regougar. 

Obs: Admitem-se, todavia, excepcionalmente, à parte destes dois gru
pos, os ditongos grafados ae( = âi ou ai) e ao ( = âu ou au ): o primeiro, 
representado nos antropónimos/antropônimos Caetano e Caetana, assim 
como nos respectivos derivados e compostos (caetaninha, são-caetano, etc.); 
o segundo, representado nas combinações da preposição a com as formas 
masculinas do artigo ou pronome demonstrativo o, ou seja, ao e aos. 

2º) Cumpre fixar, a propósito dos ditongos orais, os seguintes preceitos 
particulares: 

a) É o ditongo grafado ui, e não a seqüência vocálica grafada ue, que se 
emprega nas formas de t e 3ª pessoas do singular do presente do indicativo 
e igualmente na da 2ª pessoa do singular do imperativo dos verbos em - uir: 

constituis, influi, retribui. Harmonizam-se, portanto, essas formas com to
dos os casos de ditongo grafado ui de sílaba final ou fim de palavra (azuis, 

fui, Guarda fui, Rui, etc.); e ficam assim em paralelo gráfico-fonético com as 
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formas de 2" e 3ª pessoas do singular do presente do indicativo e de 2" pes: 
soa do singular do imperativo dos verbos em - air e em - oer: atrais, cai, sai; 

móis, remói, sói. 

b) É o ditongo grafado ui que representa sempre, em palavras de origem 
latina, a união de um u a um i átono seguinte. Não divergem, portanto, 
formas como fluido de formas como gratuito. E isso não impede que nos 
derivados de formas daquele tipo as vogais grafadas u e i se separem:fluídico, 
fluidez (u-i). 

c) Além, dos ditongos orais propriamente ditos, os quais são todos de
crescentes, admite-se, como é sabido, a existência de ditongos crescentes. 
Podem considerar-se no número deles as seqüências vocálicas pós-tónicas/ 
pós-tônicas, tais as que se representam graficamente por ea, eo, ia, ie, io, oa, 

ua, ue, uo: áurea, áureo, calúnia, espécie, exímio, mágoa, míngua, ténue/tê

nue, tríduo. 

3º) Os ditongos nasais, que na sua maioria tanto podem ser tónicos/tôni
cos como átonos, pertencem graficamente a dois tipos fundamentais: diton
gos representados por vogal com til e semivogal; ditongos representados 
por uma vogal seguida da consoante nasal m. Eis a indicação de uns e ou

tros: 
a) Os ditongos representados por vogal com til e semivogal são quatro, 

considerando-se apenas a língua padrão contemporânea: ãe ( usado em vo
cábulos oxítonas e derivados), ãi (usado em vocábulos anoxítonos e deriva
dos), ão e õe. Exemplos: cães, Guimarães, mãe, mãezinha; cãibas, cãibeiro, 
cãibra, zãibo; mão, mãozinha, não, quão, sótão, sotãozinho, tão; Camões, 
orações, oraçõezinhas, põe, repões. Ao lado de tais ditongos pode, por exem
plo, colocar-se o ditongo ui; mas este, embora se exemplifique numa forma 
popular como rui = ruim, representa-se sem o til nas formas muito e mui, 
por obediência à tradição. 

b) Os ditongos representados por uma vogal seguida da consoante nasal 
m são dois: am e em. Divergem, porém, nos seus empregos: 

i) am (sempre átono) só se emprega em flexões verbais: amam, deviam, 

escreveram, puseram; 

ii) em ( tónico/tônico ou átono) emprega-se em palavras de categorias 
morfológicas diversas, incluindo flexões verbais, e pode apresentar varian
tes gráficas determinadas pela posição, pela acentuação ou, simultaneamen
te, pela posição e pela acentuação: bem, Bembom, Bemposta, cem, devem, 

nem, quem, sem, tem, virgem; Bencanta, Benfeito, Benfica, benquisto, bens, 
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enfim, enquanto, homenza"ão, homenzinho, nuvenzinha, tens, virgens, amém 

(variação de ámen), armazém, convém, mantém, ninguém, porém, Santarém, 
também; convêm, mantêm, têm (3ªs pessoas do plural); armazéns, desdéns, 

convéns, reténs; Belenzada, vintenzinho. 

Base VIII 
Da acentuação gráfica das palavras oxítonas 
1 º) Acentuam-se com acento agudo: 
a) As palavras oxítonas terminadas nas vogais tónicas/tônicas abertas 

grafadas -a, -e ou -o, seguidas ou não de -s: está, estás, já, olá; até, é, és, olé, 

pontapé(s); avó(s), dominó(s), paletó(s), só(s). 

Obs.: Em algumas (poucas) palavras oxítonas terminadas em -e tónico/ 
tônico, geralmente provenientes do francês, esta vogal, por ser articulada 
nas pronúncias cultas ora como aberta ora como fechada, admite tanto o 
acento agudo como o acento circunflexo: bebé ou bebê; bidé ou bidê, canapé 

ou canapé, caraté ou caratê, croché ou croché, guiché ou guichê, matiné ou 
matinê, nené ou nenê, ponjé ou ponjê, puré ou purê, rapé ou rapé. 

O mesmo se verifica com formas como cocó e cocó, ró (letra do alfabeto 
grego) e rô. São igualmente admitidas formas como judô, a par de judo, e 
metrô, a par de metro. 

b) As formas verbais oxítonas, quando, conjugadas com os pronomes 
clíticos lo(s) ou la(s), ficam a terminar na vogal tónica/tônica aberta grafada 
-a, após a assimilação e perda das consoantes finais grafadas -r, -s ou -z: 
adorá-lo(s) (de adorar-lo(s)), dá-la(s) (de dar-la(s) ou dá(s)-la(s)), fá-lo(s) 
(de faz-lo(s)), fá-lo(s)-ás (de far-lo(s)-ás), habitá-la(s)-iam (de habitar-la(s)

iam ), trá-la(s)-á ( de trar-la(s)-á); 

c) As palavras oxítonas com mais de uma sílaba terminadas no ditongo 
nasal grafado -em (exceto as formas da 3ª pessoa do plural do presente do 
indicativo dos compostos de ter e vir: retêm, sustêm; advêm, provêm; etc) ou 
-ens: acém, detém, deténs, entretém, entreténs, harém, haréns, porém, provém, 

provéns, também; 

d) As palavras oxítonas com os ditongos abertos grafados -éi, -éu ou -ói, 

podendo estes dois últimos ser seguidos ou não de -s: anéis, batéis, fiéis, 

papéis; céu(s), chapéu(s), ilhéu(s), véu(s); corrói (de corroer), herói(s), re

mói (de remoer), sóis. 

2º) Acentuam-se com acento circunflexo: 
a) As palavras oxítonas terminadas nas vogais tónicas/tônicas fechadas 
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que se grafam -e ou -o, seguidas ou não de -s: cortês, dê, dês (de dar), lê, lês 

(de ler), português, você(s); avô(s), pôs (de pôr), robô(s). 

b) As formas verbais oxítonas, quando, conjugadas com os pronomes 
clíticos -lo(s) ou -la(s), ficam a terminar nas vogais tónicas/tônicas fecha
das que se grafam -e ou -o, após a assimilação e perda das consoantes finais 
grafadas -r, -s ou -z: detê-lo(s) (de deter-lo(s)), fazê-la(s) (de fazer-la(s)), 

fê-lo(s) (de fez-lo(s)), vê-la(s) (de ver-la(s)), compô-la(s) (de compor-la(s)), 

repô-la ( s) ( de repor-la ( s)), pô-la ( s) ( de por-la ( s) ou pôs-la ( s)). 

3º) Prescinde-se de acento gráfico para distinguir palavras oxítonas 
homógrafas, mas heterofónicas/heterofônicas, do tipo de cor (ô), substanti
vo, e cor (ó), elemento da locução de cor; colher (ê), verbo, e colher (é), 
substantivo. Excetua-se a forma verbal pôr, para a distinguir da preposição 
por. 

Base IX 
Da acentuação gráfica das palavras paroxítonas 

1 º) As palavras paroxítona não são em geral acentuadas graficamente: 
enjoo, grave, homem, mesa, Tejo, vejo, velho, voo; avanço, floresta; abençoo, 

angolano, brasileiro; descobrimento, graficamente, moçambicano. 

2º) Recebem, no entanto, acento agudo: 
a) As palavras paroxítonas que apresentam, na sílaba tónica/tônica, as 

vogais abertas grafadas a, e, o e ainda i ou u e que terminam em -1, -n, -r, -
x e -ps, assim como, salvo raras exceções, as respectivas formas do plural, 
algumas das quais passam a proparoxítonas: amável (pl. amáveis), Aníbal, 
dócil (pl. dóceis), dúctil (pl. dúcteis), fóssil (pl. fósseis), réptil (pl. réptéis; var. 
reptil, pl. reptis); cármen (pl. cármenes ou carmens; var. carme, pl. carmes); 
dólmen (pl. dólmenes ou dolmens), éden (pl. édenes ou edens), líquen (pl. 
líquenes), lúmen (pl. lúmenes ou lumens ); açúcar (pl. açúcares), almíscar 
(pl. almíscares), cadáver (pl. cadáveres), caráter ou carácter (mas pl. carate

res ou caracteres), ímpar (pl. ímpares); Ájax, córtex (pl. córtex; var. córtice, 

pl. córtices), índex (pl. index; var. índice, pl. índices), tórax, (pl. tórax ou 
tóraxes; var. torace, pl. toraces); bíceps (pl. bíceps; var. bicípite, pl. bicípites), 

fórceps (pl. fórceps; var. f órcipe, pl. f órcipes). 

Obs.: Muito poucas palavras deste tipo, com as vogais tónicas/tônicas 
grafadas e e o em fim de sílaba, seguidas das consoantes nasais grafadas m e 
n, apresentam oscilação de timbre nas pronúncias cultas da língua e, por 
conseguinte, também de acento gráfico ( agudo ou circunflexo): sémen e sê-

Revista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 59 - jul/ago/set 2008 93 



men, xénon e xênon;fémur e fêmur, vómer e vômer; Fénix e Fênix, ónix e ônix. 

b) As palavras paroxítonas que apresentam, na sílaba tónica/tônica, as 
vogais abertas grafadas a, e, o e ainda i ou u e que terminam em -ã ( s ), -

ão(s), -ei(s), -i(s), -um, -uns ou -us: ó,fã (pi. ó,fãs), acórdão (pi. acórdãos), 

ó,fão (pi. ó,fãos ), órgão (pi. órgãos), sótão (pi. sótãos); hóquei, jóquei (pi. 
jóqueis ), amáveis (pi. de amável), fáceis (pi. de fácil), fósseis (pi. de fóssil), 

amáreis (de amar), amáveis (id.), cantaríeis (de cantar), fizéreis (de fazer), 

fizésseis (id.); beribéri (pi. beribéris), bílis (sg. e pi.), íris (sg. e pi.), júri (pi. 
júris), oásis (sg. e pi.); álbum (pi. álbuns), fórum (pi. fóruns); húmus (sg. e 
pi.), vírus ( sg. e pi.). 

Obs.: Muito poucas paroxítonas deste tipo, com as vogais tónicas/tôni
cas grafadas e e o em fim de sílaba, seguidas das consoantes nasais grafadas 
m e n, apresentam oscilação de timbre nas pronúncias cultas da língua, o 
qual é assinalado com acento agudo, se aberto, ou circunflexo, se fechado: 
pónei e pônei; gónis e gônis, pénis e pênis, ténis e tênis; bónus e bônus, ónus 

e ônus, tónus e tônus, Vénus e Vênus. 

3º) Não se acentuam graficamente os ditongos representados por ei e oi 

da sílaba tónica/tônica das palavras paroxítonas, dado que existe oscilação 
em muitos casos entre o fechamento e a abertura na sua articulação: 
assembleia, boleia, ideia, tal como aldeia, baleia, cadeia, cheia, meia; coreico, 
epopeico, onomatopeico, proteico; alcaloide, apoio ( do verbo apoiar), tal 
como apoio ( subst. ), Azoia, boia, boina, comboio ( subst. ), tal como com
boio, comboias, etc. (do verbo comboiar), dezoito, estroina, heroico, introito, 
jiboia, moina, paranoico, zoina. 

4º) É facultativo assinalar com acento agudo as formas verbais de preté
rito perfeito do indicativo, do tipo amámos, louvámos, para as distinguir 
das correspondentes formas do presente do indicativo (amamos, louvamos), 

já que o timbre da vogal tónica/tônica é aberto naquele caso em certas vari
antes do português. 

5º) Recebem acento circunflexo: 
a) As palavras paroxítonas que contêm, na sílaba tónica/tônica, as vogais 

fechadas com a grafia a, e, o e que terminam em -1, -n, -r ou -x, assim como 
as respectivas formas do plural, algumas das quais se tornam proparoxítonas: 
cônsul (pi. cônsules), pênsil (pênseis), têxtil (pi. têxteis); cânon, var. cânone, 
(pi. cânones), plâncton (pi. plânctons ); Almodôvar, aljôfar (pi. alj"ôfares ), 

âmbar (pi. âmbares), Câncer, Tânger; bômbax (sg. e pi.), bômbix, var. 
bômbice, (pi. bômbices ). 
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b) As palavras paroxítonas que contêm, na sílaba tónica/tônica, as vogais 
fechadas com a grafia a, e, o e que terminam em -ão(s), -eis, -i(s) ou -us: 

bênção(s), côvão(s), Estêvão, zângão(s); devêreis (de dever), escrevêsseis (de 
escrever), fôreis ( de ser e ir), fôsseis (id. ), pênseis (pi. de pênsil), têxteis (pi. de 
têxtil); dândi ( s), M ênfis; ânus. 

c) As formas verbais têm e vêm, 3\ pessoas do plural do presente do 
indicativo de ter e vir, que são foneticamente paroxítonas ( respectivamente / 
tãjãj/, /vãjãj/ ou /teej/, /veej/ ou ainda /tejej/, /vejej/; cf. as antigas grafias 
preteridas, têem, vêem), a fim de se distinguirem de tem e vem, 3\ pessoas 
do singular do presente do indicativo ou ts pessoas do singular do impera
tivo; e também as correspondentes formas compostas, tais como: abstêm 

( cf. abstém), advêm ( cf. advém), contêm ( cf. contém), convêm ( cf. convém), 

desconvêm ( cf. desconvém ), detêm ( cf. detém), entretêm ( cf. entretém), inter

vêm ( cf. intervém), mantêm ( cf. mantém), obtêm ( cf. obtém), provêm ( cf. 

provém), sobrevém ( cf. sobrevém). 

Obs.: Também neste caso são preteridas as antigas grafias detêem, 

intervêem, mantêem, provêem, etc. 
6º) Assinalam-se com acento circunflexo: 
a) Obrigatoriamente, pôde (3ª pessoa do singular do pretérito perfeito 

do indicativo), que se distingue da correspondente forma do presente do 
indicativo (pode). 

b) Facultativamente, dêmos (1 ª pessoa do plural do presente do conjunti
vo), para se distinguir da correspondente forma do pretérito perfeito do 
indicativo (demos); fôrma (substantivo), distinta de forma (substantivo; 3ª 

pessoa do singular do presente do indicativo ou t pessoa do singular do 
imperativo do verbo formar). 

7º) Prescinde-se de acento circunflexo nas formas verbais paroxítonas 
que contêm um e tónico/tônico oral fechado em hiato com a terminação -
em da 3ª pessoa do plural do presente do indicativo ou do conjuntivo, con
forme os casos: creem, deem ( conj. ), descreem, desdeem ( conj. ), leem, preveem, 

redeem ( conj. ), releem, reveem, tresleem, veem. 

8º) Prescinde-se igualmente do acento circunflexo para assinalar a vogal 
tónica/tônica fechada com a grafia o em palavras paroxítonas como enjoo, 

substantivo e flexão de enjoar, povoo, flexão de povoar, voo, substantivo e 
flexão de voar, etc. 

9º) Prescinde-se, quer do acento agudo, quer do circunflexo, para distin
guir palavras paroxítonas que, tendo respectivamente vogal tónica/tônica 
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aberta ou fechada, são homógrafas de palavras proclíticas. Assim, deixam 
de se distinguir pelo acento gráfico: para (á), flexão de parar, e para, prepo
sição; pela ( s) (é), substantivo e flexão de pelar, e pela ( s), combinação de per 

e la(s); pelo (é), flexão de pelar, pelo(s) (ê), substantivo ou combinação de 
per e lo(s); polo(s) ( ó), substantivo, e polo(s), combinação antiga e popular 
de por e lo(s); etc. 

10º) Prescinde-se igualmente de acento gráfico para distinguir paroxítonas 
homógrafas heterofónicas/heterofônicas do tipo de acerto ( ê ), substantivo e 
acerto (é), flexão de acertar; acordo (ô), substantivo, e acordo (ó), flexão de 
acordar; cerca ( ê ), substantivo, advérbio e elemento da locução prepositiva 
cerca de, e cerca (é), flexão de cercar; coro (ô), substantivo, e coro (ó), 
flexão de corar; deste (ê), contracção da preposição de com o demonstrativo 
este, e deste (é), flexão de dar;fora (ô), flexão de ser e ir, e fora (ó), advérbio, 
interjeição e substantivo; piloto (ô), substantivo, e piloto (ó), flexão de pilo

tar, etc. 

Base X 
Da acentuação das vogais tónicas/tônicas grafadas i eu das 
palavras oxítonas e paroxítonas 
1 º) As vogais tóncias/tônicas grafadas i e u das palavras oxítonas e 

paroxítonas levam acento agudo quando antecedidas de uma vogal com que 
não formam ditongo e desde de que não constituam sílaba com a eventual 
consoante seguinte, excetuando o caso de s: adaís (pl. de adail), aí, atraí ( de 
atrair), baú, caís ( de cair), Esaú, jacuí, Luís, país, etc.; alaúde, amiúde, 

Araújo, Ataíde, atraíam ( de atrair), atraísse (id. ), baía, balaústre, cafeína, 

ciúme, egoísmo, faísca, faúlha, graúdo, influíste ( de influir), juízes, Luísa, 

miúdo, paraíso, raízes, recaída, ruína, saída, sanduíche, etc. 
2º) As vogais tónicas/tônicas grafadas i e u das palavras oxítonas e 

paroxítonas não levam acento agudo quando, antecedidas de vogal com que 
não formam ditongo, constituem sílaba com a consoante seguinte, como é o 
caso de nh, l, m, n, r e z: bainha, moinho, rainha; adail, pau/, Raul; Aboim, 

Coimbra, ruim; ainda, constituinte, oriundo, ruins, triunfo; at-rairn. demiufirgo, 

influir, influirmos; juiz, raiz; etc. 
3º) Em conformidade com as regras anteriores leva acento agudo a vogal 

tónica/tônica grafada idas formas oxítonas terminadas em r dos verbos em -
air e -uir, quando estas se combinam com as formas pronominais clíticas -
lo(s), -la(s), que levam à assimilação e perda daquele -r: atraí-lo(s) (de 
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atrair-lo(s)); atraí-lo(s)-ia (de atrair-lo(s)-ia); possuí-la(s) (de possuir-la(s)); 
possuí-la(s)-ia (de possuir-la(s)-ia). 

4º) Prescinde-se do acento agudo nas vogais tónicas/tônicas grafadas i e 
u das palavras paroxítonas, quando elas estão precedidas de ditongo: baiuca, 
boiuno, cauila (var. cauira), cheiinho (de cheio), saiinha (de saia). 

5º) Levam, porém, acento agudo as vogais tónicas/tônicas grafadas i e u 
quando, precedidas de ditongo, pertencem as palavras oxítonas e estão em 
posição final ou seguidas de s: Piauí, teiú, teiús, tuiuiú, tuiuiús. 

Obs.: Se, neste caso, a consoante final for diferente de s, tais vogais 
dispensam o acento agudo: cauim. 

6º) Prescinde-se do acento agudo nos ditongos tónicos/tônicos grafados 
iu e ui, quando precedidos de vogal: distraiu, instruiu, pauis (pl. de pau/). 

7º) Os verbos arguir e redarguir prescindem do acento agudo na vogal 
tónica/tônica grafada u nas formas rizotónicas/rizotônicas: arguo, arguis, 
argui, arguem, argua, arguas, argua, arguam. Os verbos do tipo de aguar, 
apaniguar, apaziguar, apropinquar, averiguar, desaguar, enxaguar, obliquar, 
delinquir e afins, por oferecerem dois paradigmas, ou têm as formas 
rizotónicas/rizotônicas igualmente acentuadas no u mas sem marca gráfica 
(a exemplo de averigu,o, averigu,as, averigu,a, averigu,am; averigue, averigu,es, 
averigu,e, averigu,em; enxagu,o, enxagu,as, enxagu,a, enxagu,am; enxagu,e, enxagu,es, 
enxague, enxaguem, etc.; delinquo, delinquis, delinqui, delinquem; mas 
delinquimos, delinquís) ou têm as formas rizotónicas/rizotônicas acentua
das fónica/fônica e graficamente nas vogais a ou i radicais (a exemplo de 
averíguo, averíguas, averígua, averíguam; averígue, averígues, averígue, 
averígu,em; enxágu,o, enxágu,as, enxágu,a, enxágu,aim; enxágu,e, enxágu,es, enxágu,e, 
enxáguem; delínquo, delínques; delínque, delínquem; delínqua, delínquas, 
delínqua, delinquám). 

Obs.: Em conexão com os casos acima referidos, registre-se que os ver
bos em -ingfr (atingi,r, cingi,r, constringi,r, infringi,r, tingi,r, etc.) e os verbos em 
-ingu,ir sem prolação do u (distingu,ir, extinguir, etc.) têm grafias absoluta
mente regulares (atinjo, atinja, atinge, atingimos, etc; distingo, distinga, dis
tingu,e, distinguimos, etc.) 

Base XI 
Da acentuação gráfica das palavras proparoxítonas 
1 º) Levam acento agudo: 
a) As palavras proparoxítonas que apresentam na sílaba tónica/tônica as 

vogais abertas grafadas a, e, o e ainda i, u ou ditongo oral começado por 
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vogal aberta: árabe, cáustico, Cleópatra, esquálido, exército, hidráulico, lí
quido, míope, músico, plástico, prosélito, público, rústico, tétrico, último; 

b) As chamadas proparoxítonas aparentes, isto é, que apresentam na 
sílaba tónica/tônica as vogais abertas grafadas a, e, o e ainda i, u ou ditongo 
oral começado por vogal aberta, e que terminam por seqüências vocálicas 
pós-tónicas/pós-tônicas praticamente consideradas como ditongos crescen

tes (-ea, -eo, -ia, -ie, -io, -oa, -ua, -uo, etc.): álea, náusea; etéreo, níveo; enci

clopédia, glória; barbárie, série; lírio, prélio; mágoa, nódoa; exígua, língua; 

exíguo, vácuo. 
2º) Levam acento circunflexo: 
a) As palavras proparoxítonas que apresentam na sílaba tónica/tônica 

vogal fechada ou ditongo com a vogal básica fechada: anacreôntico, brêtema, 

cânfora, cômputo, devêramos ( de dever), dinâmico, êmbolo, excêntrico, fôs

semos ( de ser e ir), Grândola, hermenêutica, lâmpada, lôstrego, lôbrego, 

nêspera, plêiade, sôfrego, sonâmbulo, trôpego; 

b) As chamadas proparoxítonas aparentes, isto é, que apresentam vogais 
fechadas na sílaba tónica/tônica, e terminam por seqüências vocálicas pós
tónicas/pós-tônicas praticamente consideradas como ditongos crescentes: 
amêndoa, argênteo, côdea, Islândia, Mântua, serôdio. 

3º) Levam acento agudo ou acento circunflexo as palavras proparoxítonas, 
reais ou aparentes, cujas vogais tónicas/tônicas grafadas e ou o estão em 
final de sílaba e são seguidas das consoantes nasais grafadas m ou n, confor
me o seu timbre é, respectivamente, aberto ou fechado nas pronúncias cul
tas da língua: académico/acadêmico, anatómico/anatômico, cénico/cênico, 
cómodo/cômodo, fenómeno/fenômeno, género/gênero, topónimo/topónimo; 
Amazónia/Amazônia, António/Antônio, blasfémia/blasfêmia, fémea/fêmea, 
gémeo/gêmeo, génio/gênio, ténue/tênue. 

Base XII 
Do emprego do acento grave 
1 º) Emprega-se o acento grave: 
a) Na contração da preposição a com as formas femininas do artigo ou 

pronome demonstrativo o: à (de a + a), às (de a + as); 

b) Na contração da preposição a com os demonstrativos aquele, aquela, 
aqueles, aquelas e aquilo ou ainda da mesma preposição com os compostos 
aqueloutro e suas flexões: àquele(s), àquela(s), àquilo; àqueloutro(s), 

àqueloutra ( s); 
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Base XIII 
Da supressão dos acentos em palavras derivadas 
1º) Nos advérbios em -mente, derivados de adjetivos com acento agudo 

ou circunflexo, estes são suprimidos:. avidamente ( de ávido), debilmente ( de 
débil), facilmente ( de fácil), habilmente ( de hábil), ingenuamente ( de ingê

nuo), lucidamente ( de lúcido), mamente ( de má), somente ( de só), unica
mente ( de único), etc.; candidamente ( de cândido), cortesmente ( de cortês), 

dinamicamente ( de dinâmico), espontaneamente ( de espontâneo), 

portuguesmente ( de português), romanticamente ( de romântico). 

2º) Nas palavras derivadas que contêm sufixos iniciados por z e cujas 
formas de base apresentam vogas tónica/tônica com acento agudo ou cir
cunflexo, estes são suprimidos: aneizinhos ( de anéis), avozinha ( de avó), 

bebezito ( de bebê), cafezada ( de café), chapeuzinho ( de chapéu), chazeiro 

( de chá), heroizito ( de herói), ilheuzito ( de ilhéu), mazinha ( de má), o,fãozinho 

( de ó,fão ), vintenzito ( de vintém), etc.; avozinho ( de avô), bençãozinha ( de 
bênção), lampadazita ( de lâmpada), pessegozito ( de pêssego). 

Base XIV 

Do trema 
O trema, sinal de diérese, é inteiramente suprimido em palavras portu

guesas ou aportuguesadas. Nem sequer se emprega na poesia, mesmo que 
haja separação de duas vogais que normalmente formam ditongo: saudade, 
e não saüdade, ainda que tetrassílabo; saudar, e não saüdar, ainda que 
trissílaba; etc. 

Em virtude desta supressão, abstrai-se de sinal especial, quer para distin
guir, em sílaba átona, um i ou um u de uma vogal da sílaba anterior, quer 
para distinguir, também em sílaba átona, um i ou um u de um ditongo prece
dente, quer para distinguir, em sílaba tónica/tônica ou átona, ou de gu ou de 
qu de um e ou i seguintes: arruinar, constituiria, depoimento, esmiuçar, f a is

car, faulhar, oleicultura, paraibano, reunião; abaiucado, auiqui, caiuá, cauixi, 

piauiense; aguentar, anguiforme, arguir, bilíngue ( ou bilingue), lingueta, linguista, 

linguístico; cinquenta, equestre, frequentar, tranquilo, ubiquidade. 

Obs.: Conserva-se, no entanto, o trema, de acordo com a Base I, 3º, em 
palavras derivadas de nomes próprios estrangeiros: hübneriano, de Hübner, 

mülleriano, de Müller, etc. 
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Base XV 
Do hífen em compostos, locuções e encadeamentos vocabulares 
1 º) Emprega-se o hífen nas palavras compostas por justaposição que não 

contêm formas de ligação e cujos elementos, de natureza nominal, adjetival, 
numeral ou verbal, constituem uma unidade sintagmática e semântica e 
mantêm acento próprio, podendo dar-se o caso de o primeiro elemento es
tar reduzido: ano-luz, arcebispo-bispo, arco-íris, decreto-lei, és-sueste, médi

co-cirurgião, rainha-cláudia, tenente-coronel, tio-avô, turma-piloto; alcaide

mor, amor-perfeito, guarda-noturno, mato-grossense, norte-americano, por

to-alegrense, sul-africano; afro-asiático, afro-luso-brasileiro, azul-escuro, luso

brasileiro, primeiro-ministro, primeiro-sargento, primo-infeção, segunda-fei

ra; conta-gotas, finca-pé, guarda-chuva. 
Obs.: Certos compostos, em relação aos quais se perdeu, em certa medi

da, a noção de composição, grafam-se aglutinadamente: gi,rassol, madressil

va, mandachuva, pontapé, paraquedas, paraquedista, etc. 
2º) Emprega-se o hífen nos topónimos/topônimos compostos, iniciados 

pelos adjetivos grã, grão ou por forma verbal ou cujos elementos estejam 
ligados por artigo: Grã-Bretanha, Grão-Pará; Abre-Campo; Passa-Quatro, 

Quebra-Costas, Quebra-Dentes, Traga-Mouros, Trinca-Fortes; Albergaria-a

Velha, Baía de Todos-os-Santos, Entre-os-Rios, Montemor-o-Novo, Trás-os
Montes. 

Obs.: Os outros topónimos/topônimos compostos escrevem-se com os 
elementos separados, sem hífen: América do Sul, Belo Horizonte, Cabo Ver
de, Castelo Branco, Freixo de Espada à Cinta, etc. O topónimo/topônimo 
Guiné-Bissau é, contudo, uma exceção consagrada pelo uso. 

3º) Emprega-se o hífen nas palavras compostas que designam espécies 
botânicas e zoológicas, estejam ou não ligadas por preposição ou qualquer 
outro elemento: abóbora-menina, couve-flor, erva-doce, feijão-verde; benção

de-deus, erva-do-chá, ervilha-de-cheiro, fava-de-santo-inácio; bem-me-quer 

(nome de planta que também se dá à margarida e ao malmequer); andori

nha-grande, cobra-capelo, formiga-branca; andorinha-do-mar, cobra-d'água, 

lesma-de-conchinha; bem-te-vi (nome de um pássaro). 
4º) Emprega-se o hífen nos compostos com os advérbios bem e mal, 

quando estes formam com o elemento que se lhes segue uma unidade 
sintagmática e semântica e tal elemento começa por vogal ou h. No entanto, 
o advérbio bem, ao contrário do mal, pode não se aglutinar com palavras 
começadas por consoante. Eis alguns exemplos das várias situações: bem-
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aventurado, bem-estar, bem-humorado; mal-afortunado, mal-estar, ma/
humorado; bem-criado ( cf. malcriado), bem-ditoso ( cf. malditoso), bem-fa
lante (cf. malfalante), bem-mandado (cf. ma/mandado), bem-nascido (cf. 

ma/nascido), bem-soante ( cf. ma/soante), bem-visto ( cf. ma/visto). 
Obs.: Em muitos compostos, o advérbio bem aparece aglutinado com o 

segundo elemento, quer este tenha ou não vida à parte: benfazejo, benfeito, 

benfeitor, benquerença, etc. 
Sº) Emprega-se o hífen nos compostos com os elementos além, aquém, 

recém e sem: além-Atlântico, além-mar, além-fronteiras; aquém-mar, aquém
Pirenéus; recém-casado, recém-nascido; sem-cerimônia, sem-número, sem
vergonha. 

6º) Nas locuções de qualquer tipo, sejam elas substantivas, adjetivas, 
pronominais, adverbiais, prepositivas ou conjuncionais, não se emprega em 
geral o hífen, salvo algumas exceções já consagradas pelo uso ( como é o 
caso de água-de-colônia, arco-da-velha, cor-de-rosa, mais-que-perfeito, pé
de-meia, ao deus-dará, à queima-roupa). Sirvam, pois, de exemplo de em
prego sem hífen as seguintes locuções: 

a) Substantivas: cão de guarda, fim de semana, sala de jantar; 

b) Adjetivas: cor de açafrão, cor de café com leite, cor de vinho; 
c) Pronominais: cada um, ele próprio, nós mesmos, quem quer que seja; 
d) Adverbiais: à parte (note-se o substantivo aparte), à vontade, de mais 

(locução que se contrapõe a de menos; note-se demais, advérbio, conjunção, 
etc.), depois de amanhã, em cima, por isso; 

e) Prepositivas: abaixo de, acerca de, acima de, a fim de, a par de, à parte 
de, apesar de, aquando de, debaixo de, enquanto a, por baixo de, por cima de, 
quanto a; 

f) Conjuncionais: a fim de que, ao passo que, contanto que, logo que, por 
conseguinte, visto que. 

7º) Emprega-se o hífen para ligar duas ou mais palavras que ocasional
mente se combinam, formando, não propriamente vocábulos, mas encadea
mentos vocabulares (tipo: a divisa Liberdade-Igualdade-Fraternidade, a pon
te Rio-Niterói, o percurso Lisboa-Coimbra-Porto, a ligação Angola
Moçambique ), e bem assim nas combinações históricas ou ocasionais de 
topónimos/topônimos (tipo: Áustria-Hungria, Alsácia-Lorena, Angola-Bra

sil, Tóquio-Rio de Janeiro, etc.). 
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Base XVI 

Do hífen nas formações por prefixação, recomposição e sufixação 
1 º) Nas formações com prefixos ( como, por exemplo: ante-, anti-, circum

' co-, contra-, entre-, ex.tra-, hiper-, infra-, intra-, pós-, pré-, pró-, sobre-, sub

' super-, supra-, ultra-, etc.) e em formações por recomposição, isto é, com 
elementos não autônomos ou falsos prefixos, de origem grega e latina ( tais 
como: aero-, agro-, arqui-, auto-, bio-, eletro-, geo-, hidro-, inter-, macro-, 

maxi-, micro-, mini-, multi-, neo-, pan-, pluri-, proto-, pseudo-, retro-, semi-, 

tele-, etc.), só se emprega o hífen nos seguintes casos: 
a) Nas formações em que o segundo elemento começa por h: anti-higiinico/ 

anti-higiênico, circum-hospitalar, co-herdeiro, contra-harmónico/contra-har

mônico, extra-humano, pré-história, sub-hepático, super-homem, ultra

hiperbólico; arqui-hipérbole, eletro-higrómetro, geo-história, neo-helénico/neo

helênico, pan-helenismo, semi-hospitalar. 

Obs.: Não se usa, no entanto, o hífen em formações que contêm em 
geral os prefixos des- e in- e nas quais o segundo elemento perdeu o h inicial: 
desumano, desumidificar, inábil, inumano, etc. 

b) Nas formações em que o prefixo ou pseudoprefixo termina na mesma 
vogal com que se inicia o segundo elemento: anti-ibérico, contra-almirante, 

infra-axilar, supra-auricular; arqui-irmandade, auto-observação, eletro-óti
ca, micro-onda, semi-interno. 

Obs.: Nas formações com o prefixo co-, este aglutina-se em geral com o 
segundo elemento mesmo quando iniciado por o: coobrigação, coocupante, 
coordenar, cooperação, cooperar, etc. 

c) Nas formações com os prefixos circum- e pan-, quando o segundo 
elemento começa por vogal, m ou n ( além de h, caso já considerado atrás na 
alínea a): circum-escolar, circum-murado, circum-navegação; pan-africano, 

pan-mágico, pan-negritude. 

d) Nas formações com os prefixos hiper-, inter- e super-, quando combi
nados com elementos iniciados por r: hiper-requintado, inter-resistente, super

revista. 

e) Nas formações com os prefixos ex- (com o sentido de estado anterior 
ou cessamento), sota-, soto-, vice- e vizo-: ex-almirante, ex-diretor, ex-hospe

deira, ex-presidente, ex-primeiro-ministro, ex-rei; sota-piloto, soto-mestre, vice

presidente, vice-reitor, vizo-rei. 

f) Nas formações com os prefixos tónicos/tônicos acentuados grafica
mente pós-, pré- e pró- quando o segundo elemento tem vida à parte (ao 
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contrário do que acontece com as correspondentes formas átonas que se 
aglutinam com o elemento seguinte): pós-graduação, pós-tónico/pós-tôni

cos (mas pospor); pré-escolar, pré-natal (mas prever); pró-africano, pró-eu

ropeu (mas promover). 

2º) Não se emprega, pois, o hífen: 
a) Nas formações em que o prefixo ou falso prefixo termina em vogal e o 

segundo elemento começa por r ou s, devendo estas consoantes duplicar-se, 
prática aliás já generalizada em palavras deste tipo pertencentes aos domíni
os científico e técnico. Assim: antirreligioso, antissemita, contrarregra, 

comtrassenha, cosseno, extrarregular, infrassom, minissaia, tal como biorritmo, 

biossatélite, eletrossiderurgia, microssistema, microrradiografia. 

b) Nas formações em que o prefixo ou pseudoprefixo termina em vogal e 
o segundo elemento começa por vogal diferente, prática esta em geral já 
adotada também para os termos técnicos e científicos. Assim: antiaéreo, 

coeducação, extraescolar; aeroespacial, autoestrada, autoaprendizagem, 

agroindustrial, hidroelétrico, plurianual. 

3º) Nas formações por sufixação apenas se emprega o hífen nos vocábu
los terminados por sufixos de origem tupi-guarani que representam formas 
adjetivas, como açu, guaçu e mirim, quando o primeiro elemento acaba em 
vogal acentuada graficamente ou quando a pronúncia exige a distinção grá
fica dos dois elementos: amoré-guaçu, anajá-mirim, andá-açu, capim-açu, 

Ceará-Mirim. 

Base XVII 
Do hífen na ênclise, na tmese e com o verbo haver 

1 º) Emprega-se o hífen na ênclise e na tmese: amá-lo, dá-se, deixa-o, 
partir-lhe; amá-lo-ei, enviar-lhe-emas. 

2º) Não se emprega o hífen nas ligações da preposição de às formas 
monossilábicas do presente do indicativo do verbo haver: hei de, hás de, hão 

de, etc. 
Obs.: 1. Embora estejam consagradas pelo uso as formas verbais quer e 

requer, dos verbos querer e requerer, em vez de quere e requere, estas últimas 
formas consetvam-se, no entanto, nos casos de ênclise: quere-o(s), requere

o(s). Nestes contextos, as formas (legítimas, aliás) qué-lo e requé-lo são pouco 
usadas. 

2. Usa-se também o hífen nas ligações de formas pronominais enclíticas 
ao advérbio eis ( eis-me, ei-lo) e ainda nas combinações de formas pronomi
nais do tipo no-lo, vo-las, quando em próclise (por ex.: esperamos que no-lo 
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comprem). 
Base XVIII 

Do apóstrofo 

1 º) São os seguintes os casos de emprego do apóstrofo: 

a) Faz-se uso do apóstrofo para cindir graficamente uma contração ou 

aglutinação vocabular, quando um elemento ou fração respectiva pertence 

propriamente a um conjunto vocabular distinto: d' Os Lusíadas, d' Os Ser

tões; n' Os Lusíadas, n' Os Sertões; pel' Os Lusíadas, pel' Os Sertões. Nada 

obsta, contudo, a que estas escritas sejam substituídas por empregos de pre

posições íntegras, se o exigir razão especial de clareza, expressividade ou 

ênfase: de Os Lusíadas, em Os Lusíadas, por Os Lusíadas, etc. 

As cisões indicadas são análogas às dissoluções gráficas que se fazem, 

embora sem emprego do apóstrofo, em combinações da preposição a com 

palavras pertencentes a conjuntos vocabulares imediatos: a A Relíquia, a 
Os Lusíadas ( exemplos: importância atribuída a A Relíquia; recorro a Os 

Lusíadas). Em tais casos, como é óbvio, entende-se que a dissolução gráfica 

nunca impede na leitura a combinação fonética: a A = à, a Os = aos, etc. 

b) Pode cindir-se por meio do apóstrofo uma contração ou aglutinação 

vocabular, quando um elemento ou fração respectiva é forma pronominal e 

se lhe quer dar realce com o uso de maiúscula: d'Ele, n'Ele, d'Aquele, n'Aquele, 
d'O, n'O, pel'O, m'O, t'O, lh'O, casos em que a segunda parte, forma mascu
lina, é aplicável a Deus, a Jesus, etc.; d'Ela, n'Ela, d'Aquela, d'A, n'A, pel'A, 
m 'A, t'A, lh 'A, casos em que a segunda parte, forma feminina, é aplicável à 
mãe de Jesus, à Providência, etc. Exemplos frásicas: confiamos n'O que nos 
salvou; esse milagre revelou-m'O; está n'Ela a nossa esperança; pugnemos 
pel 'A que é nossa padroeira. 

À semelhança das cisões indicadas, pode dissolver-se graficamente, pos

to que sem uso do apóstrofo, uma combinação da preposição a com uma 

forma pronominal realçada pela maiúscula: a O, a Aquele, a Aquela (enten

dendo-se que a dissolução gráfica nunca impede na leitura a combinação 

fonética: a O = ao, a Aquela = àquela, etc.). Exemplos frásicas: a O que 
tudo pode; a Aquela que nos protege. 

c) Emprega-se o apóstrofo nas ligações das formas santo e santa a nomes 

do hagiológio, quando importa representar a elisão das vogais finais o e a: 

Sant'Ana, Sant'/ago, etc. É, pois, correto escrever: Calçada de Sant'Ana, 
Rua de Sant'Ana; culto de Sant'/ago, Ordem de Sant'/ago. Mas, se as liga

ções deste gênero, como é o caso destas mesmas Sant' Ana e Sant'Iago, se 
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tornam perfeitas unidades mórficas, aglutinam-se os dois elementos: Fulano 
de Santana, ilhéu de Santana, Santana de Parnaíba; Fulano de Santiago, ilha 
de Santiago, Santiago do Cacém. 

Em paralelo com a grafia Sant'Ana e congêneres, emprega-se também o 
apóstrofo nas ligações de duas formas antroponímicas, quando é necessário 
indicar que na primeira se elide um o final: Nun 'Álvares, Pedr'Eanes. 

Note-se que nos casos referidos as escritas com apóstrofo, indicativas de 
elisão, não impedem, de modo algum, as escritas sem apóstrofo: Santa Ana, 
Nuno Álvares, Pedro Álvares, etc. 

d) Emprega-se o apóstrofo para assinalar, no interior de certos compos
tos, a elisão do e da preposição de, em combinação com substantivos: borda
d 'água, cobra-d'água, copo-d'água, estrela-d'alva, galinha-d'água, mãe
d'água, pau-d'água, pau-d'alho, pau-d'arco, pau-d'óleo. 

2º) São os seguintes os casos em que não se usa o apóstrofo: 
Não é admissível o uso do apóstrofo nas combinações das preposições de 

e em com as formas do artigo definido, com formas pronominais diversas e 
com formas adverbiais ( excetuado o que se estabelece nas alíneas 1 º) a) e 
1 º) b) ). Tais combinações são representadas: 

a) Por uma só forma vocabular, se constituem, de modo fixo, uniões per
feitas: 

i) do, da, dos, das; dele, dela, deles, delas; deste, desta, destes, destas, dis
to; desse, dessa, desses, dessas, disso; daquele, daquela, daqueles, daquelas, 

daquilo; destoutro, destoutra, destoutros, destoutras; dessoutro, dessoutra, 
dessoutros, dessoutras; daqueloutro, daqueloutra, daqueloutros, daquelou
tras; daqui; daí; dali; dacolá; donde; dantes ( = antigamente); 

ii) no, na, nos, nas; nele, nela, neles, nelas; neste, nesta, nestes, nestas, 
nisto; nesse, nessa, nesses, nessas, nisso; naquele, naquela, naqueles, naque
las, naquilo; nestoutro, nestoutra, nestoutros, nestoutras; nessoutro, nessou
tra, nessoutros, nessoutras; naqueloutro, naqueloutra, naqueloutros, naque
loutras; num, numa, nuns, numas; noutro, noutra, noutros, noutras, noutrem; 
nalgum, nalguma, nalguns, nalgumas, nalguém. 

b) Por uma ou duas formas vocabulares, se não constituem, de modo 
fixo, uniões perfeitas ( apesar de serem correntes com esta feição em algu
mas pronúncias): de um, de uma, de uns, de umas, ou dum, duma, duns, 
dumas; de algum, de alguma, de alguns, de algumas, de alguém, de algo, de 
algures, de alhures, ou dalgum, dalguma, dalguns, dalgumas, dalguém, dalgo, 
dalgures, dalhures; de outro, de outra, de outros, de outras, de outrem, de 
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outrora, ou doutro, doutra, doutros, doutras, doutrem, doutrora; de aquém 

ou daquém; de além ou dalém; de entre ou dentre. 
De acordo com os exemplos deste último tipo, tanto se admite o uso da 

locução adverbial de ora avante como do advérbio que representa a contra
ção dos seus três elementos: doravante. 

Obs.: Quando a preposição de se combina com as formas articulares ou 
pronominais o, a, os, as, ou com quaisquer pronomes ou advérbios começa
dos por vogal, mas acontece estarem essas palavras integradas em constru
ções de infinitivo, não se emprega o apóstrofo, nem se funde a preposição 
com a forma imediata, escrevendo-se estas duas separadamente: a fim de ele 

compreender; apesar de o não ter visto; em virtude de os nossos pais serem 

bondosos; o fato de o conhecer; por causa de aqui estares. 

Base XIX 
Das minúsculas e maiúsculas 
1 º) A letra minúscula inicial é usada: 
a) Ordinariamente, em todos os vocábulos da língua nos usos correntes. 
b) Nos nomes dos dias, meses, estações do ano: segu,nda-feira; outubro; 

primavera. 

c) Nos bibliónimos/bibliônimos ( após o primeiro elemento, que é com 
maiúscula, os demais vocábulos, podem ser escritos com minúscula, salvo 
nos nomes próprios nele contidos, tudo em grifo): O Senhor do Paço de 
Ninães, O senhor do paço de Ninães, Menino de Engenho ou Menino de enge
nho, Á,vore e Tambor ou Átvore e tambor. 

d) Nos usos de fulano, sicrano, beltrano. 
e) Nos pontos cardeais (mas não nas suas abreviaturas); norte, sul (mas: 

SW sudoeste). 

f) Nos axiónimos/axiônimos e hagiónimos/hagiônimos ( opcionalmente, 
neste caso, também com maiúscula): senhor doutor Joaquim da Silva, ba

charel Mário Abrantes, o cardeal Bembo; santa Filomena (ou Santa 

Filomena). 
g) Nos nomes que designam domínios do saber, cursos e disciplinas 

(opcionalmente, também com maiúscula): portugu,ês (ou Portugu,ês), mate

mática ( ou Matemática); língu,as e literaturas modernas ( ou Língu,as e Litera
turas Modernas). 

2º) A letra maiúscula inicial é usada: 
a) Nos antropónimos/antropônimos, reais ou fictícios: Pedro Marques; 
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Branca de Neve, D. Quixote. 
b) Nos topónimos/topônimos, reais ou fictícios: Lisboa, Luanda, Mapu

to, Rio de Janeiro; Atlântida, Hespéria. 
c) Nos nomes de seres antropomorfizados ou mitológicos: Adamastor;. 

Neptuno/ Netuno. 
d) Nos nomes que designam instituições: Instituto de Pensões e Aposenta

dorias da Previdência Social. 

e) Nos nomes de festas e festividades: Natal, Páscoa, Ramadão, Todos 

os Santos. 

f) Nos títulos de periódicos, que retêm o itálico: O Primeiro de Janeiro, O 
Estado de São Paulo ( ou S. Paulo). 

g) Nos pontos cardeais ou equivalentes, quando empregados absoluta
mente: Nordeste, por nordeste do Brasil, Norte, por norte de Portugal, Meio

Dia, pelo sul da França ou de outros países, Ocidente, por ocidente europeu, 
Oriente, por oriente asiático. 

h) Em siglas, símbolos ou abreviaturas internacionais ou nacionalmente 
reguladas com maiúsculas, iniciais ou mediais ou finais ou o todo em maiús
culas: FAO, NATO, ONU; H O; Sr., V. Ex°. 

i) Opcionalmente, em palJvras usadas reverencialmente, aulicamente ou 
hierarquicamente, em início de versos, em categorizações de logradouros 
públicos: (rua ou Rua da Liberdade, largo ou Largo dos Leões), de templos 
(igreja ou Igreja do Bonfim, templo ou Templo do Apostolado Positivista), de 
edifícios (palácio ou Palácio da Cultura, edifício ou Edifício Azevedo Cu
nha). 

Obs.: As disposições sobre os usos das minúsculas e maiúsculas não 
obstam a que obras especializadas observem regras próprias, provindas de 
códigos ou normalizações específicas ( terminologias antropológica, geoló
gica, bibliológica, botânica, zoológica, etc.), promanadas de entidades cien
tíficas ou normalizadoras, reconhecidas internacionalmente. 

Base XX 
Da divisão silábica 
A divisão silábica, que em regra se faz pela soletração ( a-ba-de, bru-ma, 

ca-cho, lha-no, ma-lha, ma-nha, má-xi-mo, ó-xi-do, ro-xo, tme-se ), e na qual, 
por isso, se não tem de atender aos elementos constitutivos dos vocábulos 
segundo a etimologia (a-ba-li-e-nar, bi-sa-vô, de-sa-pa-re-cer, di-sú-ri-co, e

xâ-ni-me, hi-pe-ra-cú-sti-co, i-ná-bil, o-bo-val, su-bo-cu-lar, su-pe-rá-ci-do ), 
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obedece a vários preceitos particulares, que rigorosamente cumpre seguir, 
quando se tem de fazer em fim de linha, mediante o emprego do hífen, a 
partição de uma palavra: 

1 º) São indivisíveis no interior da palavra, tal como inicialmente, e for
mam, portanto, sílaba para a frente as sucessões de duas consoantes que 
constituem perfeitos grupos, ou sejam ( com exceção apenas de vários com
postos cujos prefixos terminam em b, ou d: ah- legação, ad- ligar, sub- lunar, 
etc., em vez de a- blegação, a- dligar, su- blunar, etc.) aquelas sucessões em 
que a primeira consoante é uma labial, uma velar, uma dental ou uma 
labiodental e a segunda um l ou um r: a- blução, ceie- brar, du- plicação, re
primir, a- clamar, de- ereto, de- glutição, re- grado; a- tlético, cáte- dra, períme-
tro; a- fluir, a- fricano, ne- vrose. 

2º) São divisíveis no interior da palavra as sucessões de duas consoantes 
que não constituem propriamente grupos e igualmente as sucessões de m ou 
n, com valor de nasalidade, e uma consoante: ah- dicar, Ed- gardo, op- tar, 
sub- por, ab- soluto, ad- jetivo, af- ta, bet- samita, íp- silon, oh- viar, des- cer, 
dis- ciplina, flores- cer, nas- cer, res- cisão; ac- ne, ad- mirável, Daf- ne, diafrag
ma, drac- ma, ét- nico, rit- mo, sub- meter, am- nésico, interam- nense; bir
reme, cor- roer, pror- rogar, as- segurar, bis- secular, sos- segar, bissex- to, 
contex- to, ex- citar, atroz- mente, capaz- mente_, infeliz- mente; am- bição_, 
desen- ganar, en- xame, man- chu, Mân- lio, etc. 

3º) As sucessões de mais de duas consoantes ou de m ou n, com o valor 
de nasalidade, e duas ou mais consoantes são divisíveis por um de dois mei
os: se nelas entra um dos grupos que são indivisíveis ( de acordo com o pre
ceito 1 º), esse grupo forma sílaba para diante, ficando a consoante ou con
soantes que o precedem ligadas à sílaba anterior; se nelas não entra nenhum 
desses grupos, a divisão dá-se sempre antes da última consoante. Exemplos 
dos dois casos: cam- braia, ec- tlipse, em- blema, ex- plicar, in- cluir, ins
crição, subs- crever, trans- gredir, abs- tenção, disp- neia, inters- telar, lamb
dacismo, sois- ticial, Terp- sícore, tungs- tênio. 

4º) As vogais consecutivas que não pertencem a ditongos decrescentes 
( as que pertencem a ditongos deste tipo nunca se separam: ai- roso, cadei
ra, insti- tui, ora- ção, sacris- tães, traves- sões) podem, se a primeira delas 
não é u precedido de g ou q, e mesmo que sejam iguais, separar-se na escrita: 
ala- úde, áre- as, ca- apeba, co- ordenar, do- er, flu- idez, perdo- as, vo- os. O 
mesmo se aplica aos casos de contiguidade de ditongos, iguais ou diferentes, 
ou de ditongos e vogais: cai- ais, cai- eis, ensai- os, flu- iu. 
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5º) Os digramas gu e qu, em que o u se não pronuncia, nunca se separam 
da vogal ou ditongo imediato (ne- gue, ne- guei; pe- que, pe- quei), do mesmo 
modo que as combinações gu e qu em que o u se pronuncia: á- gua, ambí
guo, averi- gueis, longín-quos, lo- quaz, quais- quer. 

6º) Na translineação de uma palavra composta ou de uma combinação 
de palavras em que há um hífen, ou mais, se a partição coincide com o final 
de um dos elementos ou membros, deve, por clareza gráfica, repetir-se o 
hífen no início da linha imediata: ex- -alferes, serená- -los-emas ou serená-los
-emas, vice- -almirante. 

Base XXI 
Das assinaturas e firmas 
Para ressalva de direitos, cada qual poderá manter a escrita que, por 

costume ou registro legal, adote na assinatura do seu nome. 
Com o mesmo fim, pode manter-se a grafia original de quaisquer firmas 

comerciais, nomes de sociedades, marcas e títulos que estejam inscritos em 

registro público. 

ANEXO II 
NOTA EXPLICATIVA DO 

ACORDO ORTOGRÁFICO DA LÍNGUA PORTUGUESA 
(1990) 

1. Memória breve dos acordos ortográficos 
A existência de duas ortografias oficiais da língua portuguesa, a lusitana 

e a brasileira, tem sido considerada como largamente prejudicial para a uni
dade intercontinental do português e para o seu prestígio no Mundo. 

Tal situação remonta, como é sabido, a 1911, ano em que foi adotada em 
Portugal a primeira grande reforma ortográfica, mas que não foi extensiva 
ao Brasil. 

Por iniciativa da Academia Brasileira de Letras, em consonância com a 
Academia das Ciências de Lisboa, com o objetivo de se minimizarem os 
inconvenientes desta situação, foi aprovado em 1931 o primeiro acordo or
tográfico entre Portugal e o Brasil. Todavia, por razões que não importa 
agora mencionar, este acordo não produziu, afinal, a tão desejada unifica
ção dos dois sistemas ortográficos, fato que levou mais tarde à convenção 
ortográfica de 1943. Perante as divergências persistentes nos Vocabulários 
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entretanto publicados pelas duas Academias, que punham em evidência os 
parcos resultados práticos do acordo de 1943, realizou-se, em 1945, em 
Lisboa, novo encontro entre representantes daquelas duas agremiações, o 
qual conduziu à chamada Convenção Ortográfica Luso-Brasileira de 1945. 
Mais uma vez, porém, este acordo não produziu os almejados efeitos, já que 
ele foi adotado em Portugal, mas não no Brasil. 

Em 1971, no Brasil, e em 1973, em Portugal, foram promulgadas leis que 
reduziram substancialmente as divergências ortográficas entre os dois paí
ses. Apesar destas louváveis iniciativas, continuavam a persistir, porém, di
vergências sérias entre os dois sistemas ortográficos. 

No sentido de as reduzir, a Academia das Ciências de Lisboa e a Acade
mia Brasileira de Letras elaboraram em 1975 um novo projeto de acordo 
que não foi, no entanto, aprovado oficialmente por razões de ordem políti
ca, sobretudo vigentes em Portugal. 

E é neste contexto que surge o encontro do Rio de Janeiro, em Maio de 
1986, e no qual se encontram, pela primeira vez na história da língua portu
guesa, representantes não apenas de Portugal e do Brasil mas também dos 
cinco novos países africanos lusófonos entretanto emergidos da 
descolonização portuguesa. 

O Acordo Ortográfico de 1986, conseguido na reunião do Rio de Janei
ro, ficou, porém, inviabilizado pela reação polêmica contra ele movida so
bretudo em Portugal. 

2. Razões do fracasso dos acordos ortográficos 
Perante o fracasso sucessivo dos acordos ortográficos entre Portugal e o 

Brasil, abrangendo o de 1986 também os países lusófonos de África, impor
ta refletir seriamente sobre as razões de tal malogro. 

Analisando sucintamente o conteúdo dos acordos de 1945 e de 1986, a 
conclusão que se colhe é a de que eles visavam impor uma unificação orto
gráfica absoluta. 

Em termos quantitativos e com base em estudos desenvolvidos pela Aca
demia das Ciências de Lisboa, com base num corpus de cerca de 110.000 
palavras, conclui-se que o Acordo de 1986 conseguia a unificação ortográ
fica em cerca de 99,5% do vocabulário geral da língua. Mas conseguia-a 
sobretudo à custa da simplificação drástica do sistema de acentuação gráfi
ca, pela supressão dos acentos nas palavras proparoxítonas e paroxítonas, o 
que não foi bem aceito por uma parte substancial da opinião pública portu
guesa. 
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Também o acordo de 1945 propunha uma unificação ortográfica absolu
ta que rondava os 100% do vocabulário geral da língua. Mas tal unificação 
assentava em dois princípios que se revelaram inaceitáveis para os brasilei
ros: 

a) Conservação das chamadas consoantes mudas ou não articuladas, o 
que correspondia a uma verdadeira restauração destas consoantes no Bra
sil, uma vez que elas tinham há muito sido abolidas. 

b) Resolução das divergências de acentuação das vogais tônicas e e o, 

seguidas das consoantes nasais m e n, das palavras proparoxítonas ( ou 
esdrúxulas) no sentido da prática portuguesa, que consistia em as grafar 
com acento agudo e não circunflexo, conforme a prática brasileira. 

Assim se procurava, pois, resolver a divergência de acentuação gráfica 
de palavras como António ,e Antônio, cómodo e cômodo, género e gênero, 

oxigénio e oxigênio, etc., em favor da generalização da acentuação com o 
diacrítico agudo. Esta solução estipulava, contra toda a tradição ortográfica 
portuguesa, que o acento agudo, nestes casos, apenas assinalava a tonicidade 
da vogal e não o seu timbre, visando assim resolver as diferenças de pronún
cia daquelas mesmas vogais. 

A inviabilização prática de tais soluções leva-nos à conclusão de que não 
é possível unificar por via administrativa divergências que assentam em cla
ras diferenças de pronúncia, um dos critérios, aliás, em que se baseia o sis
tema ortográfico da língua portuguesa. 

Nestas condições, há que procurar uma versão de unificação ortográfica 
que acautele mais o futuro do que o passado e que não receie sacrificar a 
simplificação também pretendida em 1986, em favor da máxima unidade 
possível. Com a emergência de cinco novos países lusófonos, os fatores de 
desagregação da unidade essencial da língua portuguesa far-se-ão sentir com 
mais acuidade e também no domínio ortográfico. Neste sentido importa, 
pois, consagrar uma versão de unificação ortográfica que fixe e delimite as 
diferenças atualmente existentes e previna contra a desagregação ortográfi
ca da língua portuguesa. 

Foi, pois, tendo presentes estes objetivos, que se fixou o novo texto de 
unificação ortográfica, o qual representa uma versão menos forte do que as 
que foram conseguidas em 1945 e 1986. Mas ainda assim suficientemente 
forte para unificar ortograficamente cerca de 98% do vocabulário geral da 
língua. 

3. Forma e substância do novo texto 
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O novo texto de unificação ortográfica agora proposto contém altera
ções de forma ( ou estrutura) e de conteúdo, relativamente aos anteriores. 
Pode dizer-se, simplificando, que em termos de estrutura se aproxima mais 
do acordo de 1986, mas que em termos de conteúdo adota uma posição 
mais conforme com o projeto de 1975, atrás referido. 

Em relação às alterações de conteúdo, elas afetam sobretudo o caso das 
consoantes mudas ou não articuladas, o sistema de acentuação gráfica, es
pecialmente das esdrúxulas, e a hifenação. 

Pode dizer-se ainda que, no que respeita às alterações de conteúdo, de 
entre os princípios em que assenta a ortografia portuguesa, se privilegiou o 
critério fonético ( ou da pronúncia) com um certo detrimento para o critério 
etimológico. 

É o critério da pronúncia que determina, aliás, a supressão gráfica das 
consoantes mudas ou não articuladas, que se têm conservado na ortografia 
lusitana essencialmente por razões de ordem etimológica. 

É também o critério da pronúncia que nos leva a manter um certo núme
ro de grafias duplas do tipo de caráter e carácter, facto e fato, sumptuoso e 
suntuoso, etc. 

É ainda o critério da pronúncia que conduz à manutenção da dupla acen
tuação gráfica do tipo de económico e econômico, efémero e efêmero, género 
e gênero, génio e gênio, ou de bónus e bônus, sémen e sêmen, ténis e tênis, ou 
ainda de bebé e bebê, ou metro e metrô, etc. 

Explicitam-se em seguida as principais alterações introduzidas no novo 
texto de unificação ortográfica, assim como a respectiva justificação. 

4. Conservação ou supressão das consoantes c, p, b, g, m e t em certas 
seqüências consonânticas (Base IV) 

4.1. Estado da questão 
Como é sabido, uma das principais dificuldades na unificação da orto

grafia da língua portuguesa reside na solução a adotar para a grafia das con
soantes c e p, em certas seqüências consonânticas interiores, já que existem 
fortes divergências na sua articulação. 

Assim, umas vezes, estas consoantes são invariavelmente proferidas em 
todo o espaço geográfico da língua portuguesa, conforme sucede em casos 
como compacto, ficção, pacto; adepto, aptidão, núpcias; etc. 

Neste caso, não existe qualquer problema ortográfico, já que tais conso
antes não podem deixar de grafar-se (v. Base IV, 1 º a). 
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Noutros casos, porém, dá-se a situação inversa da anterior, ou seja, tais 
consoantes não são proferidas em nenhuma pronúncia culta da língua, como 
acontece em acção, afectivo, direcção; adopção, exacto, óptimo; etc. Neste 
caso existe um problema. É que na norma gráfica brasileira há muito estas 
consoantes foram abolidas, ao contrário do que sucede na norma gráfica lu
sitana, em que tais consoantes se conservam. A solução que agora se adota 
(v. Base IV, 1º b) é a de as suprimir, por uma questão de coerência e de unifor
mização de critérios (vejam-se as razões de tal supressão adiante, em 4.2.). 

As palavras afectadas por tal supressão representam 0,54% do vocabu
lário geral da língua, o que é pouco significativo em termos quantitativos 
(pouco mais de 600 palavras em cerca de 110.000). Este número é, no en
tanto, qualitativamente importante, já que compreende vocábulos de uso 
muito frequente ( como, por ex., acção, actor, actual, colecção, colectivo, 

co"ecção, direcção, director, electricidade, f actor, f actura, inspector, lectivo, 

óptimo, etc.). 
O terceiro caso que se verifica relativamente às consoantes c e p diz 

respeito à oscilação de pronúncia, a qual ocorre umas vezes no interior da 
mesma norma culta ( cf. por ex., cacto ou cato, dicção ou dição, sector ou 
setor, etc.), outras vezes entre normas cultas distintas ( cf., por ex., facto, 

receção em Portugal, mas fato, recepção no Brasil). 
A solução que se propõe para estes casos, no novo texto ortográfico, 

consagra a dupla grafia ( v. Base IV, 1 º c). 
A estes casos de grafia dupla devem acrescentar-se as poucas variantes 

do tipo de súbdito e súdito, subtil e sutil, amígdala e amídala, amnistia e 
anistia, aritmética e arimética, nas quais a oscilação da pronúncia se verifica 
quanto às consoantes b, g, m e t (v. Base IV, 2º). 

O número de palavras abrangidas pela dupla grafia é de cerca de 0,5% do 
vocabulário geral da língua, o que é pouco significativo ( ou seja, pouco mais 
de 575 palavras em cerca de 110.000), embora nele se incluam também 
alguns vocábulos de uso muito frequente. 

4.2. Justificação da supressão de consoantes não articuladas (Base IV 1º b) 
As razões que levaram à supressão das consoantes mudas ou não articu

ladas em palavras como ação (acção), ativo (activo ), diretor (director), óti
mo ( óptimo) foram essencialmente as seguintes: 

a) O argumento de que a manutenção de tais consoantes se justifica por 
motivos de ordem etimológica, permitindo assinalar melhor a similaridade 
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com as palavras congêneres das outras línguas românicas, não tem consis
tência. Por outro lado, várias consoantes etimológicas se foram perdendo na 
evolução das palavras ao longo da história da língua portuguesa. Vários são, 
por outro lado, os exemplos de palavras deste tipo, pertencentes a diferen
tes línguas românicas, que, embora provenientes do mesmo étimo latino, 
revelam incongruências quanto à conservação ou não das referidas conso
antes. 

É o caso, por exemplo, da palavra objecto, proveniente do latim objectu

' que até agora conservava o e, ao contrário do que sucede em francês ( cf. 

objet), ou em espanhol (cf. objeto). Do mesmo modo projecto (de projectu-) 

mantinha até agora a grafia com e, tal como acontece em espanhol ( cf. 

proyecto ), mas não em francês ( cf. projet). Nestes casos o italiano dobra a 
consoante, por assimilação ( cf. oggetto e progetto ). A palavra vitória há mui
to se grafa sem e, apesar do espanhol victoria, do francês victoire ou do 
italiano vittoria. Muitos outros exemplos se poderiam citar. Aliás, não tem 
qualquer consistência a ideia de que a similaridade do português com as 
outras línguas românicas passa pela manutenção de consoantes etimológicas 
do tipo mencionado. Confrontem-se, por exemplo, formas como as seguin
tes: port. acidente ( do lat. accidente-), esp. accidente, fr. accident, it. accidente; 

port. dicionário ( do lat. dictionariu-), esp. diccionario, fr. dictionnaire, it. 
dizionario; port. ditar ( do lat. dictare ), esp. dictar, fr. dicter, it. dettare; port. 
estrutura ( de structura-), esp. estructura, fr. structure, it. struttura; etc. 

Em conclusão, as divergências entre as línguas românicas, neste domí
nio, são evidentes, o que não impede, aliás, o imediato reconhecimento da 
similaridade entre tais formas. Tais divergências levantam dificuldades à 
memorização da norma gráfica, na aprendizagem destas línguas, mas não é 
com certeza a manutenção de consoantes não articuladas em português que 
vai facilitar aquela tarefa. 

b) A justificação de que as ditas consoantes mudas travam o fechamento 
da vogal precedente também é de fraco valor, já que, por um lado, se man
têm na língua palavras com vogal pré-tónica aberta, sem a presença de qual
quer sinal diacrítico, como em corar, padeiro, oblação, pregar ( = fazer uma 
prédica), etc., e, por outro, a conservação de tais consoantes não impede a 
tendência para o ensurdecimento da vogal anterior em casos como accionar, 

actual, actualidade, exactidão, tactear, etc. 
c) É indiscutível que a supressão deste tipo de consoantes vem facilitar a 

aprendizagem da grafia das palavras em que elas ocorriam. 
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De fato, como é que uma criança de 6-7 anos pode compreender que em 
palavras como concepção, excepção, recepção, a consoante não articulada é 
um p, ao passo que em vocábulos como correcção, direcção, objecção, tal 
consoante é um c? 

Só à custa de um enorme esforço de memorização que poderá ser vanta
josamente canalizado para outras áreas da aprendizagem da língua. 

d) A divergência de grafias existente neste domínio entre a norma lusita
na, que teimosamente conserva consoantes que não se articulam em todo o 
domínio geográfico da língua portuguesa, e a norma brasileira, que há muito 
suprimiu tais consoantes, é incompreensível para os lusitanistas estrangei
ros, nomeadamente para professores e estudantes de português, já que lhes 
cria dificuldades suplementares, nomeadamente na consulta dos dicionári
os, uma vez que as palavras em causa vêm em lugares diferentes da ordem 
alfabética, conforme apresentam ou não a consoante muda. 

e) Uma outra razão, esta de natureza psicológica, embora nem por isso 
menos importante, consiste na convicção de que não haverá unificação or
tográfica da língua portuguesa se tal disparidade não for revolvida. 

f) Tal disparidade ortográfica só se pode resolver suprimindo da escrita 
as consoantes não articuladas, por uma questão de coerência, já que a pro
núncia as ignora, e não tentando impor a sua grafia àqueles que há muito as 
não escrevem, justamente por elas não se pronunciarem. 

4.3. Incongruências aparentes 
A aplicação do princípio, baseado no critério da pronúncia, de que as 

consoantes c e p em certas sequências consonânticas se suprimem, quando 
não articuladas, conduz a algumas incongruências aparentes, conforme su
cede em palavras como apocalítico ou Egito ( sem p, já que este não se pro
nuncia), a par de apocalipse ou egípcio (visto que aqui o p se articula), no

turno ( sem c, por este ser mudo), ao lado de noctívago ( com c por este se 
pronunciar), etc. 

Tal incongruência é apenas aparente. De fato, baseando-se a conserva
ção ou supressão daquelas consoantes no critério da pronúncia, o que não 
faria sentido era mantê-las, em certos casos, por razões de parentesco lexical. 
Se se abrisse tal exceção, o utente, ao ter que escrever determinada palavra, 
teria que recordar previamente, para não cometer erros, se não haveria ou
tros vocábulos da mesma família que se escrevessem com este tipo de con
soante. 
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Aliás, divergências ortográficas do mesmo tipo das que agora se pro
põem foram já aceites nas Bases de 1945 (v. Base VI, último parágrafo), 
que consagraram grafias como assunção ao lado de assumptivo, cativo, a 
par de captor e captura, dicionário, mas dicção, etc. A razão então aduzida 
foi a de que tais palavras entraram e se fixaram na língua em condições 
diferentes. A justificação da grafia com base na pronúncia é tão nobre como 
aquela razão. 

4.4.Casos de dupla grafia (Base :CV, 1 º e, d e 2º) 
Sendo a pronúncia um dos critérios em que assenta a ortografia da língua 

portuguesa, é inevitável que se aceitem grafias duplas naqueles casos em 
que existem divergências de articulação quanto às referidas consoantes c e p 
e ainda em outros casos de menor significado. Torna-se, porém, pratica
mente impossível enunciar uma regra clara e abrangente dos casos em que 
há oscilação entre o emudecimento e a prolação daquelas consoantes, já que 
todas as sequências consonânticas enunciadas, qualquer que seja a vogal 
precedente, admitem as duas alternativas: cacto e cato, caracteres e carate

res, dicção e dição, facto e fato, sector e setor; ceptro e cetro; concepção e 
conceção, recepção e receção; assumpção e assunção, peremptório e 
perentório, sumptuoso e suntuoso; etc. 

De um modo geral pode dizer-se que, nestes casos, o emudecimento da 
consoante (exceto em dicção, facto, sumptuoso e poucos mais) se verifica, 
sobretudo, em Portugal e nos países africanos, enquanto no Brasil há oscila
ção entre a prolação e o emudecimento da mesma consoante. 

Também os outros casos de dupla grafia (já mencionados em 4.1.), do 
tipo de súbdito e súdito, subtil e sutil, amígdala e amídala, omnisciente e 
onisciente, aritmética e arimética, muito menos relevantes em termos quan
titativos do que os anteriores, se verificam sobretudo no Brasil. 

Trata-se, afinal, de formas divergentes, isto é, do mesmo étimo. As pala
vras sem consoante, mais antigas e introduzidas na língua por via popular, 
foram já usadas em Portugal e encontram-se nomeadamente em escritores 
dos séculos XVI e XVII. 

Os dicionários da língua portuguesa, que passarão a registrar as duas 
formas, em todos os casos de dupla grafia, esclarecerão, tanto quanto possí
vel, sobre o alcance geográfico e social desta oscilação de pronúncia. 
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5.Sistema de acentuação gráfica (Bases VIII a XIII) 
5.1.Análise geral da questão 

O sistema de acentuação gráfica do português atualmente em vigor, ex
tremamente complexo e minucioso, remonta essencialmente à Reforma 
Ortográfica de 1911. 

Tal sistema não se limita, em geral, a assinalar apenas a tonicidade das 
vogais sobre as quais recaem os acentos gráficos, mas distingue também o 
timbre destas. 

Tendo em conta as diferenças de pronúncia entre o português europeu e 
o do Brasil, era natural que surgissem divergências de acentuação gráfica 
entre as duas realizações da língua. 

Tais divergências têm sido um obstáculo à unificação ortográfica do por
tuguês. 

É certo que em 1971, no Brasil, e em 1973, em Portugal, foram dados 
alguns passos significativos no sentido da unificação da acentuação gráfica, 
como se disse atrás. Mas, mesmo assim, subsistem divergências importantes 
neste domínio, sobretudo no que respeita à acentuação das paroxítonas. 

Não tendo tido viabilidade prática a solução fixada na Convenção Orto
gráfica de 1945, conforme já foi referido, duas soluções eram possíveis para 
se procurar resolver esta questão. 

Uma era conservar a dupla acentuação gráfica, o que constituía sempre 
um espinho contra a unificação da ortografia. 

Outra era abolir os acentos gráficos, solução adotada em 1986, no En
contro do Rio de Janeiro. 

Esta solução, já preconizada no I Simpósio Luso-Brasileiro sobre a Lín
gua Portuguesa Contemporânea, realizada em 1967 em Coimbra, tinha so
bretudo a justificá-la o fato de a língua oral preceder a língua escrita, o que 
leva muitos utentes a não empregarem na prática os acentos gráficos, visto que 
não os consideram indispensáveis à leitura e compreensão dos textos escritos. 

A abolição dos acentos gráficos nas palavras proparoxítonas e paroxítonas, 
preconizada no Acordo de 1986, foi, porém, contestada por uma larga par
te da opinião pública portuguesa, sobretudo por tal medida ir contra a tradi
ção ortográfica e não tanto por estar contra a prática ortográfica. 

A questão da acentuação gráfica tinha, pois, de ser repensada. 
Neste sentido, desenvolveram-se alguns estudos e fizeram-se vários le

vantamentos estatísticos com o objetivo de se delimitarem melhor e 
quantificarem com precisão as divergências existentes nesta matéria. 
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5.2. Casos de dupla acentuação 
5.2.1. Nas proparoxítonas (Base XI) 

Verificou-se assim que as divergências, no que respeita às proparoxítonas, 
se circunscrevem praticamente, como já foi destacado atrás, ao caso das 
vogais tônicas e e o, seguidas das consoantes nasais m e n, com as quais 
aquelas não formam sílaba (v. Base XI, 3º). 

Estas vogais soam abertas em Portugal e nos países africanos recebendo, 
por isso, acento agudo, mas são do timbre fechado em grande parte do Bra
sil, grafando-se por conseguinte com acento circunflexo: académico/ acadê

mico, cómodo/ cômodo, efémero/ efêmero, fenómeno/ fenômeno, génio/ gênio, 
tónico/ tônico, etc. 

Existem uma ou outra exceção a esta regra, como, por exemplo, cômoro 
e sêmola, mas estes casos não são significativos. 

Costuma, por vezes, referir-se que o a tônico das proparoxítonas, quan
do seguido de m ou n com que não forma sílaba, também está sujeito à 
referida divergência de acentuação gráfica. Mas tal não acontece, porém, já 
que o seu timbre soa praticamente sempre fechado nas pronúncias cultas da 
língua, recebendo, por isso, acento circunflexo: âmago, ânimo, botânico, 
câmara, dinâmico, gerânio, pânico, pirâmide. 

As únicas exceções a este princípio são os nomes próprios de origem 
grega Dánae/ Dânae e Dánao/ Dânao. 

Note-se que se as vogais e e o, assim como a, formam sílaba com as 
consoantes m ou n, o seu timbre é sempre fechado em qualquer pronúncia 
culta da língua, recebendo, por isso, acento circunflexo: êmbolo, amêndoa, 
argênteo, excêntrico, têmpera; anacreôntico, cômputo, recôndito, cânfora, 
Grândola, Islândia, lâmpada, sonâmbulo, etc. 
5.2.2. Nas paroxítonas (Base IX) 

Também nos casos especiais de acentuação das paroxítonas ou graves (v. 
Base IX, 2º), algumas palavras que contêm as vogais tônicas e e o em final 
de sílaba, seguidas das consoantes nasais m e n, apresentam oscilação de 
timbre, nas pronúncias cultas da língua. 

Tais palavras são assinaladas com acento agudo, se o timbre da vogal 
tônica é aberto, ou com acento circunflexo, se o timbre é fechado: fémur ou 
fêmur, Fénix ou Fénix, ónix ou ônix, sémen ou sêmen, xénon ou xénon; bónus 
ou bônus, ónus ou ônus, pónei ou pônei, ténis ou tênis, Vénus ou Vênus; etc. 
No total, estes são pouco mais de uma dúzia de casos. 
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5.2.3. Nas oxítonas (Base VIII) 
Encontramos igualmente nas oxítonas (v. Base VIII, 1º a, Obs.) algumas 

divergências de timbre em palavras terminadas em e tônico, sobretudo pro
venientes do francês. Se esta vogal tônica soa aberta, recebe acento agudo; 
se soa fechada, grafa-se com acento circunflexo. Também aqui os exemplos 
pouco ultrapassam as duas dezenas: bebé ou bebê, caraté ou caratê, croché 

ou crochê, guiché ou guichê, matiné ou matinê, puré ou purê; etc. Existe tam
bém um caso ou outro de oxítonas terminadas em o ora aberto ora fechado, 
como sucede em cocó ou cocô, ró ou rô. 

A par de casos como este há formas oxítonas terminadas em o fechado, 
às quais se opõem variantes paroxítonas, como acontece em judô e judo, 

metrô e metro, mas tais casos são muito raros. 

5.2.4. Avaliação estatística dos casos de dupla acentuação gráfica 
Tendo em conta o levantamento estatístico que se fez na Academia das 

Ciências de Lisboa, com base no já referido corpus de cerca de 110.000 
palavras do vocabulário geral da língua, verificou-se que os citados casos de 
dupla acentuação gráfica abrangiam aproximadamente 1,27% ( cerca de 1.400 
palavras). Considerando que tais casos se encontram perfeitamente delimi
tados, como se referiu atrás, sendo assim possível enunciar a regra de apli
cação, optou-se por fixar a dupla acentuação gráfica como a solução menos 
onerosa para a unificação ortográfica da língua portuguesa. 

5.3. Razões da manutenção dos acentos gráficos nas proparoxítonas e 
paroxítonas 

Resolvida a questão dos casos de dupla acentuação gráfica, como se dis
se atrás, já não tinha relevância o principal motivo que levou em 1986 a 
abolir os acentos nas palavras proparoxítonas e paroxítonas. 

Em favor da manutenção dos acentos gráficos nestes casos, ponderaram
se, pois, essencialmente as seguintes razões: 

a) Pouca representatividade (cerva de 1,27%) dos casos de dupla acen
tuação. 

b) Eventual influência da língua escrita sobre a língua oral, com a possi
bilidade de, sem acentos gráficos, se intensificar a tendência para a 
paroxitonia, ou seja, deslocação do acento tônico da antepenúltima para a 
penúltima sílaba, lugar mais frequente de colocação do acento tônico em 
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português. 
c) Dificuldade em apreender corretamente a pronúncia em termos de 

âmbito técnico e científico, muitas vezes adquiridos através da língua escri
ta (leitura). 

d) Dificuldades causadas, com a abolição dos acentos, à aprendizagem 
da língua, sobretudo quando esta se faz em condições precárias, como no 
caso dos países africanos, ou em situação de auto-aprendizagem. 

e) Alargamento, com a abolição dos acentos gráficos, dos casos de 
homografia, do tipo de análise(s)/ analise(v.), fábrica(s.)/ fabrica(v.), 
secretária(s.)/ secretaria(s. ou v.), vária(s.)/ varia(v.), etc., casos que apesar 
de dirimíveis pelo contexto sintático, levantariam por vezes algumas dúvi
das e constituiriam sempre problema para o tratamento informatizado do 
léxico. 

f) Dificuldade em determinar as regras de colocação do acento tônico 
em função da estrutura mórfica da palavra. Assim, as proparoxítonas, se
gundo os resultados estatísticos obtidos da análise de um corpus de 25 .000 
palavras, constituem 12%. Destes, 12%, cerca de 30% são falsas esdrúxulas 
(cf. génio, água, etc.). Dos 70% restantes, que são as verdadeiras 
proparoxítonas (cf. cômodo, gênero, etc.), aproximadamente 29% são pala
vras que terminam em -ico /-ica (cf. ártico, econômico, módico, prático, 
etc.). Os restantes 41 % de verdadeiras esdrúxulas distribuem-se por cerca 
de duzentas terminações diferentes, em geral de caráter erudito ( cf. espírito, 
ínclito, púlpito; filólogo; filósofo; esófago; epíteto; pássaro; pêsames; facíli
mo; lindíssimo; parêntesis; etc.). 

5.4. Supressão de acentos gráficos em certas palavras oxítonas e 
paroxítonas (Bases VIII, IX e X) 
5.4.1. Em casos de homografia (Bases VIII, 3º e IX, 9º e 10º) 

O novo texto ortográfico estabelece que deixem de se acentuar grafica
mente palavras do tipo de para (á), flexão de parar, pelo (ê), substantivo, 
pelo ( é), flexão de pelar, etc., as quais são homógrafas, respectivamente, das 
proclíticas para, preposição, pelo, contração de per e lo, etc. 

As razões por que se suprime, nestes casos, o acento gráfico são as se
guintes: 

a) Em primeiro lugar, por coerência com a abolição do acento gráfico já 
consagrada pelo Acordo de 1945, em Portugal, e pela Lei nº 5.765, de 18/ 
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12/1971, no Brasil, em casos semelhantes, como, por exemplo: acerto (ê), 

substantivo, e acerto (é), flexão de acertar; acordo (ô), substantivo, e acordo 
(ó), flexão de acordar; cor (ô), substantivo, e cor (ó), elemento da locação 
de cor; sede ( ê) e sede (é), ambos substantivos; etc. 

b) Em segundo lugar, porque, tratando-se de pares cujos elementos per
tencem a classes gramaticais diferentes, o contexto sintático permite distin
guir claramente tais homógrafas. 

5.4.2. Em paroxítonas com os ditongos ei e oi na sílaba tônica (Base IX, 
3º) 

O novo texto ortográfico propõe que não se acentuem graficamente os 
ditongos ei e oi tônicos das palavras paroxítonas. Assim, palavras como 
assembleia, boleia, ideia, que na norma gráfica brasileira se escrevem com 
acento agudo, por o ditongo soar aberto, passarão a escrever-se sem acento, 
tal como aldeia, baleia, cheia, etc. 

Do mesmo modo, palavras como comboio, dezoito, estroina, etc., em que 
o timbre do ditongo oscila entre a abertura e o fechamento, oscilação que se 
traduz na facultatividade do emprego do acento agudo no Brasil, passarão a 
grafar-se sem acento. 

A generalização da supressão do acento nestes casos justifica-se não apenas 
por permitir eliminar uma diferença entre a prática ortográfica brasileira e a 
lusitana, mas ainda pelas seguintes razões: 

a) Tal supressão é coerente com ajá consagrada eliminação do acento em 
casos de homografia heterofônica (v. Base IX, 10º, e, neste texto atrás, 
5.4.1.), como sucede, por exemplo, em acerto, substantivo, e acerto, flexão 
de acertar, acordo, substantivo, e acordo, flexão de acordar, fora, flexão de 
ser e ir, e fora, advérbio, etc. 

b) No sistema ortográfico português não se assinala, em geral, o timbre 
das vogais tônicas a, e e o das palavras paroxítonas, já que a língua portugue
sa se caracteriza pela sua tendência para a paroxitonia. O sistema ortográfi
co não admite, pois, a distinção entre, por exemplo cada (â) e fada (á), para 
(â) e tara (á); espelho (ê) e velho (é), janela (é) e janelo (ê), escrevera (ê), 

flexão de escrever, e Primavera (é); moda (ó) e toda (ô), virtuosa (ó) e virtu
oso (ô); etc. 

Então, se não se torna necessário, nestes casos, distinguir pelo acento 
gráfico o timbre da vogal tónica, por que se há-de usar o diacrítico para 
assinalar a abertura dos ditongos ei e oi nas paroxítonas, tendo em conta que 
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o seu timbre nem sempre é uniforme e a presença do acento constituiria um 
elemento perturbador da unificação ortográfica? 

5.4.3. Em paroxítons do tipo de abençoo, enjoo, voo, etc. (Base IX, 8º) 
Por razões semelhantes às anteriores, o novo texto ortográfico consagra 

também a abolição do acento circunflexo, vigente no Brasil, em palavras 
paroxítonas como abençoo, flexão de abençoar, enjoo, substantivo e flexão 
de enjoar, moo, flexão de moer, povoo, flexão de povoar, voo, substantivo e 
flexão de voar, etc. 

O uso do acento circunflexo não tem aqui qualquer razão de ser, já que 
ele ocorre em palavras paroxítonas cuja vogal tônica apresenta a mesma 
pronúncia em todo o domínio da língua portuguesa. Além de não ter, pois, 
qualquer vantagem nem justificação, constitui um fator que perturba a uni
ficação do sistema ortográfico. 

5.4.4. Em formas verbais com u e ui tônicos, precedidos de g e q (Base X, 
7º) 

Não há justificação para se acentuarem graficamente palavras como 
apazigue, arguem, etc., já que estas formas verbais são paroxítonas e a vogal 
u é sempre articulada, qualquer que seja a flexão do verbo respectivo. 

No caso de formas verbais como argui, delinquis, etc., também não há 
justificação para o acento, pois se trata de oxítonas terminadas no ditongo 
tónico ui, que como tal nunca é acentuado graficamente. 

Tais formas só serão acentuadas se a seqüência ui não formar ditongo e a 
vogal tônica for i, como, por exemplo, arguí (l ª pessoa do singular do preté
rito perfeito do indicativo). 

6. Emprego do hífen (Bases XV a XVIII) 
6.1. Estado da questão 

No que respeita ao emprego do hífen, não há propriamente divergências 
assumidas entre a norma ortográfica lusitana e a brasileira. Ao compulsarmos, 
porém, os dicionários portugueses e brasileiros e ao lermos, por exemplo, 
jornais e revistas, deparam-se-nos muitas oscilações e um largo número de 
formações vocabulares com grafia dupla, ou seja, com hífen e sem hífen, o 
que aumenta desmesurada e desnecessariamente as entradas lexicais dos 
dicionários. Estas oscilações verificam-se sobretudo nas formações por 
prefixação e na chamada recomposição, ou seja, em formações com 
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pseudoprefixos de origem grega ou latina. 
Eis alguns exemplos de tais oscilações: ante-rosto e ante"osto, co-educa

ção e coeducação, pré-frontal e prefrontal, sobre-saia e sobressaia, sobre
saltar e sobressaltar, aero-espacial e aeroespacial, auto-aprendizagem e 
autoaprendizagem, agro-industrial e agroindustrial, agro-pecuária e 
agropecuária, alvéolo-dental e alveolodental, bolbo-raquidiano e 
bolbo"aquidiano, geo-história e geoistória, micro-onda e microonda; etc. 

Estas oscilações são, sem dúvida, devidas a uma certa ambiguidade e 
falta de sistematização das regras que sobre esta matéria foram consagradas 
no texto de 1945. Tornava-se, pois, necessário reformular tais regras de 
modo mais claro, sistemático e simples. Foi o que se tentou fazer em 1986. 

A simplificação e redução operadas nessa altura, nem sempre bem com
preendidas, provocaram igualmente polêmica na opinião pública portugue
sa, não tanto por uma ou outra incongruência resultante da aplicação das 
novas regras, mas sobretudo por alterarem bastante a prática ortográfica 
neste domínio. 

A posição que agora se adota, muito embora tenha tido em conta as 
críticas fundamentadas ao texto de 1986, resulta, sobretudo, do estudo do 
uso do hífen nos dicionários portugueses e brasileiros, assim como em jor
nais e revistas. 

6.2. O hífen nos compostos (Base XV) 
Sintetizando, pode dizer-se que, quanto ao emprego do hífen nos com

postos, locuções e encadeamentos vocabulares, se mantém o que foi estatuído 
em 1945, apenas se reformulando as regras de modo mais claro, sucinto e 
simples. 

De fato, neste domínio não se verificam praticamente divergências nem 
nos dicionários nem na imprensa escrita. 

6.3. O hífen nas formas derivadas (Base XVI) 

Quanto ao emprego do hífen nas formações por prefixação e também 
por recomposição, isto é, nas formações com pseudoprefixos de origem gre
ga ou latina, apresenta-se alguma inovação. Assim, algumas regras são for
muladas em termos contextuais, como sucede nos seguintes casos: 

a) Emprega-se o hífen quando o segundo elemento da formação começa 
por h ou pela mesma vogal ou consoante com que termina o prefixo ou 
pseudoprefixo (por ex. anti-higiênico, contra-almirante, hiper-resistente ). 
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b) Emprega-se o hífen quando o prefixo ou falso prefixo termina em m e 
o segundo elemento começa por vogal, m ou n (por ex. circum-murado, 
pan-africano). 

As restantes regras são formuladas em termos de unidades lexicais, como 
acontece com oito delas (ex-, sota- e soto-, vice- e vizo-; pós-, pré- e pró-). 

Noutros casos, porém, uniformiza-se o não emprego do hífen, do modo 
seguinte: 

a) Nos casos em que o prefixo ou o pseudoprefixo termina em vogal e o 
segundo elemento começa por r ou s, estas consoantes dobram-se, como já 
acontece com os termos técnicos e científicos (por ex. antirreligioso, 

microssistema). 

b) Nos casos em que o prefixo ou pseudoprefixo termina em vogal e o 
segundo elemento começa por vogal diferente daquela, as duas formas 
aglutinam-se, sem hífen, como já sucede igualmente no vocabulário científi
co e técnico (por ex. antiaéreo, aeroespacial) 

6.4. O hífen na ênclise e tmese (Base XVII) 
Quanto ao emprego do hífen na ênclise e na tmese mantêm-se as regras 

de 1945, exceto no caso das formas hei de, hás de, há de, etc., em que passa 
a suprimir-se o hífen. Nestas formas verbais o uso do hífen não tem justifi
cação, já que a preposição de funciona ali como mero elemento de ligação 
ao infinitivo com que se forma a perífrase verbal ( cf. hei de ler, etc.), na qual 
de é mais proclítica do que apodítica. 

7. Outras alterações de conteúdo 
7.1. Inserção do alfabeto (Base 1) 

Uma inovação que o novo texto de unificação ortográfica apresenta, logo 
na Base I, é a inclusão do alfabeto, acompanhado das designações que usu
almente são dadas às diferentes letras. No alfabeto português passam a in
cluir-se também as letras k, w e y, pelas seguintes razões: 

a) Os dicionários da língua já registram estas letras, pois existe um razo
ável número de palavras do léxico português iniciado por elas. 

b) Na aprendizagem do alfabeto é necessário fixar qual a ordem que 
aquelas letras ocupam. 

c) Nos países africanos de língua oficial portuguesa existem muitas pala
vras que se escrevem com aquelas letras. 

Apesar da inclusão no alfabeto das letras k, w e y, mantiveram-se, no 
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entanto, as regras já fixadas anteriormente, quanto ao seu uso restritivo, 
pois existem outros grafemas com o mesmo valor fônico daquelas. Se, de 
fato, se abolisse o uso restritivo daquelas letras, introduzir-se-ia no sistema 
ortográfico do português mais um fator de perturbação, ou seja, a possibili
dade de representar, indiscriminadamente, por aquelas letras fonemas que 
já são transcritos por outras. 

7 .2. Abolição do trema (Base XIV) 
No Brasil, só com a Lei nº 5.765, de 18/12/1971, o emprego do trema foi 

largamente restringido, ficando apenas reservado às sequências gu e qu se
guidas de e ou i, nas quais u se pronuncia ( cf. aguentar, arguente, eloquente, 
equestre, etc.). 

O novo texto ortográfico propõe a supressão completa do trema, já aco
lhida, aliás, no Acordo de 1986, embora não figurasse explicitamente nas 
respectivas bases. A única ressalva, neste aspecto, diz respeito a palavras 
derivadas de nomes próprios estrangeiros com trema ( cf. mülleriano, de 
Müller, etc.). 

Generalizar a supressão do trema é eliminar mais um fator que perturba 
a unificação da ortografia portuguesa. 

8. Estrutura e ortografia do novo texto 
Na organização do novo texto de unificação ortográfica optou-se por 

conservar o modelo de estrutura já adotado em 1986. Assim, houve a preo
cupação de reunir, numa mesma base, matéria afim, dispersa por diferentes 
bases de textos anteriores, donde resultou a redução destas a vinte e uma. 

Através de um título sucinto, que antecede cada base, dá-se conta do 
conteúdo nela consagrado. Dentro de cada base adotou-se um sistema de 
numeração (tradicional) que permite uma melhor e mais clara arrumação 
da matéria aí contida. 
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2. PROVIMENTO 04/07 DA CORREGEDORIA GERAL DO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE SÃO 
PAULO - CGER, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2007. 
MEDIDAS DE POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR EM 
OCORRÊNCIAS DE CRIMES MILITARES DOLOSOS CONTRA 
A VIDA EM QUE A VÍTIMA É CML 

O Presidente do Tribunal de Justiça Militar e o Corregedor Geral da Justi
ça Militar, no uso de suas atribuições legais e regimentais; 

Considerando que o § 4º do artigo 125 da Constituição Federal dispõe 
que os crimes militares definidos em lei, quando dolosos contra a vida tendo 
como vítima um civil, são da competência do júri; 

Considerando que o § 2º do artigo 82 do Código de Processo Penal Mi
litar dispõe que nesses casos a Justiça Militar encaminhará os autos do in
quérito policial militar à Justiça Comum; 

Considerando que os Títulos II e III do Livro I do Código de Processo 
Penal Militar tratam detalhadamente do exercício da polícia judiciária mili
tar e da elaboração do inquérito policial militar; 

Considerando que ainda assim, quando da instauração de inquéritos po
liciais militares para apuração de crimes dolosos contra a vida tendo como 
vítima um civil, algumas dúvidas têm surgido sobre o correto proceder em 
relação à apreensão de instrumentos ou objetos que digam respeito ao fato; 

Considerando a conveniência de se baixar uma orientação normativa a 
respeito do assunto, evitando que essas dúvidas resultem no desatendimento 
do princípio constitucional da celeridade no trâmite desses feitos; 

RESOLVEM 

Art. 1 º -Em obediência ao disposto no artigo 12, na alínea "b", do Códi
go de Processo Penal Militar, a autoridade policial militar a que se refere o 
§ 2º do artigo 10 do mesmo Código deverá apreender os instrumentos e 
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todos os objetos que tenham relação com a apuração dos crimes militares 
definidos em lei, quando dolosos contra a vida tendo como vítima um civil. 

Art. 2º - Em observância ao previsto nos artigos 8º, alínea "g", e 321 do 
Código de Processo Penal Militar, a autoridade de polícia judiciária militar 
deverá requisitar das repartições técnicas civis as pesquisas e exames neces
sários ao complemento da apuração dos crimes militares definidos em lei, 
quando dolosos contra a vida tendo como vítima um civil. 

Art. 3º - Nos casos em que o órgão responsável pelo exame pericial pro
ceder a liberação imediata, o objeto ou instrumento deverá ser apensado 
aos autos quando da remessa à Justiça Militar, nos termos do artigo 23 do 
Código de Processo Penal Militar. 

Art. 4º - Nas hipóteses em que o objeto ou instrumento permaneça no 
órgão responsável pelo exame pericial e somente posteriormente venha a 
ser encaminhado à autoridade de polícia judiciária militar, esta deverá tam
bém prontamente, quando do recebimento, efetuar o envio desse material à 
Justiça Militar, referenciando o procedimento ao qual se relaciona. 

Parágrafo único - O mesmo procedimento deverá ser adotado pela auto
ridade de polícia judiciária militar quando do recebimento do laudo ou exa
me pericial. 

Art. 5º - Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação. 

São Paulo, 5 de dezembro de 2007. 

Evanir Ferreira Castilho 
Juiz Presidente 
Fernando Pereira 
Juiz Corregedor-Geral 
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3. ATO NORMATIVO Nº 549 - PGJ-CPJ, 
DE 27 DE AGOSTO DE 2008 (Pt. nº. 69.538/2008) 

Reorganiza o GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE AO CRI
ME ORGANIZADO (GAECO) no âmbito do Ministério Público do Estado 
de São Paulo, e dá outras providências. 

O Procurador-Geral de Justiça, no uso de suas atribuições legais, e nos 
termos da deliberação aprovada, por maioria absoluta, pelo Egrégio Órgão 
Especial do Colégio de Procuradores de Justiça (Pt. nº 69 .538/2008); 

Considerando ser positiva a atuação de Grupos de Atuação Especial para 
o aperfeiçoamento das funções institucionais; 

Considerando ser inquestionáveis os efeitos deletérios advindos da atua
ção de organizações criminosas; 

Considerando que a repressão eficaz a essa modalidade criminosa exige 
do Ministério Público a adequação de seus órgãos, especialmente para a 
definição de políticas globais de atuação, concentração de dados, tratamen
to uniforme da matéria e aproveitamento de experiências já empreendidas 
com resultados positivos; 

Considerando que a organização desses Grupos de Atuação Especial deve 
privilegiar as indicações realizadas pelos órgãos de execução dos quais eles 
decorrem e dos quais se constituem células destacadas; 

Considerando que a atuação desses Grupos de Atuação Especial há de 
respeitar critérios objetivos, com respeito ao primado do Promotor de Jus
tiça Natural e a atuação concentrada com os demais órgãos de execução do 
Ministério Público; 

Considerando que a execução da política criminal estabelecida no Plano 
Geral de Atuação do Ministério Público reclama a eleição de prioridades a 
ser desenvolvida em conformidade com as diretrizes fixadas pela Procura
doria-Geral de Justiça e seus órgãos de apoio; 
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Considerando que a atuação regionalizada desses Grupos há de respeitar 
as peculiaridades locais; 

Considerando, por fim, a necessidade de readequação dos atuais Grupos 
Regionais e do Grupo de Atuação Especial, instituídos anteriormente; 

RESOLVE EDITAR O SEGUINTE ATO: 

CAPÍTULO I 
DA CRIAÇÃO E MISSÃO INSTITUCIONAL 

Art. 1 º Fica criado, no âmbito das Promotorias de Justiça Criminais 
da Capital, das Promotorias de Justiça dos Foros Regionais e das Promoto
rias de Justiça do Júri e Execuções Criminais do Estado de São Paulo, o 
GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME OR
GANIZADO, doravante também denominado GAECO. 

Parágrafo único. O GAECO atuará em todo o Estado de São Paulo, cum
prindo à Procuradoria-Geral de Justiça, por ato específico, designar os nú
cleos de atuação regionalizada, disponibilizando os meios materiais neces
sários. 

Art. 2º Constitui missão a ser atendida pelo GAECO a identificação, 
prevenção e repressão das atividades de organizações criminosas no Estado 
de São Paulo. 

Art. 3º A Procuradoria-Geral de Justiça, por Ato específico, fixará as 
metas gerais e regionais para a atuação do GAECO, retirando-as da política 
criminal estabelecida no Plano Geral de Atuação do Ministério Público. 

Art. 4º O GAECO contará com uma Secretaria Executiva, integrante do 
Centro de Apoio das Promotorias de Justiça Criminais, e com· Secretarias 
Regionais. 

CAPÍTULO II 
DAS ATRIBUIÇÕES 

Art. 5º Ao GAECO competirá oficiar nas representações, inquéritos 
policiais, procedimentos investigatórios de natureza criminal, peças de in
formação e ações penais, mediante atuação integrada com o Promotor de 
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Justiça Natural. 
§ 1 º A atuação do GAECO será realizada prioritariamente na fase de 

investigação e oferecimento de denúncia, cumprindo ao Promotor de J usti
ça Natural oficiar na ação penal até decisão final. 

§ 2º O GAECO disponibilizará ao Promotor de Justiça Natural as con
tribuições que se mostrarem necessárias no curso da instrução penal. 

Art. 6º A atuação do GAECO em Juízo dar-se-á por designação do Pro
curador-Geral de Justiça, desde que anuente o Promotor de Justiça Natural 
e presentes razões de interesse público. 

§ 1º Poderá o Promotor de Justiça Natural solicitar ao Procurador-Ge
ral de Justiça a designação do GAECO para oficiar até decisão final, expon
do, para tanto, as justificativas decorrentes do enunciado anterior. 

§ 2º A atuação do GAECO não suprimirá definitivamente a atribuição 
conferida ao Promotor de Justiça Natural. 

Art. 7º Caberá aos Promotores de Justiça integrantes do GAECO o exer
cício das seguintes atividades: 

I - instaurar procedimentos administrativos, nos termos dos artigos 105 
a 116 do Ato Normativo nº 168/98-PGJ/CGMP, de 21 de setembro de 1998, 
e Resolução n. 13, de 02 de outubro de 2006, do Conselho Nacional do 
Ministério Público, ante a notícia da prática de crime organizado, sem pre
juízo de eventual requisição de instauração de inquérito policial; 

II - coordenar ações conjuntas com as instituições Policiais para o com
bate da criminalidade organizada regional; 

III - acompanhar atos de investigação realizados por órgãos policiais 
com atribuições para a apuração da criminalidade organizada; 

IV - reunir-se com os Secretários-Executivos das Promotorias de Justi
ça abrangidas por sua atuação, buscando colher subsídios para a prevenção 
e repressão ao crime organizado, transmitindo-lhes os relatórios de atua
ção; 

V - elaborar, mensalmente, relatórios das atividades de investigação re
alizadas, encaminhando-os à Corregedoria-Geral do Ministério Público e 
ao CAOCrim; 

VI - participar de reuniões designadas pela Procuradoria-Geral de Justi
ça ou pela Secretaria Executiva; 

VII - providenciar a divisão interna das atribuições, comunicando-as para 

Revista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 59 - jul/ago/set 2008 131 



a Procuradoria-Geral de Justiça por intermédio da Secretaria Executiva. 

Art. 8º Os Promotores de Justiça integrantes do GAECO, sem prejuízo 
da participação nas reuniões das Promotorias de Justiça respectivas, pode
rão reunir-se para os fins previstos no artº 7º, incisos V, VI, alíneas "a", "b" 
e "c", primeira parte, e VIII, e no artº. 9º, § 2º, do Ato nº 108/92-PGJ, de 
05/11/92, comunicando as deliberações ao Procurador-Geral de Justiça. 

CAPÍTULO III 
DA COMPOSIÇÃO 

Art. 9º O GAECO será composto por Promotores de Justiça com atua
ção criminal designados pela Procuradoria-Geral de Justiça, preferencial
mente sem prejuízo das atribuições atinentes ao cargo de que é titular. 

§ 1º A designação dos Promotores de Justiça para a atuação junto ao 
GAECO será precedida de consulta aos órgãos de execução abrangidos por 
sua atuação. 

§ 2º Os Secretários-Executivos das Promotorias de Justiça de que trata o 
art. 1 º do presente Ato providenciarão, por provocação da Procuradoria
Geral de Justiça, no prazo de dez (10) dias, a indicação dos seus membros 
que poderão vir a serem designados para atuação no GAECO, observada a 
área de atuação regionalizada. 

§ 3º Caberá à Procuradoria-Geral de Justiça, ciente da lista de inscritos, 
proceder às escolhas e designações dos integrantes do GAECO para as cor
respondentes áreas de atuação. 

§ 4º Não havendo número suficiente de indicados, providenciará a Pro
curadoria-Geral de Justiça a designação dentre os integrantes das Pro
motorias de Justiça abrangidas pela atuação do GAECO. 

§ 5º As designações serão publicadas de modo reservado na Imprensa 
Oficial, procedendo-se às comunicações necessárias. 

CAPÍTULO IV 
DA ORGANIZAÇÃO 

Art. 10 A Secretaria Executiva do GAECO será ocupada por Membro 
do Ministério Público designado pela Procuradoria-Geral de Justiça e não 
exercerá funções de execução, competindo-lhe: 

I - articular e monitorar as iniciativas nas diversas regiões do Estado de 
São Paulo, visando o cumprimento da missão institucional estabelecida pela 
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Procuradoria-Geral de Justiça; 
II - intermediar e organizar a atuação cooperada entre os membros do 

GAECO, visando à obtenção de resultados com maior abrangência no Es
tado; 

III - intermediar perante outros órgãos da administração pública a 
viabilização de Força-Tarefa ou a obtenção de informações; 

IV - articular com o CAEx para o fomento e alimentação do banco de 
dados sobre crime organizado; 

V - articular com o setor de informações e perícias do CAEX, do Minis
tério Público e de outras instituições públicas ou privadas; 

VI - intermediar junto ao CAOcrim para articulação de atuação conjun
ta do GAECO com as Promotorias de Justiça Criminais, do Júri e Execu
ções Criminais ou demais Grupos de Atuação Especial; 

VII - articular com a Assessoria Militar para a adoção de medidas pre
ventivas contra as atividades das organizações criminosas investigadas pelo 
GAECO. 

VIII - implantar o sistema de "disque-denúncia", promovendo sua am
pla divulgação nos meios de comunicação de massa e junto à sociedade civil. 

Art. 11 A Secretaria Regional será ocupada por Membro do Ministério 
Público designado pela Procuradoria-Geral de Justiça, dentre os que ofici
em no GAECO, cumprindo-lhe, além do exercício das funções de execu
ção: 

I - encaminhar relatórios de atuação e produtividade, na forma disposta 
no presente Ato, fazendo-o por meio eletrônico; 

II - encaminhar cópias das principais peças processuais para a Promoto
ria de Justiça com atribuições e para a Secretaria Executiva, fazendo-o por 
meio eletrônico; 

III - praticar atos de gestão, encaminhando a Secretaria Executiva rela
tórios de atuação individualizada, deles constando os deslocamentos físicos 
e/ou diligências que possam gerar ônus para o Ministério Público. 

CAPÍTULO V 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 12 A Secretaria Executiva do GAECO fará publicar relatório anual 
de atividades e de produtividade, em complementação aos relatórios men
sais encaminhados à Corregedoria Geral do Ministério Público, com desta-
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que para as principais atividades desenvolvidas, acompanhado dos respecti
vos indicadores de avaliação de desempenho. 

§ 1 º Os dados constantes dos relatórios mensais encaminhados ao 
CAOCRIM serão por este remetidos ao CAEX, que os cadastrará, arqui
vará e analisará metodicamente, com o intuito de aprimorar as atividades de 
investigação do GAECO. 

Art. 13 A Procuradoria-Geral de Justiça fará publicar, no prazo de trin
ta (30) dias, Aviso dirigido às Promotorias de Justiça de que trata o art. 1 º· 
do presente Ato, dando-se início ao processo de legitimação dos que passa
rão a integrar o GAECO (art. 9º., §§ 1º., 2º. e 3º.) 

Art. 14 Ao GAECO cumprirá dar andamento aos procedimentos já ins
taurados ou em andamento nos extintos Grupos Especiais de Atuação Regi
onais para a Prevenção e Repressão ao Crime Organizado - GAERCO, 
bem como aos inquéritos policiais e feitos judiciais a eles já distribuídos. 

Art. 15 A Diretoria-Geral do Ministério Público disponibilizará ao 
GAECO a estrutura material e os recursos humanos necessários à seguran
ça e ao desempenho das atribuições dos Promotores de Justiça que o inte
grarem, notadamente quanto àquelas pertinentes à realização de atos de 
investigação decorrentes das notícias de prática de crime organizado. 

Art. 16 Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogado o 
disposto nos Atos Normativos nº 76/05 - PGJ, de 21 de dezembro de 1995, 
nº 103/96 - PGJ, de 29 de outubro de 1996, nº 263/01 - PGJ, de 25 de 
julho de 2001, nº 433/06 - PGJ, de 21 de fevereiro de 2006 e nº 507/07, de 
25 de junho de 2007, e outras disposições em contrário. 

São Paulo, 27 de agosto de 2008. 
Fernando Grella Vieira 
Procurador-Geral de Justiça 
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4. ATO NORMATIVO Nº 550 - PGJ, 
DE 27 DE AGOSTO DE 2008 (Pt. nº. 69.538/08) 

Institui os Núcleos de Atuação Regionalizada do GRUPO DE ATUAÇÃO 
ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO (GAECO) no 
âmbito do Ministério Público do Estado de São Paulo, e dá outras providên
cias. 

O Procurador-Geral de Justiça, no uso de suas atribuições legais, e nos 
termos do ATO Normativo nº 549/08-PGJ-CPJ, que em seu artigo 1º, pa
rágrafo único, admite a instituição de núcleos de atuação regionalizada do 
GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME OR
GANIZADO (GAECO), 

RESOLVE editar o seguinte ATO: 

Art. 1º Ficam criados os núcleos de atuação regionalizada do GRUPO 
DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZA
DO (GAECO), a seguir identificados: 

I - NÚCLEO ABC; 
II - NÚCLEO BAURU; 
III - NÚCLEO CAMPINAS; 
IV - NÚCLEO FRANCA; 
V - NÚCLEO GUARULHOS; 
VI - NÚCLEO PRESIDENTE PRUDENTE; 
VII - NÚCLEO RIBEIRÃO PRETO; 
VIII - NÚCLEO SANTOS; 
IX - NÚCLEO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO; 
X - NÚCLEO SÃO PAULO; -· 
XI - NÚCLEO SOROCABA e 
XII - NÚCLEO VALE DO PARAIBA. 

Art. 2º A atuação dos núcleos de atuação regionalizada abrangerá as 
Promotorias de Justiça Criminais indicadas nos Anexos I a XII do presente 
Ato. 
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Art. 3º Para cada núcleo de atuação regionalizada corresponderá uma 
Secretaria Regional a ser ocupada por Promotor de Justiça designado pela 
Procuradoria-Geral de Justiça, dentre os integrantes do respectivo núcleo, 
competindo-lhe, dentre outras, as atribuições previstas no art. 11 do Ato 
Normativo nº 549-PGJ-CPJ, de 27 de agosto de 2008. 

Art. 4º A Procuradoria-Geral de Justiça providenciará a designação dos 
integrantes do Núcleo de Atuação Regionalizada, observando-se o disposto 
no art. 9º. e seguintes do Ato Normativo nº 549-PGJ-CPJ, de 27 de agosto 
de 2008. 

Parágrafo único - Os Secretários Executivos das Promotorias de Justiça 
abrangida pela atuação do Núcleo de Atuação Regionalizada procederão à 
convocação de reunião extraordinária para as respectivas indicações dos 
Promotores de Justiça interessados em atuar no GAECO, conforme Aviso 
da Procuradoria-Geral de Justiça a ser solicitado na forma do Ato Normativo 
nº 549-PGJ-CPJ, de 27 de agosto de 2008. 

Art. 5º Ficam mantidas as designações dos integrantes dos extintos Gru
pos Especiais de Atuação Regionais para a Prevenção e Repressão ao Cri
me Organizado (GAERCO). 

Art. 6º Este Ato entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

São Paulo, 27 de agosto de 2008 

Fernando Grella Vieira 
Procurador-Geral de Justiça 

ANEXO I 
Promotmi;:,s de Justiça abrangidas pelo Grupo de Atuação Especial de 

Combate ao C · ; .. Organizado - GAECO Núcleo ABC: 
Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santo André, São 

Bernardo do Campo, São Caetano do Sul. 
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ANEXO II 
Promotorias de Justiça abrangidas pelo Grupo de Atuação Especial de 

Combate ao Crime Organizado - GAECO Núcleo Bauru: 
Agudos, Assis, Avaré, Bariri, Barra Bonita, Bauru, Botucatu, Cafelândia, 

Cândido Mota, Cerqueira César, Chavantes, Conchas, Dois Córregos, 
Duartina, Fartura, Gália, Garça, Getulina, Ibitinga, Ipauçu, Itaí, ltatinga, 
J aú, Lençóis Paulista, Lins, Maca tuba, Maracaí, Marília, Ourinhos, Palmital, 
Paraguaçu Paulista, Paranapanema, Pederneiras, Piraju, Pirajuí, Piratininga, 
Pompéia, Porangaba, Promissão, Quatá, Santa Cruz do Rio Pardo, São 
Manuel, Taquarituba. 

ANEXO III 
Promotorias de Justiça abrangidas pelo Grupo de Atuação Especial de 

Combate ao Crime Organizado - GAECO Núcleo Campinas: 
Aguaí, Águas de Lindóia, Americana, Amparo, Araras, Artur Nogueira, 

Atibaia, Bragança Paulista, Brotas, Cajamar, Campinas, Campo Limpo 
Paulista, Capivari, Cerquilho, Conchal, Cordeirópolis, Cosmópolis, Espíri
to Santo do Pinhal, Francisco Morato, Hortolândia, Indaiatuba, Itapira, 
Itatiba, Itirapina, Jaguariúna, Jarinu, Jundiaí, Laranjal Paulista, Limeira, 
Mogi Guaçu, Moji Mirim, Monte Mor, Nazaré Paulista, Nova Odessa, 
Paulínia, Pedreira, Pinhalzinho, Piracaia, Piracicaba, Rio Claro, Rio das 
Pedras, Santa Bárbara D'Oeste, São João da Boa Vista, São Pedro, Serra 
Negra, Socorro, Sumaré, Valinhos, Vargem Grande do Sul, Várzea Paulista, 
Vinhedo. 

ANEXO IV 
Promotorias de Justiça abrangidas pelo Grupo de Atuação Especial de 

Combate ao Crime Organizado - GAECO Núcleo Franca: 
Altinópolis, Batatais, Brodowski, Franca, Guará, Igarapava, Ipuã, 

Ituverava, Miguelópolis, Morro Agudo, Nuporanga, Orlândia, Patrocínio 
Paulista, Pedregulho. 

ANEXO V 
Promotorias de Justiça abrangidas pelo Grupo de Atuação Especial de 

Combate ao Crime Organizado - GAECO Núcleo Guarulhos: 
Arujá, Brás-Cubas, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, 

ltaquaquecetuba, Mairiporã, Mogi das Cruzes, Poá, Santa Isabel, Suzana. 
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ANEXO VI 
Promotorias de Justiça abrangidas pelo Grupo de Atuação Especial de 

Combate ao Crime Organizado - GAECO Núcleo Presidente Prudente: 
Adamantina, Andradina, Araçatuba, Bastos, Bilac, Birigüi, Buritama, 

Dracena, Guararapes, Iepê, Ilha Solteira, J unqueirópolis, Lucélia, 
Martinópolis, Mirandópolis, Mirante do Paranapanema, Osvaldo Cruz, 
Pacaembú, Panorama, Penápolis, Pereira Barreto, Pirapozinho, Presidente 
Bernardes, Presidente Epitácio, Presidente Prudente, Presidente Venceslau, 
Rancharia, Regente Feijó, Rosana, Santo Anastácio, Teodoro Sampaio, Tupã, 
Tupi Paulista, Valparaíso. 

ANEXO VII 
Promotorias de Justiça abrangidas pelo Grupo de Atuação Especial de 

Combate ao Crime Organizado - GAECO Núcleo Ribeirão Preto: 
Américo Brasiliense, Araraquara, Barretos, Bebedouro, Borborema, 

Caconde, Cajuru, Casa Branca, Cravinhos, Descalvado, Guariba, Ibaté, 
Itápolis, Jaboticabal, Jardinópolis, Leme, Matão, Macaca, Monte Alto, 
Pirangi, Pirassununga, Pitangueiras, Pontal, Porto Ferreira, Ribeirão Boni
to, Ribeirão Preto, Santa Cruz das Palmeiras, Santa Rita do Passa Quatro, 
Santa Rosa do Viterbo, São Carlos, São José do Rio Pardo, São Joaquim da 
Barra, São Sebastião da Grama, São Simão, Serrana, Sertãozinho, Tambaú, 
Taquaritinga, Viradouro. 

ANEXO VIII 
Promotorias de Justiça abrangidas pelo Grupo de Atuação Especial de 

Combate ao Crime Organizado - GAECO Núcleo Santos: 
Bertioga, Cananéia, Cubatão, Eldorado Paulista, Guarujá, Iguape, 

Itanhaém, Itariri, Jacupiranga, Juquiá, Miracatu, Mongaguá, Pariquera-Açú, 
Peruíbe, Praia Grande, Registro, Santos, São Vicente, Vicente de Carvalho. 

ANEXO IX 
Promotorias de Justiça abrangidas pelo Grupo de Atuação Especial de 

Combate ao Crime Organizado - GAECO Núcleo São José do Rio Preto: 
Auriflama, Cardoso, Catanduva, Colina, Estrela d'Oeste, Fernandópolis, 

General Salgado, Guaíra, Itajobi, Jales, José Bonifácio, Macaubal_, Mirassol, 
Monte Aprazível, Monte Azul Paulista, Nhandeara, Neves Paulista, Nova 
Granada, Novo Horizonte, Olímpia, Ouroeste, Palestina, Palmeira d'Oeste, 
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Paulo de Faria, Potirendaba, Santa Adélia, Santa Fé do Sul, São José do Rio 
Preto, Tabapuã, Tanabi, Urânia, Urupês, Votuporanga. 

ANEXO X 
Promotorias de Justiça abrangidas pelo Grupo de Atuação Especial de 

Combate ao Crime Organizado - GAECO Núcleo São Paulo: 
Barueri, Carapicuíba, Caieiras, Cotia, Embu, Embu Guaçu, Franco da 

Rocha, ltapecerica da Serra, ltapevi, J andira, Osasco, São Paulo, Taboão da 
Serra, Vargem Grande Paulista. 

ANEXO XI 
Promotorias de Justiça abrangidas pelo Grupo de Atuação Especial de 

Combate ao Crime Organizado - GAECO Núcleo Sorocaba: 
Angatuba, Apiaí, Boituva, Buri, Cabreúva, Capão Bonito, lbiúna, 

ltapetininga, ltaberá, ltapeva, ltaporanga, Itararé, ltu, Mairinque, Piedade, 
Pilar do Sul, Porto Feliz, Salto, Salto de Pirapora, São Miguel Arcanjo, São 
Roque, Sorocaba, Tatuí, Tietê, Votorantim. 

ANEXO XII 
Promotorias de Justiça abrangidas pelo Grupo de Atuação Especial de 

Combate ao Crime Organizado - GAECO Núcleo Vale do Paraíba: 
Aparecida, Bananal, Caçapava, Cachoeira Paulista, Campos do Jordão, 

Caraguatatuba, Cruzeiro, Cunha, Guaratinguetá, Ilhabela, Jacareí, Lorena, 
Paraibuna, Pindamonhangaba, Piquete, Queluz, Roseira, Salesópolis, Santa 
Branca, São Bento do Sapucaí, São José dos Campos, São Luiz do Paraitinga, 
São Sebastião, Taubaté, Tremembé, Ubatuba. 
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5. RESOLUÇÃO SAP - 99, DE 29 DE JUNHO DE 2007. 

Dispõe sobre o Porte de Arma de Fogo, de uso permitido, aos integrantes da 
carreira de Agentes de Segurança Penitenciária e da classe de Agentes de Es

colta e Vigilância Penitenciária 

O Secretário da Administração Penitenciária considerando a Instrução 
Normativa nº 23, de 1 º de setembro de 2005, expedida pela Polícia Federal, 
que estabelece o conjunto de regras para cumprimento da Lei Federal nº 
10.826, de 22 de dezembro de 2003, regulamentada pelo Decreto nº 5.123, 
de 1 º de julho de 2004, e a Portaria nº 315, de 07 de julho de 2006, do 
Departamento de Polícia Federal, resolve: 

Artigo 1 º - Baixar instruções normativas referentes à concessão de Porte 
de Arma de Fogo, de uso permitido, ao Agente de Segurança Penitenciária -
ASP e ao Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária - AEVP, ainda que 
fora de serviço, fazendo constar os requisitos, a população-alvo e os proce
dimentos relativos às fases que deverão ser respeitadas para tal fim. 

Artigo 2º - As Instruções Normativas fazem parte integrante desta Re
solução, que entra em vigor na data de sua publicação. 

INSTRUÇÕES NORMATIVAS PARA CONCESSÃO DE PORTE 
DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO AO ASP e AO AEVP, 

FORA DE SERVIÇO 

Seção I 
DA AUTORIZAÇÃO e DOS REQUISITOS PARA REGISTRO DE 

ARMA DE FOGO 
Artigo 1 º - a concessão do Porte de Arma de Fogo de uso permitido, 

ainda que fora do serviço, será de competência do titular da Pasta da Admi
nistração Penitenciária e direcionada somente aos integrantes do quadro 
efetivo dos ASPs e dos AEVPs, uma vez respeitados os ditames do artigo 
6º, inciso VII da Lei 10.826/03, e desde que cumpridos os requisitos técni
cos e psicológicos estabelecidos pela Polícia Federal, a que se refere o artigo 
36 do Decreto 5.123/04. 
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Artigo 2º - Os requisitos para que os ASPs e os AEVPs possam adquirir 
arma de fogo de uso permitido são os explicitados no artigo 4º da Lei 10.826/ 
03. 

Artigo 3º - a concessão de Porte de Arma de Fogo, na forma deste ato, 
respeitará o disposto no inciso I do artigo 10 da citada Lei Federal, podendo 
"ser concedida com eficácia temporária e territorial limitada, nos termos de 
atos regulamentares, e dependerá de o requerente demonstrar a sua efetiva 
necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça à 
sua integridade física". 

Seção II 
DA POPULAÇÃO ALVO 

Artigo 4º - o Porte de Arma de Fogo poderá ser concedido aos servidores 
da carreira de ASP e da classe de AEVP. 

Artigo 5º - Conforme disposto no artigo 1 º da Portaria nº 315/06, do 
Departamento da Polícia Federal, "a concessão deferida aos integrantes do 
quadro efetivo de Agentes Penitenciários e Escolta de Presos autorizará o 
porte de arma de fogo, no âmbito estadual, ainda que fora de serviço, deven
do sempre a arma ser conduzida com o respectivo Certificado de Registro 
de Arma de Fogo e com a Carteira de Identidade Funcional". 

Seção III 
DA APTIDÃO PSICOLÓGICA e DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA 
Artigo 6º - Ficam mantidas a prova de aptidão psicológica, de caráter 

eliminatório, a título de etapa do Concurso Público de Agente de Escolta e 
Vigilância Penitenciária, bem como a parte específica do Curso de Forma
ção Técnico-Profissional dessa carreira, uma vez aceitos pela Superinten
dência da Polícia Federal do Estado de São Paulo, para os fins previstos nos 
artigos 4º e 5º da Lei Federal 10.826/03. 

Artigo 7º - a Escola de Administração Penitenciária - EAP fornecerá 
aos AEVPs os Atestados de Isenção de Laudo Psicológico e de Prova Prá
tica, com base na legislação existente. 

Artigo 8º - As normas contidas no artigo 6º desta Resolução não se apli
cam aos ASPs, que deverão se submeter à Prova de Aptidão Psicológica e 
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ao Curso de Capacitação Técnica, além de atender às especificações conti
das nas Fases II e III desta Resolução. 

Seção IV 
DAS FASES PARA CONCESSÃO DO PORTE DE ARMA DE FOGO 

Artigo 9º - para concessão do Porte de Arma de Fogo, nos termos deste 
ato, os AEVPs e os ASPs deverão cumprir as exigências a seguir transcritas, 
de acordo com as fases seguintes. 

FASE I - DOCUMENTAÇÃO 
1. Comprovar, por documento hábil, idade mínima de 25 anos. 
2. Preencher o requerimento expedido pelo Sistema Nacional de Armas 

- SINARM, disponível no site www.dpf.gov.br, com letra de forma ou digitado 
e apresentá-lo, datado e assinado pelo interessado, acompanhado de 02 (duas) 
fotos 3 x 4. 

Obs.: no item "telefone", informar apenas o fixo. 
3. Apresentar cópia autenticada dos seguintes documentos: 
- Cédula de Identidade; 
- C.P.F.; 
- Título de Eleitor; 
- Comprovante de residência certa ( água, luz, gás ou telefone) em nome 

do requerente; 
- Registro de Arma (para transferência ou recadastramento ). 
Obs.: na falta deste documento, o requerente apresentará cópia do B.O. 

De furto / roubo, ou da declaração, com firma reconhecida, do extravio do 
referido documento. 

4. Apresentar recibo de compra e venda, ou termo de doação ORIGI
NAL, com firma reconhecida das assinaturas, no caso de transferência. 

5. Lavrar declaração, com firma reconhecida, do requerente, na qual 
conste: 

(a) a efetiva necessidade de armamento, expondo os fatos e as circuns
tâncias que justifiquem o pedido; 

(b) afirmação "de próprio punho" de que não responde a Inquérito Poli
cial ou a Processo Criminal; 

( c) ciência do contido no artigo 299 do Código Penal Brasileiro ( falsida
de ideológica). 

6. Apresentar cópia autenticada de comprovante( s) de ocupação lícita, 
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por meio de documento que ateste atividade( s) desenvolvida( s) pelo reque
rente, não necessariamente remunerada( s ). 

7. Apresentar as Certidões de Antecedentes Criminais, a seguir discri-
minadas, dentro da validade de 90 dias, expedidas pelas: 

- Polícia Civil; 

- Justiça Federal; 
- Execução Criminal Estadual; 

- Distribuidor Criminal Estadual; 
- Justiça Eleitoral (Certidões Crimes Eleitorais); 

- Justiça Militar (1 ª e 2ª Auditorias); e 
- Justiça Militar Estadual. 
8. Apresentar Procuração, com firma reconhecida, quando for o caso. 
8.1 a documentação referida deverá ser entregue no Núcleo de Pessoal 

da unidade de origem do servidor interessado, para conferência. A seguir, 
será efetuada sua inscrição para concessão do porte de arma, conforme 

modelo apresentado no Boletim Informativo do ASP. 

8.2 a ratificação da documentação recebida será feita pelas 
Coordenadorias Regionais e de Saúde, que providenciarão o envio dos do
cumentos à Polícia Federal. 

8.3 Após a liberação da referida documentação, pela Polícia Federal, as 
Coordenadorias publicarão, no Diário Oficial do Estado - D.O., a relação 
nominal dos servidores aprovados na Fase I. 

FASE II - APTIDÃO PSICOLÓGICA 
1. A prova de aptidão psicológica para manuseio de arma de fogo será 

realizada para o ASP e atestada em laudos fornecidos por psicólogos da 
Academia de Polícia Civil "Dr. Coriolano Nogueira Cobra" - ACADEPOL, 

da Polícia Civil do Estado de São Paulo, devidamente inscritos no Conselho 

Regional de Psicologia - CRP e conforme Termo de Cooperação de 12/06/ 
2007, firmado entre a Secretaria da Administração Penitenciária e Secreta
ria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, publicado no D.O. de 16/ 

06/207. 
2. Após a realização da referida prova, o ASP deverá tomar conhecimen

to do resultado, através de Comunicado - EAP, publicado no D.O .. 
3. No caso de o ASP ter sido considerado apto, deverá aguardar a publi

cação da convocação para a Fase III - Curso de Capacitação Técnica. 
4. No caso de o ASP ter sido considerado inapto, poderá submeter-se a 

Revistr1 A FORrA PnT TrT ·" 1 - "fín P:11110 - nº 59 - jul/ago/set 2008 144 



!f 

,_. 

., 

nova avaliação, desde que com profissional credenciado pelo Departamento 
de Polícia Federal, decorridos 90 dias da primeira prova, e às suas expensas. 

FASE III - CAPACITAÇÃO TÉCNICA 
1. O Curso de Capacitação Técnica para o ASP será realizado pela Aca

demia de Polícia Civil "Dr. Coriolano Nogueira Cobra" - Acadepol, confor
me Termo de Cooperação de 12/06/2007, firmado entre a Secretaria da 
Administração Penitenciária e Secretaria da Segurança Pública do Estado 

de São Paulo, publicado no D.O. de 16/06/2007 e organizado pela EAP, que 
deverá compor as turmas, com, no máximo, 20 servidores, publicando, no 
D.O., os Editais de Convocação. 

2. O Curso de Capacitação Técnica para o ASP terá um total de 44 
horas-aula, com conteúdo teórico e prático, visando a utilização de 02 (dois) 
tipos de armas: revólver e pistola semi-automática. 

3. Os servidores serão submetidos a duas avaliações: uma teórica e outra 
prática. 

4. Será considerado apto o ASP que obtiver 100% de freqüência e, no 
mínimo, 60% de acertos em cada avaliação. 

5. O ASP considerado inapto no Curso de Capacitação Técnica, progra
mado pela EAP, poderá procurar outra instituição, devidamente credenciada 
pelo Departamento de Policia Federal, para realizar, novamente e às suas 
expensas, os procedimentos dessa Fase. 

6. A EAP publicará, no D.O., a relação dos ASPs considerados habilita
dos no Curso de Capacitação Técnica e os respectivos Certificados de Apro
veitamento serão, oportunamente, enviados às Coordenadorias Regionais 
de Unidades Prisionais e Coordenadoria de Saúde da Secretaria da Admi
nistração Penitenciária -SAP. 

Artigo 10 - Os AEVPs estão isentos da Prova de Aptidão Psicológica e 
do Curso de Capacitação Técnica, conforme disposto no artigo 6º desta 

Resolução. 

Artigo 11 - Uma vez cumpridas todas as exigências das Fases I, II e III, 
a EAP encaminhará ao Departamento de Polícia Federal a relação nominal 
dos servidores, para emissão dos Certificados de Registro de Arma de Fogo. 

Artigo 12 - Após a emissão dos referidos Certificados e para que ocorra 
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a confecção das Carteiras de Identidade Funcional dos servidores habilita
dos, deverão ser encaminhados à EAP os seguintes documentos: 

- cópia autenticada do Certificado de Registro de Arma de Fogo; 
- cópia simples e legível do RG; 
- cópia simples e legível do último holerite; 
- ficha cadastral, devidamente preenchida e assinada, conforme instru-

ções encaminhadas pela EAP; 
- declaração da unidade de origem do interessado, contendo informação 

sobre eventual licença de saúde, especificando o motivo da licença; 
- declaração da unidade de origem do interessado, contendo informação 

sobre Processo Administrativo ou Criminal ou, ainda, Inquérito Policial que 
o mesmo esteja, eventualmente, respondendo. 

§ 1 º - As Carteiras de Identidade Funcional serão fornecidas somente 
aos servidores que não apresentarem problemas de saúde, nem envolvimentos 
com a Justiça, ou qualquer outra esfera administrativo-social, que possam 
interferir ou comprometer, ainda que eventual ou temporariamente, sua 
capacidade física e mental para o manuseio de arma de fogo. 

§ 2º - Se o servidor incorrer em alguma das situações descritas no pará
grafo anterior deste artigo, as Carteiras de Identidade Funcional, para a 
finalidade do Porte de Arma de Fogo, nos termos deste ato, estarão suspensas 
e deverão ser, imediatamente, requisitadas pela Direção da unidade de ori
gem do servidor, para encaminhamento por intermédio da Coordenadoria 
correspondente, ao Departamento de Inteligência da Secretaria da Admi
nistração Penitenciária - DISAP, fazendo-se juntada de justificativa funda
mentada, para a consecução da medida suspensiva. 

Artigo 13 - Após a emissão das Carteiras de Identidade Funcional, a 
EAP providenciará o encaminhamento das mesmas às Coordenadorias Re
gionais das Unidades Prisionais e Coordenadoria de Saúde de SAP, para 
distribuição às respectivas unidades e posterior encaminhamento aos servi
dores indicados. 

Artigo 14 - ao receber a Carteira de Identidade Funcional, cada servidor 
preencherá o "Termo de Recebimento da Carteira de Identidade Funcio
nal" que deverá ser incluído no seu prontuário, 

Artigo 15 - As unidades de origem dos servidores deverão encaminhar à 
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EAP, para controle e arquivamento, cópia de cada documento referido no 
artigo anterior desta Resolução. 

Artigo 16 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
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6. RESOLUÇÃO SAP - 100, DE 29 DE JUNHO DE 2007. 

Constitui Comissão para acompanhamento, controle e fiscalização da emis

são das Carteiras de Identidade Funcional - C!Fs, destinadas à concessão de 

porte de arma de fogo, fora do local de trabalho, aos integrantes das carreiras 

de Agente de Segurança Penitenciária e de Agente de Escolta e Vigilância Peni

tenciária. 

O Secretário da Administração Penitenciária, considerando a edição: 

do Decreto Federal nº 5.123, de 1 º de julho de 2.004; 

da Instrução Normativa P.F. nº 23, de 1 º de setembro de 2.005; 

da Portaria do Departamento de Polícia Federal nº 315, de 07 de julho de 
2.006 e, 

do Termo de Cooperação firmado entre a Secretaria da Administração Pe
nitenciária e a Secretaria da Segurança Pública, por intermédio da Delega
cia Geral de Polícia, de 12 de junho de 2.007, 

RESOLVE 

Artigo 1º- Constituir Comissão para acompanhamento, controle e fisca
lização da emissão das Carteiras de Identidade Funcional - CIFs, destinadas 
à concessão de porte de arma de fogo, fora do local de trabalho, aos inte
grantes das carreiras de Agente de Segurança Penitenciária e de Agente de 
Escolta e Vigilância Penitenciária. 

Artigo 2º- a Comissão de que trata o Artigo 1 º, terá sede na Escola da 
Administração Penitenciária e será integrada pelos seguintes membros, sob 
a coordenação do primeiro: 

1- Lino Wagner Modenesi, RG nº 5.548.897, Diretor Técnico de Depar
tamento do Departamento de Inteligência e Segurança; 

II- Airson da Conceição Vieira, RG nº 8.099.592, Corregedor da 
Corregedoria Administrativa do Sistema Penitenciário; 
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III- Eugraci Antonio Vidotto, RG nº 12.924.573-2, Diretor Técnico de 
Departamento da Escola da Administração Penitenciária. 

Artigo 3º- Caberão aos membros da Comissão de que trata o Artigo lº, 
as seguintes atribuições: 

1- cadastrar os servidores no sistema de controle das CIFs; 
II- receber as carteiras emitidas, para conferência dos dados e posterior 

remessa às Coordenadorias Regionais, objetivando distribuição aos servi
dores; 

III- cuidar da guarda temporária das CIFs, até o encaminhamento às 
Coordenadorias Regionais; 

IV- controlar e arquivar os documentos que tenham relação direta com a 
matéria tratada por esta Resolução; 

V- manter contatos com órgãos externos para tratar de assuntos que te
nham relação direta com a matéria tratada por esta Resolução; 

VI- analisar e decidir sobre casos de servidores que apresentem proble
mas de saúde, envolvimento com a justiça ou com qualquer outra esfera 
administrativo-social, que possam interferir ou comprometer, ainda que 
eventual ou temporariamente, na capacidade física e mental para o manu
seio de arma de fogo, bem com sobre os casos de perda, extravio, furto ou 
roubo das CIFs, conforme explicita o Artigo 12 da Resolução SAP- 99/ 
2.007. 

Artigo 4º- As atribuições estabelecidas aos membros da Comissão de 
que trata o Artigo 1º deverão ser exercidas sem prejuízo das demais ineren
tes às funções que desempenham. 

Artigo 5º- Havendo necessidade, o Coordenador da Comissão poderá 
solicitar a colaboração de outros servidores da Pasta. 

Artigo 6º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
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7. RESOLUÇÃO SAP-239, DE 9 DE SETEMBRO DE 2008. 

Altera as Instruções Normativas para concessão de Porte de Arma de Fogo de 

Uso Permitido ao Agente de Segurança Penitenciária e ao Agente de Escolta e 
Vigilância Penitenciária, fora de serviço, que fazem parte integrante da Reso

lução SAP 99, de 29/06/2007. 

O Secretário da Administração Penitenciária 

RESOLVE: 

Art. 1 º Alterar as Instruções Normativas, que fazem parte integrante da 
Resolução SAP 99, de 29 de junho de 2007, e tratam da concessão do Porte 
de Arma de Fogo de Uso Permitido ao Agente de Segurança Penitenciária e 
ao Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária, fora de serviço e para defe
sa pessoal. 

Art. 2º Dar nova redação aos §§ 1 º e 2º do artigo 12 da Instrução 
Normativa citada no artigo 1 º desta Resolução. "§ 1 º - As Carteiras de 
Identidade Funcional serão fornecidas somente aos servidores que não apre
sentarem envolvimentos com a Justiça, nem problemas de saúde que pos
sam interferir ou comprometer, ainda que eventual ou temporariamente, 
sua capacidade física ou mental para o manuseio de arma de fogo". (NR) 

"§ 2º - Caso o servidor incorra em alguma das situações descritas no § 1 º 
deste artigo, a Carteira de Identidade Funcional emitida para a finalidade do 
Porte de Arma de Fogo, deverá imediatamente ser recolhida pela Direção 
da Unidade Prisional de classificação do servidor, que a encaminhará junta
mente com relatório circunstanciado, através da respectiva Coordenadoria, 
à Comissão instituída pela Resolução SAP 100, de 29 de junho de 2007 e 
suas alterações, que decidirá pela suspensão ou não, da autorização para 
utilizar a Carteira." (NR) 

Art. 3º Acrescentar o artigo 15-A à Instrução Normativa citada no arti
go 1 º desta Resolução. 

"Artigo 15-A - no ato de aposentadoria ou exoneração do servidor, a 
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Unidade deverá recolher a Carteira de Identidade Funcional e encaminhar à 
Escola de Administração Penitenciária, para controle e arquivamento." 

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
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8. PORTARIA DGP - 12, DE 20 DE AGOSTO DE 2008. 

Disciplina a aquisição e porte de arma de fogo por Policiais Civis 

O Delegado Geral de Polícia, 

Considerando a necessidade de se disciplinar a aquisição e o porte de 
arma de fogo pelos Policiais Civis em atividade; 

Considerando que, com a Portaria 812, de 07 de novembro de 2005, do 
Comando do Exército, foi autorizada a aquisição de armas de uso restrito, 
na indústria nacional, por policiais civis, para uso próprio; 

Considerando, finalmente, as diretrizes traçadas pela Portaria nº 21-D 
LOG, de 23 de novembro de 2005, do Departamento Logístico do Exército 
Brasileiro, os termos da Lei Federal 5.123, de lo de julho de 2004, regula
mentada pelo Decreto Federal 10.826, de 22 de dezembro de 2003, 

DETERMINA: 

Seção I 

Da Aquisição e do Registro de Armas Pelos Policiais Civis 

Art. 1 º A aquisição e o registro de armas de uso permitido se procederão 
na forma prevista na Seção II, Capítulo II, do Decreto Federal 5.123, de lo 
de julho de 2004. 

Art. 2º Para adquirir arma de uso restrito, o Policial Civil deverá preen
cher os seguintes requisitos: 

a) contar com mais de 3 anos de efetivo exercício de cargo policial civil; 
b) não haver sido punido nos últimos dois anos, nem estar respondendo 

a procedimento administrativo ou penal; 
c) possuir habilitação para o manuseio de armas automáticas e semi

automáticas; 
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d) demonstrar real necessidade de aquisição da arma. 
§ 1 º As exigências constantes das alíneas "a" e "b" serão comprovadas 

mediante declaração da Autoridade Policial imediatamente superior ao in
teressado, com visto de anuência do Diretor do Departamento respectivo. 

§ 2º A exigência constante da alínea "c" será comprovada mediante có-
pia da respectiva habilitação, expedida pela Academia de Polícia "Dr. 
Coriolano Nogueira Cobra". 

§ 3º A exigência da alínea "d" será comprovada mediante declaração do 
interessado justificando sua necessidade em adquirir a arma, com visto da 
Autoridade Policial imediatamente superior. 

Art. 3º O requerimento de aquisição deverá ser instruído com declara
ção do interessado assumindo compromisso de encaminhar a arma à Polícia 
Civil nos seguintes casos: 

a) deixar de exercer, por motivo de exoneração ou demissão, cargo pú
blico que lhe permita permanecer com a arma adquirida nos termos desta 
Portaria: 

b) por determinação judicial que lhe restrinja o direito a portar referida 
arma; 

c) falta de condições físicas e/ou mentais para portar arma de fogo. 

Art. 4º Caberá ao Departamento de Identificação e Registros Diversos -
DIRD - o recebimento dos requerimentos elaborados pelos Policiais Civis 
interessados e a verificação de atendimento aos requisitos legais e regula
mentares, podendo, para tanto, expedir circulares e comunicados e elaborar 
modelos, observados os padrões e limites da Portaria nº 21-D LOG, de 23 
de novembro de 2005, do Departamento Logístico do Exército Brasileiro. 

Art. 5º Após devidamente instruído, o DIRD encaminhará o pedido, 
com parecer conclusivo, à decisão da Delegacia Geral de Polícia que, se 

entender justificável, autorizará a compra da arma. 
Parágrafo único. Caberá ao DIRD o envio da autorização ao Departa

mento Logístico do Exército Brasileiro, para as providências decorrentes. 

Art. 6º A Divisão de Produtos Controlados do DIRD comunicará ao 
Delegado Seccional de Polícia ou à Divisão de Administração respectiva, 
para que faça constar dos assentamentos pessoais do interessado a aquisi-
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ção de arma nas condições fixadas nesta Portaria, a fim de fiscalizarem o 
cumprimento do estabelecido no art. 3o. 

§ 1 º Em ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 3o e não 
sendo entregue a arma, a Autoridade Policial Titular da Seccional ou da 
Divisão de Administração deverá notificar o interessado para fazê-lo no 
prazo máximo de dez dias. 

§ 2º Ao receber a arma, a Autoridade referida no parágrafo anterior 
deverá encaminhá-la ao Departamento de Identificação e Registros Diver
sos para a necessária remessa ao Exército Brasileiro. 

§ 3º O interessado poderá requerer, no ato de entrega da arma, que ela 
fique depositada no DIRD pelo prazo de até 180 dias, objetivando provi
denciar sua transferência a outrem. 

Decorrido o prazo sem que seja efetivada a transferência, a arma será 
encaminhada ao Exército Brasileiro. 

§ 4º Não havendo a entrega da arma, a Autoridade Policial referida no § 

lo determinará a adoção de eventuais providências de polícia judiciária ca
bíveis, bem como informará ao DIRD. 

§ 5º No caso de morte do proprietário e não havendo a entrega espontâ
nea da arma ( art. 32 da Lei 10.826/03) pelos herdeiros ou sucessores, as 
autoridades indicadas no caput deverão adotar as providências legais visan
do a apreensão e encaminhamento da arma, na forma do § 3º. Art. 7o. O 
Policial Civil aposentado que desejar permanecer com a arma adquirida nos 
termos da presente portaria deverá submeter-se, a cada três anos, a exame 
de higidez mental. 

Parágrafo único. A não submissão ao exame determinado no caput im
portará na cassação da autorização prevista no art. 5o e obrigatoriedade de 
imediata devolução da arma, sem prejuízo das sanções penais decorrentes. 

Seção II 
Do Porte 

Art. 8º Para portar arma de fogo, deverá o Policial trazer consigo: 
a) carteira de identificação funcional; 
b) em se tratando de arma particular, o respectivo registro; 
c) em se tratando de carga pessoal, o respectivo comprovante; 
d) em se tratando de arma com carga para a Unidade 
Policial, cópia do respectivo documento. 
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Art. 9º Exceto quando for imprescindível em virtude da natureza da dili
gência, o policial deverá portar a arma de forma discreta, evitando ao máxi
mo gerar ou sugerir constrangimento ao público externo. 

Art. 10º A autorização para portar arma de propriedade particular em 
serviço deverá ser requerida à Delegacia Geral de Polícia, observada a via 
hierárquica. 

§ 1 º O pedido deverá ser instruído com comprovantes de: 
a) habilitação para manuseio da arma indicada; 
b) legítima propriedade da arma; 
c) não estar respondendo a processo administrativo ou penal. 
§ 2º O requerente deverá justificar a excepcionalidade do pedido, a res

peito do que deverá manifestar-se conclusivamente a respectiva hierarquia. 

Seção III 
Disposições Finais 

Art. 11 º A avaliação psicológica a que se refere o art. 7º será realizada 
pelo Núcleo Médico da Divisão de Prevenção da Divisão de Prevenção e 
Apoio Assistencial do DAP ou pelo Núcleo de Orientação Psicológica da 
Academia de Polícia. 

Parágrafo único. O interessado poderá optar por realizar a avaliação a 
que se refere o caput em clínicas psicológicas devidamente credenciadas 
pela Polícia Federal. 

Art. 12º A aquisição de munição por Policiais Civis será realizada de 
acordo com a normatização própria estabelecida pelo Ministério da Defesa 
e pelo Exército Brasileiro. 

Art. 13º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições que lhe forem contrárias, especialmente as Porta
rias DGP 38, de 28-9-2004, DGP 25, de 10-5-2007 e DGP 47, de 8-8-2007. 

Revista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 59 - jul/ago/set 2008 156 



I• 

"' 

I• 

VIII. JURISPRUDÊNCIA 

1. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 205.260-4 - MINAS GERAIS 

RELATOR :MIN. SEPÚLVEDA PERTENCE 
RECORRENTE :VICENTE DE PAULA ALCÂNTARA 
ADVOGADO :RUBENS MOREIRA DE OLIVEIRA E OUTRO 
RECORRIDO :ESTADO DE MINAS GERAIS 
ADVOGADO :ARTHUR PEREIRA DE MATTOS PAIXÃO FILHO 

EMENTA 
POLICIAL MILITAR: PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLI

NAR: VALIDADE: AMPLA DEFESA ASSEGURADA. 
No caso, o Defensor dativo - malgrado sem contestar a materialidade do 

ilícito disciplinar -, extrai dos testemunhos acerca das qualidades pessoais 
do acusado a base de. sustentação do pedido de que lhe fosse imposta pena 
menos severa que a exclusão. 

Ante a evidência da responsabilidade do acusado, a postulação no vazio 
da absolvição pode configurar temeridade tática da defesa, da qual será líci
to ao defensor furtar-se, de modo a resguardar a credibilidade da pretensão 
de uma penalidade menos rigorosa. 

Essa opção tática do defensor não ultrapassa os limites de sua 
discricionariedade no exercício do mister e não basta à caracterização de 
ausência de defesa, de modo a viciar de nulidade o processo. 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Pri

meira Turma do Supremo Tribunal Federal, sob a Presidência do Sr. Minis
tro Sepúlveda Pertence, na conformidade da ata do julgamento e das notas 
taquigráficas, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso 
extraordinário. 

Brasília, 23 de novembro de 2004. 
SEPÚLVEDA PERTENCE 
RELATOR 
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RELATÓRIO 
O SENHOR MINISTRO SEPÚLVEDA PERTENCE: RE, ª' contra 

acórdão do TJMG que julgou válido processo administrativo do qual resul
tou a exoneração do recorrente, ao· fundamento de que "foram cumpridas 
todas as formalidades legais que regem o processo administrativo", sendo 
que seu "defensor participou de todos os atos realizados pelo Conselho de 
Disciplina, inclusive oferecendo defesa escrita". 

Acolhendo a manifestação do Ministério Público, afirmou ainda o acórdão 
recorrido que "o fato de seu defensor ter reconhecido a sua culpa no proces

so, não quer dizer que tenha se transformado no seu acusador, ao contrário, 
em face da evidência das provas do delito, não restou a ele, senão, admiti-las 
perante seus julgadores". 

Por fim, ressaltou que ao Judiciário não cabe analisar "o desempenho do 
defensor do acusado". 

Donde o presente RE, no qual se alega violação do princípio da ampla 
defesa e da Súmula 20 desta Corte, sob o argumento de que "o Defensor 
Dativo do Rec01rente, não o defendeu, nem mesmo pediu a improcedência da 
acusação, inclusive não invocou a seu favor as provas produzidas nos autos, 

pelo contrário, o acusou de ser responsável pela imputação atribuída". 

Invoca precedente desta Corte, o RE 114.342, 1 ª T, Octávio Gallotti, 
DJ 13.11.87, assim ementado: 

"Exclusão de Cabo de Polícia Militar. Defensor designado. 
Peça de conteúdo acusatório apresentada perante o Conselho Disciplinar, 

a título de defesa. 
Recurso Extraordinário provido, por preterição da ampla defesa, assegu

rada pelo art. 153, § 15, da Constituição Federal, sem prejuízo da renovação 

do procedimento administrativo, com garantia do regular exercício do direito 

de defesa. " 
O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do 11. Subprocurador

Geral Roberto Gurgel, opinou pelo provimento do recurso, nos termos do 
precedente e da Súmula invocados pelo recorrente. 

É o relatório. 
VOTO 

O SENHOR MINISTRO SEPÚLVEDA PERTENCE - (Relator): O 
precedente - RE 114342, 16.10.87, Gallotti, DJ 13.11.87 - cuidou de caso 
inassimilável ao presente. 
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Naquele, efetivamente se pôde afirmar que a peça apresentada a título de 
defesa tinha nítido conteúdo acusatório 

1
• 

Irretocável, assim, o que aduziu o em. ministro Octavio Gallotti, após a 
sua leitura: 

"Situando-me num falso dilema, entre o que julgava ser seu dever de leal
dade à Corporação, de um lado, e de outro, a obrigação de defender, advinda 
de designação, o suposto defensor aderiu inteiramente à personificação do 

primeiro daqueles dois valores, assumindo, em f arma e substância, a posição 
de acusador do indiciado cujo interesse deveria ter patrocinado. 

Não se cogita, portanto, da possibilidade de avaliar "a qualidade da def e
sa apresentada", como pareceu ao v. acórdão recorrido (fls. 157), mas de 
simples e objetiva verificação da completa omissão de defesa, que foi substi
tuída por nova peça de acusação, contrariado, assim, o disposto no art. 153, 
§ 15, da Constituição. " 

Diversamente, na espécie, o defensor dativo - malgrado sem contestar a 

1
Tinha este teor a "defesa", que então induziu à nulidade do processo administrativo: 

'~o acusado é imputada a violação do inciso I do art. 89 do RDPM. O Conselho de Disciplina 
deverá examinar e dar parecer, através de processo especial, sobre a incapacidade da praça para permanecer 
na Polícia Militar, criando-lhe ao mesmo tempo condições para se defender. 

A peça básica e origem do presente Conselho de Disciplina reside na Apuração Sumária procedida 
pelo 2º Ten. PM Gilson José Bani contra o acusado. Todo processo punitivo pressupõe uma denúncia e 
esta tem que ser resultado de provas para subsistir sua procedência, conseqüentemente o ônus da prova 
cabe ao órgão acusador. Está evidenciado em todo processo, que as acusações imputadas ao acusado 
estão alicerçadas em provas concretas e afirmativas. 

É bom lembrar que estou atuando como defensor neste processado por determinação do Comando 
da UOp e recentemente atuei como Presidente de um Conselho de Disciplina, novembro de 80, e 
conheço muito bem seus predicados. 

Os autos do Conselho de Disicplina revelam que as acusações impostas ao acusado são a expressão 
da verdade, e no decorrer dos trabalhos o Cmt da 6ª Cia PM encaminhou ao Sr. Presidente do CD 
expedientes disciplinares contra o acusado que foram juntados ao processado. 

Mesmo estando submetido a Conselho de Disciplina o acusado continuou a praticar faltas. É seu 
terceiro Conselho de Disciplina e a procedência total das acusações revelam que ele é irrecuperável. Para 
muitos deixei de ser defensor para ser acusador, mas estaria traindo minha consciência se assim não 
procedesse. A Polícia Militar foi alvo de comentários desairosos diante de tantas faltas. Não há como 
fazer a defesa do acusado, pois até as testemunhas de defesa arroladas serviram para apontar faltas 
cometidas por ele e que não constam do libelo. 

Tem o acusado 24 anos de serviço e pela NPC constatamos que em seus 12 primeiros anos de Polícia 
Militar ele teve conduta disciplinar excelente, mas a partir de 1969, iniciou um rosário de faltas sem fim. 

Deve ser considerado o tempo de serviço do acusado e apesar das constantes faltas disciplinares, seu 
bom relacionamento com a comunidade de Expedicionário Alício. 

A permanência do acusado no serviço ativo é uma temeridade. Macular a Corporação é seu lema. 
Mesmo sabendo "que ele irá poluir a respeitável classe dos reformados, ( of. 322/80 - Cmdo Geral)" 
sugerimos sua reforma disciplinar, pena prevista para a hipótese de procedência total, mesmo sabendo 
que este tipo de punição será para ele um prêmio." 
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materialidade do ilícito disciplinar -, extrai dos testemunhos acerca das qua
lidades pessoais do acusado a base de sustentação do pedido de que lhe 
fosse imposta pena menos severa que a exclusão. 

Colhe-se, das "razões de defesa" - fl. 68: 
"Conforme se verifica através do ofício número 369/85-Sec/Aju, de 

25.0Z85, que faz a nomeação e convocação do Conselho de Disciplina, o Sd 
PM Vicente de Paula Alcântara é acusado ''por ter, em data de 18.0Z85, sido 
encontrado por um seu superior hierárquico, em lugar incompatível com o 
decoro da classe participando de jogos de azar a valer dinheiro, ocasião em 
que se encontrava fardado". 

Analisando atentamente a falta disciplinar originária do Conselho de Dis
ciplina, percebe-se claramente que o bojo do processo existem provas cabais 
de que o Sd PM Vicente seja o responsável por tal imputação. 

Por outro lado, pelo que facilmente constatamos nos autos, o Sd PM Vicente 
é bem relacionado com a comunidade a que serve. Esta é, sem dúvida, uma 
grande virtude. Qualquer policial-militar pode sentir-se realizado quando é 
bem aceito pela sociedade. 

Ressalte-se que as testemunhas, por unanimidade, teceram elogios ao Sd 
PM Vicente, especialmente no que diz respeito às áreas funcional e discipli
nar, o qual é visto como policial-militar e companheiro leal, amigo, de bons 
princípios e sempre pronto para o serviço, nunca recusando a execução de 
ordens e sempre as cumprindo com total dedicação e entusiasmo. 

A folha de serviços do Sd PM Vicente de Paula Alcântara não apresenta 
fatos que o destaque como um excepcional policial-militar, nem sua N P C se 
acha locupletada de elogi,os, mas também não toma totalmente incapaz para 
continuar prestando seus serviços à Polícia Militar do Estado de Minas Ge
rais. 

O Sd PM Vicente, incluído nas fileiras da Corporação em 02 de setembro 
de 1976, depois de permanecer quase 07 anos no bom comportamento, em 
agosto de 1983 foi classificado no insuficiente comportamento, após cometer 
algumas infrações, e após sofrer novas punições resvalou para o mau com
portamento, sendo agora submetido a Conselho de Disciplina. 

Considerando defeitos e virtudes, adjetivos inerentes a todo homem, perce
bemos que o Sd PM Vicente possui mais virtudes que defeitos. 

Senhores membros do Conselho de Disciplina, na qualidade de Defensor 
venho vos pedir somente Justiça. 

As presentes Razões de Defesa têm por objetivo nortear ao Egrégi,o Conse-

Revista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 59 - jul/ago/set 2008 160 

• 

• 

• 
• 
• 

• 



'+ 

• 

• 

• 

lho de que o Sd PM Vicente não se acha incapaz de continuar servindo à 
Corporação, muito pelo contrário, o referido policial-militar possui um gran
de potencial e muito pode produzir em prol desta conceituada instituição que 
cumpre tão importante papel nos cenários estadual e nacional. 

Senhores, acreditamos piamente que o fato de estar sendo submetido a 
Conselho de Disciplina, já é uma prova dura para o Sd PM Vicente, levando

º a pautar sua conduta de modo a não mais transgredir disciplinarmente, 
pois até hoje sua única e exclusiva atividade profissional é ser Soldado da 

Policia Militar, Corpora-ção onde lutou, sofreu, venceu e foi vencido, teve 

momentos de alegria e tristeza, perdeu incontáveis noites de sono, em razão do 

serviço, enfrentou todas as adversidades que esta árdua e incompreendida 

missão de policial-militar aca"eta. 
Ao juiz justo e reto, senhores, nunca a brandura natural lhe tolhe a execu

ção da justiça, porém tempera o rigor da pena. 

E é a têmpera no rigor da pena, que suplicamos a favor do acusado, cien

tes de que ele ainda muito pode e ainda muito tem a dar de si à nossa Polícia 

Militar. 

Lembremos a máxima do memorável Coelho Neto, de que "não é com o 

esmagamento de uma lagarta no campo que se salva a sementeira". 

Concluindo nossas palavras, deixamos a importante e espinhosa missão 
de decidir e julgar aos senhores membros do Egrégio Conselho de Disciplina 
que, temos certeza, o farão calcados nos íntegros princípios de mais cristalina 

JUSTIÇA!" 

Ora, ante a evidência da responsabilidade do acusado, a postulação no 
vazio da absolvição pode configurar temeridade tática da defesa, da qual 
será lícito ao defensor furtar-se, de modo a resguardar a credibilidade da 
pretensão de uma penalidade menos rigorosa. 

Essa opção tática do defensor não ultrapassa os limites de sua 
discricionariedade no exercício do mister e não basta à caracterização da 
ausência de defesa, de modo a viciar de nulidade o processo . 

Nego provimento ao recurso: é o meu voto . 

Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE 

Relator 
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EXTRATO DE ATA 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 205.260-4 

:MINAS GERAIS 
:MIN. SEPÚLVEDA PERTENCE 
:VICENTE DE PAULA ALCÂNTARA 
:RUBENS MOREIRA DE OLIVEIRA E OUTRO 
:ESTADO DE MINAS GERAIS 

PROCED. 
RELATOR 
RECTE 
ADV. 
RECDO 
ADV. :ARTHUR PEREIRA DE MA1TOS PAIXÃO FILHO 

Decisão: A Turma negou provimento ao recurso extraordinário. Unâni
me. 1ª Turma, 23.11.2004. 

Presidência do Ministro Sepúlveda Pertence. Presentes à Sessão os Mi
nistros Marco Aurélio, Cezar Peluso, Carlos Britto e Eros Grau. 

Subprocuradora-Geral da República, Dra. Delza Cruvello Rocha. 

Ricardo Dias Duarte 
Coordenador 
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2. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
HABEAS CORPUS 88.452-1 RIO GRANDE DO SUL 

:MIN. EROS GRAU RELATOR 
PACIENTE (S) 
IMPETRANTE (S) 
COATOR (AIS) (ES) 

:ALEXANDRE QUADROS MACHADO 
:ITAGUACI JOSÉ MEIRELLES CORRÊA 
:PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO 

EMENTA 

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA 
COMARCA DE PORTO ALEGRE 

HABEAS CORPUS. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ATIPICIDADE. 
MOTORISTA QUE SE RECUSA A ENTREGAR DOCUMENTOS À 
AUTORIDADE DE TRÂNSITO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. 

A Jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que não há crime 
de desobediência quando a inexecução da ordem emanada de servidor pú
blico estiver sujeita à punição administrativa, sem ressalva de sanção penal. 
Hipótese em que o paciente, abordado por agente de trânsito, se recusou a 
exibir documentos pessoais e do veículo, conduta prevista no Código de 
Trânsito Brasileiro como infração gravíssima, punível com multa e apreen
são de veículo ( CTB, artigo 238). 

Ordem concedida. 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Se

gunda Turma do Supremo Tribunal Federal, sob a Presidência do Senhor 
Ministro Gilmar Mendes, na conformidade da ata de julgamento e das notas 
taquigráficas, por unanimidade de votos, conceder a ordem, nos termos do 
Relator. 

Brasília, 2 de maio de 2006 . 
EROS GRAU - RELATOR 

RELATÓRIO 
O SENHOR MINISTRO Eros Grau: Trata-se de habeas corpus, com 
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pedido de liminar, impetrado contra ato da Primeira Turma Recursai Crimi
nal da Comarca de Santo Ângelo/RS, consubstanciado na denegação de idên
tico pleito. 

O paciente foi condenado à pena de 3 (três) meses de detenção, conver
tida em prestação de serviços à comunidade, como incurso no artigo 330 do 
Código Penal ( crime de desobediência). Como não se apresentou para o 
cumprimento da pena alternativa, o juiz restaurou a reprimenda corporal, 
expedindo o mandado de prisão. 

Em resumo, o paciente foi parado no trânsito e recusou-se a apresentar 
os documentos pessoais e do veículo, quando solicitado pelo soldado que o 
abordou. 

A impetração tem três fundamentos: 
(i) inexistência de defesa, considerada a inércia do defensor dativo; 
(ii) atipicidade da conduta, ao argumento de que a recusa em entregar os 

documentos acarreta tão-somente sanção administrativa, materializada, no 
caso, na multa aplicada e na remoção do veículo; e 

(iii) erro na fixação da pena-base, porque o Juiz fez constar da decisão 
que aplicava o mínimo legal para o tipo - 15 (quinze) dias de detenção -
à míngua de circunstâncias desfavoráveis e acabou por torná-la definitiva 
em 3 (meses) de detenção, em flagrante incongruência. O impetrante afir
ma, ademais, que o paciente já cumpriu os 15 (quinze) dias de detenção, 
sendo forçosa a extinção da punibilidade. 

Os pedidos são alternativos para: 
"a) reconhecer a nulidade do processo, com a reabertura da dilação 

probatória a partir da audiência instrutória"; 
"b) cassar a decisão condenatória, reconhecendo-se a atipicidade da con

duta imputada ao paciente, com o édito de sua absolvição"; e 
"c) mantido o processo e a condenação, seja corrigida a dosimetria da 

pena, de sorte que a pena corporal mínima prevista no artigo 330 do Código 
Penal, de 15 dias, seja a aplicada, com observância das regras favoráveis do 
artigo 59 do Código Penal". 

O Ministro Celso de Mello, atuando em substituição ao relator, na forma 
regimental (RISTF, art. 38, 1), deferiu a liminar (fls. 176/179). 

A PGR manifesta-se pelo indeferimento da ordem (fls. 193/198). 

É o relatório. 
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VOTO 
O SENHOR MINISTRO Eros Grau (Relator): A PGR, ao consignar 

que o habeas corpus não é sucedâneo do recurso não utilizado pela parte, 
no caso a apelação, opõe obstáculo de ordem formal ao conhecimento do 
writ. Não obstante, analisa as questões de mérito e as refuta, opinando pela 
denegação da ordem. 

2. Há duas correntes opostas, nesta Corte, quando à utilização do HC 
como sucedâneo do recurso não interposto (favoravelmente a essa utiliza
ção, menciono o HC 83.346, 1 ª Turma, Sepúlveda Pertence, DJ de 19/8/ 
2005; contra, o RHC 83.625, 2ª Turma, Ellen Gracie, DJ de 30/4/2004). 
Filio-me à primeira corrente, favorável ao cabimento do HC, com a ressalva 
de que a nulidade argüida há de ser absoluta; logo, insuscetível de preclusão, 
como é o caso destes autos no que tange às alegações de inexistência de 
defesa técnica e de atipicidade de conduta. 

3. Conheço da impetração. 
4. O reconhecimento da atipicidade da conduta torna prejudicial as teses 

de inexistência da defesa técnica e de erro na fixação da pena-base. 
5. Peço vênia ao Ministro Celso de Mello para adotar fundamentação 

exaustiva sobre o tema, desenvolvida na decisão pela qual deferiu a liminar: 

"DECISÃO DO SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Esta de
cisão é por mim proferida em face da ausência eventual, desta Suprema 
Corte, do eminente Relator da presente causa (certidão a fls.174), justifi
cando-se, em conseqüência, a aplicação da norma inscrita no art. 38, I, do 
RISTF. 

Os fundamentos em que se apóia esta impetração conferem, a meu juízo, 
densidade jurídica ao pleito ora deduzido nesta sede processual. 

Com efeito, a situação exposta nos presentes autos, analisada em sede de 
estrita delibação, parece evidenciar hipótese de possível ausência de tipicidade 
penal na conduta de que resultou a condenação do ora paciente à pena 
detentiva de 03 meses, a ser cumprida em regime aberto, além da pena de 
multa, pela prática do crime de desobediência. 

Sustenta-se, a partir da interpretação dada ao art. 330 do CP, em conso
nância com o que dispõe o art. 238 da Lei nº 9.503/97, que instituiu o Códi
go de Trânsito Brasileiro, que não estaria configurada, na espécie, a tipicidade 
penal do comportamento atribuído ao ora paciente (fls. 10/12), que se recu
sou a exibir, durante vistoria de trânsito, ao policial militar encarregado da 
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diligência, os seus documentos e aqueles referentes ao veículo automotor 
que dirigia. 

A jurisprudência dos Tribunais, inclusive a desta Suprema Corte, orien
ta-se no sentido de que não se configura, no plano da tipicidade penal, o 
crime de desobediência ( CP, art. 330), se a inexecução de determinada or
dem, emanada de servidor público, revelar-se passível de sanção de caráter 
administrativo prevista em lei, como ocorre nos casos em que o condutor do 
veículo automotor se recusa a exibir, quando solicitado por agente de trân
sito, os documentos de habilitação, de registro, de licenciamento de veículo 
e outros exigidos por lei ( Código de Trânsito Brasileiro, art. 238). 

O exame da presente impetração, considerado o magistério jurisprudencial 
dos Tribunais em geral, inclusive o desta Suprema Corte (RT 368/265 - RT 
502/336 - RT 543/347 - RT 613/413 - RT 715/533) - RF 189/336 - Julga
dos do TACRIM/SP, vol. 72/287, v. g. ), põem em evidência, na espécie, a 
plausibilidade jurídica da postulação veiculada nesta sede processual: 

"- Não se reveste de tipicidade penal - desca-racterizando-se, desse modo, 

o delito de desobediência ( CP, art. 330) - a conduta do agente, que, embora 

não atendendo a ordem judicial que lhe foi dirigida, expõe-se, por efeito de tal 

insubmissão, ao pagamento de multa diária ('astreinte') fixada pelo magis

trado com a finalidade especifica de compelir, legitimamente, o devedor a 

cumprir o preceito. Doutrina e Jurisprudência." (HC 86.254/RS, Rel. Min. 

CELSO DE MELLO) 

"DESOBEDIÊNCIA - Não configuração - Infração de trânsito - Estacio

namento irregular de veículo na via pública - Multa imposta ao acusado pelo 

fato e também pela não exibição dos documentos à autoridade - Absolvição 

decretada - Inteligência do art. 330 do CP. 

Se, pela desobediência de tal ou qual ordem oficial, alguma lei comina 

determinada penalidade administrativa ou civil, não se deverá reco-nhecer o 

crime de desobediência, salvo se dita lei ressalvar expressamente a cumulativa 

aplicação do art. 330 do CP." 

(RT 534/327, Rei. Des. CAMARGO SAM-PAIO - grifei) 
"DESOBEDIÊNCIA - Delito não caracterizado - Acusado que se nega a 

exibir a documentação de veículo solicitada por guarda de trânsi-to - Infra

ção sujeita, porém, a sanção adminis-trativa, prevista no art. 83, n. XVII, do 

Código Nacional de Trânsito - Inteligência do art. 330 do Código Penal. 

Deixará de existir o delito de desobediência se o descumprimento de uma 

ordem oficial estiver acompanhado de uma sanção de natureza administrati-
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va, salvo se a lei ressalvar de maneira expressa a dupla penalidade: adminis

trativa e penal. " 

(RT 516/345, Rel. Juiz CAMARGO ARANHA - grifei). 
Cabe enfatizar, neste ponto, que essa orientação jurisprudencial encon

tra pleno apoio em autorizado magistério doutrinário (DAMÁSIO DE JE
SUS, "Direito Penal - Parte Especial", vol. 4, p. 219, 12ª ed., 2002, Saraiva): 

"Inexiste desobediência se a norma extrapenal, civil ou administrativa, já 

comina uma sanção sem ressalvar sua cumulação com a imposta no art. 330 

do CP. Significa que inexiste o delito se a desobediência prevista na lei especial 

já conduz a uma sanção civil ou administrativa, deixando a norma extrapenal 

de ressalvar o concurso de sanções ( a penal, pelo delito de desobediência, e a 

extrapenal). Ex. de sanções cumuladas: CPC, art. 362. Exs. de sanções não 

cumuladas: infração a regulamento de trânsito, desobediência ao Código de 

Menores etc. Assim, a recusa de retirar o automóvel de local proibido, que 

configura infração ao CNT, não constitui crime de desobediência. Isso porque 

a norma extrapenal prevê uma sanção administrativa e não ressalva a dupla 

penalidade. " (grifei) 
Essa mesma percepção do alcance do art. 330 do CP já era perfilhada 

por NELSON HUNGRIA ("Comentários ao Código Penal", vol. IX, p. 
417, 1958, Forense), cujo magistério, na matéria, assim versava sobre o 
tema: 

"Se, pela desobediência de tal ou qual ordem oficial, alguma lei comina 

determinada penalidade administrativa ou civil, não se deverá reconhecer o 
crime em exame, salvo se a dita lei ressalvar, expressamente a cumulativa 

aplicação do art. 330 ( ... )." (grifei) 
Cumpre ter presente que esse entendimento é também registrado pelo 

magistério da doutrina (JULIO FABBRINI MIRABETE, "Código Penal 
Interpretado", p. 2.444, 5ª ed., Atlas; LUIZ REGIS PRADO, "Comentá
rios ao Código Penal", p. 1.017, 2002, RT; FERNANDO CAPEZ, "Curso 
de Direito Penal", vol. III, p. 481, 2004, Saraiva; CELSO DELMANTO, 
ROBERTO DELMANTO, ROBERTO DELMANTO JÚNIOR e FÁBIO 
M. DE ALMEIDA DELMANTO, "Código Penal Comentado", p. 657, 6ª 
ed., 2002, Renovar; CEZAR ROBERTO BITENCOURT, "Código Penal 
Comentado", p. 1.109, item n. 7, 3ª ed., 2005, Saraiva; PAULO JOSÉ DA 
COSTA JR., "Código Penal Comentado", p. 1.073, item n. 4, 8ª ed., 2005, 

DPJ Editora, v. g. ). 
Concorre, por igual, na espécie ora em exame, o requisito pertinente ao 
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"periculum in mora" (fls. 23), circunstância esta que me leva a deferir o 
pedido de medida cautelar, em ordem a suspender, até final julgamento da 
presente ação de "habeas corpus", a eficácia da condenação penal que foi 

imposta, ao ora paciente, nos autos do Processo nº 203.0003949-5 (Juizado 
Especial Criminal adjunto da comarca de Santo Ângelo/RS). 

Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia da presente decisão 
ao MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal adjunto da comarca 
de Santo Ângelo/RS (Processo 203.0003949-5) e ao Senhor Presidente da 
Primeira Turma Recursal Criminal dos Juizados Especiais Criminais do 
Estado do Rio Grande do Sul ("Habeas Corpus" nº 71000881532). 

Uma vez cumprida esta decisão, encaminhem-se estes autos ao gabinete do 
eminente Relator, para efeito de ulterior deliberação de Sua Excelência." 

Concedo a ordem, para anular, por atipicidade, a condenação imposta ao 
paciente. 

EXTRATO DE ATA 
HABEAS CORPUS 88.452-1 

PROCED. 
RELATOR 

:RIO GRANDE DO SUL 
:MIN. EROS GRAU 

PACTE. (S) 
IMPTE. (S) 
COATOR (NS) (ES) 

:ALEXANDRE QUADROS MACHADO 
:ITAGUACI JOSÉ MEIRELLES CORRÊA 
:PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO 
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA 
COMARCA DE PORTO ALEGRE 

Decisão: Concedida a ordem, nos termos do voto do Relator. Decisão 
unânime. Ausente, justificadamente, neste julgamento, o Senhor Ministro 
Celso de Mello. Presidiu, este julgamento, o Senhor Ministro Gilmar Men
des. 2ª Turma, 02.05.2006. 

Presidência do Senhor Ministro Gilmar Mendes. Presentes à sessão os 
Senhores Ministros Joaquim Barbosa e Eros Grau. Ausente, justificadamente, 
o Senhor Ministro Celso de Mello. 

Subprocuradora-Geral da República, Dra. Sandra Verônica Cureau. 
Carlos Alberto Catanhede 
Coordenador 
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3. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
RECURSO ESPECIAL Nº 782.834 - MA (2005/0155710-2) 

RELATORA :MINISTRA ELIANA CALMON 
RECORRENTE :SINDÔNIS SOUZA DA CRUZ 
ADVOGADO :PEDRO LEONEL PINTO DE CARVALHO E 

OUTROS 
RECORRIDO :ESTADO DO MARANHÃO 
ADVOGADO :RAIMUNDO HENRIQUES NASCIMENTO 

INTERES. 
ADVOGADO 
INTERES. 

SOARES 
:EUVALDO BEZERRA RAPOZO 
:JOSÉ BRITO DE SOUZA 
:ANTÔNIO AMÉRICO LOBATO GONÇALVES E 
OUTRO 

ADVOGADO :ANTÔNIO AMÉRICO LOBATO GONÇALVES (EM 
CAUSA PRÓPRIA) E OUTRO 

EMENTA 

PROCESSUAL CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO 
- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRISÃO ILE
GAL - ATO ILÍCITO PRATICADO POR AGENTE PÚBLICO - ABU
SO DE AUTORIDADE - DENUNCIAÇÃO À LIDE - DIREITO RE
GRESSO - VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC: 
INEXISTÊNCIA. 

1. Os embargos de declaração devem apresentar razões que estejam 
correlatas com os pontos indicados como omissos ou contraditórios do re
curso especial, a pretexto de violação do art. 535 do CPC, sob pena de 
inovação na lide 

2. Inexistindo omissão ou contradição e estando bem fundamentado o 
acórdão, afasta-se a alegação de contrariedade aos arts. 165, 458 e 535 do 
CPC. 

3. O direito de regresso fica garantido ao Estado na medida em que reco
nhece tenha o agente público agido com dolo. 

4. Recurso especial improvido. 
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ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima 

indicadas, acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de 
Justiça '~ Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos ter
mos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a)." Os Srs. Ministros João 
Otávio de Noronha, Castro Meira, Humberto Martins e Herman Benjamin 
votaram com a Sra. Ministra Relatora. 

Dr.(a) PEDRO LEONEL PINTO DE CARVALHO, pela parte: RE
CORRENTE: SIDÔNIS SOUZA DA CRUZ. 

Brasília-DF, 20 de março de 2007 (Data do Julgamento) 
MINISTRA ELIANA CALMON - Relatora 

RELATÓRIO 
A EXMA. SRA. MINISTRA ELIANA CALMON: - Trata-se de recurso 

especial interposto, com base nas alíneas "a" e "c" do permissivo constituci
onal, contra órgão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão assim 
ementado ( fl. 295): 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ATO ILÍ
CITO PRATICADO POR AGENTE PÚBLICO. ABUSO DE AUTORI
DADE. TEORIA DO RISCO. DENUNCIA-ÇÃO À LIDE. DIREITO 
DE REGRESSO. VALOR DA VERBA HONORÁRIA. OBSERVÂN
CIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS. 

I - A teoria do risco administrativo que informa o princípio constitucio
nal da responsabilidade civil objetiva do Poder Público, faz com que o dever 

de reparar o ato lesivo sofrido pela vítima, surja da merca ocorrência do 
mesmo, cabendo a indenização tanto pelo dano pessoal quanto patrimonial, 
independentemente de caracterização de culpa dos agentes estatais ou de 
demonstração de falta do serviço. 

II - Demonstrado o abuso de autoridade praticado pelo agente público, o 
qual deu ensejo à ação reparatória, deve o litisdenunciado ressarcir o Esta
do pelos valores despendidos com a reparação dos danos morais. 

III - O Código de Processo Civil estabelece os limites da fixação da verba 
honorária, devendo o magistrado arbitrá-la de acordo com os critérios le

gais. 
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IV - 2º apelo parcialmente provimento e demais improvidos. 
Aponta o recorrente ofensa aos arts. 165, 458, II, 535, II e 70, III, todos 

do CPC, sustentando: 
a) que não foi enfrentada, de modo satisfatório, a tese em tomo do art. 

70, III do CPC; 
b) o não-cabimento de denunciação da lide na hipótese, seja porque o 

recorrente não agiu na qualidade de agente público, seja porque o Estado 
(réu na ação principal) defendeu expressamente a legalidade da conduta do 
agente público; 

c) o direito de regresso da Administração Pública contra o setvidor pú
blico somente teria pertinência se o Estado-denunciante tivesse apontado 
que seu agente concorreu com culpa ou dolo para o evento danoso, o que 
não foi o caso; e 

d) na contestação, o Estado do Maranhão defendeu plenamente a regula
ridade da conduta de seu agente, sendo inviável o pedido de denunciação 
porque incompatível com o própria tese da defesa; afirma que nesse sentido 
há precedentes do STJ, passando a transcreve-los. 

Sem contra-razões, subiram os autos, admitido o especial na origem. 

É o relatório. 

VOTO 
A EXMA. SRA. MINISTRA ELIANA CALMON (RELATORA): - Se

gundo consta do voto condutor do julgado, os fatos que embasaram a pre
tensão podem ser assim resumidos: 

Em 08/05/2000, o autor, Sr. Euvaldo Bezerra Raposo, encontrava-se na 
fila do Banco do Estado do Maranhão S/A - BEM, quando o Delegado 
Sindônis Souza da Cruz passou à frente de todos e dirigiu-se ao caixa. Passa
ram eles, então, a discutir porque o Delegado teria "furado a fila" e, no 
ápice do desentendimento, o Delegado deu voz de prisão ao autor por desa
cato à autoridade, tendo sido ele forçado a manter-se sentado até que, pre
so, foi recolhido à Delegacia, onde lavrou-se auto de prisão em flagrante. O 
conduzido, para ser posto em liberdade, precisou pagar fiança. 

O Tribunal entendeu que a conduta do autor não se enquadra no tipo do 
art. 331 do Código Penal porque a sua revolta não se deu em virtude da 
função de Delegado do litisdenunciado, mas porque alguém passou à frente 
de todos os que se encontravam na fila. 
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Após reconhecer a responsabilidade do Estado pela ilegal prisão, o Tri
bunal a quo manteve a sentença quanto à deunciação da lide pelos seguintes 
argumentos (fl. 298): 

... importante mencionar que a mesma corresponde a uma ação regressiva 
proponível tanto pelo autor quanto pelo réu, onde cita-se como denunciada a 
pessoa contra quem o denunciante terá uma pretensão de reembolso caso 

venha a ser sucumbente na ação principal. 
Observa-se, no caso em análise, que conforme já mencionado, o Sr. Sin

dônis de Souza, 3º apelante, não se encontrava na qualidade de Delegado no 

momento do evento, onde, conseqüentemente, sua conduta de dar voz de pri

são ao autor e mobilizar o aparato estatal para efetivá-la, consistiu em verda
deiro abuso de autoridade, devendo permanecer inalterada a parte da senten

ça que julgou procedente a denunciação à lide. 
Inconformado, o ora recorrente interpôs embargos de declaração, ale

gando: 
1) o acórdão é obscuro quando não narra os fatos da lide conforme nos 

autos comprovado, embasando-se em fato inexistente (pois o autor não "fu
rou a fila"); a identificação da culpa é elemento primordial para incidência 
do art. 37, § 6º da CF; 

2) é contraditório o julgado, quando mistura os conceitos de "desacato" 
e "abuso de poder", bem como se o recorrente estava na agência bancária 
na qualidade ou não de agente público; e 

3) que o Tribunal não se pronunciou sobre o cerceamento de defesa ocor
rido. 

Cotejando os argumentos alinhados nos embargos declaratórios e as ques
tões ditas omissas no especial a ensejar a violação dos arts. 165, 458, II, 
535, II, do CPC, verifico que há um descompasso entre eles, na medida em 
que houve inovação no recurso especial no que diz respeito à tese de que 
seria incabível a denunciação da lide porque o Estado defendeu a legalidade 
da conduta do agente público, porque não alegado nos embargos 
declaratórios. 

Os declaratórios foram rejeitados (fls. 319/323), mas o Tribunal, no que 
interessa ao julgamento especial, pronunciou-se nos seguintes termos: 

( ... ) De outro lado, ficou devidamente esclarecido que a conduta do em
bargante, qual seja, de dar voz de prisão ao autor, consistiu em verdadeiro 

abuso de autoridade, não se confundindo, portanto, com o conceito de desaca
to à autoridade. 
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Ao contrário, do que, equivocadamente, afirma o embargante, em momen
to algum foi reconhecido pelo acórdão recorrido que o mesmo encontrava-se 
investido nas funções de Delegado quando da oco"ência do evento, restando 
demonstrado de maneira clara que a atividade relacionada à abertura de 
contas com finalidades pessoais não é típica dessa função. 

(fls. 322) 

O acórdão recorrido, concluiu, em síntese: 

a) que a conduta do autor não se enquadra no tipo do art. 331 do CP 
porque o Delegado Sindônis não estava no desempenho de suas funções 

quando procurou atendimento para abertura de conta corrente necessária 
ao ressarcimento de despesas pessoais; 

b) o litisdenunciado, ora recorrente, agiu como agente público ao mobi
lizar o aparato estatal e efetivar a ilegal prisão do autor; por isso, há respon
sabilidade civil do Estado e, em razão do abuso de autoridade, cabe o res

sarcimento do Estado pelo lidisdenunciado. 

Após a pertinente retrospectiva, verifico inexistir qualquer omissão ou 

contradição no julgado que implique em ofensa ao art. 535 do CPC, estando 
devidamente fundamentado, o que também afasta a alegada contrariedade 

aos arts. 165 e 458, II, do CPC. 
Quanto à violação do art. 70, III, do CPC, também não assiste razão ao 

recorrente porque ficou suficientemente claro que o Tribunal a quo partiu 
da premissa de que ele agiu com dolo e abuso de poder ao prender ilegal
mente o autor, o que justifica o direito de regresso do Estado. 

Com essas considerações, nego provimento ao recurso especial, tanto 
pela alínea "a", quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. 

CERTIDÃO DE JULGAMENTO 
SEGUNDA TURMA 

Relatora 
Exma. Sra. Ministra ELIANA CALMON 

Presidente da Sessão 
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA 

Subprocurador-Geral da República 

Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS FONSECA DA SILVA 
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Secretária 
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI 

AUTUAÇÃO 

RECORRENTE :SINDÔNIS SOUZA DA CRUZ 
ADVOGADO 
RECORRIDO 
ADVOGADO 
INTERES. 
ADVOGADO 
INTERES. 

:PEDRO LEONEL PINTO DE CARVALHO E OUTROS 
:ESTADO DO MARANHÃO 
:RAIMUNDO HENRIQUES NASCIMENTO SOARES 
:EUVALDO BEZERRA RAPOZO 
:JOSÉ BRITO DE SOUZA 
:ANTÔNIO AMÉRICO LOBATO GONÇALVES 
E OUTRO 

ADVOGADO :ANTÔNIO AMÉRICO LOBATO GONÇALVES (EM 
CAUSA PRÓPRIA) E OUTRO 

Assunto: Administrativo 

SUSTENTAÇÃO ORAL 
Dr(a). PEDRO LEONEL PINTO DE CARVALHO, pela parte: RE

CORRENTE: SINDÔNIS SOUZA DA CRUZ 

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, negou provimento ao recurso, nos termos 

do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a)." 
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Castro Meira, Humberto 

Martins e Herman Benjamin votaram com a Sra. Ministra Relatora. 

Brasília, 20 de março de 2007 

Valéria Alvim Dusi 
Secretária 
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