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Vinício Stein Campos foi auxiliar de gabinete no governo Lucas Nogueira Garcez e oficial de 

5abinete dos Secretários de Educação Vicente de Paula Lima, Alípio Corrêa Neto, Antonio de 

Queiroz Filho e Carlos Pasquale. 

No governo Jânio Quadros, durante a gestão de Vicente de Paula Lima como Secretário da 

Educação, sendo o Professor Sólon Borges dos Reis o diretor do Departamento de Educação, 

teve início a destacada atuação do Professor Vinício na área museológica. 

Foi o mentor dos Museus Históricos e Pedagógicos, criando e implantando mais de meia 

centena de museus em municípios paulistas. Como membro da Comissão comemorativa do 

IV Centenário da Cidade de São Paulo e da Comissão Comemorativa do Cinqüentenário do 

vôo do 14 Bis, o professor Vinício aproximou-se das instituições militares. 

Nesse contexto, idealizou o Museu Militar de São Paulo, único com sede na Capital, com a 

finalidade de preservar a memória militar paulista, englobando as Forças Armadas e Força 

Pública do Estado. Em 1976, esse Museu foi transferido para a Secretaria da Segurança Pública 

passando a subordinar-se à Policia Militar, constituindo-se em nosso atual Museu de Polícia 

Militar, que teve como primeiro diretor o eminente historiador contemporâneo da Instituição 

policial militar, Coronel PM Edilberto de Oliveira Melo. 

Objetivando capacitar os servidores desses museus, o Professor Vinício ministrou mais de 

quinhentos cursos de museologia, em mais de cem cidades e não tardou a irradiar-se por outros 

Estados. Em 20 anos (1958-1978) mais de quinze mil interessados participaram dessa verdadei

ra maratona às aulas de Museologia. 

Além dos cursos de museologia, ministrou palestras sobre o tema e é o autor da obra em 

três volumes "Elementos de Museologia", em que faz uma apresentação e análise dos principais 

museus do exterior e do Brasil. 

Até os últimos dias de sua existência dedicou-se à causa que abraçou, chegando a construir 

_..,. 
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I. AS POLÍCIAS ESTADUAIS TRABALHANDO UNIDAS 
(ARTIGO 144, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO DE 1988) 

ALVARO LAZZARINL é Oficial da Rese,va 
não renumerada da Polícia Militar do Estado 
de São Paulo, Desembargador do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo ( aposentado 
como seu Decano), Professor de Direito Admi
nistrativo da Academia de Polícia Militar do 
Barro Branco e do Centro de Ape,feiçoamento 
e Estudos Superiores da Polícia Militar do Esta
do de São Paulo ( aposentado como Decano), 
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do 
Estado de São Paulo (biênio 2004/2006 ), As
sociado Colaborador do Instituto dos Advoga
dos de São Paulo, Conselheiro do CONJUR -
Conselho Superior de Assuntos Jurídicos e 
Legislativos da FIESP - Federação das Indús
trias do Estado de São Paulo, Membro do Con
selho Deliberativo do "Instituto Pimenta 
Bueno" ( criado pelos especialistas de Direito 
Constitucional da Universidade de São Paulo), 
Membro Associado da "/ACP - Intemational 
Association of Chiefs of Police (USA)". 

Causaram-me vivo impacto os acontecimentos de outubro de 2008 nos 
arredores do Palácio dos Bandeirantes, sede do Governo do Estado de São 
Paulo, quando policiais civis procuraram romper, inclusive com viaturas e 
armas de fogo, as barreiras da Polícia Militar, o qual encontrava-se no cum
primento do seu múnus constitucional de polícia ostensiva e de prese,vação 
da ordem pública (art. 144, § Sº, da Constituição de 1988), restando do 
confronto feridos, dentre os quais e à bala, o Cel PM Danilo Antão Fernandes, 
Comandante da Área (CPNM-5), e danos ao patrimônio público e privado. 
O impacto, diante das cenas que a televisão transmitia ao vivo, foi acentua
do pelo fato de que setores ostensivos da Polícia Civil, com missão de con
trolar os colegas civis, a eles terem aderido, engrossando as suas fileiras 
contra a Polícia Militar. 

Relembrei o ano de 1961, quando do movimento de reivindicação da 
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Força Pública, iniciado pelo seu Corpo de Bombeiros. A Polícia Civil não se 
posicionou favorável à reivindicação da Oficialidade da Força Pública. Mui
to pelo contrário quis tomar as dependências da Guarda Militar da Secreta
ria da Segurança Pública - GMSSP, então sob meu comando, jovem 2º te
nente, para entregá-las à Guarda Civil, que também as almejava. Houve o 
entrevem entre minha tropa e os policiais civis, até que usando de meios 
dissuasórios que entendi adequados, sem derramamento de sangue ousei 
demovê-los do intento, mantendo a tropa da Força Pública com a responsa
bilidade de guardar a Secretaria da Segurança Pública, à época na Rua Bri
gadeiro Tobias, 527, onde ainda hoje é o Palácio da Polícia. Dei graças a 
Deus por nada ter acontecido comigo e meus comandados naquele episó
dio, pois, ao que me recordo por ordem do Governador do Estado só foi 
instaurada uma sindicância contra o Comandante da Guarda Militar, que, 
pelos boatos veiculados, era um "tenente enlouquecido" pelas medidas que 
tomara no episódio do cerco à tropa da Força Pública. Perguntei-me, então, 
se não tivesse tomado tais medidas dissuasórias, deixando minha tropa à 
mercê dos policiais civis e, assim, tomado o meu aquartelamento e nele ins
talado a Guarda Civil, que disputava prestígio e poder com a Força Pública, 
qual o destino desta instituição, quando da denominada "unificação"? 

Relembrei, igualmente, o ano de 1991 - trinta anos após o episódio aci
ma comentado - quando, em exposição no Encontro dos Comandantes
Gerais das Polícias Militares do Brasil, realizado em São Paulo, nos dias 26 
e 27 de setembro daquele ano - mais de dezessete anos passados - cuidei da 
"Segurança Pública e o Aperfeiçoamento da Polícia no Brasil", tratando de 
vários temas ainda de interesse policial militar, dentre os quais os referentes 
à "Atuação das Polícias Civis e Polícias Militares", com abordagem nos te
mas ''A. inviabilidade de unificação entre as Polícias Civis e Militares", ''A.s 
Polícias trabalhando unidas" e ''A. regulamentação do art. 144, § 7º da Cons
tituição Federal". 

O alentado trabalho foi um dos selecionados pela Escola Paulista da 
Magistratura, órgão do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, para com
por o livro "Estudos de Direito Administrativo", de minha autoria e siste
matização de Rui Stoco, Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo e, agora, também cumprindo mandato de Conselheiro do Con
selho Nacional de Justiça - CNJ. Tal obra integrou a Coletânea Jurídica da 
Magistratura e, fruto de generosa acolhida conforme "Nota da Editora Re
vista dos Tribunais" à 2ª edição (1999, São Paulo), ganhou vida própria e 
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que se pressente longa. 
'~s polícias trabalhando unidas" e "a regulamentação do § 7º do artigo 

144 da Constituição de 1988" são, assim, estudos que apresentei aos Co
mandantes-Gerais naquele memorável "Encontro". Eles estão devida
mente publicados em livro editado pela prestigiosa Editora Revista dos Tri
bunais (São Paulo), como também em renomadas revistas especializadas 
como, por exemplo, "Revista Forense" (Rio de Janeiro, v. 316, p. 3), "Re
vista de Direito Administrativo" (Rio de Janeiro, v. 184, p.25), "O Alferes" 
(Belo Horizonte, v. 10, n. 34, separata de 80 páginas), '~ Força Policial" 
(São Paulo, n. 5, p. 5), e "Suplemento do Boletim n. 001/93 do Clube dos 
Oficiais da Polícia Militar do Estado do Paraná" (Curitiba, 80 páginas). 

Daí, diante do que aconteceu em outubro de 2008, com graves conseqüên
cias, penso haver necessidade de reproduzir, por atual que é, embora passa
dos mais de 20 anos do texto constitucional e cerca de 17 anos do meu 
trabalho, o texto em referência, porque, de fato, "Não vejo necessidade de 
alterações substanciais do texto da Constituição, no que respeita ao capítu
lo da segurança pública e quanto às atribuições das Polícias estaduais, creio 
estarem bem definidas. A verdade é que até agora a nova ordem constituci
onal não foi perfeitamente implantada por falta de legislação subseqüente, 
assim, não há razão para críticas sobre algo que sequer foi implantado na 
totalidade", sendo, bem por isso, "Também necessário que os governantes 
tenham vontade política - hoje diria "coragem política" - para disciplinar a 
atuação policial. Esse é o grande papel das secretarias de segurança públi
ca, ou seja, fazer com que cada policial saiba o seu lugar e respeite o outro 
policial. Não é preciso unificar a Polícia - afirmei em seguida - o importan-
te é que elas trabalhem unidas - hoje diria, "trabalhem unidas e integradas" 
- para isso sugiro medidas que visam evoluir a prevenção e a repressão 
dentro do ciclo de polícia, culminando na redução da impunidade. Dessa 
forma, tenho em vista o maior bem-estar da sociedade, pois, caso contrário, 
não vejo sentido em alterar a Polícia", concluí quanto às '~s Polícias traba
lhando unidas". 

Em seguida, abordei, e ora reitero minha posição, o tema da regulamen
tação do artigo 144, § 7º, da Constituição de 1988, que deve preceder as leis 
orgânicas das polícias estaduais, pois, remanescem leis anteriores à Carta, 
que em parte acordam com ela e em parte divergem, estando, nesta hipóte
se, inegavelmente revogadas. 

Sustentei, assim, que '~ necessidade imperiosa e urgente de regulamen-
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tar-se o citado art. 144, § 7º, torna-se evidente quando se verifica a 
propositura dissociada de leis orgânicas das duas Polícias, quer a nível fede
ral, quer a nível estadual, como vem sendo tentado. Para ter-se uma idéia do 
problema basta compulsar projetos-de-lei apresentados no Congresso Na
cional - hoje digo que são inúmeros, não cabendo, aqui, enumerá-los. Neles 
é possível verificar que enquanto à Polícia Militar, que é polícia ostensiva, 
previa atribuições de "rádio-patrulhamento", a Polícia Civil, que tem ativi
dade de polícia judiciária, quer as atribuições para atendimento de "emer
gências policiais". Ora - continuei - "rádio-patrulhamento" e "emergênci
as policiais" são duas locuções que qualificam a mesma atividade policial. 
Para pôr ponto final a essa situação só fazendo funcionar a regra do art. 
144, § 7º, cuja matéria objeto é a disciplina da organização e do funciona
mento dos órgãos policiais, regulamentando através de lei, cuja natureza é 
ordinária, o mencionado dispositivo da Constituição da República". 

Registro, também, que, por ocasião das comemorações dos 20 anos da 
Constituição de 1988, em outubro de 2008, a prestigiosa e tradicional Edi
tora Revista dos Tribunais, de São Paulo, e o CEU - Centro de Extensão 
Universitária, com a coordenação de Ives Gandra Martins e Francisco Rezek, 
dois dos maiores nomes das letras jurídicas do Brasil, honraram-me com o 
convite para analisar o seu "Título V - Da Defesa do Estado e das Institui
ções Democráticas", para compor a obra coletiva, em co-edição comemora
tiva, "Constituição Federal - Avanços, contribuições e modificações no pro
cesso democrático brasileiro" (Editora cit., São Paulo, 2008, 846 páginas). 

Tratando do que é preciso implementar em matéria de segurança pública 
(item 4.9, p. 536), examinei a regulamentação do § 7º do artigo 144, dizen
do tornar-se necessária a urgente regulamentação da atividade policial, a 
que alude citada norma constitucional, "Articulando-se um verdadeiro sis
tema, com organização integrativa baseada no princípio da coordenação. 
Trata-se de coordenação para atuar juntos, atuar no mesmo propósito e 
atuar sem perdas, o que se realiza de dois modos: (a) pela cooperação; e (b) 

pela colaboração. De outro lado, o organizar o sistema de segurança públi
ca não significa, em absoluto, descaracterizar as Instituições que o inte
gram. Muito pelo contrário, deve-se trabalhar para o seu aperfeiçoamento, 
uma vez que não se podem alterar essas competências constitucionais. Nada 
que se afaste do próprio comando constitucional, mas, ao contrário, tudo 
para o seu simples cumprimento. A lei que disciplinará a organização e o 
funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira 
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a garantir a eficiência de suas atividades, como previsto na norma do art. 
144, § 7º, deveria, até mesmo, preceder, lógica e cronologicamente, as Leis 
Orgânicas das Polícias, Civil e Militar, porque melhor seria ter plena visão do 
sistema para depois lhe definir as peças. O comando constitucional tem sido 
frustrado porque o que se tem feito até agora é tratar de projetos orgânicos 
específicos sem ter um projeto sistêmico geral e pronto." 

Posso, assim, reafirmar que, passados mais de 20 anos da vigência da 
Constituição de 1988, violentando a norma do seu artigo 144, § 7º, e, assim, 
o Estado Democrático de Direito a que se refere o seu artigo 1 º, caput, 

ainda não foi editada a lei que disciplinará a organização e o funcionamento 
dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a 
eficiência de suas atividades. 

Há, em verdade, uma omissão governamental pela falta de vontade polí
tica de se resolver de uma vez por todo esta falta de regulamentação ora em 
exame para que as Polícias Estaduais possam trabalhar unidas com eficiên
cia e eficácia em suas atividades constitucionais. 

Mais do que isto, verifico que, passados tantos anos, e com tantos estu
dos a este respeito, falta, com certeza, "coragem" aos governantes de en
frentar interesses classistas das polícias estaduais, em especial, do seu seg
mento civil, para a iniciativa da lei a que se refere o artigo 144, § 7º, da 
Constituição de 1988. 

Mas não só aos governantes falta essa vontade política e ou coragem 
política. Ela falta igualmente às "entidades de classe" a que alude o artigo 
103, inciso IX, da Constituição de 1988, de promover a ação declaratória 

de inconstitucionalidade por omissão de medida para tomar efetiva a norma 
constitucional do artigo 144, § 7º, como prevista no artigo 103, § 2º, da 
Constituição de 1988. 

No âmbito estadual, até agora, tem ocorrido o mesmo porque, legitima
das pelo artigo 90, inciso V, da Constituição Paulista de 1989, as suas "enti
dades de classe" não se valem da mesma ação direta de inconstitucionalidade 

por omissão, prevista no seu § 4º, para fazer valer a norma constitucional 
estadual em tudo aquilo que, por omissão governamental e dependente de 
lei, for de interesse institucional policial militar. 

Lembro a propósito que, consoante Alexandre de Moraes, quando cuida 
de tal ação, "Na conduta negativa consiste a inconstitucionalidade. A Cons
tituição determinou que o poder público tivesse uma conduta positiva, com 
a finalidade de garantir a aplicabilidade e eficácia da norma constitucional. 
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O poder público omitiu-se, tendo, pois, uma conduta negativa. A incompa
tibilidade entre a conduta positiva exigida pela Constituição e a conduta 
negativa do poder público omisso configura a chamada inconstitucionalidade 

por omissão ( ... ) Para combater essa omissão, que acarreta a inaplicabilidade 
de algumas normas constitucionais, a Constituição Federal trouxe-nos a ação 
direta de inconstitucionalidade por omissão. O objetivo pretendido pelo 
legislador constituinte de 1988, com a previsão da ação direta de 
inconstitucionalidade por omissão, foi conceder plena eficácia às normas 
constitucionais que dependessem de complementação infraconstitucional" 
(MORAES, Alexandre de. Jurisdição Constitucional e Tribunais Constitu

cionais - Garantia Suprema da Constituição, Editora Atlas, São Paulo, 2000, 
p. 240). 

Concluo, portanto, por enfatizar que as entidades de classe das Polícias 
Militares, diante da omissão governamental, devem ajuizar a ação que for 
adequada para fazer valer o comando constitucional previsto no § 7º do 
artigo 144 da Constituição de 1988, possibilitando que as polícias estaduais 
trabalhem unidas e harmonicamente, buscando, com isto, que cada uma 
delas respeite a atividade constitucional da outra, tudo de modo a preceder 
as leis orgânicas das polícias estaduais, leis estas que devem obedecer ao 
comando do que regulamentado for em razão do mesmo § 7º. 
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II. A FORÇA DOS GRUPOS DE PRESSÃO SOBRE A PROPOSTA 
DE MUDANÇAS NA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL, NA 
REFORMA DO PROCESSO PENAL BRASILEIRO 

AZOR LOPES DA SILVA JÚNIOR, Dou
torando em Estratégias em Segurança Pública 
pela Academia Policial Militar do Guatupê 
(PMPR) e Universidade Federal do Paraná 
(UFPR), Mestre em Direito Público pela Uni
versidade de Franca, Pós-graduado pela Uni
versidade Estadual Paulista, Pós-graduado 
pelo Centro de Ape,feiçoamento e Estudos Su
periores da Polícia Militar - SP, Pós-graduado 
em Segurança Pública pela PUC-RS/SENASP, 
Multiplicador de Direitos Humanos habilitado 
pela Anistia Internacional, Professor de Direi
to Penal e Direito Constitucional no Centro 
Universitário de Rio Preto, Major e Professor 
de Direito Penal do Centro de Ape,feiçoamen
to e Estudos Superiores da Polícia Militar do 
Estado de São Paulo (CAES) no Curso Supe
rior de Polícia e Curso de Ape,f eiçoamento de 
Oficiais, Autor de "Teoria e Prática Policial 
Aplicada aos Juizados Especiais Criminais". 
2. ed. São Paulo: Suprema Cultura, 2008. 

Resumo: analisa a reforma processual penal, no que toca à investigação 
policial, a partir do Projeto de Lei n. 4209, de 12 de março de 2001, e o 
substitutivo apresentado em 02 de julho de 2008, em confronto com o An
teprojeto da Comissão de Pellegrini (2001 ), com a decisão do Pleno do Su
premo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2862-
SP, prolatada em 26 de março de 2008, e com referências ao Direito Com
parado. 

Palavras-chave: Grupos de Pressão ("lobbies"). Reforma processual 
penal. Investigação policial. Juizados Especiais Criminais. 

Abstract: analyzes the penal procedural reform, in what plays the military 
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police investigation, starting from the Bill n. 4209, of March 12, 2001, and 
the amendment presented on J uly 02, 2008, in confrontation with the project 
of the Pellegrini's Commision (2001), with the decision of Federal Supreme 
Court in the Direct Action of Unconstitutionality n. 2862-SP, on March 26, 
2008, and with references to the Compared Right. 

Key-words: Groups of Pressure (lobbies). Procedural Penal Reforms. 
Police Investigation. Criminal Special Courts. 

1. INTRODUÇÃO - OS GRUPOS DE PRESSÃO NO REGIME DEMO
CRÁTICO 

"É verdade que a política se faz com o cére
bro, mas indiscutivelmente, também, que ela 
não se faz exclusivamente com o cérebro." 
(WEBER, 2008, p. 122). 

As relações políticas dentro de uma sociedade organizada sempre são 
antagonizadas pela dialética do individualismo e o coletivismo e, entre esses 
extremos, Maluf situa o que chama de grupalismo. Diz Maluf (2001, p. 11) 
que "A sociedade não se compõe de um todo maciço, nem também de indiví
duos isoladamente considerados, mas, sim, de grupos naturais (famílias, sin
dicatos, corporações, associações civis, associações religiosas, etc), que são 
unidades integrantes do Estado". 

É dentro dessa concepção de grupalismo que florescem os Partidos Polí
ticos e os Grupos de Pressão. Prado (2003, p. 33) aponta que "no Dicioná
rio de Política, Bobbio, Matteuci e Pasquino (2000), afirma-se sobre a expres
são Grupos de Pressão, que ela indica, ao mesmo tempo, a existência de uma 
organização formal e a modalidade de ação do próprio grupo em vista da 
consecução de seus fins: a pressão é a possibilidade de obter acesso ao poder 
político, mas a possibilidade de recorrer a sanções negativas (punições) ou 

positivas (prêmios), a fim de assegurar a determinação imperativa dos valo
res sociais através do poder político". Esses grupos se diferem dos Partidos 
Políticos porque "surgem esforçando-se em fazer frente a um problema imedi
ato, na base de um só interesse, e depois se transf armam para prestar serviços 
necessários a seus associados, enquanto os partidos, já no momento de sua 
constituição, se colocam como representantes de muitos interesses". 

Bobbio, Matteucci e Pasquino (2000, p. 37), ao cuidarem das relações 
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políticas dentro de uma sociedade, reconhecem o dilema ético-político que 
envolve a ação dos Grupos de Pressão, reconhecendo o dilema ético que se 
lhes envolve, especialmente para se entendê-los como uma "degeneração 
dos sistemas democráticos" ou entidades naturais e úteis que marcam o 
pluralismo próprio do regime democrático. 

Encarando os Grupos de Pressão como um fenômeno próprio das demo
cracias ocidentais, Bastos (1999, p. 41) os reconhece como resultante dos 
fundamentais direitos, notadamente de reunião e associação e de livre mani
festação do pensamento que operam principalmente sobre os órgãos gover
namentais, especialmente no Legislativo e Executivo, mas também, ainda 
que em menor escala, no Judiciário, na luta em favor de determinados orga
nismos na forma de pressão ou influência. É o que muitos conhecem pela 
expressão inglesa de "Lobby" que, para Bobbio (2000, p. 64 ), é "uma trans
missão de mensagens do grupo de pressão aos decision-makers, por meio de 
representantes especializados, (legalizados, como nos EUA, ou não) que po
dem ou não fazer uso da ameaça de sanções". 

Weber (2008) 
1 

discursando sobre a política encara o ponto central de 
seu contraponto com a ética; fala de uma "ética da responsabilidade" e ou
tra "ética da convicção", mostrando que ambas podem conviver, mas avo
cação política é à primeira. É assim que não se pode excomungar como 
anomalias sociais e políticas os grupos de pressão e suas atividades, pois 
compõem o natural empuxe de forças dentro de uma sociedade democráti
ca. Lógicas racionais qualquer ser humano culto pode produzir, mas orien
tar e equilibrar os interesses dos grupos humanos, somente a vocação e 
habilidade políticas podem fazê-lo - tudo vem a seu tempo ... 

2. A EVOLUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PRÉ-PROCESSUAIS NO 
DIREITO PROCESSUAL PENAL BRASILEIRO 

2.1. O obsoletismo do modelo brasileiro de investigação criminal 
Não se desconhece que o sistema processual brasileiro é obsoleto, tanto 

no que toca a fase judicial ou processual propriamente dita, mas também -
e aqui diríamos principalmente - em sua fase policial ou pré-processual. 
Obsoleto porque extremamente formalista no que toca a investigação poli-

1
Do original em alemão "Wissenschaft Ais Beruf e Politik Ais Beruf Berlim: Dunker & Hunblot, 1967. 
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cial, prestigiando a forma em detrimento da agilidade na apuração das infra
ções penais, bem assim a qualidade do conteúdo. 

Prestigia a forma quando se observa um procedimento policial judiciali
forme2 - o Inquérito Policial - que, até o advento da Constituição Federal 
de 1988, permitia que a polícia conduzisse um processo penal (procedimen
to penal ex officio ), hoje não mais vigente graças à atribuição privativa do 
Ministério Público em conduzir a ação penal pública

3
• 

Não se vocaciona a agilidade da apuração e qualidade de seu conteúdo 
quando se observam os baixíssimos índices de esclarecimento de infrações 
penais de autoria desconhecida 

4
• Guaracy Mingardi

5
, sociólogo Diretor 

Científico do Instituto Latino-Americano das Nações Unidas (ILANUD) e 
coordenador do Setor de Análise de Informações Criminais do Ministério 
Público de São Paulo, anota: 

''A Polícia Civil é uma fábrica de papéis, e não de solução de crimes" [ .. .]. 
Segundo Mingardi, somente 5% dos crimes contra o patrimônio são investi
gados. São os casos mais graves, como latrocínio, seqüestro e roubo a ban
co. "O policial poderia fazer apenas um relatório mencionando as informa
ções mais importantes sobre as diligências. Isso é uma questão de costume, 
não de lei", afirma. 

A moderna gestão pública da qualidade não abre mão de referenciais 
comparativos pertinentes (benchmarking)6, assim, tomamos pesquisas rea-

2
Anota Jesus (2001): "Ocorre que havia 'processo policial' no extinto 'procedimento de ofício', em que 

se permitia o início da ação penal mediante portaria ou auto de prisão em flagrante nas contravenções 
(vide redação antiga dos arts. 532 e ss. do CPP). Além disso, o processo também podia ser instaurado na 
Polícia no homicídio culposo e lesões corporais culposas, desde que apurada desde logo a autoria ( a 
revogada Lei n. 4.611/65), nas contravenções de jogo do bicho e apostas sobre corridas fora dos 
hipódromos (Lei n. 1.508/51) e infrações descritas nos antigos Código Florestal e de Caça (Leis n. 
4.771/65 e n. 5.197/67). Como hoje não há mais processo policial, andou bem o legislador ao excluir 
essa referência do texto legal". 
3
CRFB - Art. 129 - São funções institucionais do Ministério Público: I - promover, privativamente, a 

ação penal pública, na forma da lei; (grifamos). 
4
Para aprofundamento nessa afirmação, sugere-se a leitura de nosso artigo "A face oculta da Segurança 

Pública". Brasília: Revista Jurídica Consulex, A. XI, n. 259, 30 out. 2007". 
5
1n Um marco histórico no combate à violência, Revista Época, edição n. 476, 29 jun 2007. 

6
"Referenciais comparativos adequados - indicadores, práticas ou resultados desenvolvidos ou alcançados 

por organização pública ou privada, que possam ser usados para fins de comparação ou "benchmarking". 
Esses referenciais pertinentes podem ser obtidos junto a organizações congêneres, que exercem funções 
correlatas em outras regiões do país ou em outros países ou ainda, junto a organizações que atuam em 
setores diferentes mas que mantêm processos com características convergentes". (Brasil. Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de Gestão. Avaliação Continuada da Gestão Pública: 
Repertório / Secretaria de Gestão. - Brasília: MP, SEGES, 2004, 112 p ). 
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lizadas na Alemanha
7 

sobre a taxa de esclarecimento de crimes (clearance 

rate), onde se observou 40 por cento referentes a todos os delitos ( conside
rado baixo); 90 por cento dos crimes contra a vida; 66 por cento dos crimes 
violentos; 22 por cento dos roubos e furtos; 13 por cento dos roubos e 
furtos na rua; 80 por cento das violações de residência e comércio; 50 por 
cento dos roubos qualificados. 

2.2. Os Juizados Especiais Criminais como um novo sistema de per
secução penal que rompe com a divisão dicotômica da atividade policial 

É a partir desse cenário que surge na Constituição Federal de 1988 o 
embrião dos Juizados Especiais Criminais 

8
, cujo parto legislativo tardou 

até 1995 por força de grupos de pressão da Polícia Civil, quando foi promul
gada a Lei n. 9099, em 26 de setembro de 1995. 

Com a vigência da Lei dos Juizados Especiais, no campo criminal acen
deu-se uma discussão em torno da possibilidade de policiais militares lavra
rem os termos circunstanciados de ocorrência nos casos de infrações penais 
de menor potencial ofensivo, a partir da interpretação sobre a expressão 
"autoridade policial" referida pelo artigo 69 da Lei dos Juizados Especiais. 

A doutrina, em sua quase unanimidade
9

, bem assim, atos normativos 
internos dos Tribunais Estaduais, reconheceram que, sendo um microssistema 
judicial "sui generis"

10
, tais juizados e a norma que os rege, ampliaram o 

sentido da expressão "autoridade policial", para nela incluir qualquer agen
te do poder público investido legalmente para intervir na vida da pessoa, 
atuando no policiamento ostensivo ou investigativo. 

7
A experiência de segurança pública na Alemanha. ln "Coleção de Estudos da Cidade". Rio de Janeiro: 
Rio Estudos, n. 87, jan 2003. 
8
Sobre o tema, veja-se nosso artigo: Juizados Especiais Criminais - Uma retrospectiva analítica dos 11 

anos de vigência da Lei nº 9099/95. São Paulo: Revista dos Tribunais, A. 96, n. 856, Fev. 2007. 
9
No sentido majoritário surgem Fernandes, Grinover, Gomes, Gomes Filho (1996, p. 96-7), Moraes, 

Pazziglini Filho, Smanio, Vaggione (1996, p. 36) e na divergência minoritária Mirabete (1997, p. 60-1) 
e Nogueira (1996, p. 78). 
10
"0 conceito de um sistema bem mostra a idéia de um todo, e um todo congruente em si. Esse sistema 

é como que um microssistema, integrando um outro sistema jurisdicional, que é o sistema tradicional de 
legislação do serviço público de Justiça. Assim, trata-se de alguma coisa que se fecha em princípios e 
postulados próprios." [ ... ] ''Abre-se uma brecha na atividade de serviço da justiça tradicional, e se 
transfere para um novo organismo, que compõe esse sistema no organismo jurisdicional geral, a competência 
para conhecer e julgar tipos penais" (Desembargador Sidnei Benetti, citado por José Arnaldo da 
Fonseca, in Revista do Instituto dos Advogados de São Paulo, ano 3, nº 5, jan/jul-2000, pág. 48) apud 
SILVA JÚNIOR, Azor Lopes. Uma análise constitucional da Lei nº 10.259/01. Revista Jurídica Consulex, 
ano VIII, nº 168, p. 54-58, jan. 2004. 
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Em cima desse novo pensamento jurídico surgiram nos Estados de Santa 
Catarina

11
, Paraná

12
, Rio Grande do Sul

13
, São Paulo

14
, Mato Grosso do 

Sul 
15 

e Alagoas 
16

, provimentos de tribunais e atos normativos do Poder 
Executivo, destinados a sedimentar a atuação das Polícias Militares junto 
aos Juizados Especiais Criminais. 

A decisiva e mais emblemática batalha se deu a partir das ADI 2590-SP 
e 2862-SP, ambas capitaneadas pela Associação dos Delegados de Polícia do 
Brasil (ADEPOL) e Associação dos Delegados de Polícia de São Paulo 
(ADPESP)

17
, tendo como opositora a Federação Nacional das Entidades 

11
Provimento nº 04/99 (o provimento foi combatido através do MS 99.008001-3. Relator: Desembargador 

Eder Graf. Decisão: 30/05/2000, assim ementado: "Mandado de Segurança - Impetração pela Ordem 
dos Advogados do Brasil - Seccional de Santa Catarina - Provimento n. 04/99 da Corregedoria Geral 
da Justiça admitindo o conhecimento do tenno circunstanciado lavrado por policial militar ( art. 69 da 
lei n. 9.099/95) - Ilegitimidade ativa - Extinção do feito"). 
12

Resolução nº 6/2004 - CSJEs (Publicada no Diário da Justiça nº 6691 de 23/08/2004, pág. 51). 
13

Portaria SJS nº 172, de 16 de novembro de 2000, complementada pela Instrução Normativa Conjunta 
nº 01/2000, do Comandante-Geral da Brigada militar e do Chefe da Polícia Civil. Também essa norma 
foi contestada judicialmente pela Associação dos Delegados de Polícia do Rio Grande do Sul (ASDEP/ 
RS) e o Pleno do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em julgamento no dia 12 de março de 2007, 
assim decidiu: "Á unanimidade, rejeitaram a preliminar de ilegitimidade ativa. Por maioria, conheceram 
da ação. No mérito, julgaram improcedente a ação, vencidos os desemba,gadores Maria Isabel de Aze
vedo Souza, Antonio Carlos Netto Mangabeira, Araken de Assis, Danubio Edon Franco, Ranolfo Vieira 
e Paulo Moacir Aguiar Vieira". Presente o doutor José Vecchio Filho, pelo requerente. (Ação Direta de 
Inconstitucionalidade Estadual. Processo nº 70014426563). 
14

Provimento nº 758/01, de 23 de agosto de 2001, do Egrégio Conselho Superior da Magistratura e 
Resolução nº 403/01 da Secretaria de Segurança Pública. O provimento foi combatido através da ADIN 
nº 2590-SP, proposta pelo PSL em 26 de dezembro de 2001 e em 05 de março seguinte extinta pelo fato 
de que o partido perdera a representatividade no Congresso Nacional; na seqüência o PL propôs a ADIN 
nº 2862-SP, distribuída por prevenção à Ministra Ellen Gracie em 26 de março de 2003, atualmente 
redistribuído à relataria da Ministra Cármen Lúcia, ainda aguardando julgamento. 
15

lnstrução nº 05/04, do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais. Combatida 
através do Mandado de Segurança nº 2004.004361-9/0001.00, que foi julgado improcedente. 
16

Provimento 013/2007, da Corregedoria Geral de Justiça. 
17

Apud Silva Júnior (2008, p. 77): "Comunicado conjunto ADPESP / SINDPESP - Associação dos 
Delegados de Polícia do Estado de São Paulo - Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São 
Paulo - Como já é do conhecimento geral, à vista do grave problema surgido no âmbito da Polícia Civil 
com a edição do Provimento n. º 758/01, por parte de E. Conselho Superior da Magistratura, as duas 
principais entidades de classe dos Delegados de Polícia do Estado, por seus Presidentes, Paulo Fernando 
Fortunato e Paulo Roberto Siquetto, respectivamente, expedem o presente comunicado conjunto, a fim 
de esclarecer e tranqüilizar as autoridades policiais quanto às providências que estão sendo adotadas 
em relação ao referido assunto, algumas em caráter reservado, postura para a qual pedimos a 
compreensão de todos. Todas as medidas possíveis, jurídicas, administrativas e políticas, sem exceção, 
estão sendo conduzidas desde o primeiro momento, perfeitamente sintonizadas com o Exmo. Sr. Delegado 
Geral de Polícia e E. Conselho de Polícia Civil. A ADPESP e o SINDPESP estão absolutamente 
cônscios de que a agressão praticada contra a Instituição, de forma traiçoeira, merece defesa unida e 
coesa de todos os seus dirigentes, para salvaguarda da ordem constitucional vigente e para impedir a 
instalação de verdadeira ditadura policial-militar no País. Como medida preliminar, aguarda-se o 
resultado da impetração de pedido de reconsideração do aludido Provimento, fonnulado pelo Conselho 
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de Oficiais Militares (FENEME), grupos de pressão que não fugiram de seu 
natural encargo político, a primeira apresentando o Advogado 

18 
que repre

sentaria o autor da ação e a última ingressando na lide na qualidade de "amicus 
curiae", representada por causídico constituído 

19
• 

Pois bem, em 26 de dezembro de 2001, a Ministra Dra. Ellen Gracie, do 
Supremo Tribunal Federal, recebeu, do Partido Social Liberal (PSL), a Ação 
Direta de Inconstitucionalidade nº 2590-SP, julgada extinta sem julgamento 
de mérito em 28 de fevereiro de 2002, porquanto o partido autor perdera 
representatividade no Congresso. Todavia, em 26 de março de 2003, outro 
partido político, o Partido Liberal (PL ), cujo nome mais tarde foi alterado 
para Partido da República (PR), ingressou com nova Ação Direta de 
Inconstitucionalidade, registrada sob o número 2862-SP. 

Dessa última, não conhecida pela unanimidade do Pleno do STF, mere
cem destaques dois votos; o Ministro Cezar Pelluzo acentuou: "não vejo 

inconstitucionalidade alguma" [. .. J "não se trata de ato de polícia judiciária, 
mas de ato típico da polícia ostensiva de preservação da ordem pública, de 

que trata o parágrafo 5º, do artigo 144, e são atos típicos do exercício da 
competência própria da Polícia Militar"; o Ministro Carlos Ayres Brito, na 
seqüência consignou que "essa documentação pura e simples [referindo-se 
ao Termo Circunstanciado] não significa nenhum ato de investigação, por
que, na investigação, primeiro se investiga e depois se documenta o que foi 
investigado, aqui não, aqui se documenta para que outrem investigue". 

da Polícia Civil ao E. Conselho Superior da Magistratura. Os primeiros pareceres jurídicos elaborados 
pelos Drs. Abrahão José Kfouri Filho e Manuel Alceu Ferreira, já se encontram conosco, aguardando
se a manifestação de outro renomado jurista, com militância no STF, com relação à ação ideal a ser 
ajuizada. Enquanto o titular da Pasta da Segurança não a revogar ou a alterar, encontra-se em pleno 
vigor a Resolução Secretarial n.º 353, de 27 de Novembro de 1995, que deve ser observada e cumprida. 
Submetemos à sua consideração toda a documentação versada sobre o assunto, inclusive as matérias 
jornalísticas até agora publicadas, demonstrando a dedicação e o esforço conjunto concentrados por 
todos nós sobre a questão, bem como a cautela e a reserva imprescindíveis no trato com o tema. 
Atenciosamente, São Paulo, 22 de outubro de 2001. Paulo Fernando Fortunato - Presidente da ADPESP 
- Paulo Roberto Siquetto - Presidente da SINDPESP" (Disponível em: http://www.adpesp.com.br. 
Acesso em: 31 out. 2001)". 
18

Dr. Wladimir Sérgio Reale, Delegado de Polícia aposentado e ex-Presidente da Associação dos Delegados 
de Polícia do Brasil. 
19

Dr. José do Espírito Santo, Coronel da Reserva da Polícia Militar do Distrito Federal. 
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2.3. A mini-reforma do Código de Processo Penal brasileiro e a atuação 
dos Grupos de Pressão dos órgãos policiais - o receio de evolução no senti
do do modelo europeu 

Agora volta a tona a questão da legitimidade da atuação das Polícias Mi
litares na lavratura de termos circunstanciados, em casos de infrações de 
menor potencial ofensivo, por conta do Projeto de Lei n. 4209, de 12 de 
março de 2001, e o substitutivo apresentado em 02 de julho de 2008 pelo 
Deputado Federal Marcelo Itagiba. O Projeto de Lei n. 4.209, de 2001, foi 
apresentado pelo Poder Executivo em 12 de março de 2001, e distribuído à 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania em 19 de abril de 2001, 
tendo recebido parecer do Relator designado, o Deputado Ibrahim Abi
ackel, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, e, no méri
to, pela aprovação, com emendas, em 19 de fevereiro de 2002. 

Em sua redação original o projeto era assim redigido: 
''Art. 4º Sendo a infração penal de ação públi
ca, a autoridade policial que tomar conheci
mento da ocorrência, de ofício, a requerimento 
do ofendido ou de quem tenha qualidade para 
representá-lo ou mediante requisição do Mi
nistério Público, procederá, na função essen
cial de Polícia Judiciária, ao correspondente 
registro e à investigação por meio de: 
I - termo circunstanciado, quando se tratar 
de infração de menor potencial ofensivo; 
II - inquérito policial, em relação às demais 
infrações." 

Porém, o Relator Abi-ackel o emendou (Emenda n. 4), apresentando 
texto Substitutivo nos seguintes termos: 

''Art. 4º Sendo a infração penal de ação públi
ca, a autoridade policial a que se referem os 
§§ 1 º e 4º do art. 144 da Constituição Fede
ral, que tomar conhecimento da ocorrência, 
de ofício, a requerimento do ofendido ou de 
quem tenha qualidade para representá-lo ou 
mediante requisição do Ministério Público, 
procederá, na função essencial de Polícia Ju
diciária, ao correspondente registro e à inves-
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tigação por meio de: 
I - termo circunstanciado, quando se tratar 
de infração de menor potencial ofensivo; ou 
II - inquérito policial, em relação às demais 
infrações. 
( em grifo de destaque a alteração na redação 

original)" 

Justificando a Emenda n. 4, o Relator argumentou: "a fim de esclarecer 

tratar-se da autoridade policial a que se refere o artigo 144, § § l° e 4º, da 

Constituição Federal ", dispositivos constitucionais que cuidam das atribui
ções da Polícia Federal e das Polícias Civis. 

Também o artigo 9º sofreu modificação em sua redação original, pois 
dispunha: 

'~rt. 9º O inquérito policial deverá ser ins
taurado no prazo de dez dias após a autorida
de policial tomar conhecimento da infração 
penal ( art. 4º caput e §§ 1 º a 4º). 
§ 1 º Os autos do inquérito policial serão en
caminhados ao Ministério Público no prazo 
de vinte dias, sem prejuízo da continuidade e 
da realização de outras diligências tidas como 
necessárias, que serão especificadas pela au
toridade policial, cujos resultados serão ime
diatamente transmitidos ao mesmo órgão." 

Aqui o Substitutivo buscou afastar a ligação direta do Ministério Público 
com a polícia, mantendo a tradicional ligação com o Juiz, nos seguintes 
termos: 

'~rt. 9º O inquérito policial deverá ser ins
taurado no prazo de dez dias após a autorida
de policial tomar conhecimento da infração 
penal ( art. 4º caput e §§ 1 º a 4º). 
§ 1 º A autoridade policial, no prazo de vinte 
dias, informará o juiz sobre a existência do 
inquérito e remeterá os autos respectivos ao 
Ministério Público, sem prejuízo da continui
dade e da realização de outras diligências tidas 
como necessárias, que serão especificadas 
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pela autoridade policial, cujos resultados se
rão imediatamente transmitidos ao mesmo 
órgão. ( em grifo de destaque as alterações na 

redação original)" 
Não sem motivo Petrônio Calmon Filho escreveu sob o título "Reforma 

do CPP avança e governo cede ao lobby da polícia"
20

: 

"O Presidente da República, atendendo ao 
lobby das lideranças policiais resolveu reter 
um dos projetos de lei elaborados pela Co
missão de Reforma do Código de Processo 
Penal, presidida pela Professora Ada Pellegrini 
Grinover'', exatamente o que tratava da "in
vestigação criminal, que elimina do CPP os 
ranços da ditadura do 'estado novo', quando 
foi editado o código. [ ... ] O Ministro da Justi
ça analisou os projetos e não elaborou nenhu
ma modificação, encaminhando-os para o Pre
sidente da República no dia 23 de janeiro. 
Examinados pela Casa Civil da Presidência da 
República, os projetos não sofreram nenhu
ma crítica. Tão somente não levarão adiante 
o projeto que trata da investigação criminal, 
permitindo, assim, que continuem em vigor 
as regras atuais que estabelecem um inquéri
to burocrático, sem participação efetiva da 
vítima e com poderes absolutos para a polí
cia." 

Vê-se claramente que o Substitutivo agregou duas grandes bandeiras 
institucionais corporativistas da Polícia Civil: a exclusividade no registro de 
infrações penais e o distanciamento com o Ministério Público. Fixando tal 
exclusividade, afastam-se as Polícias Militares do registro de termos cir
cunstanciados, tal como reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, e man
tendo o distanciamento com o Ministério Público mitiga-se o controle ex-

2
º1n Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (http://www.direito criminal.com.br) 29 jan. 2001. 
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terno e a tendência de, num primeiro momento, o órgão atuar na investiga
ção criminal e, num futuro, passar a controlar por completo a apuração de 
infrações penais como ocorre nos países europeus e nos Estados Unidos da 
América. 

Com efeito, em Portugal a direção do inquérito cabe ao Ministério Públi
co 21 e a Polícia de Segurança Pública (instituição semelhante à Polícia Mili
tar brasileira) também atua na chamada investigação criminal de proximida
de, dirigida à pequena e média criminalidade (VALENTE, 2006, p. 63-102). 

Também a sua Guarda Nacional, uma força de segurança de natureza mili
tar, constituída por militares organizados num corpo especial de tropas e 
dotada de autonomia administrativa, tem competência para desenvolver as 
ações de investigação criminal

22
• A Polícia Judiciária, nos termos do Decre

to-Lei n.º 275-N2000 (Aprova a Lei Orgânica da Polícia Judiciária), é um 
corpo superior de polícia criminal auxiliar da administração da justiça, or
ganizado hierarquicamente na dependência do Ministro da Justiça, com a 
atribuição de coadjuvar as autoridades judiciárias na investigação e desen
volver e promover as ações de prevenção e investigação da sua competência 
ou que lhe sejam cometidas pelas autoridades judiciárias competentes. 

Na França, o Ministério Público, também designado como Magistratura 
("magistrats du parquet"), controla a investigação criminal com o auxílio 
dos órgãos policiais (a Políce Nationale, subordinada ao Ministério do Inte
rior, e a Gerdarme Nationale, subordinada ao Ministério da Defesa). Assim, 
estabelece o Código de Processo Penal francês ( Code de Procédure Pénale ): 

Article 12 La police judiciaire est exercée, 
sous la direction du procureur de la Répu
blique, par les officiers, fonctionnaires et 
agents désignés au présent titre . 

21
PORTUGAL. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. Lei 48/2007, de 29 de Agosto. Artigo 263.º 

Direcção do inquérito. 1 - A direcção do inquérito cabe ao Ministério Público, assistido pelos órgãos 
de polícia criminal. 2 - Para efeito do disposto no número anterior, os órgãos de polícia criminal 
actuam sob a directa orientação do Ministério Público e na sua dependência funcional. 
22

Lei n.º 63/2007, de 6 de Novembro (Aprova a orgânica da Guarda Nacional Republicana). Artigo l.º 
Definição. 1 - A Guarda Nacional Republicana, adiante designada por Guarda, é uma força de 
segurança de natureza militar, constituída por militares organizados num corpo especial de tropas e 
dotada de autonomia administrativa. [ ... ] Artigo 3.º Atribuições. 1 - Constituem atribuições da 
Guarda: [ ... ] e) Desenvolver as acções de investigação criminal e contra-ordenacional que lhe sejam 
atribuídas por lei, delegadas pelas autoridades judiciárias ou solicitadas pelas autoridades administrativas. 
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''Article 16 Ont la qualité d'officier de police 
judiciaire : 
1 º Les maires et leurs adjoints ; 
2º Les officiers et les gradés de la gendarmerie, 
les gendarmes comptant au moins trois ans 
de service dans la gendarmerie, nominative
ment désignés par arrêté des ministres de la 
justice et de la défense, apres avis conforme 
d'une commission ; 
3º Les inspecteurs généraux, les sous-direc
teurs de police active, les contrôleurs géné
raux, les commissaires de police et les officiers 
de police; 
4º Les fonctionnaires du corps d'encadrement 
et d'application de la police nationale comp
tant au moins trois ans de services dans ce 
corps, nominativement désignés par arrêté des 
ministres de la justice et de l'intérieur, apres 
avis conforme d'une commission." 

Tal qual no Brasil, o modelo alemão conta com órgãos policiais estaduais 
(Landespolize/

3 
), considerando que se trata de uma república federativa, 

dentro das quais há departamentos de polícia investigativa ou criminal (Krimi

nalpolizei) e, no plano federal, coexistem sua polícia federal (Bundespolizei) 

e um Bureau de Investigação Criminal Federal (Bundeskriminalamt), encar
regado especialmente das investigações que tenham caráter transnacional, 
ligando-se, assim à Interpol. 

As seções 161 e 163 do Código de Processo Penal Alemão (Strafprozef3or

dnung - StPO) estabelecem que as autoridades policiais estão sob direta 
autoridade funcional do escritório do Promotor Público (Staatsanwaltschaft), 

a quem prestam conta imediata das ações de investigação criminal e prisões 
em situação flagrancial. 

"§ 161 - (1) Zu dem in § 160 Abs. 1 bis 3 

23
Polizei Baden-Württemberg, Bayerische Polizei, Der Polizeiprasident in Berlin, Polizei Brandenburg, 

Polizei Bremen, Polizei Hamburg, Hessische Polizei, Polizei Mecklenburg-Vorpommern, Polizei 
Niedersachsen, Polizei Nordrhein-Westfalen, Polizei Rheinland-Pfalz, Polizei im Saarland, Polizei 
Sachsen, Polizei Sachsen-Anhalt, Landespolizei Schleswig-Holstein, Thüringer Polizei. 
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bezeichneten Zweck ist die Staatsanwaltschaft 
befugt, von allen Behõrden Auskunft zu ver
langen und Ermittlungen jeder Art entweder 
selbst vorzunehmen oder durch die Behõrden 
und Beamten des Polizeidienstes vornehmen 
zu lassen, soweit nicht andere gesetzliche 
Vorschriften ihre Befugnisse besonders regeln. 
Die Behõrden und Beamten des Polizeidien
stes sind verpflichtet, dem Ersuchen oder Auf
trag der Staatsanwaltschaft zu genügen, und 
in diesem Falle befugt, von allen BehõrdenAu-

24 
skunft zu verlangen. 
[ ... ] 
§ 163 - (1) Die Behõrden und Beamten des 
Polizeidienstes haben Straftaten zu erforschen 
und alle keinen Aufschub gestattenden An
ordnungen zu treffen, um die Verdunkelung 
der Sache zu verhüten. Zu diesem Zweck sind 
sie befugt, alle Behõrden um Auskunft zu 
ersuchen, bei Gefahr im Verzug auch, die 
Auskunft zu verlangen, sowie Ermittlungen 
jeder Art vorzunehmen, soweit nicht andere 
gesetzliche Vorschriften ihre Befugnisse 
besonders regeln. 
(2) Die Behõrden und Beamten des Poli
zeidienstes übersenden ihre Verhandlungen 
ohne Verzug der Staatsanwaltschaft. Erscheint 
die schleunige Vomahme richterlicher Un
tersuchungshandlungen erforderlich, so kann 
die Übersendung unmittelbar an das Amt
sgericht erfolgen." 

24
Tradução: "StPO § 161: "Para a finalidade descrita no parágrafo precedente, poderá a Promotoria de 

Justiça exigir informação de todas as autoridades públicas e realizar averiguações de qualquer classe, por 
si mesma ou através das autoridades e funcionários da Polícia. As autoridades e funcionários da Polícia 
estarão obrigados a atender a petição ou solicitação da Promotoria". 
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Na Espanha a instrução preliminar está estruturada em um complexo 
sistema, pois coexistem na atualidade três formas distintas: o sumário, as 
diligências prévias e a "instruction complementaria". A LECrim ( Código 
Processual Penal Espanhol) sofreu reforma pontual por meio da Lei 07/88 
e, embora a regra geral seja a instrução a cargo do juiz instrutor, ela "criou 
uma instrução preliminar híbrida, pois o promotor é um investigador para
lelo que não tem poderes para decretar a prisão cautelar ou a liberdade 
provisória, mas pode citar suspeitos e testemunhas e inclusive deter o impu
tado que não atenda à citação cautelar; tem amplos poderes para investigar, 
mas a investigação do juiz instrutor é prioritária e preferente" (LOPES 
JÚNIOR, 2003, p. 220; 230). 

Na Itália (BUONO; BEMTIVOGLIO, 1991), o antigo código de Rocco 
italiano, ainda que mais adiante alterado (reforma de 18 de junho de 1955 -
Lei 517) sofria oposição dentro da comunidade jurídica. Sérias críticas 
eram encetadas contra o chamado "Juízo de Instrução", até que, em 30 de 
julho de 1988, depois de dezesseis meses, duas comissões, uma composta 
por juristas presididos pelo professor Gian Domenico Pisapia (Universida
de de Pavia ), e outra formada por vinte deputados e outros vinte senadores, 
dentro do prazo estipulado pela Lei Delegada 81, de 16 de março de 1987, 
apresentaram e aprovaram o atual diploma processual penal italiano, com 
uma roupagem voltada ao sistema acusatório. Ainda que pareça uma evolu
ção tendente à uma postura mais liberal, o novo código sofreu críticas da 
magistratura judicante italiana que preferia ao por eles chamado "garantismo 
inquisitório", já que os atos de instrução antes conduzidos por um magistra
do passaram, no modelo acusatório assumido, ao controle da polícia. 

No modelo acusatório atual, o Ministério Público deixou de ter o contro
le administrativo-judiciário da Polícia, antes exercido pela direta subordina
ção da Polícia ao Procurador Geral

25
• Atualmente recebendo da polícia 

indícios, via de regra sintetizados em um relatório, ou buscando-os de ofí
cio, dentro de um novo modelo de "Investigação Preliminar" - indagini 
preliminare - sem valor probatório definitivo, o Ministério Público requisita 

25
"Legge Delega": Art. 326: (Finalidade da investigação preliminar) "O Ministério Público e a Polícia 

Judiciária realizarão, no âmbito de suas respectivas atribuições, a investigação necessária para o termo 
inerente ao exercício da ação penal". Art. 327: (Direção da investigação preliminar): "O Ministério 
Público dirige a investigação e dispõe diretamente da Polícia Judiciária". 
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- la richiesta di rinvio a giudizio - ao juízo a instauração de processo pelo 
rito ordinário, juízo imediato, juízo diretíssimo etc. , quando, e só então, dá
se início ao processo sob o crivo do contraditório, caso o juiz acolha - rinvio 
a giudizio - pois, em contrário - non luogo a procedere - (semelhante ao 
nosso não recebimento da denúncia) o caso poderá ser levado a recurso 
perante o Tribunal de Apelação. 

Seguidamente, por inovação do atual Código, o juiz designa, de ofício ou 
a requerimento do Ministério Público, data para a ''Audiência Preliminar" 
que dar-se-á em trinta dias. Tal ato tem a proposta de ser um filtro a evitar 
processos em casos desnecessários, v.g., inexistência de crime, inimpu
tabilidade ou impunibilidade, presença de excludentes da ilicitude, e, ainda, 
se presta a solucionar querelas cíveis, se aventadas, quando se julgar pela 
inexistência de crime. Entretanto, notificado o imputado da audiência, pode 
renunciá-la postulando pelo Juízo Imediato ou, se inconformado com a de
cisão, recorrer à Corte de Cassação. 

Ato posterior seria a instalação do rito ordinário de debates, no entanto, 
no mesmo escopo de simplificar o processo, o novo código previu os menci
onados procedimentos especiais do "Juízo Abreviado", "Juízo Imediato", 
"Juízo Diretíssimo" e "Procedimento por Decreto". Assim chamado "Juízo 
Abreviado", requerido antes ou durante a ''Audiência Preliminar", pelo im
putado, com a anuência do Ministério Público, se deferido pelo Juiz anteci
pa o julgamento de mérito do caso para a própria Audiência Preliminar, mas 
bloqueia a produção de novas provas. Veja-se que prima facie o prejuízo é 
do imputado, até porque, mesmo em casos graves em que o juízo natural 
seria o júri popular, o juízo abreviado toma seu lugar, entretanto, socorre 
em seu benefício que se condenado ser-lhe-á aplicada diminuição de um 
terço da pena e veda-se ao Ministério Público dela apelar - convidativos 
argumentos ao imputado bem como ao órgão acusador. 

Por seu turno, o Juízo Diretíssimo - giudizio diretíssimo - e o similar Juí
zo Imediato, pressupõe a inexistência da ''Audiência Preliminar". O primei
ro, requerido pelo Ministério Púbico quando as provas forem evidentes ( v.g. 
flagrância delitiva ), e o segundo, podendo ser requerido pelo imputado quan
do notificado para a audiência preliminar, evitam o processo ordinário mas 
permitem que o imputado opte pelo Juízo Abreviado, obviamente tentador 
pela redução de pena e limitação de recursos do órgão acusador. Basica
mente a diferença entre ambos é que no Juízo Imediato o Ministério Públi
co conta com um prazo maior para produção de provas (noventa dias). É 
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pois o Juízo Imediato o intermédio entre o Juízo Diretíssimo e o Juízo Or
dinário. 

De todos, porém, é o "Procedimento por Decreto" o mais simplificado. 
Resetvado a casos de menor relevo, nele, entendendo o Ministério Público 
que seja caso de aplicação de pena pecuniária, reduzida a metade do mínimo 
legal, encerrada a Investigação Preliminar requer ao Juiz o decreto 
condenatório, também chamado de "monitório". O instrumento, bem mais 
atraente ao imputado que os demais, também convidativos, de juízo abrevi
ado, imediato ou diretíssimo, em que se pode obter redução de um terço da 
pena, mesmo assim pode deixar de prosperar. Ora, entendendo o juiz que 
seja caso de absolvição o fará, ou opondo-se o imputado ao decreto emitido 
inaudita altera pars poderá recorrer postulando pelo juízo abreviado ou 
imediato, sendo aí revogado o ato e tomado o rito mais complexo; aquies
cendo, porém, o juiz com a proposta ministerial e o imputado com o decreto 
judicial condenatório emitido, a decisão é terminativa e executável. 

No Brasil, o modelo de investigação criminal remonta ao século XIX, a 
partir da Lei nº 2.033, de 20 de setembro de 1871, regulamentada pelo 
Decreto-Lei nº 2.824, de 28 de novembro de 1871; a idéia do Juízo de 
Instrução se operou no projeto de Código de Processo Penal apresentado, 
por força das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição de 
1934, que orientava para uma uniformização das normas processuais penais 
no país. A comissão de juristas autora do anteprojeto, com o apoio do 
saudoso Professor Bulhões Pedreira, pelas palavras do então Ministro da 
Justiça Vicente Ráo, na exposição de motivos acenava a um modelo mais 
ágil de persecução penal que o atual, com a supressão da fase pré-processu
al de instrução provisória. Dizia: 

"Retira-se à polícia, por essa forma, a função, 
que não é sua, de interrogar o acusado, tomar 
o depoimento de testemunhas, enfim, colher 
provas sem valor legal; consetva-se-lhe, po
rém, a função investigadora, que lhe é ineren
te, posta em harmonia e legalizada pela co
participação do juiz, sem que o resultado das 
diligências não pode, nem deve ter valor 
probatório." 

Em 1 º de janeiro 1942, por força do Decreto-Lei nº 3.689, de 03 de 
outubro de 1941, é que se uniformizam no Brasil as normas processuais 
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através do nascimento do atual Código de Processo Penal, cuja Exposição 
de Motivos deixava bem claros seus objetivos: 

"De par com a necessidade de coordenação 
sistemática das regras do processo penal num 
Código único para todo o Brasil, impunha-se 
o seu ajustamento ao objetivo de maior efici
ência e energia na ação repressiva do Estado 
contra os que delinqüem. [ ... ] Urge que seja 
abolida a injustificável primazia do interesse 
do indivíduo sobre o da tutela social. Não se 
pode continuar a contemporizar com pseudo
direitos individuais em prejuízo do bem co
mum. O indivíduo, principalmente quando 
vem de se mostrar rebelde à disciplina jurídi
co penal da vida em sociedade, não pode in
vocar, em face do Estado, outras franquias ou 
imunidades além daquelas que o assegurem 
contra o exercício do poder público fora da 
medida reclamada pelo interesse social. [ ... ] 
E se, por um lado, os dispositivos do projeto 
tendem a fortalecer e prestigiar a atividade do 
Estado na sua função repressiva, é certo, por 
outro lado, que asseguram, com muito mais 
eficiência do que a legislação atual, a defesa 
dos acusados." 

No entanto, esse embrião de um juízo de instrução foi abortado pelo 
atual código processual. A rejeição do juízo de instrução e a opção pelo 
modelo de instrução provisória, inquisitiva e indiciária através do inquérito 
policial não se calcou em princípios jurídicos, mas operacionais, pela falta 
de infra-estrutura do Estado de então. A extensão do território nacional e 
as dificuldades de locomoção notadas na década de 40 foram a cureta desse 
abortamento. 

Diz a Exposição de Motivos do Código adotado e ainda vigente: 
Foi mantido o inquérito policial como processo 
preliminar ou preparatório da ação penal, 
guardadas as suas características atuais. O 
ponderado exame da realidade brasileira, que 
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não é apenas a dos centros urbanos, senão 
também a dos remotos distritos das comarcas 
do interior, desaconselha o repúdio do siste
ma vigente. O preconizado juízo de instru

ção, que importaria limitar a função da auto
ridade policial a prender criminosos, averiguar 
a materialidade dos crimes e indicar testemu
nhas, só é praticável sob a condição de que as 
distâncias dentro do seu território de jurisdi
ção sejam fácil e rapidamente superáveis. 

Os trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte também foram, e não 
poderiam deixar de ser, um palco de grave atuação dos grupos de pressão. 
Assinala Lazzarini (2003) que: 

"Nos trabalhos adotados por votação unâni
me no II Congresso Paulista de Magistrados, 
realizado em São Paulo em 1985, e no X Con
gresso Brasileiro de Magistrados, realizado em 
Recife, em 1986, como também pela comis
são de Acompanhamento e Assessoramento 
dos Trabalhos Constituintes do Egrégio Tri
bunal de Alçada Criminal do Estado de São 
Paulo, nos estudos produzidos pela Assem
bléia Nacional Constituinte, desde a sua 
Subcomissão Temática do Poder Judiciário, 
passando pela sua Comissão Temática, Comis
são de Sistematização e, finalmente, pelo seu 
Egrégio Plenário, no seu primeiro turno ( art. 
103 ), o tema do Juizado de que tratamos foi 
acolhido, não se podendo, também esquecer 
o Relatório Final sobre o Índice de Seguran
ça Pessoal e da Propriedade: Indicadores de 
Crime e Violência, produzido pela FIPE -
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 
da Universidade de São Paulo, bem como o 
Anteprojeto da Associação Paulista de Ma
gistrados a respeito do momentoso tema e, por 
fim, a valiosa experiência de todos aqueles que 
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estão envolvidos na questão da repressão às 
infrações penais, sejam magistrados ou não, 
que, desejosos de ver o aperfeiçoamento ins
titucional, prestaram a sua colaboração, como 
por exemplo o eminente Constituinte Plínio 
de Arruda Sampaio, Relator da Comissão 
Temática do Poder Judiciário, no seu vigoro
so discurso de 5 de abril de 1988, que levou à 
aprovação, pelo Egrégio Plenário da Assem
bléia Nacional Constituinte, do que hoje é o 
art. 98, I, da Constituição da República, fican
do assentado que seria retrocesso aprovar-se 
emenda corporativa - hoje diríamos "emen
da classista" - encaminhada pelo nobre Cons
tituinte Farabulini Júnior, de São Paulo. Em
bora não tenha sido aprovada, na sua plenitu
de, a adoção do Juizado de Instrução Crimi
nal, em verdade o seu embrião foi plantado 
por Plínio de Arruda Sampaio, nos trabalhos 
da Constituinte, pois, em linhas gerais o legis
lador constituinte quis dar ao Brasil e ao seu 
povo, nas chamadas infrações penais de me
nor potencial ofensivo, um processo que se 
oriente pelos critérios da oralidade, simplici
dade, informalidade, economia processual e 
celeridade, o que já é uma vitória, porque con
figura avanço considerável no sentido do aper
feiçoamento da Justiça Criminal, velho anseio 
do povo brasileiro, como também daqueles 
que, sem interesses corporativos- insisto hoje, 
"interesses classistas" - , exercem funções 
em órgãos, civis e militares. [ ... ] para comba
ter os males da sociedade, para reverter o qua
dro de impunidades e desmandos, geradores 
do medo e da insegurança que todos padecem, 
sejam ricos, sejam pobres, até agora o Estado 
tem procurado dar mais Polícia, modernizan-
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do-a com estrutura mais ágil e eficiente." 
Durante os trabalhos da Constituinte, registram seus anais 

26 
que a Co

missão de Sistematização, ao apreciar e decidir sobre o Capítulo do "Poder 
Judiciário", deu como aprovada, através de Destaque, a Emenda n. lP-
09979-0, de autoria do Constituinte Vivaldo Barbosa que, expressamente, 
estabelecia: "Art. A lei criará Juizados de Instrução Criminal fixando-lhes 
atribuições e competências". 

Ocorre, entretanto, que ao dispor sobre a matéria em foco, dentro do 
mesmo capítulo, entendeu a Comissão de limitar a criação de juizados de 
pequenas causas, com atribuições também na esfera criminal, de tal forma 
que a emenda acima mencionada, seja pelo aspecto substantivo ou instru
mental, ficou prejudicada, em face da manifesta incompatibilidade com o 
sistema e o conjunto de normas que informam a edificação do Poder Judici
ário. 

De outra parte, no dia 23 de outubro de 1987, foi submetido a plenário 
da Comissão de Sistematização o Destaque n. 3.805/87, requerido pelo 
Constituinte lbsen Pinheiro, que colimava a supressão da expressão "Ins
trução e", do texto do inciso X, art. 23, que previa a instalação e funciona
mento dos Juizados de Instrução e de pequenas causas, tendo sido a matéria 
entendida pelo relator como redacional pelas mesmas razões retro-expostas 
- todo o contexto do projeto abole a figura do Juizado de Instrução, tendo 
o Plenário concordado com a decisão da relataria e, o texto daquele inciso, 
já constante do substitutivo impresso com redação final, após apreciação 
das emendas pela Comissão, expungido no seu inciso X, do art. 26, o Juizado 
de Instrução. 

Na ocasião desse destaque, lbsen Pinheiro assim argumentou: 
"Sr. Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, o 
meu destaque tem o objetivo, de corrigir uma 
impropriedade que deve ser resultado de ou
tras naturais dificuldades do processo de ela
boração do Substitutivo, no seu último mo
mento. E diria mesmo que a emenda supressiva 

26
BRASIL. Senado Federal. Diário da Assembléia Nacional Constituinte (Suplemento "C"). Ata da 32ª 

Reunião Extraordinária, em 6 de novembro de 1987, Brasília, DF, v. II, p. 29, 23 set. 1988. 
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que proponho teria quase o caráter de uma 
emenda de redação, porque no inciso 1 Oº es
tabelece-se: "Art. 23 - Compete à União, aos 
Estados e ao Distrito Federal legislarem 
concorrentemente sobre: X - criação, funci
onamento e processo do juizado de instru
ção e de pequenas causas;" Tenho a impres
são, Sr. Presidente, de que a intenção do 
Relator era manter o dispositivo relativo ao 
juizado de pequenas causas, porque em todo 
o Substitutivo, em nenhum momento, se con
templa a figura do juizado de instrução. Foi 
uma opção que se fez desde cedo, já na Co
missão Temática. Não se optou pelo caminho 
do juizado de instrução, mas pela preserva
ção da tradição brasileira. A investigação cri
minal se faz na área da Polícia Judiciária, a 
titularidade da ação penal compete ao Minis
tério Público e a Magistratura tem a sua im
parcialidade preservada pelo seu caráter es
tático. Esta é a melhor tradição brasileira: a 
investigação policial na área, o inquérito da 
Polícia Judiciária, o Magistrado estático e 
imparcial no aguardo de que, através do Mi
nistério Público, se dê início à ação penal. 
Além disso, Sr. Presidente, razões de nature
za social e econômica, além dessas históricas, 
considerar-se-ia na hipótese de criar-se o 
Juizado de Instrução em distritos, em muni
cípios pequenos, que são termos de comarcas 
maiores. Daí adviria a necessidade da presen
ça de um juizado de instrução com encargos 
pesadíssimos, numa estrutura que seria con
corrente com a do aparelhamento policial, 
determinando também a necessidade da cria
ção das Promotorias. Então, Sr. Presidente, 
por todas estas razões, invoco a atenção do 
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Sr. Relator, convencido de que o dispositivo, 
tal como se encontra, é assistêmico, não tem 
guarida em toda a concepção constante do 
projeto que estamos votando. Por todas essas 
razões, Sr. Presidente e Srs. Constituintes, 
encaminho em favor da aprovação do desta
que, para que o texto fique expungido das pa
lavras de instrução. Lendo-se então no inciso 
X: "Criação, funcionamento e processo do 
juizado de pequenas causas". Esse é o enca
minhamento, Sr. Presidente, e o apelo que 
faço ao Relator, cuja manifestação acompa
nho com a maior atenção." 

O relator, Constituinte Bernardo Cabral, pôs a discussão a termo, sem 
submetê-la à votação, sob o argumento de que se tratava de uma mera cor
reção textual: 

"Sr. Presidente, Srs. Constituintes, o Consti
tuinte lbsen Pinheiro fez uma observação cor
reta. Há uma impropriedade de redação. 
Como tal, sendo assunto redacional, o Relator 
acolhe a observação de S. Ex.ª e está resolvi
da a matéria. Não é necessária submetê-la à 
votação, Sr. Presidente." 

A bem da verdade não se tratava de um equívoco redacional, pois foi 
bastante acirrada e profunda a discussão sobre a opção entre o sistema 
inquisitorial pré-processual a cargo das Polícias Civis por meio do inquérito 
policial e o modelo do juizado de instrução. 

A idéia partira da Emenda Popular n. 102, subscrita por mais de 39 mil 
cidadãos brasileiros, sob o patrocínio da Polícia Militar do Estado de Goiás, 
pelo Clube dos Oficiais da Polícia Militar e pela Associação dos Militares 
Inativos de Goiás, ladeados por juristas do porte de Sebastião Rodrigues 
Lima, ex-Secretário-Geral do Instituto dos Advogados Brasileiros, Carlos 
Alberto Dunshee de Abranches, o processualista Paula Pessoa, o Dr. João 
Mendes, Astolpho de Rezende, o Laércio Pellegrino, o Ex-presidente da 
Ordem dos Advogados do Brasil, Eduardo Seabra Fagundes, entre tantos 
outros. 

Na defesa da Emenda Popular n. 102, referindo-se ao inquérito policial 
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como "monstrengo, aberração jurídica, consagração do absurdo jurídico, 
hediondos inquéritos policiais", o constituinte José Freire registrou: 

"É preciso, quanto antes, colocar um ponto 
final às arbitrariedades, à violência e à corrup
ção ensejadas através dos famigerados inqué
ritos policiais, onde um delegado de polícia, 
com o aparato legal que o Estado lhe confe
riu, faz a triagem daquilo que deve ou não ser 
levado ao conhecimento do Poder Judiciário, 
utilizando, na maioria das vezes, meios que a 
própria legislação qualifica como abuso de au
toridade e que amesquinham o cidadão em se 
lhe tolhendo o direito de defesa, que o subs
titutivo apresentado pelo ilustre relator da Co
missão de Sistematização inscreve como di
reito individual fundamental do cidadão ( art. 
6º, § 31). 
É urgente que se dê ao Ministério Público a 
plena e total capacidade de agilizar, desde a 
investigação criminal, as condições que lhe 
permitam a propositura da ação penal." 

Ao final de seu discurso arrematou, citando inclusive Hélio Bicudo: 
"O que não se deve e nem se pode admitir é a 
continuidade dessa figura denominada Dele
gado de Polícia, que tem à sua disposição um 
cárcere e a possibilidade de, como tem sido 
usual ao longo de sua existência como autori
dade, privar a liberdade de um inocente, tor
turar um cidadão que lhe pareça suspeito e, 
algumas vezes, retirar do homem o mais im
portante de todos os seus bens: a própria vida. 
Somos um dos poucos países que ainda têm 
no procedimento inquisitorial os meios de dar 
ao Ministério Público as condições de ofere
cimento da denúncia que inicia a ação penal. 
Precisamos deter esse atraso secular, adotan
do mecanismos mais condizentes com a nos-
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sa cultura. Precisamos fazer com que o cida
dão, qualquer que seja a camada social onde 
esteja inserido, volte a acreditar na autorida
de e na Justiça. Tudo que se faz numa delega
cia de polícia, esse submundo que denigre as 
consciências verdadeiramente democráticas, 
é novamente repetido em juízo; somos uma 
nação pobre; não podemos dar-nos ao luxo 
de criar encargos que oneram os cofres públi
cos, sem qualquer utilidade, mesmo porque 
não têm os atos praticados perante o Delega
do de Polícia qualquer valor quando chegam 
ao Judiciário. É preciso agilizar a Justiça, dig
nificar o Ministério Público e, sobretudo, fa
zer com que o povo volte a confiar naquele 
que primeiramente enfrenta os que procuram 
perturbar-lhe o sossego e a tranqüilidade." 

Na 331 ª votação registrada nos anais da Assembléia Nacional Constitu
inte 

27
, Egídio Ferreira Lima, em apoio à idéia do constituinte Vivaldo Bar

bosa (Emenda n. lP-09979-0) 
28

, não fugiu do mesmo discurso, atacando o 
inquérito policial em favor do modelo do juizado de instrução. Na ocasião, 
dos 91 constituintes que votaram a proposta de Vivaldo Barbosa pela cria
ção de juizados de instrução, 47 Constituintes a aprovaram, enquanto 40 a 
rejeitaram e 4 se abstiveram, levando à aprovação. 

A emenda do Deputado Ibsen Pinheiro era supressiva, com prioridade à 
votação de qualquer emenda aditiva que tratasse do mesmo assunto, e não 
tendo sido rejeitada, pela concordância do relator, com apoio da unanimi
dade do Plenário, face o entendimento de se tratar de tema redacional, 
prioritária que era em qualquer instante, impediria a votação de emenda de 
outra espécie, que por equívoco regimental o foi. 

Inconformado com o fato de haver sido aprovada, mesmo com a contra-

:
7
BRASIL. Senado Federal. Diário da Assembléia Nacional Constituinte (Suplemento "C"). Ata da 32ª 

J}eunião Extraordinária, em 6 de novembro de 1987, Brasília, DF, v. II, p. 978, 23 set. 1988. 
~ "Art. A lei criará Juizados de Instrução criminal fixando-lhe atribuições e competências". 
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riedade do constituinte Ibsen Pinheiro e do Relator Bernardo Cabral, e mais 
tarde, na discussão do Destaque n. 3.805/87, haver sido desconsiderada a 
votação vencedora e julgada a expressão "juizado de instrução" um erro 
redacional, cuja "correção" fora avocada singularmente pelo Relator, o cons
tituinte Manoel Moreira recorreu à Mesa da Assembléia, contudo, em 6 de 
novembro de 1987, Bernardo Cabral, Relator Geral, julgou o recurso im
procedente, argumentando que, na 326ª votação, o Destaque n. 1927-87 
apresentado por Luiz Inácio Lula da Silva 

29 
sobre a Emenda n. ES-30318-

0, de autoria de Plínio Arruda Sampaio
30

, tivera aprovação de 78 constitu
intes (somente 2 contrários) e, assim, a opção final fora pela criação dos 
juizados especiais cíveis e criminais, o que seria incompatível com os juizados 
de instrução. 

Já na década de 90, relata Ada Pellegrini Grinover, fora designada co
missão de juristas que apresentaram ante-projetos de reforma da legislação 
penal brasileira, quando Ministro da Justiça o Dr. Sálvio de Figueiredo 
Teixeira, que foram submetidos ao Congresso Nacional em 1994, todavia os 
trabalhos foram de tal forma mutilados pelo Ministério, que o próprio Go
verno os retirou e, somente em 1999, o então Ministro da Justiça José Carlos 
Dias chamou o Instituto Brasileiro de Direito Processuai31 para re-analisar 
as propostas e constituiu uma nova comissão

32 
para apresentar, em 90 dias, 

um anteprojeto de reforma. José Carlos Dias foi substituído no Ministério 
da Justiça por José Gregori que, pela Portaria n. 371, de 11 de maio de 
2000, confirmou a comissão, prorrogando o prazo para a conclusão dos 
trabalhos por mais 90 dias, porém René Ariel Dotti deixou os trabalhos e, 
em seu lugar, assumiu Rui Stoco. Nesses dois períodos, a Comissão apre-

29
Torna imperativa, em vez de facultativa, a instalação desses juizados especiais. Substitui a expressão 

"pequenas causas" por "causas cíveis de menor complexidade". Substitui a expressão "infração penal de 
Requena gravidade" por "infração de menor potencial ofensivo". 
·ºo art. 115 do projeto de Plínio de Arruda Sampaio tinha o seguinte texto: ''A Justiça dos Estados 
poderá instalar juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, para o julgamento e 
execução de pequenas causas cíveis e infrações de pequena gravidade, mediante procedimento oral e 
sumaríssimo, permitida a transação e o julgamento de recursos por turmas formadas por juízes de 
p,rimeiro grau". 
· 1Mediante o Aviso nº 1.151, de 29 de outubro de 1999. 
32

Pela Portaria nº 61, de 20 de janeiro de 2000, do Ministério da Justiça, foram nomeados para a 
Comissão: Ada Pellegrini Grinover - Presidente, Petrônio Calmon Filho - Secretário, Membros: Antônio 
Magalhães Gomes Filho, Antônio Scarance Fernandes, Luiz Flávio Gomes, Miguel Reale Júnior, Nilzardo 
Carneiro Leão, René Ariel Dotti, Rogério Lauria Tucci, Sidnei Beneti, sendo que destes, oito haviam 
composto a citada comissão anterior. 
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sentou 11 projetos, dos que foram apresentados pelo Executivo separada
mente na Câmara dos Deputados

33
, alguns já aprovados na forma de let. 

O mote da Comissão, consignou a Professora Ada Pellegrini Grinover, 
no que toca à investigação criminal, teve o seguinte escopo: "A agi1ização e 
simplificação das atividades investigativas concretizam-se pela manutenção 
do termo circunstanciado, para as infrações penais de menor potencial of en

sivo; e, com relação às demais, pelo início das investigações pela via de apu
ração sumária, efetuada de forma singela e informal". 

Isto se daria na seguinte práxis: "Em 1 O dias, a autoridade policial deverá 
remeter ao MP as informações obtidas, sem prejuízo de nelas prosseguir ou de 
iniciar outras entendidas necessárias, cujos resultados também serão envia
das ao parquet. O MP, à vista dos elementos encaminhados, poderá desde 
logo oferecer denúncia, promover o arquivamento ou requisitar a instauração 
do inquérito". 

Em conclusão, no anteprojeto apresentado, a Comissão concluiu: "vale 
ressaltar que a proposta representa, sobretudo, uma tentativa séria e vigorosa 

de mudança de mentalidades, num desenho das funções institucionais que 
leva em conta o modelo acusatório e a necessidade de desburocratização da 

investigação policial". 
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

33
1 - Investigação Policial (PL Nº 4209, 2001 - Investigação criminal, e dá outras providências -

Situação: CSPCCO - Aprovado pelo novo Relator Marcelo Itagiba); 2 - Procedimentos (PL nº 4207. 
2001 - suspensão do processo, emendatio libel/i, mutatio libelli e aos procedimentos - aprovado na 
forma de Lei n. 11.719. de 20 de junho de 2008); 3 - Prisão, medidas cautelares e liberdade (PL nº 
4208, 2001 - prisão, medidas cautelares e liberdade - Matéria não apreciada em face da não conclusão 
da apreciação da MPV 378/07); 4 - Efetividade da defesa e 5 - Interrogatório (PL nº 4204, 2001 -
interrogatório do acusado e dá defesa efetiva - Matéria não apreciada em face do encerramento da 
sessão); 6 - Prova pericial e 7 - Prova testemunhal e 8 - Provas ilícitas (PL nº 4205, 2001 - relativos à 
prova, e dá outras providências - aprovado na forma de Lei nº 11,690 de 9 junho de 2008); 9 - Citação 
por edital e suspensão do prazo prescricional; 10 - Júri (PL nº 4203, 2001 - Tribunal do Júri, e dá outras 
providências - aprovado na forma de Lei n. 11,689 de 9 junho de 2008); 11 - Recursos (PL nº 4206, 
2001 - recursos e ações de impugnação, e dá outras providências - Matéria não apreciada em face do 
~ncerramento da sessão). 
~~Pesquisa atualizada na data de elaboração do presente artigo (08 jul. 2008). 
_,:,Kelsen (1986, p. 50-2), usa essa analogia comentando "WITTGENSTEIN, Ludiwig. Philosophische 
llntersuchungen, Oxford, 1953, § 493", para expor a idéia de ordem, ou comando normativo, como um 
é1to de vontade especialmente dirigido de um locutor com o fim de provocar num interlocutor um 
processo interior de obediência ao comando dado. 
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Pois bem, a cada problema sempre surgem variadas alternativas de solu
ção; no sistema jurídico isso não é diferente, senão pelo fato de que a norma 
jurídica transforma o "ser" num "dever ser", um ato da arbitrária vontade 
política da autoridade jurídica; "o galo chama as galinhas através de seu 

35 
canto" . 

A questão é perceber que confrontadas as hipóteses de solução de um 
problema, nem todas levam ao mesmo resultado, e mesmo que o façam, cer
tamente os caminhos para atingi-lo serão diversos, caso contrário estaría
mos diante de opções idênticas. Weber nos dá a noção da "ética da convic
ção", que se funda na racionalidade científica e na intransigência em seus 
postulados, e a "ética da responsabilidade", que não dá de ombros a tais 
postulados, mas analisa o contexto e caminha dentro dos limites do possível 
entre as forças políticas que operam sobre os problemas, como alternativas 
de opção política. 

Algo dentro do tema desse artigo é inafastável: é passada a hora de uma 
revisão de dogmas, procedimentos e normas no sistema processual brasilei
ro, especialmente no que toca ao modelo de investigação criminal, que não 
tem conseguido atingir com eficiência, eficácia e efetividade seu escopo de 
controle social pela prevenção e punição da criminalidade. Beccaria (1983) 
já advertia ser "preferível prevenir os delitos do que precisar puni-los" (p. 92), 
mas também que "o rigor do suplício não é que previne os delitos com maior 

segurança, porém a certeza da punição" (p. 56), e que "quanto mais rápida 

for a aplicação da pena e mais perto acompanhar o crime, tanto mais justa e 
útil será" (p. 54), e isso somente se obtém através de um processo penal ágil. 
Em vários outros ramos do Direito pátrio já se operaram atualizações, mas 
nos campos penal e processual penal, que influem diretamente sobre os ní
veis de segurança e paz social, as mudanças sofrem oposição ferrenha. 

Demonstrou-se que desde o anteprojeto do Código de Processo Penal de 
1941 já se almejava uma maior agilidade na prestação jurisdicional; veio a 
"Constituição Cidadã" e deu o tom dos Juizados Especiais Criminais (art. 
98, I); passaram-se os anos até que na década de 90 se projetou repensar o 
modelo de persecução penal brasileiro ( Comissão "Pellegrini"), contudo, 
paralelamente, só em 1995 foram efetivados os Juizados Especiais; as mais 
recentes das propostas de alteração da legislação instrumental, reapresentadas 
em 2000, partiram de boa parte dos mesmos luminares da comunidade jurí
dica que, em 1990, as haviam tentado; desses juristas, no que toca à atuação 
das polícias militares na lavratura de termos circunstanciados nas ocorrên-
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cias de infrações penais de menor potencial ofensivo, à unanimidade pre
gam a legitimidade; em 2008, o Supremo Tribunal Federal assentou decisão 
com eficácia "erga omnes" e efeito vinculante; agora revive a idéia corpora
tivista de retrocesso pela ação legítima de um grupo de pressão que, com 
eficiência, articulou a alteração do Projeto de Lei n. 4.209, para afastar as 
polícias militares da atuação direta perante os Juizados Especiais Crimi
nais. 

Resta a esperança de que, se não o plenário da Câmara dos Deputados, 
ao menos o Senado Federal, na condição de casa revisora, não se submeta às 
pressões que podem retardar ainda mais a evolução do sistema processual 
penal brasileiro. 
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III. BUSCA EM ÔNIBUS RODOVIÁRIO 

SUMÁRIO 

ADILSONLUÍSFRANCONASSARO, Ca
pitão PM. Bacharel em Ciências Jurídicas. Pós
graduado em Direito Processual Penal na Es
cola Paulista da Magistratura. 

1. Introdução 2. Características do ônibus rodoviário 3. Principais infra
ções penais e modos de ação criminosa 4. Atuação contra o crime e a fisca
lização em ônibus rodoviário 5. Aspectos legais e algumas situações práti
cas 6. Procedimento Operacional-Padrão 

1. INTRODUÇÃO 
Desde que surgiram os primeiros veículos automotores, há mais de du

zentos anos, apareceram também condutas criminosas ligadas de alguma 
forma ao automóvel e às suas engenhosas variações. Obviamente, o crime 
ocorre onde está o homem e a condição de se encontrar em movimento é 
uma circunstância que permite o seu envolvimento em infrações penais re
lacionadas ao transporte. 

Na década de 1960 ocorreu a definitiva implantação e o desenvolvimen
to da indústria automobilística no Brasil. Verificou-se nessa fase a priorização 
do transporte rodoviário de pessoas e de mercadorias em contraponto ao 
transporte ferroviário. Os governos passaram a investir muito na abertura 
de rodovias e na pavimentação de trechos já existentes. 

Nas décadas seguintes o transporte rodoviário cresceu vigorosamente, 
acompanhando o avanço da malha rodoviária que atingia distantes rincões 
no sentido oeste. Nesse contexto, os ônibus marcaram definitivamente o 
cenário das rodovias, transportando passageiros, suas bagagens e seus so
nhos por todo o país. 

Como praticamente tudo passou a circular pelas rodovias, as condutas 
criminosas se intensificaram, inclusive aquelas relacionadas ao transporte 
de objetos de ilícito em ônibus rodoviário. 
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Nos últimos anos as rodovias estaduais têm sido palco de significativas 
apreensões, resultantes de buscas veiculares realizadas pelo policiamento 
rodoviário. Dentre elas, sobressaem as buscas em ônibus rodoviário, pela 
sua complexidade e pelos efetivos resultados alcançados em algumas regi
ões no Estado de São Paulo, mesmo sem uma sistematização do conheci
mento e uma uniformização de procedimento, que constituem os objetivos 
deste estudo. 

A importância da busca em ônibus rodoviário é justificada pela missão 
constitucional da Polícia Militar na realização da polícia ostensiva e da pre
servação da ordem pública, atuando em quaisquer localidades do Estado, 
respeitada a competência dos órgãos policiais federais. 

2. CARACTERÍSTICAS DO ÔNIBUS RODOVIÁRIO 
O Código de Trânsito Brasileiro traz a definição de "ônibus" no seu 

anexo 1, qual seja: "veículo automotor de transporte coletivo com capacida
de para mais de vinte passageiros, ainda que, em virtude de adaptações com 
vista à maior comodidade destes, transporte número menor. 

1 

Já o Decreto nº 29.913, de 12 de maio de 1989, que aprovou o Regula
mento dos Serviços Rodoviários Intermunicipais de Transporte Coletivo de 

Passageiros, serviço regular no Estado de São Paulo, em seu artigo 13, pará
grafos 3º a 8º, estabeleceu as características dos chamados "ônibus rodovi
ários" em oposição aos ônibus suburbanos e os veículos de auto-lotação, 
possuindo as seguintes características: 

"l - as passagens são adquiridas com antecedência à realização das via
gens, proporcionando reserva de lugares; 

2 - a origem e o destino das viagens se processam em terminais rodoviá
rios e, na falta destes, em agências de vendas de passagens, ambos dotados 
de requisitos mínimos de capacidade, segurança, higiene e conforto; 

3 - o veículo possui especificação própria, identificado, entre outros, por 

apresentar apenas uma porta e proibição do transporte de passageiros em 
pé; possuir poltronas individuais, reclináveis, estofadas e numeradas; baga
geiros externos e porta-embrulhos internos destinados ao acondicionamen
to dos volumes que acompanham os passageiros e ao transporte de enco-

1
Lei Federal n.º 9.503, de 23 de setembro de 1997. Anexo 1 (Dos Conceitos e Definições). 
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mendas; 
4 - não permite o transporte de passageiros em pé; 
5 - proporciona viagens em geral expressas com número reduzido de 

paradas, adstritas aos pontos de apoio; 
6 - utiliza rodovias inseridas em regiões predominantemente não contur

badas proporcionando viagens em velocidades relativamente uniformes." 
Portanto, são excluídos do conceito de ônibus rodoviário os microônibus, 

as auto-lotações e os ônibus suburbanos, estes com eventual autorização 
para o transporte de pessoas em pé, ainda que circulando em rodovias. 

Além dos chamados ônibus rodoviários de linhas regulares, interessam 
ao estudo os ônibus que circulam sob o regime de fretamento, com as mes
mas características físicas daqueles, conforme previsão do art. 2º, da Reso
lução n.º 1.166, de 05 de outubro de 2005, da Agência Nacional de Trans
portes Terrestres (ANTT). São três os tipos nessa categoria: o chamado 
"turístico", que é praticado por empresas de turismo com finalidade turísti
ca; o fretamento "eventual"; e o "contínuo". 

Enfim, os ônibus rodoviários selecionados para buscas, para o propósito 
de prevenção e repressão aos crimes relacionados ao transporte de objetos 
de ilícito, possuem características físicas e de circulação uniformes. Tal cir
cunstância permite uma padronização de procedimento para verificação dos 
passageiros, de suas bagagens de mão e de suas bagagens de maior volume, 
estas em regra acondicionadas no bagageiro. 

3. PRINCIPAIS INFRAÇÕES PENAIS E MODOS DE AÇÃO CRIMINO
SA 

Várias condutas que configuram infração penal podem se desenvolver no 
interior de um ônibus rodoviário ou por meio dele. Integram o conjunto de 
indivíduos nos limites do espaço físico do ônibus, capazes de envolvimento 
em ações e omissões de interesse da Justiça Criminal: os passageiros, o 
motorista e, em alguns casos, também os tripulantes, que são guias de via
gem, ou auxiliares dos respectivos motoristas. 

Já foram registradas as mais diversas infrações penais praticadas medi
ante uso de ônibus rodoviário ou, simplesmente, praticadas em seu interior. 
Essa afirmação é baseada em ocorrências atendidas a pedido de motoristas 
que, diante de constatação ou de simples suspeita de prática de ilícito penal, 
param o ônibus junto às Bases Operacionais para que se realize a interven
ção policial e, por vezes, a repressão imediata com os registros devidos. Das 
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infrações não relacionadas propriamente ao transporte, já ocorreram: fur
to, roubo, estelionato, rixa, perturbação do sossego, uso de documento fal
so, dano, atentado violento ao pudor e ato obsceno, dentre várias outras. 

Apesar da diversidade de condutas possíveis, destacam-se aquelas relaci
onadas ao transporte de objetos de ilícito pela sua freqüente incidência. E, 
dentre esses objetos, sobressaem-se as drogas, as armas e munições e obje
tos variados de contrabando e de descaminho, além de medicamentos. 

Procura-se, durante a busca, individualizar os responsáveis pelos objetos 
transportados, sob pena de se configurar, ao final, a materialidade e não a 
autoria do delito descoberto. 

Em comum, os crimes relacionados ao transporte são classificados pela 
doutrina penal como "permanentes", no que se refere ao período 
consumativo, diferentemente do crime instantâneo que se consuma num só 
instante, a exemplo do homicídio, como define Paulo José da Costa Júnior: 
"Crime permanente é um crime único, em que a conduta e o evento se 
protraem no tempo. Há um período consumativo, composto de vários mo
mentos consumativos. A lesão ao bem jurídico é contínua, não se interrom
pe jamais".

2 

O reconhecimento do constante estado de consumação é importante, 
pois, na configuração do transporte ilícito, dele decorre que poderá haver 
prisão em flagrante do autor durante todo o tempo em que durar o seu 
completo deslocamento até o ponto de entrega. Portanto, o órgão policial 
competente tem na busca veicular em geral uma oportunidade ímpar para 
reprimir atividades criminosas relativamente comuns, surpreendendo o in
frator em flagrância delituosa quando da localização do objeto de ilícito sob 
sua responsabilidade, em qualquer momento do transporte. 

3.1. Transporte de drogas 
A Lei Federal nº 11.343/96 apresenta normas penais em branco, eis que 

dependem de documentos externos para a qualificação, em primeiro mo
mento, de quais são as substâncias reconhecidas como droga - proibida como 
regra - e, em segundo momento, da existência ou não de autorização legal 
ou regulamentação para o seu uso. O documento a que se refere o art. 1 º da 

2
COSTA JÚNIOR, Paulo José da. Curso de Direito Penal. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1997. 1.v. p. 7. 
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Lei ("listas atualizadas periodicamente") é atualmente a Portaria nº 344/98 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária -Anvisa, do Ministério da Saú
de, atualizada por outras portarias do mesmo órgão. 

A lei estabeleceu tratamento extremamente diferenciado para o usuário 
dependente de droga, que não está sujeito à pena de privação de liberdade 
( art. 28, relacionado ao porte), em relação ao traficante ( art. 33) que se 
tornou alvo de pesadas penalidades. 

3 
Ainda, o art. 44 colocou sérias restri

ções ao traficante, quando prevê que os crimes do art. 33, caput e parágrafo 
1 º, e 34 a 37 são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anis
tia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas 
de direitos. 

Em ambos os tipos - de ação múltipla - foram incluídas as condutas de 
"transportar" e de "trazer consigo". O que distingue o porte do tráfico ilíci
to é a finalidade, descrita pelo respectivo elemento normativo, ou seja, se a 
droga é destinada ao consumo próprio do autor ou para fornecimento a 
outrem. Em qualquer caso o dolo é essencial, pois não foram previstas mo
dalidades culposas. 

Quando o autor traz a droga junto ao seu corpo (por exemplo, nos bol
sos) ou em bagagem de mão guardada embaixo de sua poltrona ou no porta
embrulho do ônibus, na direção do seu assento, em pequena quantidade, 
entendida como tal o suficiente para seu próprio uso, tem-se a convicção de 
que ele "trouxe consigo" droga para consumo pessoal. Todavia, conforme 
julgado: ':A pequena quantidade de droga apreendida por si só, não é sufici
ente para ensejar a desclassificação do delito, ainda mais quando há outros 
elementos aptos à configuração do crime de tráfico". 

4 

Quando a droga é encontrada no bagageiro (lado externo do ônibus) a 
conduta é, sem dúvida, a de "transportar", faltando verificar a finalidade. 
No caso de localização de droga em volume além do que seria razoável para 
uso particular, restará a interpretação de que se configurou o tráfico ilícito 
(art. 33). Da mesma forma, aquele que transporta em uma bagagem de mão, 

3 
A "pena" para quem porta drogas é de: I - advertência sobre os efeitos das drogas; II - prestação de 

serviços à comunidade; III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 
28). Já a pena para o traficante é de: reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 
{quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. 
STJ: HC 44119/BA. 
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no porta-embrulho do ônibus, ao lado ou embaixo da poltrona, volume con
siderável de droga, por esse critério estará incurso na conduta de tráfico 
ilícito. 

Ainda, constata-se que os traficantes de maior capacidade têm contrata
do indivíduos que se arriscam em levar em suas bagagens quantidades de 20 
a 60 Kg de drogas por viagem, em ônibus de linha regular com destino aos 
grandes centros consumidores como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Hori
zonte e outros. São conhecidos como "mulas" e recebem mínimas informa
ções a respeito da origem e do destino da droga, de modo que o risco é 
assumido de forma pessoal, em troca de um pagamento que gira em torno 
de R$ 500,00, recebidos no ato de entrega, no ponto final. Esses ônibus são 
provenientes de regiões onde há grande oferta de droga e, por vezes, o "tra
ficante intermediário" - que assume o contrato de risco com passagens pa
gas - viaja em ônibus fora do eixo principal do itinerário para despistar a 
fiscalização, realizando baldeações. 

A maior parte da droga apreendida em ônibus é constituída de tabletes 
de maconha prensada ("Cannabis Sativa") pesando 500 g ou 1 Kg cada um, 
envoltos em papel celofane transparente ou colorido, acondicionados em 
bolsas de viagem ou camuflados nas mais diversas formas que a criatividade 
humana pode idealizar. E também há registros expressivos de transporte de 
haxixe, cocaína em pasta, ou refinada ( em pó), esta dentro de cápsulas no 
estômago de passageiros, crack e frascos de lança-perfume, dentre outras 
drogas.

5 
Assim, o produtor e o grande distribuidor pulverizam as ações de 

transporte e, com isso, diminuem o risco de perdas em decorrência de even
tuais apreensões, além de transferirem o risco de prisão ao intermediário 
contratado. 

3.2. Transporte de armas, munições e acessórios 
Dentre as infrações penais previstas na Lei Federal nº 10.826/03 ( do art. 

12 ao art. 21 ), três apresentam o verbo "transportar" junto às outras condu
tas relacionadas respectivamente em cada tipo, tratando-se de crimes de 

'"Cloreto de etila" é a substância proibida no Brasil conforme Portaria SVS/MS 344/98 e encontrada no 
1 ança-perfume, em frascos que vêm normalmente da Argentina, via Foz do Iguaçu, transportados em veí
culos particulares ou em ônibus de linha regular ou fretado. Também a Lei nº 5.062, de 04/07/66 proíbe 
,, fabricação, comércio e uso do lança-perfume em todo o território nacional, nos seus art. 1 º e 2º. 
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ação múltipla. São eles: art. 14, "porte ilegal de arma de fogo de uso permi
tido"; art. 16, "posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito" e art. 
17, "comércio ilegal de arma de fogo". Portanto, qualquer dessas infrações 
penais pode ser perpetrada mediante o uso de ônibus rodoviário. 

No caso do art. 14, o autor incide na conduta de "portar" ou "transpor
tar" a arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, sem autoriza
ção e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Importa a 
finalidade que, diversamente do propósito de comércio, limita-se à manu
tenção do objeto de ilícito em uma relação de proximidade. 

Entende-se por acessório tudo o que pode acompanhar o objeto princi
pal, que é a arma, para a realização do disparo, a exemplo de mira acoplável, 
silenciador, carregadores sobressalentes etc. Munição é o cartucho íntegro, 
capaz de alimentar arma de fogo. 

O porte de arma é constatado normalmente nas buscas pessoais e corres
ponde à situação de se ter arma ( acessório e munição da mesma forma) ao 
alcance sem a necessidade de que ela se apresente ostensiva ou que seja 
exibida pelo portador. Aliás, quando portada, quase sempre a arma se en
contra ocultada. Já o transporte, previsto também no caput do mesmo cri
me do art. 14 ("porte ilegal de arma de fogo de uso permitido"), corresponde 
à estrita locomoção do objeto de um local para outro e também depende de 
autorização, além do registro. 

Em termos práticos, se o objeto de ilícito ( arma, acessório ou munição) 
estiver guardado em uma bolsa no bagageiro do ônibus, têm-se a conduta de 
transportar. Quando de alguma forma junto ao corpo, ou em bagagem de 
mão ao alcance imediato do autor, caracterizar-se-á o porte. Quanto à arma 
especificamente, o texto legal tornou irrelevante a circunstância de se en
contrar pronta para o uso, ou seja, é indiferente se ela estava ou não muni
ciada, alimentada e carregada no momento da localização. 

A pena é de reclusão de dois a quatro anos, além de multa, e importa 
notar que, conforme parágrafo único, do art. 14, o crime é inafiançável, 
salvo quando a arma de fogo estiver registrada em nome do autor. 

A mesma interpretação das condutas quanto ao porte e ao transporte é 
aplicada quando se trata de arma, acessório ou munição "de uso proibido ou 
restrito", sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regu
lamentar, conforme art. 16, com pena maior, qual seja, reclusão de três a 
seis anos, e multa. Nessa mesma pena grave incorre quem porta ou trans
porta arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de iden-
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tificação raspado, suprimido ou adulterado, seja a arma de uso proibido, 
restrito, ou não (inciso IV do mesmo artigo). 

O porte ilegal de arma de fogo praticado por passageiros de ônibus rodo
viários não é incomum. Já o transporte de mais de uma unidade, acessórios 
ou quantidade expressiva de munição, que em tese pode configurar o tráfico 
ilícito, ou melhor, "comércio ilegal" nos termos do art. 17, depende da veri
ficação da finalidade e constitui situação rara pelo histórico de apreensões 
recentes. 

Para o comércio ilegal ( art. 17) a pena é de reclusão, de 4 (quatro) a 8 
(oito) anos, e multa. No caso de tráfico internacional, a conduta é prevista 
no art. 18, com essa mesma pena, nos seguintes termos: "Importar, expor
tar, favorecer a entrada ou saída do território nacional, a qualquer título, de 
arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização da autoridade compe
tente". 

3.3. Transporte de objetos variados de contrabando e de descaminho 
O art. 334 do Código Penal, Decreto-Lei n.º 2.848/40, prevê o crime de 

contrabando ou descaminho nos seguintes termos: "Importar ou exportar 
mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito 
ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. 
Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos". 

Apesar de descritas conjuntamente no mesmo artigo, impondo-se a mes
ma pena, há diferença técnica entre as ações delituosas de contrabando e de 
descaminho que possuem elementos normativos diversos, como reconhece 
a doutrina, mesmo levando em conta que o uso da disjuntiva "ou" tornaria 
equivalentes as respectivas condutas. Diferenciando as modalidades, ensina 
Julio Fabbrini Mirabete: 

''A primeira parte do art. 334, caput, refere-se ao contrabando, ou seja, à 
conduta de importar ou exportar mercadoria proibida. Importar significa 
trazer para o país e exportar é tirar dele qualquer mercadoria, pouco rele
vando se o faça através de alfândega ou fora dela. Nessa primeira modalida
de é necessário que o objeto material seja mercadoria proibida, que inclui 
não só a que o é em si mesma (proibição absoluta), como a que o é apenas 
em determinadas circunstâncias (proibição relativa). ( ... ) Na segunda parte 
do caput do art. 334, a lei refere-se ao descaminho, em que o crime se con
figura pela fraude empregada para evitar o pagamento de direito ou imposto 
devido pela entrada ou saída de mercadoria não proibida. 

6
" 
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Quanto aos sujeitos, importa notar que é comum a associação de várias 
pessoas para a sua prática, o que caracteriza o crime de formação de quadri
lha ou bando, em concurso material com o respectivo delito do art. 334. 7 

Havendo participação de funcionário público na ação criminosa, este pode
rá responder pelo crime do art. 318, também do Código Penal, no caso de: 
"Facilitar, com infração de dever funcional, a prática de contrabando ou 
descaminho", com previsão de pena de reclusão, de 03 (três) a 08 (oito) 
anos, e multa, como prevê o referido artigo. 

A atuação policial tem reprimido o transporte de objetos de contraban
do ou descaminho em ônibus rodoviário, destacando-se as apreensões de 
equipamentos de informática e eletro-eletrônicos em geral, além de cigarros 
e bebidas trazidos ilegalmente do exterior, especialmente do Paraguai.8 

Quem transporta tais produtos nessa condição está sujeito à prisão e 
apreensão dos objetos transportados, em qualquer momento do seu deslo
camento, pois a origem ilegal do material vincula o responsável ao contra
bando ("importar ou exportar mercadoria proibida"') e a falta de docu
mentos de importação, se não proibida a mercadoria, vinculam-no ao 
descaminho ("iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou impos
to devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria"). 

3.4. Transporte de medicamentos 
A detida análise do transporte de produto destinado originariamente a 

fins terapêuticos ou medicinais, que geralmente se apresenta em forma de 
comprimidos, é justificada em razão das recentes e expressivas apreensões 
desse tipo de material a partir de buscas em ônibus rodoviários. O seu pe
queno volume enseja transporte de significativa quantidade de comprimidos 
por viagem, chegando a milhares em alguns casos. 

Na maior parte das ocorrências de apreensão configura-se o crime con
tra a saúde pública previsto no art. 273 do Código Penal. O dispositivo pos
sui redação abrangente para coibir as ações de "falsificar, corromper, adul-

''MIRABETE, Júlio Fabrini. Manual de Direito Penal. 9. ed. São Paulo: Atlas, 1995, 3.v., p. 368. 
7Art. 288, do Código Penal: "Associarem-se mais de três pessoas, em quadrilha ou bando, para o fim de 
cometer crimes. Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos". 
8Conforme Decreto-lei n.º 399/68, constitui contrabando a importação de fumo estrangeiro. 

Revista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 60 - out/nov/dez 2008 53 



terar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais", com 
pesada pena de 10 (dez) a 15 (quinze) anos de reclusão, e multa. 

A conduta de quem transporta amolda-se à descrição do parágrafo 1 º, 
parágrafo 1 º-A e parágrafo 1 º-B, no mesmo art. 273, conforme a situação, 
nos seguintes termos: 

"§ 1º - Nas mesmas penas incorre quem importa, vende, expõe à venda, 
tem em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribui ou entrega a 
consumo o produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado. 

§ 1 º-A - Incluem-se entre os produtos a que se refere este artigo os me
dicamentos, as matérias-primas, os insumos farmacêuticos, os cosméticos, 
os saneantes e os de uso em diagnóstico. 

§ 1 º-B - Está sujeito às penas deste artigo quem pratica as ações previstas 
no § 1 º em relação a produtos em qualquer das seguintes condições: 

I - sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária compe
tente; 

II - em desacordo com a fórmula constante do registro previsto no inciso 
anterior; 

III - sem as características de identidade e qualidade admitidas para a 
sua comercialização; 

IV - com redução de seu valor terapêutico ou de sua atividade; 
V - de procedência ignorada; 
VI - adquiridos de estabelecimento sem licença da autoridade sanitária 

competente." 
Assim, por exemplo, quem importa o produto "Cytotec, com princí

pio ativo Misoprostol, 200mg, blister contendo 10 comprimidos", fabricado 
pela empresa Continental Pharma, estabelecida na Itália, pratica a conduta 
do inciso I, do parágrafo 1 º-B, do art. 273, em razão da determinação de 
apreensão constante da Resolução nº 1.232, de 30 de julho de 2003, da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Isso ocorre em razão de que o 
produto é fabricado e comercializado sem registro e a empresa não possui 
Autorização de Funcionamento, segundo os critérios desse mesmo órgão. 

O Cytotec em comprimido tem como original finalidade terapêutica o 
tratamento de doenças gástricas; no entanto, é distribuído e comercializado 
clandestinamente como abortivo em clínicas, em farmácias e até em barra
cas de camelôs. Além do produto italiano, já foram apreendidas marcas de 
fabricação norte-americana e francesa transportadas em ônibus rodoviários 
vindos de Foz do Iguaçu e, nesses casos, apesar de não haver portaria 
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proibitiva da Anvisa, configura-se o crime previsto no artigo 273 do CP, 
parágrafo 1º-B, inciso VI, em razão da entrada do produto no país por meio 
do Paraguai.

9 

Remédios para a impotência sexual masculina, falsificados ou originais, 
todos sem registro nos órgãos de saúde do Brasil, também são apreendidos. 
A maior parte refere-se a remédios de laboratórios conceituados e com no
mes conhecidos no mercado, a exemplo do "Viagra" do laboratório Pfizer, o 
"Cialis" do laboratório Lilly e o "Levitra" do laboratório Bayer, objetos de 
falsificação. Existem também produtos fabricados no Paraguai, na China ou 
em países da Europa, que trazem na fórmula os princípios ativos encontra
dos nesses mesmos remédios ("Sildenafil", do Viagra; "Tadalafil", do Cialis; 
"Vardenafil" ou "Vardenafila" do Levitra), porém são identificados com 
nomes fantasia tais como o Pramil, o Valient e o Potent. Depois de entre
gues no ponto de destino, os produtos são distribuídos e comercializados 
clandestinamente em barracas de camelôs, postos de combustíveis às mar
gens de rodovias, onde há pontos de prostituição e também em algumas 
farmácias. 

Com relação aos anabolizantes, também apreendidos em grande quanti
dade, o produto identificado como "Decadurabolin" é o mais conhecido e 
tem como consumidores usuários freqüentadores de academias de musculação 
ou de fisiculturismo. As marcas são variadas, quase todas em língua inglesa 
e fabricados nos Estados Unidos ou em países da Europa e, em alguns ca
sos, na Argentina. Ainda, grande parte dos produtos apreendidos, chama
dos "anabolizantes", compreende medicamentos de uso original veteriná
rio, ministrados em eqüinos. 

Lembre-se que a Lei n.º 9.695, de 20 de agosto de 1998, acresceu o 
inciso VII-B ao art. 1 º da Lei dos Crimes Hediondos (Lei n.º 8.072/90), 
transformando a conduta do art. 273 do Código Penal em crime hediondo. 
Portanto, nos termos do art. 2º, da Lei n.º Lei n.º 8.072/90, aquele que 
transporta os referidos produtos, tal como o traficante de drogas, não terá 
benefícios processuais, conforme segue: "Os crimes hediondos, a prática da 

9
lnfonnações sobre apreensões diversas registradas na Seção de Administração da 3ª Cia, do 2º BPRv 

e informações sobre os produtos obtidas em entrevistas com os Sargentos que comandam equipes de 
TOR na mesma área. 
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tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, e o terrorismo são 
insuscetíveis de: I - anistia, graça e indulto; II - fiança". 

4. ATUAÇÃO CONTRA O CRIME NAS RODOVIAS E A FISCALIZA
ÇÃO EM ÔNIBUS RODOVIÁRIO 

O efetivo da Polícia Militar que desenvolve policiamento rodoviário em 
rodovias estaduais atua na área de polícia de segurança por competência 
originária, inerente à própria condição policial-militar, e atua na área de 
polícia de trânsito, simultaneamente, por competência derivada de convê
nio firmado com o órgão executivo de trânsito competente, no caso, o DER. 
Nota-se que o efetivo apóia as ações dos agentes da Agência Nacional de 

Transporte Terrestre (ANTf) e da Agência Reguladora de Serviços Públi
cos Delegados de Transporte (ARTESP), esta também parte integrante do 
mesmo convênio, durante suas fiscalizações propriamente voltadas às nor
mas de transporte nas rodovias estaduais. 

Diante da histórica atuação da Força Pública, hoje Polícia Militar do Es
tado de São Paulo, no âmbito do policiamento rodoviário, aperfeiçoou-se ao 
longo do tempo a dualidade das ações policiais nas rodovias paulistas, ora 
na esfera de polícia de trânsito, ora na esfera de polícia de segurança. 

A bem da verdade, essas duas áreas de ação hoje praticamente se inte
gram e se complementam no momento de uma abordagem e de uma fiscali
zação. Na mesma intervenção, o policial verifica eventuais irregularidades 
na esfera de trânsito e tem a possibilidade de realizar busca pessoal e veicu
lar, além de consulta às bases de dados disponíveis para verificação de pen
dências judiciais em relação ao indivíduo e também ao veículo. A ordem de 
parada para fiscalização, preliminarmente na área de trânsito, é uma opor
tunidade preciosa para a intervenção policial na esfera de polícia de segu
rança, nas mais diversas situações e na dinâmica própria de circulação nas 

rodovias. 
Nessa circunstância, o fator surpresa é ponto fundamental. O cidadão 

abordado por um policial que exerce fiscalização de trânsito por vezes não 
espera que tal agente avance em sua intervenção para realizar uma busca 
veicular. Desse modo, relata-se que vários criminosos já foram surpreendi
dos e presos em flagrante em razão de transportarem objetos de ilícito e 
acreditarem que a fiscalização seria limitada à simples verificação de docu
mentos, constatação da presença, eficiência e operância dos equipamentos 
obrigatórios e verificação das condições gerais do veículo. 
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Também no campo da prevenção, tem-se a convicção de que a simples 
presença do policial militar uniformizado em operação, o posicionamento 
estratégico das viaturas e o funcionamento permanente das Bases Operacio
nais são capazes de coibir a prática de um número incalculável de ilícitos 
penais, pela certeza da constante vigilância. Pelo mesmo motivo, as infra
ções de trânsito seriam evitadas pelo efeito preventivo geral decorrente da 
visibilidade da força de fiscalização, por sua própria característica ostensi
va. 

Ao longo de mais de seis décadas de ininterrupta atuação, o policiamen
to rodoviário acompanhou as rápidas transformações da sociedade e inves
tiu muito na ação de combate à criminalidade para atender à demanda por 
maior segurança nas rodovias, em seu sentido amplo. O efetivo se especi
alizou na área de polícia de segurança sem descuidar das missões próprias 
de trânsito. 

Passo fundamental na valorização do enfrentamento à criminalidade cres
cente deu-se com a criação do Tático Ostensivo Rodoviário na década de 
80, com equipes de no mínimo três homens, bem treinados e equipados, em 
viaturas maiores que as tradicionais e também com maior capacidade béli
ca. 

Nessa época, a ação criminosa de maior impacto social nas rodovias era 
a de conduzir para negociação em outros países da América do Sul os veícu
los furtados ou roubados nas grandes cidades brasileiras. Nas décadas se
guintes, o cenário foi alterado para prevalecer a prática de tráfico de drogas 
e de armas, além do transporte de outros objetos de ilícito em veículos di
versos. 

Na área do 2º BPRv, que engloba eixos rodoviários que fazem ligação do 
Mato Grosso do Sul e norte do Paraná com a cidade de São Paulo, Belo 
Horizonte e outras localidades, vêm sendo mantidos números expressivos 
de apreensões decorrentes de bem sucedidas buscas veiculares, especial
mente de drogas ( com prisões de traficantes), dentre outros resultados im
portantes. Confirmando essa assertiva, verifica-se que no período de 2003 a 
2007 manteve-se uma média de 6.324 Kg de droga apreendida por ano, 
conforme dados da sua Seção Operacional. 

Interessante ressaltar o total de apreensões de drogas realizadas por toda 
a Polícia Militar no Estado de São Paulo, no mesmo período, em Kg, para 
mensurar a relevância do trabalho regional desenvolvido, conforme segue: 
2003 - 15.262,344; 2004 - 14.090,986; 2005 - 20.617,197; 2006 - 19.322,422 
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e 2007 - 35.737,433.
10 

Calculando-se a participação apenas do 2º BPRv no 
total dessas apreensões, conclui-se que a média dos últimos cinco anos é de 
32,8%, ou seja, praticamente um terço das apreensões no Estado (2003: 
31,1 %; 2004: 43,0%; 2005: 42,1 %; 2006: 30,3% e 2007: 17,4% ). 

Para identificar a participação de cada espécie de veículo no transporte 
da droga apreendida no âmbito do 2º BPRv, foram analisadas cada uma das 
ocorrências de 2007. Verificou-se que o ônibus rodoviário alcançou a se
gunda posição dentre os veículos mais utilizados, pelo critério de quantida
de de droga apreendida, conforme segue: automóvel 42,50%; ônibus (rodo
viário) 28,30%; caminhão 23,71 %; caminhonete 4,30%; motocicleta 1,18% 
e bicicleta 0,01 % . 

A busca pode ser compreendida como um dos momentos da fiscalização, 
em sentido amplo, iniciada com a ordem de parada. Segue-se a solicitação 
dos documentos do motorista e do veículo, a busca propriamente dita e a 
identificação de pessoas. Em linhas gerais, o procedimento completo visa a 
presença do policiamento ostensivo no sistema de transporte coletivo, a ve
rificação do cumprimento das exigências legais relativas ao veículo e ao con
dutor na área do trânsito e do transporte e, especialmente, a prevenção e a 
repressão quanto aos ilícitos penais praticados em função da utilização do 
ônibus rodoviário ou mesmo contra os ocupantes do veículo. 

A busca em ônibus rodoviário envolve situação delicada para o policial e 
para os ocupantes, pelo conflito de interesses e pela possibilidade de reação 
contrária por parte dos passageiros que têm sua viagem interrompida ou até 
mesmo por parte de indivíduos que se utilizam do transporte coletivo para 
perpetrarem ações criminosas. 

As primeiras fiscalizações de que se tem notícia, com foco na apreensão 
de objetos de ilícito, ocorreram ainda em meados da década de 1990. A 
iniciativa partiu do 2º Sgt PM 792467-4 Valter de Messias, da área da atual 
2ª Cia, do 2º BPRv, Presidente Prudente, que resolveu verificar com rigor 
até então incomum as bagagens e passageiros de ônibus provenientes da 
região de divisa com o Paraguai, fiscalizando-os na divisa do Estado de São 
Paulo com o Mato Grosso do Sul, junto com sua equipe em serviço. 

10
Dados obtidos junto à 2ª EM/PM, com base nas informações divulgadas em referência à Resolução 

SSP-160, de 8-5-2001. O ano de 2007 foi o mais produtivo: surpreendentemente, a Polícia Militar de 
São Paulo apreendeu mais que o dobro da média dos quatro anos anteriores (média de 17.322,421 Kg). 
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Os resultados que se seguiram, particularmente quanto à apreensão de 
drogas em grande quantidade, armas, munições e produtos de contrabando 
e de descaminho incentivaram o aperfeiçoamento e a continuidade dessas 
buscas, além da paulatina difusão da linha de ação para outras equipes no 
âmbito do 2º BPRv, alcançando-se as demais Unidades do CPRv. 

A divulgação dos conhecimentos ocorreu a partir do ano 2000, de forma 
mais ampla, com a implantação dos chamados "Encontros de TOR", que 
permitiram a integração das equipes e o intercâmbio de experiências, dentre 
elas, a do procedimento de busca em ônibus. 

No âmbito da 3ª Cia do 2º BPRv, com sede em Assis, destacaram-se 
igualmente alguns graduados como chefes de equipes em fiscalização de ônibus 
rodoviário, dentre eles, o 1º Sgt PM Valmir Dionizio, o 2º Sgt PM Célia Mar
cos Sampaio e o 2º Sgt PM Paulo César Lopes Furtado. A equipe formada 
pelo 2º Sgt PM Paulo, Sd Genésio e Sd Valter foi responsável pela maior 
apreensão de drogas em ônibus de que se tem conhecimento, ou seja, 2.040 
Kg de maconha e 10 Kg de haxixe, em busca realizada em abril de 2004.

11 

A 3ª Cia do 2º BPRv abrange parte do sudoeste do Estado, compreen
dendo as regiões de Assis, Marília e Ourinhos, trecho de divisa com o Paraná, 
com 1.354 Km de rodovias estaduais que interligam 57 municípios. Consti
tui, portanto, uma amostra interessante para análise das apreensões de dro
gas resultantes de buscas veiculares, confirmando-se a importância das bus
cas em ônibus. Surpreende o fato de que, levando-se em conta as ocorrênci
as no período de 2003 e 2007, atinge-se a média de 3.064 Kg de droga 
apreendida ao ano. 

Das 104 apreensões realizadas em 2007, envolvendo desde simples porte 
até tráfico internacional de drogas, 34 ocorreram como conseqüência de 
buscas em ônibus rodoviários, correspondendo a 32,6% dos casos, ou seja, 
praticamente um terço deles. Destaca-se que a média de ônibus fiscalizados 
é de três por turno de serviço, envolvendo geralmente uma equipe TOR, 
com apoio do efetivo das Bases Operacionais.

12 

11
NASSARO, Adilson Luís Franco. Policiamento Rodoviário: cinqüenta anos com sede em Assis -

histórico, imagens, personagens, depoimentos. Assis: Triunfal, 2008, p. 73. 
12

Dado obtido pela média dos registros de relatórios de serviço das equipes TOR da 3ª Cia do 2º BPRv, 
durante o ano de 2007. O número é pequeno em relação à média de veículos fiscalizados de um modo 
geral (de 500 a 600 por dia no âmbito da subunidade, por dia). As dificuldades próprias da busca em ônibus 
naturalmente impõem a limitação do número de veículos fiscalizados por turno e equipe de serviço. 
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De acordo com o DENATRAN, a frota de veículos no Brasil alcança 
atualmente 54 milhões e, destes, apensa 395 mil são ônibus (urbano ou ro
doviário), ou seja, menos de 0,5% dos veículos no país são ônibus rodoviá

rios. No entanto, o número expressivo de apreensões demonstra que essa 

modalidade de transporte continua bastante utilizada para a prática crimi

nosa, mesmo diante das ações fiscalizadoras desenvolvidas em algumas regi

ões. 
Pela análise dos anos anteriores, ainda no âmbito da mesma subunidade, 

também se confirma a relevância da busca em ônibus rodoviário. Em 2006 

foram 78 as ocorrências envolvendo drogas e 35 delas com apreensões em 
ônibus, ou seja, 44,8% do total; já em 2005, foram 70 ocorrências e, destas, 

27 com apreensões em ônibus, o que representa 38,5% dos casos. 

Esses números foram alcançados como conseqüência da estratégia de 

sistematização das buscas sem a dependência de ordens superiores ou de 

operações específicas, graças à experiência dos encarregados de equipes, o 

incentivo e o apoio dos seus comandantes. 

Por fim, existe também a situação particular de alguns ônibus em freta
mento eventual que transportam parentes de réus presos para visitas em 
estabelecimentos prisionais de diversas cidades do interior, nos finais de 

semana. Levando em conta que nesse caso, em regra, os passageiros são 
mulheres e crianças, torna-se muito importante a presença de policiais fe
mininas para realização das buscas pessoais. Respeitada tal peculiaridade, 
defende-se o procedimento padronizado de busca em ônibus rodoviário pe
las coincidentes características físicas dos veículos utilizados para esse fim, 
bem como, o tipo de transporte realizado, ou seja, coletivo em regime de 
fretamento. 

5. ASPECTOS LEGAIS E ALGUMAS SITUAÇÕES PRÁTICAS 
A legislação brasileira prevê como modalidades de busca a pessoal e a 

domiciliar, conforme art. 240 do CPP. A doutrina entende que não é exten

siva ao veículo a proteção domiciliar, razão pela qual a busca veicular é 
considerada extensão da busca pessoal ou um desdobramento desta.

13 

13
MIRABETE, Júlio Frabrini. Processo penal. 13 ed. São Paulo: Atlas, 2002, p. 322; e DE OLIVEIRA, 

Eugênio Pacelli. Curso de processo penal. 5 ed. Belo Horizonte: Dei Rey, 2005, p. 359, dentre outros. 
Ressalta-se que, caso o veículo sirva como moradia de fato, a exemplo dos "motorhome", assim 
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Quando o veículo se trata de ônibus, aumenta-se a complexidade da bus
ca pela presença de maior quantidade de pertences, pelo espaço maior a ser 
revistado e pelo maior número de pessoas envolvidas, na condição de sujei
tos passivos - em relação à busca - por fazerem uso comum desse meio de 
transporte. O ônibus rodoviário, em particular, cobre grandes distâncias e 
faz ligações intermunicipais, interestaduais e até internacionais, sendo utili
zado por pessoas de características diversas, para várias finalidades, cum
prindo o mesmo itinerário. 

Entende-se também como complexa a busca em ônibus rodoviário em 
razão de que as classificações propostas para a busca pessoal, de acordo 
com trabalho deste autor já publicado, a ela se enquadram pontualmente, 
diante das características de cada ação policial 

14
• No campo prático, ela 

exige do agente: conhecimento pleno do que procura e das formas comuns 
de dissimulação empregadas, capacitação para o correto encaminhamento 
dos casos de apreensão com ou sem prisão, experiência e desenvoltura para 
enfrentar limitação de espaço físico de circulação - dentro do ônibus - e 
habilidade para lidar simultaneamente com um grupo quase sempre hetero
gêneo de pessoas já desgastadas pela viagem. 

Por isso a busca em ônibus rodoviário, bem realizada, é certamente um 
grande desafio para qualquer força policial. Ao mesmo tempo, os resulta
dos apresentam-se surpreendentes e compensatórios, posto que o crimino
so de média inteligência procura agir exatamente no espaço em que pressu
põe não ser alcançado pela capacidade policial. 

No seu plano de ação, o criminoso explora cuidadosamente os limites da 
intervenção do Estado. Desse modo: mulheres simulam gravidez para trans
portar tabletes de maconha fixadas com fita crepe na barriga; menores são 
empregados para dissimular transportes ilegais; bagagens com identifica
ções trocadas são usadas; produtos proibidos são escondidos nas áreas co
muns do veículo; estrangeiros fingem não compreender o que o policial fala 

originalmente classificados, ou alguns ônibus rodoviários que são adaptados e se transformam em 
verdadeiras casas móveis, a possibilidade de busca sem mandado passa a ser matéria discutível em razão 
do conceito de casa trazido pelo parágrafo 4º, do art. 150 do Código Penal, ex vi: ''A expressão casa 
compreende: 1- qualquer compartimento habitado; II- aposento ocupado de habitação coletiva; III
compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade". 
14

NASSARO, Adilson Luís Franco. A busca pessoal e suas classificações. Revista A Força Policial São 
Paulo: Polícia Militar do Estado de São Paulo, nº 51, 2007. 
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ou simplesmente fingem que estão dormindo e outras situações difíceis que 
se apresentam, exigindo experiência e bom preparo profissional, que envol
ve conhecimento jurídico, para sua solução. 

5.1. Natureza jurídica 
A busca em ônibus rodoviário é preventiva na maioria das vezes. Para a 

garantia da ordem pública são selecionadas linhas, horários e veículos de 
empresas supostamente utilizadas por criminosos para transportes ilícitos 
e, assim, a suspeição é caracterizada pelo histórico das apreensões recentes 
e prisões de passageiros. Desse modo o efeito preventivo é inquestionável. 
Durante a busca originariamente preventiva, todavia, a partir do momento 
em que se localiza objeto transportado ilegalmente ou objeto ilegal trans
portado, a busca passa a ter imediatamente interesse processual. 

Ainda sobre o efeito preventivo da busca em ônibus rodoviário, da mes
ma forma que em outras buscas legítimas, existe a convicção quanto à sua 
importância apesar da impossibilidade de mensurá-lo no que se refere aos 
crimes que foram evitados pelo desestímulo do infrator diante da perma
nente e sistemática ação policial ( efeito preventivo geral). Sabe-se o quanto 
já foi apreendido nesse tipo de transporte e quantos criminosos foram pre
sos, mas não é possível quantificar o que se evitou em termos de transporte 
de objeto de ilícito e outras práticas criminosas. 

Todavia, podem ocorrer casos de buscas processuais originárias em ôni
bus rodoviário, por exemplo, quando um serviço de inteligência policial 
monitora um carregamento de drogas que se encontra em uma mala de de
terminado passageiro. O crime é permanente ( tráfico ilícito), enquanto dura 
os seus efeitos ao longo do tempo gasto nesse transporte e a fundada suspeição 
- nesse caso praticamente a certeza - é individualizada, ou seja, recai sobre 
uma das pessoas. 

5.2. Nível de restrição de direitos individuais 
Conforme o grau de rigor dispensado ao ato, a busca pessoal é classifica

da como: preliminar (superficial) ou minuciosa (íntima), impondo maior ou 
menor restrição de direitos individuais. 

A busca em ônibus rodoviário se caracteriza pela superficialidade, levan
do-se em conta o seu aspecto coletivo em relação ao universo dos passagei
ros do respectivo ambiente. Se a busca é coletiva - ou seja, todos serão 
revistados -, então, em regra e por conseqüência lógica, ela é superficial. Em 
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princípio, portanto, é classificada como preliminar. 
Será motivada, no entanto, uma busca mais detalhada a partir do encon

tro de um objeto de ilícito transportado junto com o revistado ou em suas 
bagagens. Assim, haverá fundada suspeita em nível tal que se justificará 
uma busca pessoal com maior rigor e, nesse caso, caracterizar-se-á como 
processual, além de individual e minuciosa. 

Pode ocorrer, igualmente, situação em que o comportamento do passa
geiro ou as circunstâncias em que ele é surpreendido justifiquem uma busca 
pessoal mais cuidadosa, após a busca preliminar em que nada foi localizado. 
Exemplo disso é a constatação de antecedentes criminais após consulta em 
face do documento apresentado pelo passageiro e o seu nervosismo diante 
da ação policial, destoando do comportamento dos demais passageiros. 
Ocorreria então, nessa hipótese, uma busca pessoal preventiva, individual e 
minuciosa, em relação ao referido passageiro. 

Quanto à verificação das bagagens, não é possível distinguir formas mais 
ou menos rigorosas de busca, salvo com aUXI1io de meios externos, como é o 
caso do cão farejador. Então, por exemplo, uma busca superficial das baga
gens passaria apenas pela observação das reações do cão que a fareja, en
quanto a mais rigorosa implicaria completa manipulação da mala, com a sua 
abertura e total verificação do conteúdo, o que pode ser conseqüência natu
ral do sinal característico emitido pelo semovente, obviamente no enfoque 
da procura por drogas. 

Sem o uso de recursos complementares de verificação, em regra, por
tanto, a verificação das bagagens seguirá o mesmo nível de rigor - igual para 
todas - até mesmo pela preocupação de se evitar atos que possam ser classi
ficados ou simplesmente interpretados como discriminatórios. 

5.3. Abrangência em relação ao sujeito passivo 
A busca pessoal coletiva realizada em situações específicas constitui fór

mula de tratamento isonômico, enquanto a seleção sem critérios para busca 
individual pode caracterizar conduta discriminatória e por isso atentatória 
a dignidade humana. Nesse raciocínio, é o próprio caput do artigo 5º da 
Constituição Federal, em sua primeira parte, que nos dá a orientação, 
espelhando o ideário de igualdade que transformou a organização da socie
dade, a partir das idéias do iluminismo, movimento que pavimentou o cami
nho para a Revolução Francesa e a Idade Contemporânea, em importante 
passo na história da humanidade, ou seja: "Todos são iguais perante a lei, 
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sem distinção de qualquer natureza ... " 
Portanto, quanto ao sujeito passivo, a busca em ônibus é normalmente 

coletiva. Interessante notar que a seleção do veículo é individual, pois não 
seria razoável proceder busca em todos os ônibus rodoviários que passas
sem em determinado local, além de impraticável. Contudo, a seleção de um 
ou de outro passageiro para a busca pessoal minuciosa também é possível, 
pela fundada suspeita, após a busca superficial em que nada é localizado. 

Mediante uso do critério de suspeição para realizar algumas buscas pes
soais minuciosas por ônibus abordado, além da busca preliminar, as equipes 
têm alcançado êxito na localização de pequenas porções de droga dentro de 
peças de vestuário íntimo e também no interior dos calçados de alguns pas
sageiros. 

Essa amostragem baseada na observação de reações comportamentais 
suspeitas é conveniente levando em conta a limitação da busca superficial 
inicialmente realizada nos passageiros sentados, característica da busca em 
ônibus rodoviário. 

5.4. Tangibilidade corporal 
Quanto à existência ou não de contato físico entre o agente e o revistado, 

ou seja, de tangibilidade corporal, a busca pessoal pode ser classificada como 
direta ou indireta. 

Apesar do uso cada vez mais comum de meios alternativos como esteiras 
com raio x, cães farejadores e equipamentos de detecção magnética ou de 
análise de amostra molecular ( espectômetro ), a busca pessoal indireta não 
se revela, por enquanto, eficiente para substituir por completo a busca pes
soal direta, realizada com o tato e a visão, pela variedade de formas e com
posições dos objetos ilegalmente transportados, alguns deles muito 
dissimuladamente. 

Além do transporte de cocaína no estômago, prática relativamente co
mum nos itinerários de ônibus rodoviário entre o Mato Grosso do Sul e São 
Paulo, e também no transporte aéreo internacional, já existem inclusive re
latos de "cirurgias plásticas" realizadas em mulheres para transporte de drogas 
mais valiosas e de pouco peso em próteses inseridas no próprio corpo, em 
particular nas coxas e nos seios. 

Como ainda não se inventou equipamento que conjuga a detecção simul
tânea de peças de metal, de explosivos e de drogas, dentre outros, e ainda 
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com portabilidade e versatilidade exigidas em uma busca em ônibus rodovi
ário, quase sempre será empregado o recurso do tateamento superficial, em 
busca preliminar e coletiva. Naturalmente, o uso de luvas descartáveis para 
esse fim é sempre recomendado. 

Se o foco da busca é a localização de drogas, o cão farejador e o espectô
metro funcionam muito bem a ponto de se economizar a energia que seria 
empregada com a abertura e manipulação dos objetos guardados nas malas; 
também o tempo gasto nesse caso diminui dos 45 minutos para 15 minutos 
de operação, por ônibus. Ocorre que nesse caso, por exemplo, nunca seria 
localizado um revólver ilegalmente transportado. Ainda, não é aconselhável 
adentrar no ônibus com um cachorro para realização da busca coletiva pre
liminar, mesmo sob pretexto de evitar a tangibilidade corporal, por ser con
siderada tal medida por demais agressiva e sem justificativa de ordem práti
ca, pois, no senso comum, o tateamento na busca preliminar implicaria me
nor desconforto. 

6. PROCEDIMENTO OPERACIONAL-PADRÃO 
Em conclusão, apresentam-se comentários ao procedimento operacional

padrão idealizado para busca em ônibus rodoviário, acompanhando o esfor
ço organizacional para eliminar possibilidades de erros e garantir máxima 
qualidade e segurança nas ações policiais. 

6.1. Planejamento da ação e seleção de ônibus 
Essa fase antecede o procedimento próprio de busca, a fim de que ele se 

desenvolva com segurança e maior probabilidade de resultar apreensões, 
prisões e capturas de procurados pela Justiça. 

No primeiro momento, devem-se coletar os dados acerca das caracterís
ticas do ônibus rodoviário de interesse, de linha regular ou de fretamento, 
verificando sua descrição visual, seu itinerário, os horários de circulação, 
sentido e outros dados disponíveis. 

Também é importante verificar as características comuns dos infratores 
e o seu modo de operação a partir dos registros de apreensões anteriores. 
Na inexistência de registros de ocorrências na própria área, informações 
importantes podem ser coletadas na região mais próxima, a partir do eixo 
rodoviário utilizado pelos ônibus em observação. 

Fundamental manter-se relação atualizada das empresas, itinerários e 
horários de início da viagem a partir de local reconhecido como fornecedor 
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de drogas, de armas, de material de contrabando ou descaminho, dentre 
outros objetos de ilícito. Também importante é a identificação dos ônibus 
de linhas intermunicipais que possam ser usados por traficantes para esca
par da fiscalização, bem como as características dos ônibus de fretamento 
ou mesmo os clandestinos, ambos popularmente chamados de "turismo", 
com atividade suspeita. 

Ainda na preparação devem ser identificados os locais adequados para a 
abordagem. Eles devem possuir facilidades para pronta comunicação (sinal 
de rádio e telefone fixo), boa iluminação para o caso de busca a noite e 
visibilidade para facilitar a ordem de parada, bem como espaço de recuo 
preferencialmente coberto, isto é, além do acostamento, para permitir a 
verificação do bagageiro sem risco de atropelamentos. Também são neces
sárias instalações reservadas em que se possa realizar uma eventual busca 
pessoal minuciosa, em casos de fundada suspeita sobre algum indivíduo. 
Atendem essas necessidades, por exemplo, as Bases Operacionais, as pra
ças de pedágio, ou mesmo algum pátio de posto de serviço e abastecimento 
com boa infra-estrutura. 

A escolha dos ônibus de linha regular que prioritariamente serão para
dos para fiscalização deve alternar entre as empresas relacionadas nos itine
rário de interesse, para que o foco não seja dirigido apenas a uma ou outra 
empresa e o efeito preventivo, além da repressão ao crime, seja alcançado 
de forma plena. Desse modo, também haverá tratamento igualitário em re
lação às em presas de transporte de passageiros. 

Uma vez definido o local e o objeto da busca, escolhem-se as datas e os 
horários mais propícios. Na hipótese de uma operação, ou seja, em situação 
operacional específica e diversa da ação policial ( que é rotineira), a defini
ção do momento da abordagem deve se dar com mínima antecedência pos
sível para aproveitamento do fator surpresa. Nesse caso, o vazamento da 
data, do horário e do local planejados pode comprometer os resultados, 
particularmente no caso dos ônibus de fretamento. Soma-se a esse fator a 
circunstância de que não é incomum o monitoramento das atividades das 
equipes em serviço por meio de escutas clandestinas da rede rádio e o uso 
de escoltas ou batedores dissimulados para auxiliar os motoristas de ônibus 
fretados a escaparem da fiscalização por meio de mudanças de itinerário ou 
paradas estratégicas, conhecidas como "de espera", ou seja, para aguardar o 
encerramento da ação fiscalizadora. 

Finalmente, o tempo chuvoso também pode prejudicar o andamento da 
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busca, ensejando o seu cancelamento, no caso de inexistência de local co
berto para a verificação do bagageiro do ônibus. 

6.2. A ordem de parada 
A ação se inicia com a chegada ou localização do ônibus previamente 

selecionado, no caso de linha regular, ou daquele identificado instantanea

mente nos demais casos (fretamento ou clandestino). A ordem de parada 

regulamentar é o gesto apresentado pelo policial indicando que o veículo em 

movimento deverá interromper o seu curso e parar no local por ele indica
do, ou seja, afastado do fluxo de trânsito. 

O CTB traz em seu anexo II (Sinalizações), item 6 (gestos), a descrição 
visual do sinal básico a demonstrar um agente de trânsito com o braço direi
to levantado, voltado para o sentido do fluxo do veículo, ou dos veículos, 
que são o objeto da sinalização, e o seu significado descrito como: "ordem 
de parada obrigatória para todos os veículos. Quando executada em 

intersecções, os veículos que já se encontram nela não são obrigados a pa-
is 

rar". 

Raramente ocorre a não obediência à ordem legítima, nesse caso, ema

nada pelo agente da autoridade de trânsito identificado prontamente pelo 
uso do uniforme, apresentada por meio de gesto, com ou sem o complemen
to de sinal sonoro (apito). A recusa de parada traz como conseqüência ime
diata a configuração de infração de trânsito estabelecida no art. 208 do CTB: 

"avançar o sinal vermelho do semáforo ou o de parada obrigatória", infra
ção gravíssima, com penalidade de multa, se não configurada a existência de 
"bloqueio viário policial". Caso seja esta última inteivenção policial carac
terizada como operação planejada e coordenada, caberá uma autuação ain
da mais onerosa para o infrator, qual seja, a do art. 210: "transpor, sem 
autorização, bloqueio viário policial", igualmente gravíssima, mas passível 
de multa, apreensão do veículo e suspensão do direito de dirigir como pena
lidade e, como medida administrativa, remoção do veículo e recolhimento 

15
0 próprio CTB (lei federal 9.503, de 1997), indica no seu art. 97 os tipos de sinais de trânsito existes: 

''Art. 87. Os sinais de trânsito classificam-se em: I - verticais; II - horizontais; III - dispositivos de 
sinalização auxiliar; IV - luminosos; V - sonoros; VI - gestos do agente de trânsito e do condutor" (grifo 
nosso) e, ainda, quanto à hierarquia desses sinais, no seu art. 89, inciso I, estabelece que: ''A sinalização 
terá a seguinte ordem de prevalência: I - as ordens do agente de trânsito sobre as normas de 
circulação e outros sinais ( ... )" (grifos nossos). 
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do documento de habilitação. 
A par das conseqüências administrativas da infração, a conduta traz ime

diata avaliação de comportamento altamente suspeito do motorista que opta 
por tentar escapar da premente fiscalização, desobedecendo à ordem inicialmen
te na área de trânsito. A busca, nesse caso, deve ser desenvolvida com maior 
acuidade possível, pois a conduta pode indicar urna tentativa de escapar da 
fiscalização, especialmente se não existir qualquer outra irregularidade re
lacionada ao trânsito ou às normas específicas de transporte coletivo. 

Ainda, existem casos em que não é necessária a ordem de parada, corno 
nos seguintes exemplos: por algum motivo o motorista encosta o ônibus no 
local exato em que a equipe realiza fiscalizações; quando a abordagem ocor
re em um posto de abastecimento em que se localize o ônibus de interesse já 
parado e com os passageiros ainda embarcados; quando por problemas me
cânicos o ônibus se encontre parado no acostamento; quando a abordagem 
ocorre em urna estação rodoviária antes da partida do ônibus, ou quando se 
dá na sua chegada ao ponto de destino, em razão de alguma informação 
recebida. Na situação do ônibus já parado, não há registros de recusa em 
abrir a porta ou de impedimento da entrada dos policiais. 

6.3. A busca propriamente dita 
Urna vez parado o ônibus, o encarregado da equipe solicita ao motorista 

a documentação relativa ao trânsito e ao transporte coletivo, para verifica
ção. Na seqüência, solicita que acenda as luzes internas, para início da pri
meira etapa da busca, que consiste em verificação na parte interna do ôni
bus. Caso o veículo possua janelas que permitam a abertura pelos passagei
ros, normalmente em modelos mais antigos e sem ar condicionado, os poli
ciais devem permanecer atentos nesse momento à possibilidade de arremes
so, para fora do ônibus, de objetos ilegalmente transportados. 

Na seqüência, três policiais militares adentram ao coletivo: o encarrega
do da equipe, o segurança e o buscador 

16
• Então, posiciona-se o encarrega

do na porta à frente dos passageiros e os outros dois no final do corredor, de 

16
Quanto à segurança externa, deve haver pelo menos mais um policial bem posicionado e armado para 

esse fim. Na maioria das buscas em ônibus rodoviário, conta-se com o apoio do efetivo das Bases 
Operacionais, que geralmente são escolhidas como ponto de fiscalização, pela sua estrutura e melhores 
condições de segurança para a equipe em serviço. 
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costas para o fundo. Enquanto caminham pelo corredor, em direção à sua 
posição, naturalmente os policiais já observam as reações dos passageiros 
que podem indicar suspeição. O buscador procede, então, a verificação cui
dadosa do banheiro e da área comum no fundo do ônibus. 

Inicia-se a verbalização, com mensagem objetivamente transmitida pelo 
encarregado, que informa aos passageiros o motivo da abordagem e da bus
ca. Explica que todos devem permanecer sentados, bem como orienta no 
sentido de que um policial militar da equipe irá proceder a busca e que 
solicitará a colaboração quanto à abertura das bagagens do interior do veí
culo e fornecimento dos documentos pessoais de modo individualizado, para 
fins de verificação. Permanece, então, na entrada do corredor, atento às 
eventuais reações suspeitas. 

Um policial militar permanece no final do corredor, responsabilizando
se pela segurança, com a arma no coldre e mantendo atenção máxima ao 
comportamento dos passageiros. Deve estar consciente de sua responsabili
dade e preparado emocionalmente para agir de imediato, caso necessário, 
com emprego mínimo de força, suficiente para resolver alguma situação de 
resistência em um ambiente de reduzido espaço e de concentração de pes
soas. 

O policial ( o buscador) se aproxima dos passageiros e inicia a busca dirigida 
às pessoas e aos respectivos pertences, das poltronas do fundo para a frente. 
Começa por solicitar que o passageiro retire cobertores, bolsas ou volumes 
que estejam sobre o colo e, se for o caso, que abra a jaqueta ou roupa simi
lar, para facilitar o tateamento, em procedimento que caracteriza uma bus
ca pessoal preliminar (superficial). Procede, na seqüência, a verificação das 
bagagens, sacolas ou embrulhos que se encontram mais próximas dos passa
geiros, sob e sobre as poltronas e no porta-embrulhos (parte superior), nes
sa mesma seqüência, alternadamente entre grupos de poltrona à sua direita 
e à sua esquerda, procurando sempre identificar o proprietário antes de 
abrir qualquer bagagem, sacola ou embrulho. Caso não consiga identificar o 
responsável de imediato, a mala permanecerá para verificação por último, 
após aviso ao encarregado, que é transmitido mediante gesto discreto e pre
viamente combinado. 

O cuidado na identificação prévia do responsável permite o acompanha
mento da busca pelo passageiro respectivo, proporcionando maior seguran
ça na ação. Também evita a situação de, diante da descoberta de objeto 
ilícito transportado, não aparecer, naturalmente, o proprietário ou respon-
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sável pela respectiva mala. A colaboração do passageiro é bem-vinda, mas o 
próprio buscador deve, como regra, abrir as bolsas, por questão de seguran
ça, em razão de que pode existir dentro delas, por exemplo, uma arma de 
fogo pronta para uso. 

Enquanto se desenvolve a busca, o encarregado da equipe deve permane
cer atento aos passageiros, de frente para eles, a fim de antecipar a ação de 
alguém no interior do ônibus, bem como manter atenção voltada às expres
sões faciais, reações corporais que evidenciem nervosismo, ansiedade, uso 
de celulares, ou qualquer outra atitude suspeita. 

Havendo suspeita fundada sobre alguém, o policial militar que procede a 
busca deve retirá-lo do ônibus e, com auxilio do encarregado, realizar nele a 
busca pessoal minuciosa, do lado de fora, em local reservado. Enquanto 
isso, o policial posicionado no fundo do ônibus dirigi-se até o posto do en
carregado da equipe, na entrada do corredor, provendo a segurança interna 
e mantendo a vigilância e observação dos passageiros. 

Não é raro o passageiro responsável por transporte de objetos ilícitos 
fingir que está dormindo, no intuito de dissimulação. Cabe ao policial desig
nado para a busca estabelecer um mínimo contato verbal, a pretexto de 
confirmar a propriedade das bolsas e objetos da área da respectiva poltrona 
antes de verificá-la, ao mesmo tempo em que solicita ao passageiro que apre
sente o seu documento pessoal para identificação e acompanhe a revista. 

Nessa primeira verificação, mesmo que de modo superficial, com rápido 
tateamento junto ao corpo do revistado que está sentado, já é possível loca
lizar droga ou arma transportada embaixo das roupas, por vezes fixada com 
fita adesiva. 

Também não é rara a situação de passageiro estrangeiro indicar que não 
entende o que o policial militar lhe fala em língua portuguesa. Os meios 
possíveis de lidar com essa situação, que normalmente envolvem pessoas 
que falam o castelhano ( espanhol), são as seguintes: solicitar auxfüo de al
gum outro passageiro para a comunicação; utilizar expressão gestual uni
versal, em medida razoável; desenvolver antecipadamente habilidades pes
soais de compreensão e expressão na língua estrangeira (pelo menos um dos 
integrantes da equipe). Nota-se que, com o tempo, passando pela experiên
cia de várias buscas em ônibus rodoviários que transportam paraguaios, 
bolivianos, peruanos, dentre outros, é comum ao policial desenvolver a ca
pacidade de se expressar na língua estrangeira, por seu próprio esforço de 
comunicação, utilizando os principais e necessários vocábulos para esse fim. 
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Situação mais complexa envolve ônibus que sai do Mato Grosso do Sul 
com destino a São Paulo, com suspeita de transporte de alguns usuários 
vindos da Bolívia com cápsulas de cocaína no estômago e abordado para 
fiscalização pelo efetivo de policiamento rodoviário. O policial experiente 
conversa com o suspeito e observa suas reações ao mesmo tempo em que 
permanece atento a manifestações de desconforto físico. Durante a busca 
preliminar, pelo tateamento, nota a possível rigidez do estômago e, com uso 
de lanterna observa o interior da boca do indivíduo para constatar eventuais 
marcas características de vermelhidão. Havendo fundada suspeita, o indiví
duo será conduzido para busca minuciosa e submissão a exame de raio-x, 
para observação do seu estômago e intestino, o que pode ser providenciado 
com apoio de servidores de hospital público local, previamente contatados. 
A ocorrência que resulta apreensão de droga nessas circunstâncias é muito 
onerosa ao policial militar, que permanece envolvido em média de três a 
quatro dias, aguardando completo efeito de laxantes ministrados ao trafi
cante em hospital local. Cada adulto transporta em média 900 gramas de 
cápsulas no estômago. 

Encerrada a revista no interior do ônibus, o encarregado da equipe infor
ma aos passageiros que será realizada vistoria na parte externa, ou seja, no 
bagageiro do ônibus. Presta rápido esclarecimento sobre esse procedimen
to, solicitando uma pessoa para testemunhá-lo, além do motorista, e avisa 
que os demais deverão permanecer nos seus lugares. Caso não haja voluntá
rio, um passageiro do ônibus será escolhido para acompanhar a vistoria das 
bagagens externas. Ainda, na mesma verbalização, avisa que os documentos 
de RG recolhidos para consulta e anotações devidas serão devolvidos ao 
término da busca. 

Além dessas testemunhas, se alguma outra pessoa desejar acompanhar a 
vistoria de sua respectiva bagagem, deve ser autorizada. Não convém, no 
entanto, permitir que desembarquem mais de duas pessoas de cada vez, a 
fim de não prejudicar a ação policial pela movimentação dos passageiros. 
De qualquer modo, durante a busca externa, um dos policiais militares de
verá permanecer na parte interna do ônibus, próximo da porta, responsabi
lizando-se pela segurança nesse ambiente, ao mesmo tempo em que inibe a 
saída injustificada de passageiros. 

Enquanto a equipe procede à busca no bagageiro, os documentos pesso
ais são objeto de consulta por um quarto homem, via rádio ou diretamente 
pelo sistema informatizado, se disponível. É comum em uma noite de traba-
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lho com busca em ônibus, realizando-se consultas de documentos dos pas
sageiros, localizar um procurado pela Justiça, ou seja, um indivíduo com 
mandado de prisão pendente de cumprimento ou foragido do sistema 
prisional. 

Apesar da obrigatoriedade das empresas de transporte interestadual e 
internacional de passageiros providenciarem a identificação de todos os vo
lumes transportados, vinculando-os às poltronas respectivas, conforme art. 
10 da Resolução nº 1.432/06, da Agência Nacional de Transporte Terrestre 
(ANTT), pode acontecer de algum traficante entrar no ônibus com uma 
mala de mão etiquetada que contenha uma outra mala, menor, com droga, 
sendo esta última deixada de forma dissimulada em algum local dentro do 
ônibus, ou mesmo sobre um banco vazio, que não denuncie a propriedade 
no caso de sua localização por policiais. 

Ocorre, também, de o traficante esconder invólucros com drogas nas 
áreas comuns do ônibus ou depositá-los junto aos bancos que não foram 
ocupados, com o ônibus já em movimento, para retirar depois, caso não 
ocorra busca e localização do objeto de ilícito. Nesse caso, se o policial não 
conseguir identificar o proprietário dos invólucros, caberá somente a apre
ensão dos objetos. 

Há relatos, inclusive, de passageiros que compram duas passagens para 
lugares (poltronas) não seqüenciais e embarcam portando apenas um bilhe
te para conferência e identificação da bagagem de mão. Durante o desloca
mento, depositam invólucros dissimulados e sem identificação sobre a pol
trona que estará vazia e permanecem, durante a viagem, cuidando visual
mente desse material, sentando-se preferencialmente em outra poltrona que 
já esteja desocupada ( diversa da sua). Se não houver fiscalização policial 
durante o deslocamento, retiram os invólucros normalmente ao saírem do 
ônibus já no ponto de destino. 

Após a verificação completa dos documentos ( do veículo e do motoris
ta) e, no caso de irregularidade na área de transporte, será acionada a AN1T 
ou a ARTESP, dependendo do trecho da esfera de competência (federal ou 
estadual); já no caso de constatação de irregularidade de trânsito (incluindo 
veículo e condutor), serão adotados os procedimentos próprios com provi
dências administrativas e/ou criminais que a situação exigir (POP respecti
vo). 

A busca realizada será registrada no relatório de serviço da equipe, con
tendo os dados básicos: identificação do ônibus ( empresa, modelo, placas), 
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horário de início e término da fiscalização, nome do motorista e testemunha 
que acompanhou a busca no bagageiro. 

Ao final da busca, tratando-se de linha regular, o encarregado da fiscali
zação lançará registro da busca no relatório de viagem do motorista, com 
sua identificação, horário, local, assinatura e carimbo, se possível, além de 
anotar qualquer novidade constatada e quais as providências adotadas nesse 
caso. 

Ao término da ação policial, após os passageiros terem retomado seus 
assentos, o encarregado da equipe agradecerá a compreensão, desejando a 
todos uma boa viagem. 
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rv. A SÍNDROME DE ESTOCOLMO: ORIGENS E APLICAÇÃO 
NA NEGOCIAÇÃO DE REFÉNS 

DÉCIOJOSÉAGUIARLEÃO, CapitãoPM, 
servindo no 28º BPM/1. Pós-graduado em 
Criminologi,a pela UNIBAN e em Política e Es
tratégi,a pela USP Graduado na FBI National 
Academy ( Quantico, Estados Unidos). 

Palavras-chave: Gerenciamento de crises. Negociação de reféns. Opera
ções especiais de polícia. Síndrome de Estocolmo. 

1.INTRODUÇÃO 
A "Síndrome de Estocolmo" é um comportamento psicológico que ocor

re em pessoas mantidas como reféns, situação na qual elas criam um senti
mento de solidariedade e simpatia pelos seus captores. 

O conceito da "Síndrome de Estocolmo" foi desenvolvido originalmente 
para estudar o comportamento das vítimas em crises policiais com reféns, 
mas atualmente também tem sido utilizado por psicólogos e psiquiatras para 
analisar o comportamento de vítimas de abuso sexual, estupros, violência 
doméstica e outras situações nas quais uma pessoa cria vínculos afetivos 
com seu algoz. 

Esse comportamento pode se desenvolver em três níveis: 
- vítima tem sentimentos positivos pelo captor 
- vítima tem sentimentos negativos pela polícia 
- captor tem sentimentos positivos pela vítima 

A expressão "Síndrome de Estocolmo" foi criada por Nils Bejerot (1921-
1988), médico psiquiatra sueco e professor de medicina social do Instituto 
Karolinska de Estocolmo, Suécia, após ele ter atuado como consultor da 
polícia em um roubo a banco com reféns, em 1973. No artigo científico '~ 
guerra de seis dias em Estocolmo", publicado na revista New Scientist, em 
1974, Bejerot debateu os fatos ocorridos e o comportamento das vítimas e 
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dos assaltantes . 

2. O ROUBO NO KREDITBANKEN 
O roubo ocorreu em 23 de agosto de 1973 e durou até o dia 28, totalizando 

131 horas. Após sair da prisão, Jan Erik "Janne" Olsson invadiu o banco 

Kreditbanken, em Norrmalmstorg, região central de Estocolmo, Suécia. A 
polícia foi acionada imediatamente e dois policiais que chegaram primeiro 
ao local entraram no banco. Olsson atirou contra eles, ferindo um policial e 
dominando o outro. Olsson ainda tomou outras quatro pessoas como reféns 
e exigiu a presença de seu colega de prisão Clark Olofsson, além de mais 
duas armas, coletes à prova de balas, capacetes, um carro para fuga e três 
milhões de coroas suecas, o equivalente, na época, a trezentos mil dólares. 

Olofsson foi levado para o local e atuou como ligação entre a polícia e 
Olsson. Os dois, juntamente com os reféns, se abrigaram no cofre do banco. 

Durante as negociações, a polícia ofereceu o carro para fuga, desde que 
nenhum refém fosse levado junto com eles. Olofsson requisitou a presença 
do Primeiro Ministro Olof Palme, ameaçando de morte uma das reféns. 

No dia seguinte, Kristin Ehnemark, uma das reféns, ligou para o Primei
ro Ministro, pedindo que ele cedesse às exigências e deixassem os assaltan
tes fugirem. Ela ainda declarou que confiava nos assaltantes e temia a polí
cia, que poderia pôr em risco a vida dos reféns devido aos seus métodos 
violentos. 

No dia 26, a polícia conseguiu perfurar um orifício na parede do cofre e 
visualizar as pessoas no seu interior. Os assaltantes atiraram e novamente 
ameaçaram matar os reféns se a polícia fizesse qualquer tentativa de resga
te. No dia 28, mesmo com as ameaças contra os reféns, a polícia sueca 
lançou gás lacrimogêneo dentro do cofre e, após meia hora, os assaltantes se 
renderam, libertando os reféns sem nenhum ferimento. 

Por esse roubo, Olsson foi condenado a dez anos de prisão. Durante a 
sua prisão, ele recebeu diversas cartas de mulheres que se intitulavam admi
radoras. Ele se casou com uma dessas fãs, cumpriu sua pena e nunca mais 
voltou a delinqüir. 

1
BEJEROT, Nils. The six day war in Stockholm. Suécia : New Scientist, v. 61, n. 886, pp. 486-487, 

1974. 
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Olofsson foi inicialmente condenado, mas apelou da sentença e foi absol
vido. Suas alegações eram de que ele não havia participado do roubo e fora 
levado ao local pela polícia, onde teria atuado como mediador das negocia
ções e ajudado a manter a situação calma. Ele retornou para a prisão para 
cumprir as penas pelos crimes que havia sido condenado anteriormente, 
sendo libertado em 1991. Ele voltou a delinqüir e, em 1999, foi preso na 
Dinamarca e condenado a uma pena de 14 anos de prisão. 

Após o roubo em Estocolmo, Olofsson recebeu, por algumas vezes, a 
visita de Kristin Ehnemark, uma das reféns, e se tornaram amigos. 

Os reféns, embora resgatados ilesos, fizeram declarações de que temiam 
mais a polícia do que os assaltantes durante os seis dias de confinamento e 
que haviam se identificado com os problemas dos assaltantes. 

3. O MITO DA SÍNDROME DE ESTOCOLMO 
Um grande erro que se faz em relação ao incidente é que Olofsson e 

Kristin teriam se casado. Ela o visitou algumas vezes na prisão e se torna
ram apenas amigos, mas nunca houve um relacionamento mais sério e muito 
menos, casamento. O mito do casamento do captor com a refém foi resul
tante de um erro na primeira tradução do artigo de Bejerot. No texto origi
nal sueco, a expressão "engagera sig i nagon", foi traduzida literalmente como 
"casar-se com alguém", mas essa expressão tem duplo significado e naquele 
contexto significava "cuidar de alguém" ou "preocupar-se profundamente 
com alguém". 

4. O RAPTO DAS SABINAS 
Apesar da expressão "Síndrome de Estocolmo" ter sido criada a partir 

do roubo do Kreditbanken em 1973, o trauma psicológico de vítimas que se 
subjugam aos seus captores e passam a sentir simpatia e gratidão por eles 
sempre existiu. Uma lenda romana narra o que poderia ser o efeito da "Sín
drome de Estocolmo" na antigüidade. 

O rapto das sabinas foi narrado por Tito Livio e por Virgílio, na obra 
Eneida. Narra a lenda que, após a fundação de Roma, em 753 a.C., o impe
rador Rômulo estava preocupado em incrementar a população e fortalecer 
a cidade, mas havia uma grande falta de mulheres. Ele resolveu então abrir 
as portas aos povos da região do Lácio, atual Itália. Essa região era habitada 
por povos vindos do norte, provenientes dos grupos célticos, arianos ou in
do-germânicos, entre eles os sabinos, que pertenciam a um ramo dos sabelius, 
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que habitavam a região do Rio Tibre, próximo a Roma. 
Os sabinos recusaram a proposta de integração e a resposta do impera

dor Rômulo foi tomar à força as suas mulheres. Para isso, organizou uma 
festa ao deus Netuno, com danças, lutas e grandes banquetes e convidou os 
sabinos, que vieram acompanhados por suas mulheres e filhas. 

No decorrer da festa, os romanos lançaram-se sobre os convidados e 
raptaram as mulheres, que foram usadas para gerar filhos e povoar Roma. 
Os sabinos aliaram-se às outras tribos e iniciaram uma guerra contra Roma, 
chegando a invadir a cidade, mas para surpresa geral, muitas mulheres esta
vam grávidas, algumas já eram mães e estavam apaixonadas pelos romanos. 
As próprias mulheres sabinas suplicaram pela paz ao seu povo. Rômulo 
então partilhou o governo de Roma com o rei Tito Tácio. Após a morte de 
Rômulo, foi eleito, como imperador, Numa Pompílio, um sabino. 

5. PAT1Y HEARST 
Outro caso clássico da "Síndrome de Estocolmo" foi o seqüestro de Pa

tricia Campbell Hearst, neta do magnata americano William Randolph 
Hearst, ocorrido em 1974. 

Patty Hearst foi seqüestrada em 07 de fevereiro de 1974, com 19 anos de 
idade, no apartamento do seu noivo, em Berkeley, Califórnia, pelo grupo 
terrorista "Exército Simbionês de Libertação". Os terroristas, inicialmente, 
exigiram a libertação de membros do grupo que estavam presos em troca de 
Patty, mas não foram atendidos pelas autoridades americanas. Os terroris
tas então passaram a exigir que a família fizesse uma doação de 70 dólares 
em alimentos para cada pessoa carente da Califórnia, um montante que era 
estimado em mais de quatrocentos milhões de dólares. A família fez uma 
doação de 6 milhões de dólares em alimentos, mas os terroristas recusaram 
libertar Patty, alegando que a comida doada era de má qualidade. 

Em 15 de abril de 1974, pouco mais de dois meses após o seqüestro, 
Patty foi fotografada empunhando um fuzil durante um roubo ao Hibernia 
Bank, em São Francisco. Posteriormente, ela declarou que concordava com 
as ações do Exército Simbionês de Libertação e estava comprometida com 
seus ideais. Seu codinome era "Tânia". 

Em setembro de 1975 ela foi presa, juntamente com outros terroristas, 
em um apartamento em São Francisco. Durante seu julgamento, o advogado 
de defesa de Patty alegou que ela havia sido mantida presa em um cubículo, 
agredida fisicamente e abusada sexualmente. Suas ações seriam resultado 
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de uma lavagem cerebral aplicada pelos terroristas e sua participação no 
roubo do banco teria ocorrido por coação e intimidação dos seus seqüestra
dores. Mesmo com esses argumentos, Patty foi condenada em 20 de março 
de 1976 a sete anos de prisão por roubo a banco. 

Em 1º de fevereiro de 1979, após 22 meses de prisão, o Presidente ame
ricano Jimmy Carter concedeu comutação da pena e ela foi libertada. Ao 
longo dos anos, o seqüestro de Patty Hearst e seu comportamento de 
integração ao grupo terrorista foram estudados como um exemplo evidente 
do trauma psicológico sofrido pela refém, a "Síndrome de Estocolmo". 

Em 20 de janeiro de 1991, o Presidente Bill Clinton concedeu perdão 
total a Patty Hearst. Ela casou-se com seu guarda costas, Bernard Shaw, te
ve duas filhas e vive atualmente em Connecticut, com o nome Patricia Hearst 
Shaw. 

6. LEONARDO PAREJA 
Um exemplo da "Síndrome de Estocolmo" no Brasil ocorreu com Leo

nardo Pareja, um criminoso que ganhou notoriedade na imprensa na década 
de 90. Sua personalidade psicótica e seu comportamento manipulador, sem
pre procurando aparecer na mídia com declarações extravagantes, rende
ram-lhe a capa da revista Veja, de 10 de abril de 1996. Em duas ocorrências 
policiais envolvendo esse criminoso, podem ser observados os efeitos da 
"Síndrome de Estocolmo". 

Leonardo Rodrigues Pareja nasceu em 1974. Filho de um caminhoneiro, 
viveu parte de sua adolescência em Santa Marista, um bairro de classe mé
dia em Goiânia/GO. Estudou piano, inglês e espanhol, fez curso de compu
tação, praticou bicicross e natação. O dinheiro de sua família era oriundo de 
um prêmio na loteria federal, mas, em 1986, seu pai teve dificuldades finan
ceiras e foi à falência. A família teve que mudar para o Setor dos Afonsos, 
um bairro pobre em Aparecida de Goiânia. Aos 16 anos ele começou a 
praticar furtos e roubos, que, segundo a mãe, teriam ocorrido por influência 
de "más companhias", mas Pareja, em uma entrevista à Rádio Subaé, duran
te um roubo na Bahia, declarou que havia entrado no crime por pura aven
tura, tendo cometido roubos em Goiás, Minas Gerais e que já havia até 
atirado em um policial. 

A primeira prisão de Pareja foi aos 18 anos, durante um roubo a um 
posto de gasolina, em abril de 1992. Nesse mesmo ano seu pai faleceu. De
pois de cumprir cinco meses de prisão, fugiu da Casa de Prisão Provisória 
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em Goiânia, mas foi recapturado e posteriormente condenado a nove anos e 
meio de prisão. Em dezembro de 1994, Pareja fugiu novamente. 

Em 1º de setembro de 1995, Pareja, com 21 anos de idade, após um 
roubo em Salvador, Bahia, tomou como refém a estudante Fernanda Viana, 
de 13 anos, filha do publicitário Paulo Gadelha Viana, que tinha laços com a 
família do Senador Antônio Carlos Magalhães. Horas depois, Pareja foi des
coberto em um hotel em Feira de Santana, há 108 km de Salvador. 

A ocorrência gerou repercussão imediata na imprensa. Dezenas de poli
ciais civis e militares cercaram o hotel. Pareja, armado com uma pistola ca
libre 7,65 mm, homiziou-se no quarto e passou a exigir que a polícia permi
tisse a sua fuga. A crise foi gerenciada pela Secretaria de Segurança Pública 
da Bahia, tendo como principais negociadores um Delegado de Polícia Civil 
e um Tenente da Polícia Militar. 

Os negociadores propuseram a Pareja que ele trocasse Fernanda por ou
tro refém. Ele concordou e anunciou, em uma entrevista à Rádio Subaé, 
que aceitava trocar a refém por um voluntário que não fosse policial. Duas 
horas depois, o comerciante Luiz Augusto Silva Lima, de 42 anos, apresen
tou-se no hotel como voluntário para a troca. 

Pareja fez ainda diversas exigências à polícia, incluindo dois cole
tes balísticos, um veículo para fuga com os vidros tampados com jornais, 
algemas para prender o refém ao veículo da fuga, o bloqueio das principais 
ruas e avenidas da cidade para permitir sua fuga e exigiu ainda que não 
houvesse perseguição policial. A troca de reféns foi feita e Fernanda foi 
libertada após 59 horas de cárcere. Pareja fugiu com o comerciante, liber
tando-o após 15 horas. 

Após a fuga, Pareja enviou ao Tenente da Polícia Militar que atuou como 
negociador uma carta agradecendo sua "honestidade e tranqüilidade" nas 
negociações. 

Policiais negociadores de outros Estados criticaram a polícia baiana e 
seus negociadores pelas concessões e pela postura conivente com o crimi
noso. Em vários momentos da negociação, Pareja apareceu na sacada do ho
tel, sozinho, bradando contra a polícia e fazendo ameaças. O uso de outras 
alternativas táticas, como atiradores de precisão ou mesmo uma invasão no 
local seria legal e tecnicamente possível. 

Questionou-se que os próprios negociadores teriam sofrido da "Síndrome 
de Estocolmo" e simpatizado com Pareja a ponto de não permitir qualquer 
ação tática contra ele, mesmo com condições de fazê-la, e até o teriam aju-
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dado durante a fuga. Os negociadores baianos, entretanto, repudiaram es
sas críticas, alegando que focaram a negociação na premissa maior de salvar 
vidas, o que foi conseguido com êxito, ainda que isso tivesse custado a fuga 
do causador da crise. A decisão de não usar ação tática letal teria ainda sido 
influenciada pela repercussão do caso Adriana Caringe, ocorrido em 1990, 
em São Paulo, e que, de certa forma, provocou o temor dos gerenciadores 
da crise em decidir por uma ação que pudesse pôr em risco a vida de Fer
nanda. 

Em 2 de outubro de 1995, Pareja foi localizado por policiais em um tem
plo evangélico em Aparecida de Goiânia. Houve tiroteio e a adolescente 
Cinthia Martins Ferreira, de 13 anos, foi atingida por um tiro. Dois dias 
depois, Pareja enviou uma carta a uma rede de televisão pedindo perdão à 
família da menina. A mãe da adolescente, Vilma Martins da Silva, afirmou 
para a imprensa que Pareja era uma pessoa de bem e que por isso, estava 
perdoado. 

Em 12 de outubro de 1995, depois fugir da polícia de três Estados duran
te 39 dias após o roubo em Feira de Santana, Pareja foi preso pela polícia de 
Goiás em uma fazenda em Santa Helena, a 204 km de Goiânia. A sua rendi
ção foi intermediada por uma jornalista de televisão. Em entrevista, Pareja 
comparou-se a Robin Hood. 

Em 28 de março de 1996, uma comissão de Juízes de Direito e Promoto
res de Justiça fez uma visita ao Centro Penitenciário Agroindustrial de Goiás 
(CEPAIGO), em Goiânia, Goiás. O objetivo da visita era conhecer as insta
lações administrativas, áreas de trabalho e um dos pavilhões de celas. Eles 
iriam almoçar no presídio e na parte da tarde, ouvir queixas dos detentos. 

Os detentos já sabiam da visita das autoridades desde o dia 25 de março 
(segunda-feira) e planejaram uma rebelião. Eles conseguiram um revólver e 
fizeram estiletes. No dia da visita, ao serem soltos para o banho de sol, eles 
dominaram os carcereiros e em poucos minutos conseguiram dominar todo 
o presídio, tomando cerca de 40 pessoas como ref é ris. 

Pareja não foi o mentor da rebelião, mas no final do dia, assumiu a condi
ção de negociador dos rebelados e tornou-se o líder do grupo. As negocia
ções foram conduzidas por uma comissão do Governo de Goiás, composta 
por membros da Secretaria de Segurança Pública, Polícia Civil, Polícia Mili
tar, Polícia Federal, Ordem dos Advogados do Brasil e cuja supervisão geral 
ficou a cargo do Governador Maguito Vilela. 

Os rebelados afirmavam que no presídio ocorriam maus tratos, trabalho 
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escravo, condições de vida subumanas, lentidão e inoperância da Justiça 
nos processos, mas exigiam apenas a fuga do presídio. 

A rebelião durou 6 dias, sendo encerrada na noite do dia 03 de abril de 
1996 ( quarta-feira). Nesse período, alguns reféns, mesmo agredidos física e 
psicologicamente e ameaçados de morte pelos detentos rebelados, desen
volveram a "Síndrome de Estocolmo". 

Inicialmente, os reféns só bebiam água. Depois passaram a ser usados 
como cobaias das alimentações, uma vez que os rebelados temiam que a 
comida pudesse estar envenenada ou drogada. Os reféns ficaram confina
dos em grupos de cinco, nas celas, juntamente com outros detentos. Oba
nheiro era o mesmo dos detentos e não havia higienização. Quatro mulheres 
reféns foram transferidas para uma única cela e receberam um lençol para 
improvisar uma cortina. À noite, os reféns dormiam amontoados. 

A partir do segundo dia, os reféns passaram a comer e receber roupas e 
remédios. Alguns reféns tiveram diarréia, dores de cabeça e de garganta. 

Os rebelados acordavam os reféns às seis horas e serviam-lhes café puro. 
Havia apenas uma escova de dentes para todos. Pela manhã, havia banho de 
sol. No almoço, os detentos preparavam arroz, feijão, macarrão e ovos fri
tos. À tarde, todos ficavam nas celas. Em alguns momentos os reféns podi
am assistir televisão e ouvir rádio. Pareja liderava os rebelados e se exibia 
para a imprensa tocando violão, fazendo ginástica, jogando bola e tomando 
banho de sol. 

Durante as negociações, Pareja aceitou trocar quatro caixas de água mi
neral por três reféns e posteriormente trocou outro refém por uma entrevis
ta coletiva. No quarto dia da rebelião, trocou dois veículos por quatro re
féns. Depois ele estabeleceu que, para cada carro e grupo de armas recebi
do, dois reféns seriam liberados. 

As negociações para o encerramento da rebelião começaram na noite de 
terça-feira, quinto dia da crise. Após uma reunião, a comissão de negocia
ção obteve do Governador do Estado autorização para atender as exigênci
as dos rebelados. 

Os presos receberiam oito carros (GM Ômega, VW Santana, Fiat Tempra 
e GM Opala, todos quatro portas), 16 revólveres calibre .38, 16 caixas de 
munição e 5 coletes à prova de balas, além do compromisso de que a polícia 
não perseguiria os carros até dez horas após a fuga. 

Em uma entrevista para anunciar a fuga, Pareja declarou que não iria 
fugir, apenas acompanhar o comboio para dar apoio moral e espiritual aos 

Revista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 60 - out/nov/dez 2008 82 

f 

' f 

' f 

t 

f 



/' 
/1 

reféns e fugitivos. Ele próprio usou na entrevista a expressão "Síndrome de 
Estocolmo", declarando ter ocorrido esse fenômeno entre eles e os reféns, 
motivo pelo qual a fuga seria tranqüila e não haveria risco de morte para os 
reféns. 

A fuga ocorreu no início da noite. Quarenta e cinco rebelados, junta
mente com 6 reféns, saíram do presídio em 8 veículos, com as janelas forra
das com jornais. Pareja saiu dirigindo um veículo GM Ômega, no final do 
comboio, acenando para a imprensa. Foram levados na fuga como reféns

2 

um Promotor de Justiça, o Secretário de Segurança Pública de Goiás, um 
Juiz de Direito, o Presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, um Tenente 
Coronel PM e o Diretor do Fórum de Goiânia. 

A rebelião durou um total de 151 horas e 25 minutos. Não houve mortos 
na rebelião. Um dia após a fuga, 11 dos 45 fugitivos já haviam sido recap
turados, incluindo Leonardo Pareja. Os 6 reféns foram libertados sem 
ferimentos. Um dos fugitivos foi morto e uma estudante, Carolina Cardoso 
de Andrade, de 24 anos, foi morta durante um tiroteio ~ntre os fugitivos e a 
Polícia Militar do Distrito Federal. 

Os efeitos da "Síndrome de Estocolmo" afetaram alguns dos reféns e 
foram evidenciados durante entrevistas concedidas por eles. 

O diretor do CEPAIGO era considerado um diretor linha-dura, rigoroso 
com os internos e citado como um dos responsáveis pela insatisfação dos 
detentos. Durante o cárcere, ele foi retirado da cela várias vezes, xingado, 
levou um soco no olho e recebeu um golpe de estilete no pescoço. 

Após sua libertação, ele fez duras críticas à comissão de negociação, até 
pelo fato de os negociadores terem entregado aos detentos carros de duas 
portas, quando eles teriam exigido de quatro portas. Em sua casa, junto da 
mulher e dos filhos, declarou: "quero agradecer em primeiro lugar a Deus. 
Depois ao Pareja. Se não fosse por ele, nós, os reféns, não sairíamos de lá 
vivos. Ele não titubeou, tratou de tudo, assumiu as minhas funções no presí
dio. Quando chegou a hora de ir embora, os 43 reeducandos trataram de me 
abraçar, um a um. Eles acreditam em mim". O diretor saiu do presídio sem 

2
FRANÇA, William. Presos fogem com 6 reféns após 151 h. São Paulo : Folha de São Paulo, 4 abr. 

1996, Caderno Cotidiano, p. 3-1. 
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ferimentos e afirmando que ficou amigo de todos os detentos
3

• 

Em declaração ao jornal Folha de São Paulo e à Rede Bandeirantes de 
Televisão, o Presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, Desembargador 
Homero Sabino de Freitas, então com 66 anos, disse que devia sua vida a 
Pareja e que iria servir de testemunha de sua defesa. Ele culpou o diretor da 
penitenciária pela rebelião, que seria "um antro de corrupção" e que o dire
tor seria o principal responsável pela situação, por não ter adotado medidas 
de segurança durante a visita das autoridades. 

Homero Sabino disse que daria absolvição total para Pareja, que os re
féns foram salvos pela "boa índole de criminosos" e que em nenhum mo
mento foram mal tratados. Ele ainda afirmou que não tinha do que reclamar 
dos demais rebelados: "todo o restinho de amor e afeto que resta no cora
ção desses presos eles dedicaram a nós"

4 
• 

Os sentimentos negativos do refém pela polícia também foram notados 
no comportamento do Desembargador, que criticou a ação da polícia, por 
ter colocado sua vida em risco durante a operação de resgate, quando o 
carro em que estava foi cercado. Ele acreditou que iria morrer. Homero 
Sabino disse que os amotinados pediram para ele gritar que era refém e 
achou que o cerco fora uma irresponsabilidade da polícia, pois o acordo era 
de que não haveria perseguição até dez horas depois da fuga e só tinham 
passado 3 horas. Ele também criticou a comissão de negociação, por não 
deixar a comida chegar aos rebelados e por cortar a água e a luz do presídio. 

Um dos líderes da rebelião, o detento Oney Severino da Silva, vulgo "Chu
lé", declarou que todos os rebelados queriam fugir com o Desembargador, 
mas para evitar confusão, os reféns foram colocados nos carros aleatoria
mente. O Desembargador ficou no veículo em que estava o detento César 
Augusto de Freitas, vulgo "Cezinha". O próprio Homero Sabino declarou 
que "ele dizia que daria a vida dele para me proteger. Ele me chamava de o 
pai que não tive". O Desembargador ajudou "Cezinha" duas vezes durante 
crises de tuberculose e depois intercedeu para que ele fosse levado a um 
hospital para tratamento. 

3
FRANÇA, William. Diretor agradece Deus e Pareja. São Paulo : Folha de São Paulo, 4 abr. 1996, 

f=aderno Cotidiano, p. 3-3. 
AMARAL, Luis H. Presidente do TJ diz que depõe em favor de Pareja. São Paulo : Folha de São 

Paulo, 5 abr. 1996, Caderno Cotidiano, p. 3-3. 
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Aldo Guilherme Sabino Freire, então com 25 anos, Promotor de Justiça 
e filho do Desembargador Homero Sabino, declarou à Rede Bandeirantes 
de Televisão que ele próprio teria ficado com as armas durante a fuga e que 
mesmo libertado, teria pedido para continuar como refém, a fim de que 
Pareja não corresse perigo: "ele me pegou mais uma vez como refém, por 
minha vontade, para se entregar". 

Outro detento fugitivo, Célio Antônio de Souza, vulgo "Goiatuba", en
tregou a Antônio Lorenzo Filho, Secretário de Segurança Pública de Goiás, 
um bilhete com os dizeres "Olha, eu sinto ter conhecido o senhor em uma 
situação como esta, mas foi um grande prazer conhecer uma pessoa tão 
formidável como o senhor. O nosso Brasil tem poucas pessoas como você. 
Eu senti um amigo em você. Quero que se lembre sempre de mim". 

Em 09 de dezembro de 1996, aos 22 anos, Pareja foi morto dentro do 
CEPAIGO. Sua morte teria sido motivada por um desentendimento entre 
duas facções criminosas, que planejavam uma fuga. No confronto, outros 
dois detentos também foram mortos. Pareja recebeu sete tiros de revólver 
calibre .38 e de pistola .45 no pescoço, tórax e mão esquerda. As armas 
teriam entrado no presídio através de um agente penitenciário. 

Em novembro de 2001, cinco anos depois da sua morte, a Justiça brasi
leira condenou o Estado de Goiás a indenizar a mãe de Parej a, Luzia 
Rodrigues dos Santos, pela morte do filho. O Juiz de Direito Fernando de 
Castro Mesquita, da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Goiânia, en
tendeu que a vida de Pareja estava sob guarda e proteção do Estado e deter
minou uma indenização em forma de pensão mensal de um salário mínimo à 
mãe do criminoso. 

7. O DESENVOLVIMENTO DA SÍNDROME DE ESTOCOLMO 
Uma tomada de reféns implica um captor que domina uma vítima (o 

refém, chamado de vítima secundária ou passiva) para conseguir vantagem 
sobre outra vítima (uma outra pessoa, ou mesmo uma instituição, chamada 

de vítima primária ou ativa). Deve haver um elo entre as vítimas, que gere 
interesse na vítima ativa a querer o bem estar da vítima passiva. Por exem
plo, em um caso de seqüestro, o pai que é extorquido para ter seu filho liber
tado, ou em uma crise policial com refém, a polícia ( representando o Esta
do) que tem interesse na integridade física das pessoas com a obrigação de 
proteger. 

Uma vez dominada, a vítima passa a sofrer sentimentos involuntários e 
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ambíguos de medo, ódio, empatia e simpatia com seu captor. Esse compor
tamento é analisado por psiquiatras como um mecanismo de defesa da víti
ma frente a uma situação de extrema pressão psicológica e grande desgaste 
físico. 

Em um primeiro nível, a VÍTIMA passa a ter sentimentos POSITIVOS 
pelo CAPTOR. Basicamente, a pessoa passa a ver seu captor como o res
ponsável pela sua sobrevivência. É ele quem supre suas necessidades bási
cas de alimentação e conforto, assim como ele é o responsável pela seguran
ça e pela decisão de vida ou morte. É um sentimento paradoxal, uma vez que 
é óbvio o interesse do captor em usar a vítima passiva para atingir seus 
interesses com a vítima ativa. A vítima é, direta ou indiretamente, torturada 
pelo captor. Alguns pesquisadores relacionam essa condição a sentimentos 
masoquistas da vítima. 

Em um segundo nível, a VÍTIMA passa a ter sentimentos NEGATIVOS 
pela POLÍCIA. O trauma psicológico da vítima mantida como refém tem 
como características básicas intensa ansiedade e depressão. A vítima sofre 
um rápido e violento rompimento com sua zona de conforto e segurança, 
sentindo-se vulnerável e isolada. 

A vítima passa por um comportamento ambíguo de letargia intelectual e 
percepção errônea da situação em que se encontra, havendo ainda momen
tos de perda de esperança e tentativa de resistência à situação. A polícia 
passa a ser vista como a responsável pela situação formada e não o seu 
captor: 

- é a polícia que não atende às reivindicações do captor; 
- é a polícia que não deixa o captor fugir; 
- é a polícia que ameaça usar de violência se o captor não se render; 
- mesmo se torturada fisicamente ou ameaçada de morte pelo captor, a 

culpa dessa situação não foi do seu captor, mas provocada pela polícia. 

Mesmo depois de libertada, a vítima pode manter um conflito sentimen
tal dúbio entre seus captores e libertadores, não tendo capacidade de iden
tificar quem foi responsável pelo seu bem estar e quem lhe proporcionou 
real perigo. 

Por fim, no terceiro nível da "Síndrome de Estocolmo", o CAPTOR 
passa a ter sentimentos POSITIVOS pela VÍTIMA. Os captores podem 
desenvolver empatia com suas vítimas e compreender que elas são suas de
pendentes. Ele, o captor, é o responsável pela vida daquele ser humano. 
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Esse é o nível mais desejado pelos negociadores de vidas, pois criado esse 
vínculo, a probabilidade do captor ferir ou mesmo matar a vítima é mínima 
ou quase inexistente. 

Nem todas as pessoas mantidas reféns irão, necessariamente, sofrer a 
"Síndrome de Estocolmo". Características de personalidade da vítima, re
sistência psicofísica e a forma de relacionamento com seu captor também 
podem favorecer ou impedir o desenvolvimento da Síndrome. 

Mulheres, jovens, solitários, pessoas com personalidade depressiva são 
mais suscetíveis a desenvolver a "Síndrome de Estocolmo", enquanto que 
adultos, idosos, pessoas com fortes vínculos familiares e sociais, e pessoas 
acostumadas a lidar com situações estressantes são mais resistentes ao de
senvolvimento da Síndrome. 

8. APLICAÇÃO DA SÍNDROME DE ESTOCOLMO EM NEGOCIAÇÃO 
DE VIDAS 

Especialistas divergem na opinião de que esse comportamento é benéfi
co ou não para a solução da crise. 

Contra o desenvolvimento da "Síndrome de Estocolmo" existem as argu
mentações de que as vítimas irão sofrer um grave trauma psicológico, que 
pode acarretar seqüelas por toda a sua vida, além de gerar, durante a crise, 
um comportamento de apoio aos captores que pode atrapalhar a ação poli
cial. As vítimas "estocolmizadas"

5 
poderiam, por exemplo: 

- transmitir informações errôneas à polícia que sejam vitais para seu pró
prio resgate; 

- fornecer aos captores informações sobre a movimentação ou intenções 
de resgate da polícia; 

- posicionar-se como escudos dos captores em uma ação tática da polí
cia; 

- recusar-se a serem libertadas durante o processo de negociação. 

Após o resgate, as vítimas poderiam também manter o apoio aos seus 
captores, como por exemplo: 

- recusar-se a depor em juízo contra os captores ou então depor a favor 

5
Neologismo utilizado por gerenciadores de crises e negociadores de vidas. 
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deles; 
- assistir seus captores com dinheiro, com contratação de advogados e 

outras formas de compensação; 
- criticar e até acusar a polícia de ser a responsável pela situação que 

sofreram. 

Entretanto, o objetivo principal de uma resolução de crise policial é SAL
VAR VIDAS. Os gerenciadores de crise e os negociadores de vidas devem 
ter em mente que todas as suas decisões e ações devem estar focadas na 
garantia de integridade física das pessoas envolvidas na crise, ainda que isso 
custe seqüelas psicológicas aos envolvidos, sentimentos negativos de opi
nião pública na mídia ou opinião pessoal das vítimas contra a polícia. 

Se a "Síndrome de Estocolmo" for desenvolvida em uma crise com re
féns, isso diminuirá consideravelmente a probabilidade dos captores de agre
dir fisicamente ou mesmo matar as vítimas. A empatia entre captor e vítima 
favorecerá as chances de sobrevivência de ambos, facilitará o processo de 
negociação e uma solução pacífica para a crise. Essa opinião é compartilha
da por especialistas e doutrinadores da área de gerenciamento de crises, 

6 
como MASCARENHAS (2002) . 

Dessa forma, é incontestável que a "Síndrome de Estocolmo" deve ser 
usada como uma ferramenta de negociação de vidas e o seu desenvolvimen
to nos diferentes níveis deve ser motivado como uma forma de aumentar as 
chances dos causadores de crise não agredirem suas vítimas e, por conse
guinte, suas chances de sobrevivência. 

9. COMO DESENVOLVER A SÍNDROME DE ESTOCOLMO 
Embora a "Síndrome de Estocolmo" seja um comportamento imprevisível 

nas pessoas envolvidas numa crise policial, os negociadores de vidas podem 
motivar o desenvolvimento de um sentimento de empatia e vínculo entre 
causadores de crise e vítimas a partir de algumas ações durante o processo 
de negociação. Algumas estratégias sugeridas: 

Humanização dos envolvidos na crise: 

6
MASCARENHAS DE SOUZA, Wanderley. Ações do policial negociador nas ocorrências com 

reféns. Monografia apresentada no Curso Superior de Polícia 2002. São Paulo : Centro de 
Aperfeiçoamento e Estudos Superiores da Polícia Militar do Estado de São Paulo, 2002. 
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- chamar as vítimas pelo nome e pedir aos causadores de crise que façam 
o mesmo, evitando usar a expressão "refém"; 

- da mesma forma, apresentar o negociador com um nome e tratar o 
causador da crise também por um nome; ainda que ele não queira se identi
ficar, sugerir um nome para ele e pedir sua concordância em ser chamado 
dessa forma; 

- pedir ao causador da crise que faça uma avaliação de cada vítima, iden
tificando necessidades especiais, condição física e de saúde de cada um. 

Integração entre os envolvidos na crise: 
- quando analisar as necessidades e problemas no centro da crise, referir

se ao grupo como um todo (vocês) e não isolar necessidades do causador da 
crise e das vítimas (você e ele); 

- pedir ao causador da crise para transmitir recados recebidos de paren
tes ou amigos das vítimas, preocupados com sua situação, bem como pedir 
que o causador da crise verifique se alguma vítima teria recados para seus 
familiares; 

- nos pedidos de alimentação, fornecer gêneros alimentícios em espécie, 
que exija um trabalho conjunto do causador da crise e da vítima em prepa
rar e dividir a comida. Por exemplo, em vez de fornecer sanduíches prontos, 
fornecer pães e peças inteiras de frios; 

- manter todos juntos; ainda que as vítimas isoladas em outro ambiente 
favoreçam uma ação tática, a convivência no mesmo ambiente aumentará o 
nível de relacionamento com o causador da crise. 

Tempo: 
- quanto maior o tempo de convivência entre causador de crise e vítimas, 

maior será a oportunidade de relacionamento e integração; apesar de pare
cer incoerente com a necessidade de encerrar a crise o mais rápido possível, 
os gerenciadores de crise e os negociadores de vida devem estar preparados 
para usar o tempo como uma alternativa de solução de crise, principalmente 
quando não houver condições de aplicar ação tática. 

10. RESUMO 
A "Síndrome de Estocolmo" é um comportamento psicológico que ocor

re em pessoas tomadas como reféns, no qual elas criam um sentimento de 
solidariedade e simpatia pelos seus captores. Esse comportamento pode se 
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desenvolver em três níveis: 
- vítima tem sentimentos positivos pelo captor; 
- vítima tem sentimentos negativos pela polícia; 
- captor tem sentimentos positivos pela vítima. 
A "Síndrome de Estocolmo" é benéfica em uma negociação de vidas, 

pois aumentará as chances de sobrevivência da vítima. 
A "Síndrome de Estocolmo" pode ser motivada pelos negociadores de 

vidas através de estratégias de negociação: 
- humanização dos envolvidos na crise; 
- integração entre os envolvidos na crise; 
- tempo. 

11. EXERCÍCIOS 
Sugere-se o debate do assunto entre os policiais militares gerenciadores 

de crise e negociadores de vida, a partir das seguintes questões: 
- Quais as vantagens da "Síndrome de Estocolmo" em uma negociação 

de vidas? 
- Como os negociadores de vidas podem desenvolver a "Síndrome de 

Estocolmo" em uma crise com reféns? 
- Em duas ocorrências com reféns envolvendo o criminoso Leonardo 

Pareja, os negociadores aceitaram a fuga dos causadores de crise como es
tratégia de solução da crise, conseguindo salvar a vida dos reféns. Como 
você agiria nessas situações? 

- Na ocorrência em Feira de Santana, envolvendo o criminoso Leonardo 
Pareja, os negociadores decidiram fazer a troca de reféns. A jovem Fernanda 
foi libertada, mas o novo refém era uma pessoa sem nenhum vínculo ou 
empatia com o causador da crise. Vale a pena correr o risco? 

- Apresente um caso brasileiro do qual você participou ou que foi notici
ado pela imprensa, em que houve a "Síndrome de Estocolmo". Relate: Quais 
os indícios ou motivações da Síndrome? Quais fases da Síndrome ocorre
ram? Como a polícia gerenciou a Síndrome? 
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V. LEGISLAÇÃO 

1. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 1.061, 
DE 31 DE OUTUBRO DE 2008. 

Dispõe sobre extinção e criação de postos e graduações nos Quadros de Ofi
cia is e de Praças da Polícia Militar do Estado de São Paulo, e dá outras 

providências co"elatas. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 

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

Artigo 1 º -Ficam criados, na Polícia Militar do Estado de São Paulo, os 
seguintes postos: 

I - no Quadro de Oficiais Policiais Militares ( QO PM): 
a) 4 (quatro) de Coronel PM; 
b) 49 ( quarenta e nove) de Tenente Coronel PM; 
c) 111 (cento e onze) de Major PM; 
d) 344 (trezentos e quarenta e quatro) de Capitão PM; 
e) 249 ( duzentos e quarenta e nove) de 1 º Tenente PM; 
II - no Quadro de Oficiais de Polícia Feminina (QOPF): 
a) 1 (um) de Coronel Feminino PM; 
b) 4 (quatro) de Tenente Coronel Feminino PM; 
c) 11 (onze) de Major Feminino PM; 
d) 22 (vinte e dois) de Capitão Feminino PM; 
e) 109 ( cento e nove) de 1 º Tenente Feminino PM; 
III - no Quadro Auxiliar de Oficiais Policiais Militares (QAOPM): 40 

(quarenta) de 2º Tenente PM. 

Artigo 2º - Ficam criadas, na Polícia Militar do Estado de São Paulo, as 
seguintes graduações: 

I - no Quadro de Praças Policiais Militares (QPPM): 
a) 106 ( cento e seis) de Subtenente PM; 
b) 61 (sessenta e um) de 1º Sargento PM; 
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c) 58 ( cinqüenta e oito) de 2º Sargento PM; 
d) 40 (quarenta) de 3º Sargento PM; 
e) 94 (noventa e quatro) de Cabo PM; 
f) 259 ( duzentos e cinqüenta e nove) de Soldado de 1 ª Classe; 
II - no Quadro de Praças de Polícia Feminina (QPPF): 
a) 22 (vinte e dois) de Subtenente Feminino PM; 
b) 9 (nove) de 1º Sargento Feminino PM; 
c) 7 (sete) de 2º Sargento Feminino PM; 
d) 6 (seis) de 3º Sargento Feminino PM; 
e) 11 (onze) de Cabo Feminino PM; 
f) 40 (quarenta) de Soldado Feminino PM de 1 ª Classe. 

Artigo 3º - O preenchimento das vagas dos postos e graduações de que 
tratam os artigos 1 º e 2º desta lei complementar observará as disposições da 
legislação específica de promoções. 

Artigo 4º - Serão extintos: 
I - do Quadro de Oficiais Policiais Militares (QOPM), 657 (seiscentos e 

cinqüenta e sete) postos de 2º Tenente PM; 
II - do Quadro de Oficiais de Polícia Feminina (QOPF), 109 (cento e 

nove) postos de 2º Tenente Feminino PM. 
Parágrafo único - Os postos vagos de que trata este artigo serão extintos 

na data de entrada em vigor desta lei complementar, os demais, à medida 
que ocorra a vacância. 

Artigo 5º - Fica acrescentado ao artigo 2º da Lei Complementar nº 689, 
de 13 de outubro de 1992, alterado pelo artigo 5º da Lei Complementar nº 
1.020, de 23 de outubro de 2007, o parágrafo único com a seguinte redação: 

''Artigo 2º - .............................................................................. . 
Parágrafo único - A classificação da OPM não será alterada em caso de 

redução do número de habitantes do município, desde que esta não ultra
passe a 5%( cinco por cento) do limite mínimo fixado para a localidade, nos 
termos do disposto nos incisos II e III deste artigo". (NR) 

Artigo 6º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei complementar 
correrão à conta das dotações próprias consignadas no orçamento vigente, 
ficando o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares, se 
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necessário, mediante utilização de recursos nos termos do § 1 º do artigo 43 
da Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. 

Artigo 7º - Esta lei complementar e suas disposições transitórias entram 
em vigor na data de sua publicação. 

Disposições Transitórias 

Artigo 1 º - Os postos e graduações criados por esta lei complementar 
serão preenchidos, a partir da data de sua publicação, na seguinte conformi
dade: 

I - os de Coronel e de Tenente Coronel do QOPM e do QOPF, no prazo 
de 30 (trinta) dias; 

II - os de Major do QOPM: 36 (trinta e seis) na primeira data de promo
ção, 30 (trinta) na segunda data de promoção e 45 (quarenta e cinco) na 
terceira data de promoção; 

III - os de Major do QOPF: 5 (cinco) na primeira data de promoção, 2 
(dois) na segunda data de promoção e 4 (quatro) na terceira data de promo
ção; 

IV - os de Capitão do QOPM: 150 (cento e cinqüenta) na primeira data 
de promoção, 100 (cem) na segunda data de promoção e 94 (noventa e 
quatro) na terceira data de promoção; 

V - os de Capitão do QOPF: 10 ( dez) na primeira data de promoção e 6 
(seis) em cada uma das 2 (duas) datas de promoção subseqüentes; 

VI - os de 1º Tenente do QOPM: 100 (cem) na primeira e 149 (cento e 
quarenta e nove) na segunda data de promoção; 

VII - os de 1º Tenente do QOPF: 40 (quarenta) na primeira data de 
promoção e 69 (sessenta e nove) na segunda data de promoção; 

VIII - os demais postos e graduações segundo as respectivas legislações 
para ingresso ou acesso. 

Artigo 2º - Não sendo possível efetuar o preenchimento das vagas con
forme indicado nos termos do artigo 1 º destas Disposições Transitórias, por 
falta de candidatos habilitados nos termos da legislação de promoção vigen
te, as vagas remanescentes serão acrescidas às quantidades indicadas para a 
promoção subseqüente até que se verifique o completo preenchimento das 
vagas. 
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§ 1 º - Para preenchimento das vagas previstas na primeira data de pro
moção, concorrerão os oficiais que já se encontravam cogitados na entrada 
em vigor da presente lei complementar, devendo a Comissão de Promoções 
providenciar a complementação dos Quadros de Acesso, observadas as pres
crições da Lei nº 3.322, de 29 de dezembro de 1955. 

§ 2º - Para as demais datas de promoção, serão cogitados, para fins de 
elaboração dos Quadros de Acesso, os oficiais que, no primeiro dia seguinte 
à promoção efetuada, estiverem classificados, por antiguidade, na primeira 
metade do Almanaque dos Oficiais e preencham os requisitos do artigo 1 O e 
do artigo 19, com exceção da alínea "a", do Decreto-lei nº 13.654, de 6 de 
novembro de 1943, e alterações posteriores. 

§ 3º - O número de Oficiais a ser incluído em cada Quadro, pelos critéri
os de antiguidade e de merecimento, corresponderá ao dobro de vagas que 
se verificar em cada uma das espécies de promoção, até a data da publicação 
desses Quadros. 

§ 4º - Os Quadros de Acesso serão publicados até 45 ( quarenta e cinco) 
dias antes da próxima data de promoção. 

Palácio dos Bandeirantes, aos 31 de outubro de 2008. 

JOSÉ SERRA 
Mauro Ricardo Machado Costa 
Secretário da Fazenda 
Ronaldo Augusto Bretas Marzagão 
Secretário da Segurança Pública 
Francisco Vidal Luna 
Secretário de Economia e Planejamento 

Sidney Estanislau Beraldo 
Secretário de Gestão Pública 
Aloysio Nunes Ferreira Filho 
Secretário-Chefe da Casa Civil 

Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 31 de outubro de 
2008. 
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2. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 1.066, 
DE 21 DE NOVEMBRO DE 2008. 

Dispõe sobre a criação e extinção de postos e graduações nos Quadros de 
Oficiais e de Praças da Polícia Militar do Estado de São Paulo, e dá outras 
providências correlatas. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 

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

Artigo 1 º -Ficam criados, no Quadro Auxiliar de Oficiais Policiais Mili
tares (QAOPM), da Polícia Militar do Estado de São Paulo, 40 (quarenta) 
postos de 1 º Tenente PM. 

Artigo 2º - Ficam criadas, na Polícia Militar do Estado de São Paulo, as 
seguintes graduações: 

I - no Quadro de Praças Policiais Militares (QPPM): 
a) 256 ( duzentos e cinqüenta e seis) de Subtenente PM; 
b) 372 ( trezentos e setenta e dois) de 1 º Sargento PM; 
c) 501 (quinhentos e um) de 2º Sargento PM; 
d) 2.397 ( dois mil trezentos e noventa e sete) de Cabo PM; 
II - no Quadro de Praças de Polícia Feminina (QPPF): 
a) 9 (nove) de Subtenente Feminino PM; 
b) 23 (vinte e três) de 1 º Sargento Feminino PM; 
c) 32 (trinta e dois) de 2º Sargento Feminino PM; 
d) 517 (quinhentos e dezessete) de Cabo Feminino PM. 

Artigo 3º - O preenchimento dos postos e graduações de que tratam os 
artigos 1 º e 2º desta lei complementar observará as disposições da legisla
ção específica de promoções. 

Artigo 4º - Serão extintas as seguintes graduações: 
I - do Quadro de Praças Policiais Militares ( QPPM): 
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se; 

a) 1.129 (mil cento e vinte e nove) de 3º Sargento PM; 
b) 2.397 ( dois mil trezentos e noventa e sete) de Soldado PM de 1 ª Clas-

II - do Quadro de Praças de Polícia Feminina (QPPF): 
a) 64 ( sessenta e quatro) de 3º Sargento Feminino PM; 
b) 517 ( quinhentos e dezessete) de Soldado PM de 1 ª Classe Feminino. 
Parágrafo único - As graduações vagas de que trata este artigo serão 

extintas na data de entrada em vigor desta lei complementar, as demais, à 
medida que ocorra a vacância. 

Artigo 5º - As despesas resultantes da aplicação desta lei complementar 
correrão à conta das dotações próprias consignadas no orçamento, 
suplementadas se necessário. 

Artigo 6º - Esta lei complementar e suas disposições transitórias entram 
em vigor na data de sua publicação. 

Disposições Transitórias 

Artigo 1 º - Os postos e graduações criados por esta lei complementar 
serão preenchidos, a partir da data de sua publicação, na seguinte conformi
dade: 

I - os de 1 º Tenente PM do QAOPM, na primeira data de promoção; 
II - as graduações de Subtenente PM, Subtenente Feminino PM, Sargen

to PM e Sargento Feminino PM, proporcionalmente em 4 (quatro) datas de 
promoção; 

III - as graduações de Cabo PM, segundo a respectiva legislação de aces-
so. 

Artigo 2º - Se, na primeira data de promoção após a publicação desta lei 
complementar não ocorrer o preenchimento das vagas, nos termos do arti
go 1 º destas disposições transitórias, as vagas remanescentes deverão ser 
preenchidas na promoção subseqüente, em acréscimo às quantidades a se
rem indicadas. 

§ 1 º -Para preenchimento dessas vagas remanescentes, as Comissões de 
Promoções providenciarão a organização de novo Quadro e Relações de 
Acesso. 
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§ 2º - Serão cogitados para fins de elaboração do Quadro e das Relações 
de Acesso de que trata o § 1 º deste artigo, os Oficiais e as Praças que, no 
primeiro dia seguinte à promoção efetuada, estiverem classificados, por an
tiguidade, na primeira metade do Almanaque dos Oficiais e das Praças e 
atenderem aos requisitos estabelecidos no Decreto-lei nº 13.654, de 6 de 
novembro de 1943, e na Lei nº 3.159, de 22 de setembro de 1955, respecti
vamente, e suas alterações posteriores. 

§ 3º - O número de Oficiais a ser incluído no Quadro, pelos critérios de 
antiguidade e de merecimento, corresponderá ao dobro de vagas que se ve
rificar em cada uma das espécies de promoção, até a data da publicação 
desse Quadro. 

§ 4º - O número de Praças a ser incluído nas Relações, pelos critérios de 
antiguidade e de merecimento, corresponderá ao dobro de vagas que se ve
rificar em cada uma das espécies de promoção, até a data da publicação 
dessas Relações. 

§ 5º - O Quadro e as Relações de Acesso serão publicados até 45 ( qua
renta e cinco) dias antes da próxima data de promoção. 

Palácio dos Bandeirantes, aos 21 de novembro de 2008. 
JOSÉ SERRA 

Ronaldo Augusto Bretas Marzagão 
Secretário da Segurança Pública 
Mauro Ricardo Machado Costa 
Secretário da Fazenda 
Francisco Vidal Luna 
Secretário de Economia e Planejamento 
Sidney Estanislau Beraldo 
Secretário de Gestão Pública 
Aloysio Nunes Ferreira Filho 
Secretário-Chefe da Casa Civil 

Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 21 de novembro de 
2008. 
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3. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 1.070, 
DE 1º DE DEZEMBRO DE 2008. 

Dispõe sobre a criação e extinção de postos no Quadro Auxiliar de Oficiais 
da Polícia Militar do Estado de São Paulo, e dá providências collelatas. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 

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

Artigo 1 º -Ficam criados, no Quadro Auxiliar de Oficiais da Polícia Mi
litar (QAOPM), da Polícia Militar do Estado de São Paulo, os seguintes 
postos de Oficiais: 

I - 1 (um) de Major QAOPM; 
II - 18 (dezoito) de Capitão QAOPM. 

Artigo 2º - O preenchimento dos postos de que trata o artigo 1 º desta lei 
complementar observará as disposições da legislação específica de promo
ções. 

Artigo 3º - Serão extintos 30 (trinta) postos de 2º Tenente no Quadro 
Auxiliar de Oficiais da Polícia Militar (QAOPM), da Polícia Militar do Es
tado de São Paulo. 

Parágrafo único - Os postos vagos de que trata este artigo serão extintos 
na data de entrada em vigor desta lei complementar, os demais, à medida 
que ocorra a vacância. 

Artigo 4º - As despesas resultantes da aplicação desta lei complementar 
correrão à conta das dotações próprias consignadas no orçamento, suple
mentadas se necessário. 

Artigo 5º - Esta lei complementar e suas disposições transitórias entram 
em vigor na data de sua publicação. 
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Disposições Transitórias 
Artigo 1 º - Os postos criados por esta lei complementar serão preenchi

dos na primeira data de promoção prevista pela legislação específica de pro
moção de oficiais. 

Artigo 2º - Se, na primeira data de promoção após a publicação desta lei 
complementar não ocorrer o preenchimento das vagas, nos termos do arti
go 1 º destas disposições transitórias, as vagas remanescentes deverão ser 
preenchidas na promoção subseqüente. 

§ 1 º - Para preenchimento dessas vagas remanescentes, a Comissão de 
Promoção providenciará a organização de novo Quadro de Acesso. 

§ 2º - Serão cogitados para fins de elaboração do Quadro de Acesso de 
que trata o § 1 º deste artigo, os Oficiais que, no primeiro dia seguinte à 
promoção efetuada, estiverem classificados, por antiguidade, na primeira 
metade do Almanaque dos Oficiais e atenderem aos requisitos estabeleci
dos no Decreto-lei nº 13.654, de 6 de novembro de 1943, e suas alterações 
posteriores. 

§ 3º - O número de Oficiais a ser incluído no Quadro de Acesso, pelos 
critérios de antiguidade e de merecimento, corresponderá ao dobro deva
gas que se verificar em cada uma das espécies de promoção, até a data da 
publicação desse Quadro. 

§ 4º - O Quadro de Acesso será publicado até 45 ( quarenta e cinco) dias 
antes da próxima data de promoção. 

Palácio dos Bandeirantes, aos 1 º de dezembro de 2008. 
JOSÉ SERRA 
Ronaldo Augusto Eretas Marzagão 
Secretário da Segurança Pública 
Mauro Ricardo Machado Costa 
Secretário da Fazenda 
Francisco Vidal Luna 
Secretário de Economia e Planejamento 
Sidney Estanislau Beraldo 
Secretário de Gestão Pública 
Aloysio Nunes Ferreira Filho 
Secretário-Chefe da Casa Civil 
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, a 1 º de dezembro de 2008. 
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4. DECRETO ESTADUAL Nº 53.733, 
DE 27 DE NOVEMBRO DE 2008. 

Dispõe sobre a estruturação da Polícia Militar do Estado de São Paulo e dá 
providências co"elatas. 

JOSÉ SERRA, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribui
ções legais, 

Decreta: 

CAPÍTULO I 
Da Organização da Polícia Militar 

SEÇÃO I 
Disposição Preliminar 

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

I - Órgãos de Direção; 
II - Órgãos de Apoio; 
III - Órgãos de Execução. 
§ 1 º - Os Órgãos de Direção subdividem-se em Órgãos de Direção Geral 

e de Direção Setorial. 
§ 2º - Os Órgãos de Apoio subdividem-se em Órgãos de Apoio e Especi

ais de Apoio. 
§ 3º - Os Órgãos de Execução subdividem-se em Órgãos de Execução e 

Especiais de Execução. 

SEÇÃO II 
Dos Órgãos de Direção 

Artigo 2º - É Órgão de Direção Geral, sediado na Capital do Estado, o 
Comando Geral (Cmdo G), constituído de: 

I - Comandante Geral da Polícia Militar ( Cmt G ), responsável superior 
pelo comando e pela administração da Polícia Militar; 

II - Estado-Maior da Polícia Militar (EM/PM), órgão de assessoramento 
central, responsável perante o Cmt G pelo processamento estratégico dos 
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assuntos de interesse institucional, competindo-lhe o estudo, planejamento, 
coordenação, fiscalização e controle de todas as atividades da Polícia Mili
tar; 

III - Gabinete do Comandante Geral (Gab Cmt G), órgão de 
assessoramento direto e pessoal do Cmt G; 

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

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

§ 1 º -O Chefe do EM/PM acumula as funções de Subcmt PM. 
§ 2º - O EM/PM e o Gab Cmt G subordinam-se diretamente ao Cmt G e 

o EM/E e a Correg PM ao Subcmt PM. 
§ 3º - O Subcmt PM contará com um Coordenador Operacional no Esta

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

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

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

II - Diretoria de Ensino (DE), órgão responsável pela implementação 
das políticas do Cmdo G referentes ao sistema administrativo de ensino da 
Polícia Militar; 

III - Diretoria de Finanças (DF), órgão responsável pela implementação 
das políticas do Cmdo G referentes ao sistema administrativo financeiro e 
orçamentário da Polícia Militar; 

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

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

VI - Diretoria de Telemática (DTel), órgão responsável pela implemen
tação das políticas do Cmdo G referentes ao sistema administrativo de tele
comunicações e informática da Polícia Militar; 

VII - Diretoria de Polícia Comunitária e de Direitos Humanos (DPCDH), 
órgão responsável pela implementação das políticas do Cmdo G referentes 
à Polícia Comunitária e aos Direitos Humanos. 

SEÇÃO III 
Dos Órgãos de Apoio 

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

responsáveis pela aquisição, recebimento, estocagem e fornecimento de su
primentos e material: 

a) Centro de Suprimento e Manutenção de Armamento e Munição (CSM/ 
AM); 

b) Centro de Suprimento e Manutenção de Material de Intendência ( CSM/ 
M lnt); 

c) Centro de Suprimento e Manutenção de Obras (CSM/0); 
d) Centro de Suprimento e Manutenção de Material de Subsistência 

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

(CSM/MM). 
II - Órgãos de Apoio de Ensino, subordinados à Diretoria de Ensino, 

responsáveis pela formação, aperfeiçoamento e especialização de Oficiais e 
Praças da Polícia Militar e pelo desenvolvimento de estudos e pesquisas 
técnico-especializadas: 

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

b) Academia de Polícia Militar do Barro Branco (APMBB); 
c) Centro de Capacitação Física e Operacional e Escola de Educação 

Física da Polícia Militar (CCFO/EEF); 
d) Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP); 
e) Centro de Formação de Soldados "Coronel PM Eduardo Assumpção" 

(CFSd - Cel PM Assumpção). 
III - Órgãos de Apoio de Pessoal, subordinados à Diretoria de Pessoal, 
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responsáveis pela execução das atividades de assistência social e jurídica, de 
despesas de pessoal e pela internação de Oficiais e Praças condenados pela 
Justiça ou à sua disposição: 

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

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

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

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

ções (CSM/M Tel). 
VI - Órgãos de Apoio de Bombeiros, subordinados ao Comando do Cor

po de Bombeiros: 
a) Centro de Suprimento e Manutenção do Material Operacional de 

Bombeiros (CSM/MOpB), responsável pelo recebimento, estocagem e for
necimento dos suprimentos e execução da manutenção do material especi
alizado de Bombeiros; 

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

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

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

II - Corpo Musical (C Mus), órgão subordinado ao DSNCG, responsá-
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vel pelas atividades relativas às bandas de música e ao conjunto sinfônico da 
Polícia Militar. 

SEÇÃO IV 
Dos Órgãos de Execução 

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

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

II - Comando de Policiamento Metropolitano (CPM), sediado na Região 
Metropolitana da Grande São Paulo, responsável pela polícia ostensiva e 
pela preservação da ordem pública nessa Região, exceto na Capital; 

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

IV - Comando de Policiamento do Interior-2 (CPI-2), sediado em Cam
pinas, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem públi
ca em parte da Região Administrativa de Campinas; 

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

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

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

VIII - Comando de Policiamento do Interior-6 (CPI-6), sediado em San
tos, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem pública 
na Região Metropolitana da Baixada Santista e na Região Administrativa de 
Registro; 

IX - Comando de Policiamento do Interior-7 (CPI-7), sediado em 
Sorocaba, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem 
pública na Região Administrativa de Sorocaba; 
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X - Comando de Policiamento do Interior-8 "Coronel PM João Ferreira 
de Souza Filho" (CPI-8 - Cel PM Souza Filho), sediado em Presidente Pru
dente, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem públi
ca na Região Administrativa de Presidente Prudente e parte da Região Ad
ministra tiva de Marília; 

XI - Comando de Policiamento do Interior-9 (CPI-9), sediado em 
Piracicaba, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem 
pública em parte da Região Administrativa de Campinas; 

XII - Comando do Corpo de Bombeiros (CCB), sediado na Capital, res
ponsável pelas missões de prevenção e extinção de incêndios, de busca e 
salvamento e de defesa civil, além de outras definidas em lei, no território 
estadual. 

Artigo 7º - Ao Comando de Policiamento da Capital (CPC) subordi
nam-se: 

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

a) 7º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (7º BPM/M), sediado na 
Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem pú
blica em parte da Zona Centro da Capital; 

b) 11 º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (11 º BPM/M), sediado 
na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem 
pública em parte da Zona Centro da Capital; 

c) 13º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (13º BPM/M), sediado 
na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem 
pública em parte da Zona Centro da Capital; 

d) 45º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano ( 45º BPM/M), sediado 
na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem 
pública em parte da Zona Centro da Capital; 

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

a) 3º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (3º BPM/M), sediado na 
Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem pú-
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blica em parte da Zona Sudoeste da Capital; 
b) 12º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (12º BPM/M), sediado 

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

c) 46º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano ( 46º BPM/M), sediado 
na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem 
pública em parte da Zona Sudoeste da Capital. 

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

a) 5º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (5º BPM/M), sediado na 
Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem pú
blica em parte da Zona Norte da Capital; 

b) 9º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (9º BPM/M), sediado na 
Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem pú
blica em parte da Zona Norte da Capital; 

c) 18º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (18º BPM/M), sediado 
na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem 
pública em parte da Zona Norte da Capital; 

d) 43º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano ( 43º BPM/M), sediado 
na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem 
pública em parte da Zona Norte da Capital; 

e) 4 7º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano ( 4 7º BPM/M), sediado 
na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem 
pública em parte da Zona Norte da Capital; 

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

a) 2º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano "Coronel PM Herculano 
de Carvalho e Silva" (2º BPM/M - Cel PM Herculano), sediado na Capital, 
responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem pública em 
parte da Zona Leste da Capital; 

b) 29º Batalhão de Policia Militar Metropolitano (29º BPM/M), sediado 
na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem 
pública em parte da Zona Leste da Capital; c) 39º Batalhão de Policia Mili-
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tar Metropolitano (39º BPM/M), sediado na Capital, responsável pela polí
cia ostensiva e pela preseIVação da ordem pública em parte da Zona Leste 
da Capital; 

d) 48º Batalhão de Policia Militar Metropolitano ( 48º BPM/M), sediado 
na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preseIVação da ordem 
pública em parte da Zona Leste da Capital; 

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

a) 4º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano ( 4º BPM/M), sediado na 
Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preseIVação da ordem pú
blica em parte da Zona Oeste da Capital; 

b) 16º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (16º BPM/M), sediado 
na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preseIVação da ordem 
pública em parte da Zona Oeste da Capital; 

c) 23º Batalhão de Polícia Mili_tar Metropolitano (23º BPM/M), sediado 
na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preseIVação da ordem 
pública em parte da Zona Oeste da Capital; 

d) 49º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano ( 49º BPM/M), sediado 
na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preseIVação da ordem 
pública em parte da Zona Oeste da Capital; 

VI - Comando de Policiamento de Área Metropolitana-9 (CPNM-9), 
sediado na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preseIVação da 
ordem pública na Zona Sudeste da Capital, com as seguintes Unidades de 
Policiamento subordinadas: 

a) 19º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (19º BPM/M), sediado 
na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preseIVação da ordem 
pública em parte da Zona Sudeste da Capital; 

b) 28º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (28º BPM/M), sediado 
na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preseIVação da ordem 
pública em parte da Zona Sudeste da Capital; 

c) 38º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (38º BPM/M), sediado 
na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preseIVação da ordem 
pública em parte da Zona Sudeste da Capital. 

VII - Comando de Policiamento de Área Metropolitana-10 (CPA/M-10), 
sediado na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preseIVação da 
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ordem pública na Zona Sul da Capital, com as seguintes Unidades de Polici
amento subordinadas: 

a) 1 º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano "Marechal Humberto de 
Alencar Castelo Branco" (1 º BPM/M - Mal. Castelo Branco), sediado na 
Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preseivação da ordem pú
blica em parte da Zona Sul da Capital; 

b) 22º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (22º BPM/M), sediado 
na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preseivação da ordem 
pública em parte da Zona Sul da Capital; 

c) 27º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (27º BPM/M), sediado 
na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preseivação da ordem 
pública em parte da Zona Sul da Capital; 

d) 37º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (37º BPM/M), sediado 
na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preseivação da ordem 
pública em parte da Zona Sul da Capital; 

e) 50º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano ( 50º BPM/M), sediado 
na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preseivação da ordem 
pública em parte da Zona Sul da Capital; 

VIII - Comando de Policiamento de Área Metropolitana-11 (CPNM-
11 ), sediado na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preseiva
ção da ordem pública em parte da Zona Leste da Capital, com as seguintes 
Unidades de Policiamento subordinadas: 

a) 8º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (8º BPM/M), sediado na 
Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preseivação da ordem pú
blica em parte da Zona Leste da Capital; 

b) 21 º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (21 º BPM/M), sediado 
na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preseivação da ordem 
pública em parte da Zona Leste da Capital; 

c) 51º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (51º BPM/M), sediado 
na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preseivação da ordem 
pública em parte da Zona Leste da Capital; 

IX - 34º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (34º BPM/M), sediado 
na Capital, responsável pelas missões de policiamento tático de trânsito ur
bano e pela atuação complementar e de apoio às atividades de polícia osten
siva e de preseivação da ordem pública, no Município de São Paulo. 

Artigo 8º - Ao Comando de Policiamento Metropolitano (CPM) subor-
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dinam-se: 
I - Comando de Policiamento de Área Metropolitana-6 (CPA/M-6), 

sediado em Santo André, responsável pela polícia ostensiva e pela preserva
ção da ordem pública nos Municípios de Santo André, São Bernardo do 
Campo, São Caetano do Sul, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e 
Diadema, com as seguintes Unidades de Policiamento subordinadas: 

a) 6º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano "Coronel PM Estevam 
Nikoluk" (6º BPM/M - Cel PM Nikoluk), sediado em São Bernardo do 
Campo, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem pú
blica em parte do Município de São Bernardo do Campo e no Município de 
São Caetano do Sul; 

b) 10º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano "Coronel PM 
Bertholazzi" (10º BPM/M - Cel PM Bertholazzi), sediado em Santo André, 
responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem pública em 
parte do Município de Santo André; 

c) 24º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (24º BPM/M), sediado 
em Diadema, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da or
dem pública 

no Município de Diadema; 
d) 30º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (30º BPM/M), sediado 

em Mauá, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem 
pública nos Municípios de Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra; 

e) 40º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano ( 40º BPM/M), sediado 
em São Bernardo do Campo, responsável pela polícia ostensiva e pela pre
servação da ordem pública em parte do Município de São Bernardo do Cam
po; 

f) 41 º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano ( 41 º BPM/M), sediado 
em Santo André, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da 
ordem pública em parte do Município de Santo André. 

II - Comando de Policiamento de Área Metropolitana-? (CPNM-7), 
sediado em Guarulhos, responsável pela polícia ostensiva e pela preserva
ção da ordem pública nos Municípios de Guarulhos, Arujá, Santa Isabel, 
Franco da Rocha, Francisco Morato, Caieiras, Cajamar e Mairiporã, com as 
seguintes Unidades de Policiamento subordinadas: 

a) 15º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (15º BPM/M), sediado 
em Guarulhos, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da or
dem pública em parte do Município de Guarulhos; 
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b) 26º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (26º BPM/M), sediado 
em Franco da Rocha, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação 
da ordem pública nos Municípios de Franco da Rocha, Mairiporã, Cajamar, 
Caieiras e Francisco Morato; 

c) 31 º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (31 º BPM/M), sediado 
em Guarulhos, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da or
dem pública em parte do Município de Guarulhos e nos Municípios de Arujá 
e de Santa Isabel; 

d) 44º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano ( 44º BPM/M), sediado 
em Guarulhos, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da or
dem pública em parte do Município de Guarulhos. 

III - Comando de Policiamento de Área Metropolitana-8 (CPNM-8), 
sediado em Osasco, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da 
ordem pública nos Municípios de Osasco, Barueri, Santana do Parnaíba, 
Pirapora do Bom Jesus, Jandira, Carapicuíba, ltapevi, Cotia, Vargem Gran
de Paulista, Taboão da Serra, Embu, ltapecerica da Serra, Juquitiba, Embu
Guaçu e São Lourenço da Serra, com as seguintes Unidades de Policiamen
to subordinadas: 

a) 14º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (14º BPM/M), sediado 
em Osasco, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem 
pública em parte do Município de Osasco; 

b) 20º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (20º BPM/M), sediado 
em Barueri, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem 
pública nos Municípios de Barueri, Jandira, ltapevi, Santana do Parnaíba e 
Pirapora do Bom Jesus; 

c) 25º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (25º BPM/M), sediado 
em ltapecerica da Serra, responsável pela polícia ostensiva e pela preserva
ção da ordem pública nos Municípios de ltapecerica da Serra, Juquitiba, 
Embu-Guaçu e São Lourenço da Serra; 

d) 33º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (33º BPM/M), sediado 
em Carapicuíba, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da 
ordem pública nos Municípios de Carapicuíba, Cotia e Vargem Grande 
Paulista; 

e) 36º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (36º BPM/M), sediado 
em Embu, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem 
pública nos Municípios de Embu e Taboão da Serra; 

f) 42º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano ( 42º BPM/M), sediado 
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em Osasco, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem 
pública em parte do Município de Osasco. 

IV - Comando de Policiamento de Área Metropolitana-12 (CPNM-12), 
sediado em Mogi das Cruzes, responsável pela polícia ostensiva e pela pre
servação da ordem pública nos Municípios de Mogi das Cruzes, Suzano, 
Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Poá, Salesópolis, Biritiba-Mirim e 
Guararema, com as seguintes Unidades de Policiamento subordinadas: 

a) 17º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (17º BPM/M), sediado 
em Mogi das Cruzes, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação 
da ordem pública nos Municípios de Mogi das Cruzes, Salesópolis, Biritiba
Mirim e Guararema; 

b) 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (32º BPM/M), sediado 
em Suzano, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem 
pública nos Municípios de Suzano, Ferraz de Vasconcelos e Poá; 

c) 35º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (35º BPM/M), sediado 
em Itaquaquecetuba, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação 
da ordem pública no Município de Itaquaquecetuba. 

Artigo 9º - Ao Comando de Policiamento do Interior-1 (CPI-1) subordi
nam-se as seguintes Unidades de Policiamento: 

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

II - 5º Batalhão de Polícia Militar do Interior "General Júlio Marcondes 
Salgado" ( 5º BPM/I - Gen. Salgado), sediado em Taubaté, responsável pela 
polícia ostensiva e pela preservação da ordem pública na Região de Gover
no de Taubaté; 

III - 20º Batalhão de Polícia Militar do Interior "Coronel PM Edgard 
Pereira Armond" (20º BPM/I - Cel PM Armond), sediado em São Sebasti
ão, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem pública 
na Região de Governo de Caraguatatuba; 

IV - 23º Batalhão de Polícia Militar do Interior (23º BPM/I), sediado em 
Lorena, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem pú
blica nas Regiões de Governo de Cruzeiro e Guaratinguetá; 

V - 41 º Batalhão de Polícia Militar do Interior ( 41 º BPM/I), sediado em 
J acareí, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem pú
blica em parte da Região de Governo de São José dos Campos; 
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VI - 46º Batalhão de Polícia Militar do Interior ( 46º BPM/1), sediado em 
São José dos Campos, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação 
da ordem pública em parte da Região de Governo de São José dos Campos. 

Artigo 10 - Ao Comando de Policiamento do Interior-2 (CPI-2) subor
dinam-se as seguintes Unidades de Policiamento: 

I - 8º Batalhão de Polícia Militar do Interior (8º BPM/1), sediado em 
Campinas, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem 
pública em parte da Região de Governo de Campinas; 

II - 11º Batalhão de Polícia Militar do Interior (11º BPM/1), sediado em 
Jundiaí, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem pú
blica em parte da Região de Governo de J undiaí; 

III - 26º Batalhão de Polícia Militar do Interior (26º BPM/1), sediado em 
Mogi-Guaçu, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da or
dem pública em parte da Região de Governo de Campinas; 

IV - 34º Batalhão de Polícia Militar do Interior (34º BPM/1), sediado em 
Bragança Paulista, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da 
ordem pública na Região de Governo de Bragança Paulista; 

V - 35º Batalhão de Polícia Militar do Interior (35º BPM/1), sediado em 
Campinas, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem 
pública em parte da Região de Governo de Campinas; 

VI - 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior (47º BPM/1), sediado em 
Campinas, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem 
pública em parte da Região de Governo de Campinas; 

VII - 49º Batalhão de Polícia Militar do Interior ( 49º BPM/1), sediado 
em J undiaí, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem 
pública em parte da Região de Governo de Jundiaí. 

Artigo 11 - Ao Comando de Policiamento do Interior-3 "Coronel PM 
Paulo Monte Serrat Filho" (CPI-3 - Cel PM Monte Serrat) subordinam-se 
as seguintes Unidades de Policiamento: 

I - 3º Batalhão de Polícia Militar do Interior "Coronel PM Carlos José 
Chiaramonte Spanó" (3º BPM/1 - Cel PM Spanó), sediado em Ribeirão 
Preto, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem públi
ca em parte da Região de Governo de Ribeirão Preto; 

II - 13º Batalhão de Polícia Militar do Interior (13º BPM/1), sediado em 
Araraquara, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem 

Revista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 60 - out/nov/dez 2008 113 



pública na Região de Governo de Araraquara; 
III - 15º Batalhão de Polícia Militar do Interior "Coronel PM Antônio 

Batista da Luz" (15º BPM/1- Cel PM Batista da Luz), sediado em Franca, 
responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem pública nas 
Regiões de Governo de Franca e de São Joaquim da Barra; 

IV - 33º Batalhão de Polícia Militar do Interior (33º BPM/1), sediado em 
Barretos, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem 
pública na Região de Governo de Barretos; 

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

VI - 43º Batalhão de Polícia Militar do Interior ( 43º BPM/1), sediado em 
Sertãozinho, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem 
pública em parte da Região de Governo de Ribeirão Preto; 

VII - 51º Batalhão de Polícia Militar do Interior (51º BPM/I), sediado 
em Ribeirão Preto, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da 
ordem pública em parte da Região de Governo de Ribeirão Preto. 

Artigo 12 - Ao Comando de Policiamento do Interior-4 (CPI-4) subor
dinam-se as seguintes Unidades de Policiamento: 

I - 4º Batalhão de Polícia Militar do Interior ( 4º BPM/1), sediado em 
Bauru, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem pú
blica na Região de Governo de Bauru; 

II - 9º Batalhão de Polícia Militar do Interior (9º BPM/I), sediado em 
Marília, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem pú
blica nas Regiões de Governo de Marília e em parte da Região de Governo 
de Tupã; 

III - 27º Batalhão de Polícia Militar do Interior (27º BPM/1), sediado em 
J aú, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem pública 
na Região de Governo de Jaú; 

IV - 31º Batalhão de Polícia Militar do Interior (31º BPM/1), sediado em 
Ourinhos, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem 
pública na Região de Governo de Ourinhos; 

V - 32º Batalhão de Polícia Militar do Interior (32º BPM/1), sediado em 
Assis, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem públi
ca na Região de Governo de Assis; 

VI - 44º Batalhão de Polícia Militar do Interior ( 44º BPM/1), sediado em 
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Lins, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem públi
ca na Região de Governo de Lins. 

Artigo 13 - Ao Comando de Policiamento do lnterior-5 (CPI-5) subor
dinam-se as seguintes Unidades de Policiamento: 

I - 2º Batalhão de Polícia Militar do Interior (2º BPM/1), sediado em 
Araçatuba, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem 
pública na Região de Governo de Araçatuba; 

II - 16º Batalhão de Polícia Militar do Interior (16º BPM/1), sediado em 
Fernandópolis, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da or
dem pública nas Regiões de Governo de Fernandópolis, Jales e Votuporanga; 

III - 17º Batalhão de Polícia Militar do Interior (17º BPM/1), sediado em 
São José do Rio Preto, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação 
da ordem pública em parte da Região de Governo de São José do Rio Preto; 

IV - 28º Batalhão de Polícia Militar do Interior (28º BPM/1), sediado em 
Andradina, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem 
pública na Região de Governo de Andradina; 

V - 30º Batalhão de Polícia Militar do Interior (30º BPM/1), sediado em 
Catanduva, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem 
pública na Região de Governo de Catanduva; 

VI - 52º Batalhão de Polícia Militar do Interior ( 52º BPM/1), sediado em 
São José do Rio Preto, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação 
da ordem pública em parte da Região de Governo de São José do Rio Preto. 

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

I - 6º Batalhão de Polícia Militar do Interior "Tenente Coronel PM Pedro 
Arbues" (6º BPM/1 - Ten Cel PM Pedro Arbues), sediado em Santos, res
ponsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem pública em par
te da Região de Governo de Santos; 

II - 14º Batalhão de Polícia Militar do Interior "Capitão PM Alberto 
Mendes Júnior" (14º BPM/1 - Cap PM Mendes Júnior), sediado em Regis
tro, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem pública 
em parte da Região de Governo de Registro; 

III - 21 º Batalhão de Polícia Militar do Interior (21 º BPM/1), sediado em 
Guarujá, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem 
pública em parte da Região de Governo de Santos; 
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IV - 29º Batalhão de Polícia Militar do Interior (29º BPM/I), sediado em 
Itanhaém, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem 
pública em parte da Região de Governo de Santos e em parte da Região de 
Governo de Registro; 

V - 39º Batalhão de Polícia Militar do Interior "João Ramalho" (39º 
BPM/I - João Ramalho), sediado em São Vicente, responsável pela polícia 
ostensiva e pela preservação da ordem pública em parte da Região de Go
verno de Santos; 

VI - 45º Batalhão de Polícia Militar do Interior ( 45º BPM/I), sediado em 
Praia Grande, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da or
dem pública em parte da Região de Governo de Santos. 

Artigo 15 - Ao Comando de Policiamento do Interior-? (CPI-7) subor
dinam-se as seguintes Unidades de Policiamento: 

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

II - 12º Batalhão de Polícia Militar do Interior (12º BPM/I), sediado em 
Botucatu, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem 
pública na Região de Governo de Botucatu; 

III - 22º Batalhão de Polícia Militar do Interior (22º BPM/I), sediado em 
Itapetininga, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem 
pública na Região de Governo de Itapetininga; 

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

V - 50º Batalhão de Polícia Militar do Interior ( 50º BPM/I), sediado em 
Itu, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem pública 
em parte da Região de Governo de Sorocaba; 

VI - 53º Batalhão de Polícia Militar do Interior ( 53º BPM/I), sediado em 
Avaré, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem pú
blica na Região de Governo de Avaré; 

VII - 54º Batalhão de Polícia Militar do Interior (54º BPM/I), sediado 
em I ta peva, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem 
pública na Região de Governo de Itapeva. 
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Artigo 16 - Ao Comando de Policiamento do lnterior-8 "Coronel PM 
João Ferreira de Souza Filho" ( CPI-8 - Cel PM Souza Filho) subordinam-se 
as seguintes Unidades de Policiamento: 

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

II - 25º Batalhão de Polícia Militar do Interior (25º BPM/1), sediado em 
Dracena, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem 
pública nas Regiões de Governo de Dracena e de Adamantina; 

III - 42º Batalhão de Polícia Militar do Interior ( 42º BPM/1), sediado em 
Presidente Venceslau, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação 
da ordem pública em parte da Região de Governo de Presidente Prudente. 

Artigo 17 - Ao Comando de Policiamento do lnterior-9 (CPI-9) subor
dinam-se as seguintes Unidades de Policiamento: 

I - 10º Batalhão de Polícia Militar do Interior (10º BPM/1), sediado em 
Piracicaba, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem 
pública na Região de Governo de Piracicaba; 

II - 19º Batalhão de Polícia Militar do Interior (19º BPM/1), sediado em 
Americana, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem 
pública em parte da Região de Governo de Campinas; 

III - 24º Batalhão de Polícia Militar do Interior (24º BPM/1), sediado em 
São João da Boa Vista, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação 
da ordem pública na Região de Governo de São João da Boa Vista; 

IV - 36º Batalhão de Polícia Militar do Interior (36º BPM/1), sediado em 
Limeira, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem 
pública na Região de Governo de Limeira; 

V - 37º Batalhão de Polícia Militar do Interior "Coronel PM Sérgio 
Monaco" (37º BPM/1 - Cel PM Monaco ), sediado em Rio Claro, responsá
vel pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem pública na Região de 
Governo de Rio Claro; 

VI - 48º Batalhão de Polícia Militar do Interior ( 48º BPM/1), sediado em 
Sumaré, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem 
pública em parte da Região de Governo de Campinas. 

Artigo 18 - Ao Comando do Corpo de Bombeiros (CCB), sediado na 
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Capital, subordinam-se: 
I - Comando de Bombeiros Metropolitano (CBM), sediado na Região 

Metropolitana da Grande São Paulo, com as seguintes Unidades Operacionais 
de Bombeiros subordinadas: 

a) 1º Grupamento de Bombeiros (1º GB), sediado na Capital; 
b) 2º Grupamento de Bombeiros (2º GB), sediado na Capital; 
c) 3º Grupamento de Bombeiros (3º GB), sediado na Capital; 
d) 4º Grupamento de Bombeiros ( 4º GB), sediado na Capital; 
e) 5º Grupamento de Bombeiros (5º GB), sediado em Guarulhos; 
f) 8º Grupamento de Bombeiros (8º GB), sediado em Santo André; 
g) 18º Grupamento de Bombeiros (18º GB), sediado em Barueri. 
II - Comando de Bombeiros do Interior (CBI), sediado na Região Me

tropolitana da Grande São Paulo, com as seguintes Unidades Operacionais 
de Bombeiros subordinadas: 

a) 6º Grupamento de Bombeiros (6º GB), sediado em Santos; 
b) 7º Grupamento de Bombeiros (7º GB), sediado em Campinas; 
c) 9º Grupamento de Bombeiros (9º GB), sediado em Ribeirão Preto; 
d) 10º Grupamento de Bombeiros (10º GB), sediado em Marília; 
e) 11 º Grupamento de Bombeiros (11 º GB), sediado em São José dos 

Campos; 
f) 12º Grupamento de Bombeiros (12º GB), sediado em Bauru; 
g) 13º Grupamento de Bombeiros (13º GB), sediado em São José do 

Rio Preto; 
h) 14º Grupamento de Bombeiros (14º GB), sediado em Presidente Pru-

dente; 
i) 15º Grupamento de Bombeiros (15º GB), sediado em Sorocaba; 
j) 16º Grupamento de Bombeiros (16º GB), sediado em Piracicaba; 
k) 19º Grupamento de Bombeiros (19º GB), sediado em Jundiaí; 
1) 20º Grupamento de Bombeiros (20º GB), sediado em Araçatuba. 
III - 17º Grupamento de Bombeiros (17º GB), sediado em Guarujá. 
§ 1 º -O CBM é responsável pelo planejamento, coordenação, controle e 

apoio das atividades técnicas, de logística, operacional e administrativa dos 
Grupamentos de Bombeiros da Região Metropolitana da Grande São Pau
lo, no que concerne ao Corpo de Bombeiros; 

§ 2º - O CBI é responsável pelo planejamento, coordenação, controle e 
apoio das atividades técnicas, de logística, operacional e administrativa dos 
Grupamentos de Bombeiros do Interior do Estado de São Paulo, no que 
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concerne ao Corpo de Bombeiros. 
§ 3º - O 17º GB subordina-se diretamente ao Subcomandante do CCB. 

§ 4º - Os GB são responsáveis pela execução de atividades de defesa 

civil, de prevenção e extinção de incêndios e de busca e salvamento, além de 
outras definidas em lei, nas suas respectivas áreas de atuação. 

Artigo 19 - São Órgãos Especiais de Execução, sediados na Capital, su

bordinados ao Subcmt PM: 

I - Comando de Policiamento de Choque (CPChq), sediado na Capital, 

força reserva do Comando Geral para emprego em missões extraordinárias 

de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública no território estadu

al; 

II - Grupamento de Radiopatrulha Aérea da Polícia Militar "João Negrão" 

( GRPAe - "João Negrão"), sediado na Capital, responsável pelas missões 

de radiopatrulha com aeronaves, bem como outras Operações Aéreas de 

Segurança Pública e/ou de Defesa Civil, no território estadual, nas ativida
des típicas de polícia administrativa, de bombeiros e de defesa civil, destina

das a assegurar a preservação da ordem pública, da incolumidade das pesso

as e do patrimônio; 

III - Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv), sediado na Capital, 

responsável pelas missões de policiamento de trânsito rodoviário nas rodo

vias estaduais; 

IV - Comando de Policiamento Ambiental (CPAmb), sediado na Capi
tal, responsável pelas missões de policiamento do meio ambiente no territó
rio estadual. 

Artigo 20 - Ao Comando de Policiamento de Choque (CPChq) subordi
nam-se as seguintes Unidades de Policiamento: 

I - 1 º Batalhão de Polícia de Choque "Tobias de Aguiar'' (1 º BPChq -
Tobias de Aguiar), sediado na Capital, responsável, em todo o Estado, pela 

execução de ações de controle de distúrbios civis e de contra-guerrilha ur

bana e, supletivamente, de ações de policiamento motorizado; 

II - 2º Batalhão de Polícia de Choque (2º BPChq), sediado na Capital, 

responsável, em todo o Estado, pela execução de ações de controle de dis

túrbios civis e de contra-guerrilha urbana e, supletivamente, de ações de 

policiamento em eventos artísticos, culturais, desportivos e outros e de ações 
de policiamento motorizado; 
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III - 3º Batalhão de Polícia de Choque (3º BPChq), sediado na Capital, 
responsável, em todo o Estado, pela execução de ações de controle de dis
túrbios civis e de contra-guerrilha urbana e, supletivamente, de ações de 
policiamento motorizado; 

IV - 4º Batalhão de Polícia de Choque ( 4º BPChq), sediado na Capital, 
responsável, em todo o Estado, pela execução de ações de controle de dis
túrbios civis e de contra-guerrilha urbana e rural e, supletivamente, de ações 
de policiamento motorizado, de ações de policiamento com cães e de ações 
e operações táticas especiais; 

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

Artigo 21 - Ao Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv) subordi
nam-se as seguintes Unidades de Policiamento: 

I - 1 º Batalhão de Polícia Rodoviária (1 º BPRv), sediado em São Bernardo 
do Campo; 

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

III - 3º Batalhão de Polícia Rodoviária (3º BPRv), sediado em Araraquara; 
IV - 4º Batalhão de Polícia Rodoviária (4º BPRv), sediado em Jundiaí; 
V - 5º Batalhão de Polícia Rodoviária (5º BPRv), sediado em Sorocaba. 
Parágrafo único - Os BPRv são responsáveis pela polícia ostensiva e pre-

servação da ordem pública em ações de policiamento de trânsito rodoviário, 
nas suas respectivas áreas de atuação. 

Artigo 22 - Ao Comando de Policiamento Ambiental (CPAmb) subordi-
nam-se as seguintes Unidades de Policiamento: 

I - 1 º Batalhão de Polícia Ambiental (1 º BPAmb ), sediado na Capital; 
II - 2º Batalhão de Polícia Ambiental (2º BPAmb ), sediado em Birigui; 
III - 3º Batalhão de Polícia Ambiental (3º BPAmb), sediado em Guarujá; 
IV - 4º Batalhão de Polícia Ambiental ( 4º BPAmb ), sediado em São José 

do Rio Preto. 
Parágrafo único - Os BPAmb são responsáveis pela polícia ostensiva e 

preservação da ordem pública em ações de policiamento relacionadas com a 
salvaguarda dos recursos naturais do Estado e pela prevenção e repressão 
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das infrações cometidas contra o meio ambiente, nas suas respectivas áreas 
de atuação. 

CAPÍTULO II 
Disposições Gerais 

Artigo 23 - A distribuição pormenorizada do efetivo e o detalhamento 
das áreas de atuação das Organizações Policiais Militares (OPM) serão 
estabelecidas, em Portaria, pelo Comandante Geral da Polícia Militar, por 
meio de Quadros Particulares de Organização (QPO), respeitado o Quadro 
de Organização de que trata o artigo 54 da Lei nº 616, de 17 de dezembro 
de 1974. 

Artigo 24 - O efetivo necessário ao preenchimento dos cargos e funções 
da Casa Militar do Gabinete do Governador, previstos em legislação especí
fica, será estabelecido pelo Comandante Geral da Polícia Militar, por Porta
ria, em Quadros Particulares de Organização ( QPO ). 

Artigo 25 - Serão estabelecidos pelo Comandante Geral da Polícia Mili
tar, por Portaria, em Quadros Particulares de Organização, o efetivo neces
sário para prestar assessoria policial-militar estritamente aos seguintes ór
gãos públicos: 

I - Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo; 
II - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; 
III - Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo; 
IV - Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; 
V - Procuradoria Geral de Justiça; 
VI - Secretaria da Segurança Pública; 
VII - Secretaria da Administração Penitenciária; 
VIII - Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania; 
IX - Prefeitura do Município de São Paulo; 
X - Câmara Municipal de São Paulo. 

Artigo 26 - Os Coronéis PM que exercerem função de comando, direção 
ou chefia terão precedência funcional sobre os Oficiais do mesmo posto a 
eles subordinados. 

Artigo 27 - O Comandante Geral da Polícia Militar conta com uma 
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Consultoria Jurídica (CJ), órgão da Procuradoria Geral do Estado, à qual 
cabe a execução da advocacia consultiva do Estado, no âmbito da Polícia 
Militar. 

Artigo 28 - O efetivo da Polícia Militar do Estado de São Paulo fica dis
tribuído na conformidade do Quadro de Organização (QO) constante do 
Anexo, que faz parte integrante deste decreto. 

Artigo 29 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, fican-
do revogadas as disposições em contrário, em especial: 

I - o Decreto nº 50.824, de 25 de maio de 2006; 
II - o Decreto nº 51.361, de 13 de dezembro de 2006; 
III - o Decreto nº 51.747, de 12 de abril de 2007. 

Palácio dos Bandeirantes, 27 de novembro de 2008 

JOSÉ SERRA 
Antonio Ferreira Pinto 
Secretário da Administração Penitenciária 
Luiz Antonio Guimarães Marrey 
Secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania 
Aloysio Nunes Ferreira Filho 
Secretário-Chefe da Casa Civil 

Publicado na Casa Civil, aos 27 de novembro de 2008. 
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Anexo a que se refere o artigo 28 do Decreto nº 53.733, de 27 de novembro de 2008 
QUADRO DE ORGANIZAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR 

OFICIAIS PRAÇAS 
Quadros e Qualificações 

QOPMouQOPF OUTROS QOS SOMA Especiais QPPMouQPPF 

Grupo de Órgãos Cel TCel Maj Cap Ten Cel TCel Maj Cap Ten AspOf AIOf Sten/Sgt Cb Sd 

Órgãos de Direção e de Apoio e 20 66 90 267 255 o 1 5 39 182 285 1209 o 820 1641 933 2363 
Assessoria Policial-Militar 

Órgãos de Execução e Especiais 39 177 334 980 2132 o o o 31 355 149 4197 220 o 11875 13815 56565 
de Execução 

Casa Militar do Gabinete do 
Governador 

1 1 5 17 22 o o o 1 1 4 52 o o 88 66 153 

Total Geral 60 243 429 1264 2409 o 1 5 71 538 438 5458 220 820 13604 14814 59081 

81 Obs.: O Quadro de Oficiais de Saúde está integrado por: 1 Cel; 6 Ten Cel; 29 Maj; 71 Cap; 3311º Ten. 

SOMA TOTAL 

5757 6966 

82475 86672 

307 359 

88539 93997 



fl 
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5. RESOLUÇÃO CMIL 27-610 - CEDEC, DE 10-7-2008 

Disciplina os critérios para o uso de colete identificativo da Defesa Civil 

O Secretário-Chefe da Casa Militar e Coordenador Estadual de Defesa 
Civil, 

Considerando as competências previstas no art. 37, II, alínea "a" do 
Decreto Estadual 48.526-2004, e art. 6º, cc art. 13, IV do Decreto Estadual 
40.151-2005; 

Considerando a necessidade de estabelecer critérios para o uso de colete 
identificativo da Defesa Civil e complemento; 

Considerando a necessidade de identificação visual dos agentes de Defe
sa Civil, quando no cumprimento de suas missões, resolve: 

Artigo 1 º -Fica definido o uso de colete identificativo da Defesa Civil e 
complementos na seguinte conformidade: 

I - O colete identificativo da Defesa Civil será utilizado pelas equipes de 
coordenação, agentes e colaboradores, em ações: 

a) preventivas: campanhas de divulgação, participação em seminários, 
congressos, feiras e exposições, treinamento da comunidade e outras; 

b) de socorro: atividades próprias de Defesa Civil na coordenação das 
ações de apoio; 

c) assistenciais: atendimento aos flagelados; manutenção de abrigos se
guros; distribuição de alimentos, medicamentos, colchões, roupas; e limpe
za, desinfecção e desobstrução; 

d) recuperação: vistorias e execução de obras recuperativas e preventi
vas; 

II - A distinção de cor dos coletes será variada e corresponderá ao se
guinte padrão e destinação: 

a) Cor laranja: 
Padrão A - integrantes da Coordenadoria Estadual e Regionais de Defe

sa Civil, portadores de curso de administração de emergências e técnicos de 
nível superior e especialistas quando em ações de Defesa Civil; 
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Padrão B - integrantes das Coordenadorias Municipais de Defesa Civil, 
portadores de curso de administração de emergências e integrantes das 
Coordenadorias Municipais de Defesa Civil, não portadores de curso de 
administração de emergências. 

b) Cor Vermelha - Agentes voluntários de Defesa Civil, na mesma estru
tura do colete padrão "B". 

Artigo 2º - As especificação dos modelos de colete (Padrões A e B), da 
identificação e da descrição de coletes e bonés estão discriminadas no Ane
xo I desta Resolução. 

Artigo 3º - As associações voluntárias para efeito de uso de coletes da 
Defesa Civil deverão estar devidamente cadastradas nas Coordenadorias 
municipais de Defesa Civil. 

Parágrafo único - somente deverão ser distribuídos coletes vermelhos 
aos voluntários eventuais, mediante prévio cadastramento sócio-legal e uti
lização sob coordenação direta dos integrantes do Sistema de Defesa Civil. 

Artigo 4º - A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil manterá mostru
ário dos modelos de coletes e bonés especificados nesta Resolução, à dispo
sição dos interessados para consulta. 

Artigo 5º - Os coletes e os bonés confeccionados pelos integrantes do 
Sistema Estadual de Defesa Civil serão encaminhados à Coordenadoria Es
tadual de Defesa Civil, que organizará um aceIVo expositivo. 

Artigo 6º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação e 
revoga as disposições em contrário, em especial a Portaria Cedec-4/Diplen, 
de 3-4-2000. 

ESPECIFICAÇÃO 

Padrão A - Colete modelo especial, confeccionado em tecido 100% 
poliamida na cor laranja (tactel), contendo, 4 bolsos externos na parte infe
rior, 2 do lado direito, com bordado do logo da Defesa Civil, e 2 do lado 
esquerdo, tipo fole, com a bandeira nacional e a paulista bordadas na parte 
superior e o logotipo da Casa Militar na parte central do bolso, viés de 
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acabamento na cor azul-marinho e zíper na cor azul-marinho. O colete será 
forrado em tela de nylon, tipo rede na cor azul-marinho, e possuirá um zíper 
horizontal destacável, ajuste lateral na parte externa posterior do colete (lado 
direito e esquerdo) com duas graduações. No costado terá o logotipo da 
Defesa Civil, com as inscrições "Defesa Civil" acima e "Cedec" abaixo do 
logo. 

Padrão B - Brim tapé com viés, nas cores azul royal, com logotipo de 
identificação impresso na parte de trás (centro) e na parte frontal esquerdo . 
Logotipo e inscrições "Defesa Civil - (nome do município)" bordados na 
parte frontal, do lado esquerdo, tudo na cor azul royal. Boné na cor laranja, 
modelo competição luxo em brim espumado com impressão em azul royal. 

Colete Vermelho Padrão B - Inscrição "Defesa Civil - Voluntário" na 
parte de trás (centro) na cor azul royal e identificação da Associação Volun
tária na parte frontal, do lado esquerdo, quando for o caso. Boné preferen
cialmente na cor vermelha, com a identificação frontal em azul royal: "De
fesa Civil - Voluntário". 
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6. RESOLUÇÃO SSP-336, DE 11-12-2008 

Dispõe sobre os procedimentos referentes à formalização da apreensão, acon
dicionamento, guarda e incineração de drogas no Estado de São Paulo. 

O Secretário da Segurança Pública, 

Considerando a necessidade de disciplinar os procedimentos referentes 
à formalização da apreensão, acondicionamento, guarda e, em especial, à 
incineração de drogas no Estado de São Paulo, nos termos do art. 31 e se
guintes da Lei Federal 11.343, de 23 de agosto de 2006; 

Considerando, ainda, que é dever da Administração zelar pela guarda e 
destruição, quando autorizada pelo Poder Judiciário, de toda e qualquer 
droga, nos termos da Lei, resolve: 

Art. 1 º. Nas ocorrências policiais em que houver apreensão de drogas, 
deverá o produto ser acondicionado em embalagens apropriadas transpa
rentes, as quais serão devidamente lacradas, na presença da Autoridade 
Policial, do escrivão e dos policiais que efetuaram a apreensão e imediata
mente encaminhadas à competente unidade da Superintendência da Polícia 
Técnico-Científica (SPTC), mediante o preenchimento da requisição de 
exame constando o número de lacre daquele lote, além dos dados de praxe 
da requisição. 

Art. 2º. Antes do encaminhamento, a Autoridade Policial deverá deter
minar que o material apreendido, já acondicionado, seja lacrado, fotografa
do e pesado na forma bruta. 

Parágrafo único. A fotografia deverá instruir o respectivo procedimento 
de polícia judiciária. 

Art. 3º. Recebido o material, o responsável pela perícia o fotografará 
novamente e providenciará, após conferência do número do lacre, a retira
da deste e de quantidade necessária para a realização das perícias, tanto de 
constatação, quanto da definitiva. 

Parágrafo único. Após o exame, a droga deverá ser novamente acondici-
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onada em embalagem própria da SPTC e receber novo lacre numerado. 

Art. 4º. Do laudo de constatação provisório deverão constar o peso lí

quido, identificação da substância, os números dos lacres recebidos da Au
toridade Policial e os colocados na sede da unidade da SPTC. 

Art. 5º. A Autoridade Policial, decidindo pela elaboração do auto de 
prisão em flagrante delito, ao remeter cópia deste ao Poder Judiciário, soli
citará autorização para a incineração da substância apreendida, fazendo 
constar nesse expediente os números definitivos dos lacres dos invólucros. 

§ 1 º· Nas hipóteses de apreensão de drogas sem que haja prisão em fla
grante delito, deverá a Autoridade Policial providenciar para que o material 
seja mantido em local público seguro. 

§ 2º. A Autoridade Policial solicitará ao Juízo competente a autorização 
para destruir a droga, após o recebimento do laudo de exame químico 
toxicológico, que deverá ser elaborado em até 10 dias. 

Art. 6º. Nas hipóteses de apreensão de grande quantidade de droga e 
sendo inviável a embalagem de todo o produto, a Autoridade Policial fará 
constar tal circunstância no auto de exibição e apreensão, providenciando, 
após a remessa da amostra para ser examinada à unidade da SPTC, para que 
a droga seja acondicionada e guardada em local público seguro, após devi
damente pesada e fotografada, se possível, na presença dos policiais que 
efetuaram a apreensão. 

Art. 7º. Uma vez obtida a autorização judicial para a incineração, a Au
toridade Policial deverá requisitar o concurso de empresas previamente ca
dastradas para esse fim, a qual deverá se realizar dentro do prazo de 30 dias 
contados da data da autorização judicial respectiva. 

Art. 8º. A destruição de drogas, em regra, deverá ser realizada mensal
mente, nos locais determinados nos termos do art. 12 desta Resolução. 

Art. 9º. Definida a data da incineração, com antecedência mínima de 7 
dias, a Autoridade Policial encaminhará comunicação ao Promotor de Justi-
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ça Secretário da Promotoria Criminal do local da realização do ato, à Vigi
lância Sanitária e à Superintendência da Polícia Técnico-Científica. 

Parágrafo único. Da comunicação deverá constar: 
a) a natureza e quantidade da droga; 
b) número do processo ou inquérito policial; 
c) números dos lacres; 
d) cópias do auto de exibição e apreensão, do laudo de exame químico-

toxicológico e da autorização judicial; 
e) endereço do local de guarda das drogas; 
f) horário de saída para o local de incineração; 
g) indicação precisa de onde a incineração será realizada. 

Art. 10. No local da incineração, os presentes farão a conferência dos 
lacres e da integridade dos invólucros dos lotes referentes ao processo ou 
inquérito policial relacionado. 

§ 1 º. Havendo dúvida fundada acerca da integridade dos lacres ou dos 
invólucros de quaisquer dos itens a serem destruídos, o material referente 
ao lote será retirado, fotografado e encaminhado à unidade da SPTC para 
nova perícia e pesagem, fazendo constar do auto de incineração este fato. 

§ 2º. Não havendo dúvida por parte dos presentes, será confeccionado, 
no local, o auto circunstanciado de incineração e, após assinatura de todos, 
que receberão uma cópia, será encaminhada uma via ao Juízo competente. 

§ 3º. Qualquer dos presentes poderá indicar a realização de perícia, por 
meio de conjunto de reagente próprio, para a constatação da natureza da 
substância que será incinerada. 

§ 4º. Se do exame da amostra suspeita resultar conclusão diversa daquela 
constante no respectivo laudo pericial, será a droga retirada do lote a ser 
incinerado, para as providências de caráter administrativo e/ou criminal, 
fazendo constar do auto de incineração esta circunstância. 

Art. 11. Deverá ser encaminhada cópia do auto de incineração ao De
partamento de Investigações Sobre Narcóticos (Denarc ), para fins de inser
ção em banco de dados criado especialmente para este fim. 
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Parágrafo único. O Denarc, trimestralmente, encaminhará relatório das 
quantidades de drogas incineradas para a Coordenadoria de Análise e Pla
nejamento ( CAP) da Secretaria da Segurança Pública, para inserção nos 
controles estatísticos estaduais. 

Art. 12. O Delegado Geral de Polícia disciplinará o cadastramento de 
locais para a incineração. 

Art. 13. O Delegado Geral de Polícia e o Superintendente da Polícia 
Técnico-Científica disciplinarão, nas respectivas instituições e no prazo de 
15 dias, os modelos e formas de controle dos lacres a serem adquiridos e 
distribuídos às Unidades da Polícia Civil e Polícia Científica. 

Parágrafo único. A Delegacia Geral de Polícia disciplinará, igualmente, a 
fotografação da droga prevista no art. 2º, caput, assim como os demais pro
cedimentos necessários à fiel execução da presente Resolução. 

Art. 14. No prazo de 120 dias, a Delegacia Geral de Polícia adotará as 
providências necessárias para incinerar as drogas que se encontram apreen
didas em suas unidades e que estejam em condições legais de serem destruídas, 
-obseIVando o teor desta Resolução, naquilo que for aplicável. 

Art. 15. Esta Resolução entra em vigor 30 dias após a sua publicação, 
ficando revogadas as disposições em contrário. 
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VI. JURISPRUDÊNCIA 

1. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
RECURSO ESPECIAL Nº 654.275 - AL (2004/0060786-0) 

RELATOR : MINISTRO ARNALDO ESTEVES LIMA 
RECORRENTE : UNIÃO 
RECORRIDO 
ADVOGADO 

EMENTA 

: RICARDO JOSÉ ALVES CAVALCANTI 
: HANDER BORGES DE SOUZA E OUTRO 

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POSSE E 
NOMEAÇÃO TARDIA. INDENIZAÇÃO. INDEVIDA. RECURSO 
ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 

1. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento 
no sentido de que o ato administrativo que impede a nomeação de candidato 
aprovado em concurso público, ainda que considerado ilegal e posterior
mente revogado por decisão judicial, não gera direito à indenização por per
das e danos ou ao recebimento de vencimentos retroativos. 

2. Recurso especial conhecido e provido. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima 
indicadas, acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribu
nal de Justiça, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, 
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Napoleão 
Nunes Maia Filho, Felix Fischer e Laurita Vaz votaram com o Sr. Ministro 
Relator. 

Brasília (DF), 26 de junho de 2007 (Data do Julgamento) 

MINISTRO ARNALDO ESTEVES LIMA 
Relator 
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RELATÓRIO 
Trata-se de recurso especial interposto pela UNIÃO, com fundamento 

no art. 105, III, "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo 

Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado (fl. 137): 
Administrativo. Reprovação ilegítima em con

curso, por força de reprovação em exame 

psicotécnico, afastando posteriormente por 

decisão judicial. Retardo da nomeação por 

culpa da Administração. Relação de causa e 

feito a ensejar a indenização por danos mate

riais. Recurso e remessa oficial parcialmente 

providos. 

No acórdão objeto do recurso especial, o Tribunal de origem julgou par

cialmente procedente ação na qual a parte recorrida busca indenização pelo 

retardamento de sua nomeação no cargo de Escrivão da Polícia Federal, 

causada por sua eliminação do certame em face de reprovação no exame 
psicotécnico, posteriormente considerado ilegal em ação judicial promovi

da por ele. 

A recorrente sustenta, além de divergência jurisprudencial, ofensa ao 

art. 10 da Lei 8.112/90. 
O recorrido não apresentou contra-razões (fl. 196). 
O recurso especial foi admitido pelo Tribunal de origem (fl. 197). 

O proceso foi distribuído ao Min. PAULO MEDINA, que, no despacho 

de fl. 205, determinou a redistribuição dos autos para a Primeira Seção do 
Superior Tribunal de Justiça. Redistribuídos, o Min. FRANCISCO FAL
CÃO, citando precedentes, entendeu pela competência da Terceira Seção 

para o julgamento da causa, determinado, em 3/5/07, nova redistribuição 

(tl. 221 ). 
É o relatório. 

EMENTA 

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POSSE E 

NOMEAÇÃO TARDIA. INDENIZAÇÃO. INDEVIDA. RECURSO 

ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 

1. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento 

no sentido de que o ato administrativo que impede a nomeação de candidato 

aprovado em concurso público, ainda que considerado ilegal e posterior-
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mente revogado por decisão judicial, não gera direito à indenização por per
das e danos ou ao recebimento de vencimentos retroativos. 

2. Recurso especial conhecido e provido. 

VOTO 
MINISTRO ARNALDO ESTEVES LIMA (Relator): 
Conforme relatado, o Tribunal de origem julgou parcialmente proceden

te ação na qual a parte recorrida busca indenização pelo retardamento de 
sua nomeação no cargo de Escrivão da Polícia Federal, causada por sua 
eliminação do certame em face de reprovação no exame psicotécnico, pos
teriormente considerado ilegal em ação judicial promovida por ele. 

Apreciando casos idênticos ao dos autos, a Quinta Turma do Superior 
Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o ato adminis
trativo que impede a nomeação de candidato aprovado em concurso públi
co, ainda que considerado ilegal e posteriormente revogado por decisão ju
dicial, não gera direito à indenização por perdas e danos ou recebimento de 
vencimentos retroativos. Nesse sentido: 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL 
CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBAR
GOS DE DECLARAÇÃO, OMISSÃO. 
INEXISTENTE. CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROFESSOR AUXILIAR. INVALI
DA-ÇÃO DO ATO QUE DETERMINOU 
A NÃO HOMOLOGAÇÃO DO CON
CURSO. ATO VINCULADO. RECONHE
CIMENTO DO DIREITO À NOMEAÇÃO 
E À POSSE. PERCEPÇÃO RETROATIVA 
DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDA
DE. 
I - Se não havia qualquer defeito a ser sanado 
na decisão embargada, não incorre em ofensa 
ao art. 535 do CPC o acórdão que rejeita os 
embargos declaratórios, não se podendo falar 
em recusa à apreciação da matéria suscitada 
pelo embargante. (Precedentes). 
II - Não padece de nulidade, nos termos do 
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art. 458 do CPC, o acórdão que contém a 
necessária fundamentação, embora de manei
ra sucinta. (Precedentes). 
III - Não fazem jus à percepção de vencimen
tos retroativos à data que seriam nomeados, 
o candidatos que aprovado em primeiro lu
gar, não foi nomeado, ante o ato de não ho
mologação do concurso, ao final, considera
do irregular. O proveito econômico decorren
te da aprovação em concurso público 
condiciona-se ao exercício do respectivo car
go. (Precedentes). 
Recurso conhecido, em parte, e, nesta exten
são desprovido. (REsp 536.596/RS, Rel. Min. 
FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJ 29/3/ 
04) 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 
AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS 
ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRIN
GENTES. CONCURSO PÚBLICO. POSSE 
TARDIA. DANOS MATERIAIS. INVIA
BILIDADE. RECURSO ESPECIAL DES
PROVIDO. 
I - Constatado erro de fato sobre o qual se 
fundou o acórdão embargado, os declaratórios 
devem ser acolhidos. 
II - Esta Corte entende que o ato administra
tivo que impede a nomeação de candidato 
aprovado em concurso público, ainda que con
siderado ilegal e posteriormente revogado por 
decisão judicial, não gera direito à indeniza
ção por perdas e danos ou ao recebimento de 
vencimentos retroativo. 
III - Embargos acolhidos sem efeitos 
infringentes para negar provimento ao recur
so especial. (EDcl no AgRg no REsp 745.554/ 
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DF, Rei. Min. FELIX FISCHER, Quinta Tur
ma, DJ 27/3/06) 

Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento para, 
reformando o acórdão recorrido, julgar improcedente o pedido. Condeno a 
parte recorrida no pagamento das custas processuais e honorários 
advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa. 

É o voto. 

CERTIDÃO DE JULGAMENTO 
QUINTA TURMA 

Número de Registro: 2004/0060786-0 
REsp 654275/AL 
Números Origem: 200280000016216 315424 
PAUTA: 21/06/2007 
JULGADO: 26/06/2007 

Relator 
Exmo. Sr. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA 
Presidente da Sessão 
Exmo. Sr. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA 
Subprocurador-Geral da República 
Exmo. Sr. Dr. MARCELO ANTONIO CEARÁ SERRA AZUL 
Secretário 
Bel. LAURO ROCHA REIS 

AUTUAÇÃO 

RECORRENTE : UNIÃO 
RECORRIDO 
ADVOGADO 

ASSUNTO 

CERTIDÃO 

: RICARDO JOSÉ ALVES CAVALCANTE 
: HANDER BORGES DE SOUZA E OUTRO 

: Administrativo - Servidor Público - Indenização 

Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em 
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epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiur a seguinte decisão: 
''A Turma, por unanimidade, conheceu do recurso e lhe deu provimento, 

nos termos do voto do Sr. Ministro Relator." 
Os Srs. Ministros Napoleão Nunes Maia Filho, Felix Fischer e Laurita 

Vaz votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Brasília, 26 de junho de 2007. 

LAURO ROCHA REIS 
Secretário 

Revista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 60 - out/nov/dez 2008 138 



2. PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
COMARCA DE RIO CLARO 
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL 
HABEAS CORPUS Nº 494/2007 

Vistos. 
RODRIGO EVAL ARENA, qualificado nos autos, impetrou HABEAS 

CORPUS em favor do 2º Tenente PM 962870-3 Marcos Paulo Barreto, 
pertencente ao efetivo do 37º BPMI, em face do senhor Delegado de Polícia 
Valter Claro Gomes, buscando o trancamento/arquivamento do boletim de 
ocorrência nº 3353/2007, em que se atribui ao Paciente o delito de abuso de 
poder, em constrangimento ilegal passível de ser sanado pela via deste writ. 

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 16/42. 
Requisitadas as informações, cuidou a d. Autoridade Coatora em ofere

cer as razões de fls. 51/123. 
Instada a se manifestar, a ilustre Representante do Ministério Público 

observou que não se mostra necessária a intervenção do Ministério Público 
(fls. 125/126). 

Em síntese, o RELATÓRIO. 

DECIDO. 
Observou o Impetrante que os policiais militares Cb PM 810715-7 Vail 

Aparecido Martins e Sd PM 911136-A João Roberto Giraldelli, durante 
ocorrência de roubo, vieram a efetuar, respectivamente, um disparo com a 
pistola semi-automática Taurus, modelo PTlOO, calibre .40, nº STC91302, 
e dois disparos com a pistola semi-automática Taurus, modelo PTlOO, cali
bre .40, nº SSJ33968, ambas pertencentes ao patrimônio da Polícia Militar, 
atingindo o civil Cristian Gonzaga da Silva, o qual antes apontara arma de 
fogo contra os referidos milicianos, quando surpreendido na prática do rou
bo a ocupante de um veículo no cruzamento da Rua 9 com a Avenida 5, 
nesta cidade. 

Aquele infrator, atingido por dois projéteis, foi socorrido e, após libera
ção médica, conduzido preso ao plantão policial, onde foi autuado em fla
grante delito pela autoridade coatora, juntamente com o comparsa Leandro 
Carlos Gonçalves, como incursos no artigo 157, §§ 1 º e 2º, incisos I, II e 
III, do Código Penal, conforme boletim de ocorrência nº 3350/2007. 
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Sem prejuízo, como os milicianos estavam em serviço, fazendo uso de 
arma de fogo, acarretando ferimentos em civil, exigia-se providências na 
esfera da Polícia Judiciária Militar, com a instauração de portaria de inqué
rito policial militar, com a apreensão de objetos de interesse da investiga
ção, no caso as armas de fogo pertencentes ao acervo da corporação utiliza
das pelos policiais militares. 

Assim é que o Paciente, como responsável pelos trabalhos da Polícia Ju
diciária Militar, tomou as providências exigidas pelo Código de Processo 
Penal Militar, lavrando a portaria de 1PM e apreendendo formalmente as 
duas pistolas utilizadas. 

A d. Autoridade Coatora, discordando do posicionamento adotado, após 
exigir a entrega das armas, lavrou um segundo boletim de ocorrência, este 
de nº 3353/2007, atribuindo ao Paciente a prática de abuso de poder, daí a 
impetração do writ. 

Pressuposto insuperável se apresenta, desde logo. 
Dúvida não há sobre ser da competência da Justiça Comum os crimes 

dolosos contra a vida praticados por milicianos contra civis, a vista do dis
posto no artigo 9º, do Código Penal Militar, com a nova redação que lhe foi 
dada pela Lei nº 9.299/96, tanto assim que se estabeleceu, inclusive, como 
regra de transição, o que previsto no artigo 82, § 2º, daquela Lei Especial, 
dispondo que autos de inquérito policial militar, nesta hipótese, serão enca
minhados à Justiça Comum. 

De fato, tratando-se de delito de competência da Justiça Comum, uma 
vez afastada a natureza de crime militar, a apuração respectiva evidente
mente far-se-ia pela Polícia Judiciária Civil (art. 14, § lº, inciso IV, e § 4º, 
da Constituição Federal). 

No entanto, no presente caso, existe séria dúvida sobre se os milicianos 
teriam praticado crime doloso contra a vida de um civil, de modo a afastar a 
natureza militar da suposta ação delitiva. 

Veja-se que os disparos realizados pelos milicianos ocorreram quando 
estavam em patrulhamento e se depararam com a ocorrência de um roubo 
em curso, praticado com emprego de arma de fogo, em circunstâncias em 
que os policiais poderiam ser alvejados, a eles, segundo relatado, se apon
tando aquela arma de fogo, daí porque acabou o roubador atingido com 
disparos, tendo sido prontamente socorrido, com posterior liberação médi
ca, acabando preso em flagrante. 

Inquestionavelmente estavam os policiais em serviço e não se pode, des-

Revista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 60 - out/nov/dez 2008 140 



de logo, como se exigiria em sede deste writ, para a concessão da segurança, 
afirmar que estavam animados do propósito de alvejar fatalmente o roubador. 

Se não há, nesta sede, repita-se, elementos que permitam concluir, prima 
facie, que se tratou de um crime doloso contra a vida de um civil, não se 
poderia excluir a natureza militar, daí a pertinência da instauração do "IPM", 
competindo ao Paciente, que foi escalado para presidir, as providências pre
vistas no artigo 12, do Código de Processo Penal Militar, entre estas a apre
ensão dos instrumentos e todos os objetos que tenham relação com o fato. 

Neste contexto, cuidando o Paciente em apreender as pistolas que foram 
utilizadas pelos milicianos, as quais já foram encaminhadas ao Departamen
to de Polícia Científica para a devida perícia, não estaria praticando o apon
tado abuso de poder. 

Enfim, reitere-se que nos limites estreitos deste habeas-corpus não se 
tem como superar a controvérsia sobre se se trata de crime de natureza civil 
ou militar, exigindo atividade investigatória complementar, por isto que não 
se pode concluir que a instauração de inquérito policial militar, com as pro
vidências pertinentes, constitua ilegalidade que justificasse a instauração de 
inquérito atribuindo ao Paciente a prática de abuso de poder. 

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, CONCEDO A ORDEM 
reclamada, com fundamento nos artigos 64 7 e 648, inciso I, do Código de 
Processo Penal, para o fim de determinar o arquivamento do boletim de 
ocorrência nº ou o trancamento do inquérito policial, se instaurado, ofician
do-se à d. Autoridade Coatora, a fim de dar-lhe conhecimento desta deci
são. 

P. R. I. C. 

Rio Claro, 2 de agosto de 2007. 

Durval José de Moraes Leme 
Juiz de Direito 

Revista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 60 - out/nov/dez 2008 141 



Use suo m, 
o Hos· 

Se cada um de nós aiudar com algumas moedinhas por mês, o Hospital Militar 
vai ficar noto 1 OI Colabore. No final dos contas, quem sai ganhando é você. 

Associe-se: 
e-mail propm@uol.com.br 

relefax:(11) 2959-9906 - 2971-1409 - 2977-0771 - Fone: (11) 2971-1461 



Participe da 

Pró-P1'11 

Se você ajudar, o campo é imenso. 
Cada um participa com aquilo que pode dar. 
Se você é alegre, dê sua alegria; 
Se você é paciente, dê sua paciência; 
Se você é habilidoso, dê sua habilidade; 
Se você tem tempo, ajude com o seu tempo. 
Se você é instruído, transmita os seus conhecimentos. 

Na nossa Associação algumas pessoas participam dando o seu tempo 
assistindo e dando apoio aos pacientes do H.P.M; 
Outras tem dado o seu conhecimento profissional e técnico para fazer 
funcionar o sistema. 
Outras, ainda, tem contribuído com dinheiro, materiais ou serviços para 
melhorar a qualidade dq atendimento ao ~.olicial Militar no nosso sistema 
de saúde. 
Você Policial Militar p 
Com uma pequena co 
mesmo. 
Venha juntar-se a nós e 
participar. 
O Voluntário é aquele qf;@col,·"',l.'l .. ~..,·rr 

PRó_PM. 
ndo a todos e a você 

go que também queira 

cer um ser humano. 

Rua Alfredo Pujai, 285 - Conjunto 53 - Santana - CEP: 0201 7-01 O - São Pauo. 

grelefax:(11) 2959-9906 - 2971-1409- 2977-0771- Fone: (11) 2971-1461 

~ 

1 
Email: propm@uol.com.br 
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REVISTA ''A FORÇA POLICIAU' 

(PERIODICIDADE TRIMESTRAL) 

PROPOSTA DE ASSINATURA 

Para assinar a revista, preencha e remeta este cupom para a Secretaria, no endereço constante 
no verso. Caso não seja Policial Militar do Estado de São Paulo, junte comprovante de depósito 
bancário na NOSSA CAIXAS.A. (151), agência 0866-4, c/c nº 000046-9, em favor da Associação 
Beneficente Pró-Saúde Policial-Militar do Estado de São Paulo - Revista'~ Força Policial". 

ATENDIMENTO AO ASSINANTE 
Conselho Editorial/ Secretaria: Tel-Fax ( 11) 3327-7403 -fpolicial@polmil.sp.gov.br 

Associação Pró-Saúde Policial-Militar do Estado SP (Pró-PM): tel. (11) 6959-9906- propm@ig.com.br 

Posto/Graduação ------------ RE __ _ Unidade ___ _ 

Endereçoparaen~odar~~tª-------------------~ 

------------------ nº ___ _ complemento __ _ 

Município ____________ UF ___ _ CEP-

tel. fixo ( celular ( 

E-mail-----------------------------

OPÇÕES DE ASSINATURAS 
Policiais Militares do Estado de São Paulo 

(Valor do exemplar: R$ 5, 00) 

) Permanente: destinada exclusivamente aos Policiais Militares do Estado de São 
Paulo, com desconto em folha de vencimentos, por meio do código 097182 
(PRÓ-PM), espécie 36 - divulgação, sendo que o assinante receberá a revista, por 
período indeterminado, enquanto não houver manifestação em contrário. 

Civis e Policiais Militares de outros Estados 
) Anual / 4 números - R$ 20,00 ( ) Bianual / 8 números - R$ 40,00 

PROMOÇÃO "15 ANOS DA REVISTA A FORÇA POLICIAL" 
( ) Edições anteriores - exemplares avulsos do nº 15 ao 50, ao preço de R$ 3,00 cada. 

Especificar nas linhas abaixo os números dos exemplares de interesse. Aquisição 
superior a 10 exemplares, pagamento do valor em 10 parcelas mensais e iguais. 

Total: _ exemplares = R$ __ ,_ ( ________________ _ 

AUTORIZO o desconto em folha de vencimentos dos valores relativos às opções assinaladas. 

Assinatura------------------ Data__ __ __ 



Revista'~ Força Policial" 

2ª EM/PM - Biblioteca 

Praça Cel Fernando Prestes, 115, Bom Retiro 

São Paulo-SP 

CEP 01124-060 

r----, 
1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 
L ____ _l 

- - - - - - - - - DOBRE AQUI - - - - - - - - -

Remetente: 

Endereço __________________ _ 

Complemento ___ _ Município ______ UF __ 

CEP __ _ 



 




