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Nossa capa 

Mario Rodrigues Pinho 

Nascido em São Paulo, Capital, em 3 de outubro de 191 O, Mario Rodrigues 

Pinho foi o terceiro filho de uma família de sete irmãos. 

Filho de pai português e mãe espanhola, imigrantes do final do Século XIX, 

iniciou seus estudos no Liceu Coração de Jesus. Diferente de seus irmãos homens, 

que logo foram para o comércio, e suas irmãs, que foram para o magistério, como era 

costume à época, o jovem Mario procurou outros espaços e em 15 de janeiro de 1930, 

com vinte anos, alistou-se como voluntário na Força Pública. 

Teve início aí uma carreira que ficou marcada pela sua plena dedicação à Corporação. 

Nove meses após seu alistamento, foi elevado a Anspeçada (graduação interme

diária entre Soldado e Cabo, que não mais existe na Corporação), e como já tinha 

concluído a Escola de Cabos, em seguida passou a ser considerado na graduação de 

Cabo, para efeito de remuneração, porém não foi promovido por falta de vagas, o 

que veio a acontecer em 5 de janeiro de 1932, quando ele já havia concluído, inclusive, 

a Escola de Sargentos. Assim, oito dias após ser promovido a Cabo, foi promovido 

a Terceiro Sargento. 

Com a eclosão do Movimento Constitucionalista de 1932, foi de pronto mobi

lizado e, em 13 de julho de 1932, foi mandado para Socorro, em operação de guerra, 

sob o comando do Capitão Benedito de Castro Oliveira, passando a integrar o 

Batalhão "23 de Maio". 

Em 22 de julho, escreveu uma carta à família dando notícias de que havia se 

acidentado em operação e orientando-os a fazer contato através da Cruz Vermelha, 

pois não sabia para onde ia ser removido. Logo se recuperou e em 30 de julho foi 

comissionado como Segundo Tenente e passou a comandar um pelotão, que ficou 

entrincheirado quatro quilômetros à frente de Bragança Paulista. 

Por diversas vezes, esteve entrincheirado nas fronteiras com o Estado de Minas 

Gerais, nas regiões de Socorro, Lindóia e Monte Sião. Incorporou inteiramente o 
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sentimento e os valores da Revolução. Em todas as suas cartas, e foram muitas nessa época, 

sempre manifestou orgulho pelo seu trabalho. 

Quando do seu retorno, foi descomissionado do posto de 2º Tenente e, por ato do Coman

dante Geral, passou a ser considerado 2º Sargento, porém, novamente, não promovido, por falta 

de vaga. Essa promoção nunca se configurou, pois em 13 de janeiro de 1935 teve que desistir da 

possibilidade de ser promovido para poder ser confirmado como 3º Sargento, para ingressar no 

COC - Curso de Oficiais Combatentes. 

Foi declarado Aspirante a Oficial em 24 de dezembro de 1937, porém, como nessa época 

havia ocorrido uma alteração no regulamento da Escola, toda sua turma permaneceu como 

Aspirante a título precário até dezembro de 1938, quando concluíram o quarto ano do curso. 

Como Aspirante foi classificado no 6º BC (atual 6º BPM/I), cuja sede ainda era em Sào 

Paulo; promovido a 2º Tenente em 27 de junho de 1939, passou a comandar o Pelotão de 

Extranumerários (equivalente hoje à Companhia de Comando e Serviços). 

Com a entrada do Brasil na 2ª Grande Guerra, o 6º BC transferiu-se para a cidade de Santos, 

com a importante missão de patrulhar as praias, o porto, o mangue e a região de CubatãD, 

incluindo a Serra do Mar até o planalto. Serviu nessa unidade até janeiro de 1943, quando veio 

transferido para o Centro de Instrução Militar - CIM, onde ficou até setembro de 1944, quando 

foi movimentado para o QG. 

Nessa unidade, exerceu as mais variadas funções, dentre elas a de Chefe da Seção de Correio 

e Arquivo, Chefe da Tipografia, Chefe da Seção de Alistamento, Chefe da Seção de Transportes e 

outras. 

Em 24 de maio de 194 7, foi promovido a Capitão e classificado no recém criado STM, órgão 

responsável por toda a frota da Força Pública, que na época já contava com 200 viaturas. 

Em setembro de 1949, foi transferido para o BP, e assumiu o comando da CPA, que 

trabalhava estreitamente ligada ao Departamento de Investigações-D! e ao Departamento dt· 

Ordem Política e Social-DO PS, e era a única tropa da Corporação que dispunha de armamento e 

equipamento apropriado para o controle de distúrbios civis. 

Como São Paulo, nessa época, viveu momentos de grande agitação política e social, a CPA 

sob seu comando teve intensa atuação, o que lhe fez vivenciar alguns dos momentos mais 

marcantes de sua vida profissional. As ações da tropa de choque sempre tiveram ampla divulga

ção em todos os jornais da época. Isso fez com que seu nome ficasse muito em evidência e, 

inclusive, provocou que ele fosse vítima de um atentado no final do ano de 19 53. Teve também 

destacada participação como coordenador das operações dos festejos do IV Centenário da Cida

de de São Paulo. 

Em 24 de maio de 1954, foi promovido a Major e classificado no SMB-Serviço de Material 

Bélico, unidade em que serviu por curto espaço de tempo, logo sendo movimentado, novamen

te, para o BP, para exercer as funções de Diretor de Policiamento. 

Sua passagem para a reserva ocorreu em abril de 19 55, em decorrência de sua recusa em 

cumprir ordem, do então governador do Estado, que ele considerou contrária aos princípios 

éticos e morais. 

Em todos os seus anos de serviço ativo não sofreu nenhuma punição disciplinar e seus 
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Assentamentos estão repletos de elogios de inúmeras autoridades do Estado.Já na reserva, teve 

grande atuação como Diretor Admistrativo do Hospital da Cruz Azul de São Paulo, no Clube 

dos Oficiais(hoje AOPl\1), e destacou-se em várias outras atividades na vida social. 

Sempre se destacou como instrutor e incentivador dos cursos da formação profissional 

policial-militar, especialmente numa época em que a Corporação se ressentia desse tipo de mão 

de obra voltada para o policiamento. 

Faleceu em 5 de maio de 1970, no Hospital da PM. Foi casado com Olesia dos Santos Pinho, 

com quem teve dois filhos, um dos quais o Cel Res PM Mario Fausto Rodrigues Pinho. 
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I. DA ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO PELA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

ALVARO LAZZARINI é Desembargador do 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 
( aposentado como Decano), onde foi seu Vice
Presidente, Professor de Direito Administrati
vo na Academia de Polícia Militar do Ban-o 
Branco e no Centro de Altos Estudos de Segu,
rança "Cel PM Nelson Freire Ten-a ", da Polícia 
Militar do Estado de São Paulo ( aposentado 
como Decano), Presidente do Tribunal Regio
nal Eleitoral do Estado de São Paulo (biênio 
2004/2006), Membro da Comissão de "Direi
to Militar" da Ordem dos Advogados do Brasil, 
Seção de São Paulo, Associado Colaborador 
do Instituto dos Advogados de São Paulo, Con
selheiro do CO NJUR - Conselho Superior de 
Assuntos Jurídicos e Legislativos da FIESP-Fe
deração das Indústrias do Estado de São Pau
lo, Membro do Conselho Deliberativo do "Ins
tituto Pimenta Bueno" -Associação dos Consti
tucionalistas ( Criado pelos Especialistas de Di
reito Constitucional da Universidade de São Pau
lo), MembroAssociadoda "IACP-Intemational 
Association of Chiefs of Police (USA)". 

RESUMO: O trabalho, a partir das faculdades implícitas ao poder hierár
quico, cuida, em especial, da de fiscalizar e rever os atos dos órgãos subor
dinados, ex officio ou por provocação do interessado, para que não sejam 
maculados de ilegitimidade ou inconveniência. Examina, também, a respon
sabilidade da Administração Pública e, por via regressiva, a de seu agente, 
na hipótese de dano causado pela prática de ato administrativo ilegítimo, in
clusive, quando não invalidado por órgão da própria Administração com 
competência para fazê-la. 

PALAVRAS CHAVE: Hierarquia - Conseqüências - Invalidação de ato ad
ministrativo - Responsabilidade da Administração Pública e de seus agentes. 
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O sempre lembrado Hely Lopes Meirelles, ao cuidar do Poder Hierár
quico 

1
, ensina que esse poder instrumental da Administração Pública tem, 

dentre outros, o objetivo de dotar o superior hierárquico com a aptidão de 
controlar os órgãos subordinados, velando pelo cumprimento da lei e das 
instruções administrativas, com autoridade também para corrigir os erros 
administrativos em razão de sua ação revisora. 

Bem por isso - continua o mestre paulista - "Do poder hierárquico de
correm faculdades implícitas para o superior , tais como a de dar ordens e 
fiscalizar o seu cumprimento, a de delegar e avocar atribuições e a de rever 
os atos dos inferiores". 

Interessa-nos as faculdades implícitas ao Poder Hierárquico de fiscalizar 
e rever os atos dos subordinados. Ao superior hierárquico cumpre o múnus · 
de controlar os atos de seus subordinados de modo a tê-los em conformida
de com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 
e eficiência, todos com dignidade constitucional, tal como previstos no arti
go 37, caput, da Constituição de 1988. Dessa faculdade de fiscalizar decor
re outra, a de dar ao superior hierárquico a aptidão de rever os atos de seus 
subordinados em todos os seus aspectos, podendo, então, mantê-los ou 
invalidá-los, no todo ou em parte, de modo espontâneo ("de ofício" ou, em 
latim, "ex officio") ou por provocação do interessado, enquanto o ato não 
se tornou definitivo para a Administração, ou não criou direito subjetivo ao 
particular, conforme adverte Hely Lopes Meirelles, na sua citada obra. 

É de Mário Masagão
2 

a lição de que "Da hierarquia decorrem algumas 
consequências gerais, e outras, que só se aplicam a determinadas situações", 
certo que, entre aquelas, a par da capacidade de dar ordens e exigir o seu 
acatamento, salvo quando manifestamente ilegais, o que leva à unidade de 
direção, há outras, dentre as quais, merecem interesse para este nosso estu
do, as conseqüências implícitas do poder-dever de "vigilância dos superio
res sobre as atividades dos subordinados", dela decorrendo uma das formas 
de fiscalização, a que tornaremos oportunamente, bem como "Faculdade de 

1
LOPES MEIRELLES, Hely. Direito Administrativo Brasileiro, 32ª ed. atualizada por Eurico de 

Andrade Azevedo, Délcio Balestero Aleixo e José Emmanuel Burle Filho, 2006, Malheiros Editores, 
São Paulo, p. 121-124 
2
MASAGÃO, Mário. Curso de Direito Administrativo, 5ª ed., 1974, Editora Revista dos Tribunais, São 

Paulo, n. 150, p.61 
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revisão dos atos dos subordinados, podendo o superior confirmá-los, mo
dificá-los ou revogá-los, quer espontaneamente, quer na decisão de recur
sos dos interessados". 

A fiscalização retro indicada não se confunde com a fiscalização de polí
cia, a que alude Diogo de Figueiredo Moreira Neto

3 
ao tratar dos modos de 

atuação da polícia no exercício de sua atividade legitimada pelo Poder de 
Polícia (a ordem de polícia, o consentimento de polícia, a fiscalização de 

polícia e a sanção de polícia, nesta incluído o constrangimento de Polícia). 
A fiscalização de que devemos tratar é aquela forma aludida por Mário 

Masagão no estudo sobre as consequências da hierarquia, ou seja, "é a vigilân
cia exercida sobre a atividade dos órgãos da administração, para lhe assegu
rar a legüimidade e a conveniência", sendo, quanto ao seu fim, dividida em 
três espécies: a) de legitimidade; b) de mérito; c) técnica, a primeira (a) in
dagando se o ato está ou não de acordo com a lei no seu sentido amplo, a se
gunda (b) indagando sobre o mérito do ato, ou seja, sobre a conveniência de 
seus respectivos efeitos no caso dele ser discricionário, e a última ( c) a téc
nica, averiguando a conveniência dos meios empregados ou a serem em
pregados para a concretização do ato. 

Em aulas e outros pronunciamentos, sempre orientamos que, embora a 
fiscalização deva ser exercida sobre atividades de órgãos subordinados, tudo 
recomenda que a autoridade que deva praticar o ato fiscalizatório sempre o 
pratique tendo em vista os fins da fiscalização acima referidos, pois tal ór
gão fiscalizador sempre poderá ser, igualmente, fiscalizado por outro órgão 
da Administração Pública ou, quanto à legitimidade, pelo Poder Judiciário, 
tudo sem prejuízo de sê-lo, inclusive, pela opinião pública divulgada pela 
mídia, ou seja, pelos chamados "controles sociais", ou "controles não institu
cionalizados", tão bem expostos por Odete Medauar, em "Posfácio" de sua 
obra Controle da Administração Pública 

4
• 

3
MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo, 12ª ed., 2001, Forense, 

Rio de Janeiro, p. 388 
4
MEDAUAR, Odete. Obra citada, 1993, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, p.181. A autora 

dá como exemplos desses controles sociais, ou não institucionalizados, as passeatas, manifestações de 
entidades da sociedade civil, manifestações de partidos políticos, abaixo assinados, imprensa falada, 
escrita e televisada, etc., salientando que, embora não culminem em medidas ou atos, podem também 
contribuir por suas próprias características de repercussão, para o aprimoramento da Administração. 

Revista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 63 - jul/ago/set 2009 13 



O momento dessa fiscalização será o do controle preventivo ou do con
trole sucessivo, o primeiro, o preventivo, sobre projetos que, só após, serão 
transformados em atos, se aprovados e não vetados, no todo ou em parte, 

uma vez que um projeto poderá ser aprovado em parte, com o que passará 

a ter alento, e vetado em outra parte. O segundo, o sucessivo, é o do contro

le realizado sobre ato da Administração já vigente, ou sobre ato cujos efei

tos, por força de lei em sentido amplo, ficam suspensos até o pronuncia

mento favorável do órgão fiscalizador como nô-lo ensina Mário Masagão, 

em continuação, afirmando que ela se manifesta como "visto", que atesta 

autenticidade do ato, como "anulação", que o aniquila, como "revogação", 
que lhe extingue a eficácia, ou como "aprovação", que lhe dá plenitude 

5
• 

Interessa-nos o enfoque da anulação, tema deste trabalho, como conse

quência de reconhecimento da ilegalidade do ato, ou seja, o ato administra

tivo é nulo por não se conformar com a lei de regência no seu sentido amplo, 

no que se diferencia da revogação, no qual o ato, sempre discricionário, em

bora legal, não mais é oportuno e nem conveniente em relação aos seus 

efeitos e/ou aos meios exigíveis para a sua realização concreta. 

A revogação é ato que invalida outro que não mais é oportuno e conveni

ente a critério da própria Administração Pública que o editou. Bem por isso 
o Poder Judiciário, no exercício da jurisdição, não pode revogar ato admi
nistrativo, por não poder adentrar no seu mérito administrativo de ato dis
cricionário. A anulação é ato que invalida o outro que esteja maculado, por 
atentar contra os princípios da Administração Pública, atualmente, com dig
nidade constitucional, em especial, o princípio da legalidade, este no seu 
sentido amplo, assim, compreendidas as normas constitucionais, infracons
titucionais (leis) e infralegais (regulamentos e outros atos administrativos 
normativos). 

Em relação à anulação de ato administrativo não há necessidade de in

tervenção do Poder Judiciário, podendo também a própria Administração 

Pública fazê-la, reconhecendo a ilegalidade do ato fiscalizado, "de ofício" 
("ex officio"), isto é, espontaneamente, inclusive pelo próprio responsável 

pelo ato ilegítimo, ou na decisão de regular inconformismo do interessado 

5
MASAGÃO, Mário. Obra e ed.cits., n.151, p. 63 
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no só controle administrativo, através de recurso administrativo ao superior 
hierárquico ou pedido de reconsideração administrativa à mesma autorida
de que se houve na prática do ato atacado. 

Em síntese bem posta na obra de Hely Lopes Meirelles 
6

, ''A Administra
ção revoga ou anula o ato administrativo. Isso porque a revogação é o 
desfazimento do ato por motivo de conveniência e oportunidade da Admi
nistração, ao passo que a anulação é a invalidação por motivo de ilegalidade 
do ato administrativo. Um ato inoportuno ou inconveniente só pode ser 
revogado pela própria Administração, mas um ato ilegal pode ser anulado, 

tanto pela Administração como pelo Judiciário. Esse assunto - continua o 
grande e saudoso autor - está hoje tão pacífico na doutrina e na jurispru
dência que o STF já o sumulou nos seguintes termos: "A Administração 
pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem 
ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de 
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressal
vado em todos os casos, a apreciação judicial (STF, Súmula 473)". 

Em obra de extrema relevância para o direito público, como afirma a sua 
prefacista, Maria Sylvia Zanella Di Pietro, João Antunes dos Santos Neto 
enfrentou, e muito bem, o tema da anulação ex officio do ato administrati
vv7. Em seu prefácio, a consagrada Professora da Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo lembra as Súmulas 346 e 473, ambas da década 
de sessenta do século passado, que trouxeram aparente pacificação às dis
cussões que, então, se travavam quanto à legitimidade do proceder do Poder 
Público em anular seus atos viciosos, observando-se ainda hoje, apesar do 
avanço da jurisprudência sumulada, não haver consenso quanto à obriga
toriedade, ou não, "de a Administração Pública anular, ela própria, com o 
seu poder de autotutela, os atos administrativos eivados de ilegalidades, pro
duzidos no exercício de suas atribuições". 

Em "Considerações Finais", João Antunes dos Santos Neto 
8 

oferece suas 
últimas exposições, nas quais defende a tese de que ''A remessa da fonte da 

6
LOPES MEIRELLES, Hely, Obra e ed, cits., p. 199 

7 
SANTOS NETO, José Antunes dos. Da Anulação ex officio do Ato Administrativo, 2004, Editora 

Fórum, Belo Horizonte, 246 páginas 
8
SANTOS NETO, João Antunes dos. Obra e ed., cits., p.231-232 
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legalidade ao direito, e não só ao que diz a norma, implica reconhecer - em 
homenagem ao real significado da locução justiça - que não se pode admitir 
que a Administração Pública permita que sua ação tenha dinâmica fora da
quilo que é de expressão da vontade geral. Havendo ilegalidade, máxime no 
caso em que ela é manifesta, é dever da Administração expurgá-la, até para 
preservar suas prerrogativas e legitimar os atributos de império dos quais é 
dotado o ato administrativo. Neste diapasão - continua-, é de se ressaltar, 
importante e vanguardista passo foi dado pelo legislador do Estado de São 
Paulo, com a edição da Lei Estadual nº 10.177, de 30 de setembro de 1998, 
que obriga a autoridade sujeita ao seu espectro a observar o contraditório 
na atividade invalidatória de oficio dos atos administrativos ilegais, inclusi
ve com a necessidade de intimação do terceiro interessado para manifesta
ção, antes de proceder à decisão final de expurgo do vício do provimento 
ilegítimo, exemplo que, obtempera-se, deveria ser seguido em todas as ins
tâncias preocupadas com o desenvolvimento do direito, do Estado e da de
mocracia" [ ... ] Em seguida, alinha que "A falta de obediência a este man
damento cogente e peremptório dos textos de lei epigrafados e do mais que 
se pode extrair do nosso ordenamento, incorrem, a Administração e agen
tes públicos, em omissão, de modo a permitir a responsabilização pela inér
cia, respeitada a competência legal e qualidade de quem pratica a ação, nas 
esferas política, administrativa, civil e criminal, conquanto se comprove a 
ocorrência de ilícitos que se enquadrem na tipologia legal do que se 
convencionou chamar de crimes de responsabilidade, crimes funcionais e 
ilícitos administrativos e civis, como também aos chamados atos de 
improbidade administrativa, por ofensa aos mais variados princípios e figu
ras jurídicas que regem e permeiam nosso direito, e que vão desde a inefici
ência administrativa até a ação dolosa contida na intenção do agente que 
expede o provimento doloso". 

Esta responsabilização, aliás, conforme Celso Antonio Bandeira de 
Mello

9
, "Procede, ainda, da matriz da legalidade a contrapartida da ilegali

dade, isto é, o princípio da ampla responsabilidade do Estado, através do 

9
BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio. Curso de Direito Administrativo", 4ª ed., 1993, Malheiros 

Editores, São Paulo, p. 28 
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qual, se transgredi-la, incorre nas sanções previstas. Destarte ficam assegu
rados os direitos dos particulares perante a ação administrativa. Com efeito 
- continua o ilustre jurista -, não teria sentido ou alcance jurídico algum o 
princípio da legalidade se a responsabilidade do Estado, em matéria de atos 
administrativos, não fosse o seu reverso. A Constituição brasileira regula a 
matéria no art. 37, § 6º." 

Sempre entendemos ter a Administração Pública o poder-dever de agi,r
10 

quando, no controle administrativo exercido sobre suas próprias atividades, 
busca mantê-las dentro da Iet, fazendo tal controle "de ofício" ( esponta
neamente) ou em face dos conhecidos meios de controle administrativo, 
tais como a fiscalização hierárquica e os recursos administrativos, embora a 
lei possa especificar outras modalidades, como lembrado por Hely Lopes 

. 11 12 Meire es. 
Inúmeras vezes, enfrentamos a temática ora em exame quer no exercício 

de nossa atividade jurisdicional, quer na administrativa da competência dos 
cargos diretivos que exercemos no Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo e no Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, como tam
bém na nossa docência de Direito Administrativo da Academia de Polícia 
Militar do Barro Branco, sempre pautando o nosso entendimento de, 
verificada a ilegalidade ou ilegitimidade do ato administrativo, ele, de imedi
ato, pela própria Administração Pública, deve ser escoimado do mundo ju
rídico através de sua anulação, não sendo razoável exigir que o prejudicado 
pelo ato administrativo ilegal tenha que buscar amparo no Poder Judiciário 
para a declaração dessa anulação. 

A experiência docente na Polícia Militar do Estado de São Paulo possibi
litou-nos duas oportunidades de aplicação prática do quanto ensinamos. A 
primeira, ocorrida anos passados, quando aluno oficial, absorto nos seus 
trabalhos de presidente da Comissão de Formatura de sua turma, teria es
quecido que, em determinado dia do mês de novembro daquele ano, deve-

10
LOPES MEIRELLES, Hely. Obra e ed. cits., p. 105; "O poder tem para o agente público o 

significado de dever para com a comunidade e para com os indivíduos, no sentido de quem o detém está 
sempre na obrigação de exercitá-lo". 
11

LOPES MEIRELLES, Hely. Obra e ed. cits., p.668. 
12

LOPES MEIRELLES, Hely. Obra e ed. cits., p. 669-670 
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ria comparecer à uma verificação final (VF) de uma das matérias escolares, 
ficando, bem por isso, em segunda época, não podendo, assim, formar com 
sua turma, com as conseqüências decorrentes. Ele examinou o Regimento 
Interno da Academia de Polícia Militar do Barro Branco, expedido pelo 
Comandante Geral, e verificou que aquela verificação final tinha sido marcada 
para dia anterior ao do termo inicial do período previsto regimentalmente 
para as verificações finais. Lembrou, então, em recurso administrativo re
gularmente manifestado, que o Regimento Interno é a lei da casa e, bem por 
isso, havendo violação de norma regimental, o ato administrativo, consubs
tanciado no Calendário das Verificações Finais, era manifestamente nulo, 
mesmo porque a Administração da Academia do Barro Branco não podia 
violar o que determinado pelo Comandante Geral ao aprovar o seu Regimen
to Interno. Valeu-se, para tanto, da lição de Hely Lopes Meirelles ao tratar 
de regimento interno como ato administrativo normativo 

13
• O comandante 

da Academia, reconhecendo a procedência do recurso administrativo não 
só lhe deu provimento, como também, "de ofício", estendeu a anulação à 

todas provas de verificação final (VF) realizadas naquele mesmo dia regi
mentalmente não previsto, designando, bem por isso, outra data do período 
regimental para o seu refazimento. 

Outra experiência ocorreu no atual Centro de Altos Estudos de Segu
rança "Cel PM Nelson Freire Terra", que, recentemente, passou a ter a res
ponsabilidade de titular academicamente como Mestres ou Doutores, respec
tivamente, os discentes aprovados no seu Curso de Aperfeiçoamento de 
Oficiais ( Capitães PM), e no Curso Superior de Polícia (Majores PM e Tenen
tes Coronéis PM). Na hipótese, o caso ocorreu com o primeiro dos Cursos, 
o de Aperfeiçoamento de Oficiais. Alguns de seus discentes, todos no posto 
de Capitão PM, entenderam ter sido prejudicados quando aludido Centro 
extraiu média aritmética das notas que lhes foram atribuídas em "trabalho 
de grupo" (TG) com equívoco em determinada matéria, equívoco que levou 
o órgão competente a decidir que eles estavam reprovados no Curso, por 
não terem atingido a média 5,0 exigida pelo item 5.2.5.1 do Currículo do 
Curso em exame, o qual foi aprovado em regular Despacho n. PM3-074/03/ 

13
LOPES MEIRELLES, Hely. A lição está citada na obra referida. quando de sua 32ª ed., em sua p.182 
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08, de 29 de dezembro de 2008. Sustentaram equívoco do cálculo da média 
das notas da mesma matéria, porque, não observado o disposto expressa
mente no item 5.2.3 do aludido Currículo, pois, para matérias curriculares, 
excetuadas determinadas matérias que não a em que se deu a reprovação, a 
verificação corrente (VC) no curso processar-se-á, obrigatória e unicamen
te, por meio da elaboração de um trabalho em grupo (TG) por matéria e 
pela elaboração de um artigo científico individual direcionado à linha de 
pesquisa do oficial aluno, certo que esse mesmo ato normativo, no seu item 
5.7.7, repete que, para as matérias curriculares, exceto as que indica e não 
são o caso, a verificação corrente (VC) no curso processar-se-á, obrigatória 
e unicamente, por meio da elaboração de um trabalho em grupo (TG) por 
matéria e pela elaboração de um artigo específico direcionado à linha de 
pesquisa do oficial aluno. Daí entenderem os interessados, os reprovados na 
matéria, que a média aritmética 5,0 (cinco) exigida para aprovação na maté
ria foi equivocadamente calculada, pois, a verificação corrente (VC) tem 
como elementos integrantes o "trabalho em grupo" e o individual "artigo 
científico", e não só aquele. Bem por isso argumentaram que, embora com 
nota inferior a 5,0 (cinco) no "trabalho em grupo" (TG), nem por isso deve
riam ser reprovados na matéria que indicam, pois, se somadas às notas obti
das no "artigo científico", para base do cálculo aritmético, as suas notas 
ultrapassariam a nota mínima 5,0 (cinco) exigida pelo citado "Currículo". 

Sensível aos fundamentos dos recursos administrativos, com acerto in
discutível, o Comandante do Centro de Altos Estudos de Segurança "Cel 
PM Nelson Freire Terra" houve por bem dar-lhes provimento para adequar 
as suas notas às normas de regência como indicadas, tudo a ser cumprido 
por órgão a ele subordinado. 

Como exposto, concluímos que a própria Administração Pública tem o 
poder-dever de agir, independente de decisão do Judiciário, quando verifi
car, espontaneamente ou quando de provocação do administrado interessa
do, ilegalidade ou ilegitimidade de ato administrativo, anulando-o como de 
direito e justiça. 

Dezembro/2009 
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II. A ORGANIZAÇÃO DA DEFESA CIVIL EM HONG KONG 

PROF. CARLOS EDUARDO RIBERI LOBO, 
Mestre em História Social e Doutorando em 
Ciências Sociais -Relações Internacionais, pe
la PUC/SP. Professor de História das Relações 
Internacionais, Ciência Política, Teoria Geral 
do Estado e Sociologi,a no Centro Universitá
rio Assunção - UNIFAI. vérsão modificada 
de um seminário apresentado no segundo se
mestre de 2007 no GEAP/PUC-SP - Grupo 
de Estudos da Ásia Pacífico da Pontifícia Uni
versidade Católica de São Paulo. 

O presente trabalho analisa a organização e o desenvolvimento das insti
tuições de Defesa Civil em Hong Kong, Bombeiros e Serviços Aéreos. E 
como também essas instituições poderiam servir de modelo para a China 
continental e a Ásia, dentro também da busca do conceito de serviços públi
cos de qualidade internacional numa cidade global. 

PALAVRAS CHAVE: Bombeiros de Hong Kong, Serviços Aéreos, Cidade 
Global, Defesa Civil. 

A História colonial de Hong Kong 
Após a Guerra do Ópio e a instalação dos britânicos em Hong Kong a 

partir de 1842, foram sendo criadas instituições públicas baseadas em mol
des britânicos visando a exploração efetiva e controle da nova área colonial 
como o comércio com a China e outras regiões da Ásia. A localização geo
gráfica de Hong Kong, compondo um total de 237 ilhas, sendo 3 principais; 
Hong Kong, Kowloon e New Territories, como condições favoráveis para ati
vidades portuárias, levaram a um crescimento significativo da nova colônia 
na segunda metade do século XIX. 

1 

1
Sobre a história de Hong Kong ver: DENIS, Jacques. Hong Kong. Oue sais-je - nº 1868. Presses 

Universitaires de France: Paris, 1996. 
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Depois da abertura do canal de Suez em 1869, e o desenvolvimento da 
segunda revolução industrial nas últimas décadas do século XIX, a impor
tância estratégica de Hong Kong foi aumentando na Ásia, principalmente 
após a derrota da China para o Japão no conflito entre os dois países em 
1895. Visando garantir a manutenção da colônia, a Grã Bretanha fez um 
novo acordo com a China em 1898, garantindo a soberania britânica sobre 
Hong Kong por mais 99 anos, com subordinação direta da colônia à Coroa. 

A criação dos Bombeiros em Hong Kong 
Com o aumento das atividades econômicas, aumento populacional e o 

crescimento da área urbana de Hong Kong, foi criado em 1868 o Corpo de 
Bombeiros de Hong Kong [Fire Brigade ], contando no início com cidadãos 
britânicos e voluntários chineses. A instituição foi crescendo junto com a 
cidade e enfrentou sérias dificuldades durante a Segunda Guerra Mundial, 
quando inclusive seus veículos de combate a incêndio foram enviados para 
Tóquio, tendo retomado somente depois do fim do conflito.

2 

Os Bombeiros depois da Segunda Guerra 
Depois da guerra novos desafios passaram a ser enfrentados pelos Bom

beiros de Hong Kong, como o aumento da verticalização da cidade e o enor
me aumento populacional - devido a imigração de chineses do continente, 
principalmente após a Revolução Comunista de 1949. A população da colô
nia, que era de cerca de 1 milhão e 800 mil pessoas na década de 1950, passa 
a aproximadamente 7 milhões na década de 1990, fazendo com que Hong 
Kong tenha uma das maiores densidades demográficas do mundo num terri
tório de 1.084 km2. 

3 

De fato, os Bombeiros de Hong Kong estavam sempre defasados em re
lação ao crescimento da cidade, no que se refere ao número de postos, via
turas e número de bombeiros. Além da questão demográfica, fazendo a po-

2
A historia dos bombeiros de Hong Kong - Fire Services Department, pode ser encontrada no site oficial 

da instituição disponível via internet no endereço: 
<http:Uwww.hkfsd.gov.hk/home/eng/history/histoi:y.html> [acesso em 3/5/07], onde é explicada a sua 
trajetória. 
3
DENIS, op. cit, pp. 24-45. 
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pulação crescer seis vezes em cinqüenta anos, a modernização da economia 
de Hong Kong a partir da década de 1960 - constituindo-se depois num dos 
Tigres Asiáticos, fez com que os Bombeiros buscassem modernizar e ampli
ar os seus serviços, no contexto da globalização e na condição de Hong 
Kong como Cidade Global. 

O Corpo de Bombeiros de uma Cidade Global 
A partir da década de 1970, Hong Kong passou a desfrutar de sua condi

ção de área econômica em expansão na Ásia, primeiro como polo exporta
dor de produtos de consumo de massa, depois a partir dos anos oitenta 
como centro de serviços do capital financeiro internacional, ponte de co
mércio com a China e suas reformas econômicas, como cada vez mais um 
porto de importância estratégica na Ásia. Isso implicou um aumento da 
riqueza da cidade, crescimento da sua urbanização - diga-se verticalização, 
e na necessidade de serviços públicos de maior qualidade, dentre os quais os 
bombeiros. Por fim, a metrópole de Hong Kong entrava definitivamente a 
partir da década de 1980 na globalização e constituía-se em uma "cidade 
global", com uma economia diversificada e contando com uma infra-estru
tura de uma grande cidade de nível mundial como as grandes metrópoles da 
Europa e América do Norte.

4 

Na década de 1990, estava prevista a reunificação com China em 1997, 
através do modelo "um país - dois sistemas", onde Hong Kong manteria a 
sua administração e autonomia por 50 anos, até 204 7. Tal modelo visava 
manter a ex-colônia como uma porta da China para o mundo, como um 
modelo de desenvolvimento econômico a ser seguido pela China Continen
tal. Desse modo a organização dos bombeiros baseada em moldes britâni
cos foi mantida, fazendo com que o Corpo de Bombeiros de Hong Kong -
Fire Services Department, seja atualmente um dos mais modernos e equipa
dos da Ásia. 

4
A respeito das cidades globais e sua importância na Ásia ver o numero especial da seguinte publicação: 

2 G. Revista Internacional de Arquitectura/International Architecture Review. Notas sobre uma 
transformación urbana-Instant China. notes on na urban transformation, nº 10 - 1999. Editorial 
Gustavo Gili: Barcelona, 1999; em especial o texto da professora Saskia Sassen " Hong Kong - Shangai: 
su evolucion em um mundo global/ Hong Kong - Shangai: networking as global cities", pp. 106-111. 
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O Serviço Aéreo 
Além do Fire Services Department, existe uma outra instituição em Hong 

Kong responsável por atividades de Defesa Civil, o Serviço Aéreo - The Go

vemment Flying Service - GFS, que tem por missão prestar apoio aéreo nas 

áreas de segurança pública, defesa civil, combate a incêndios, busca e salva

mento, remoção de feridos, transporte de autoridades, vigilância aérea e 

marítima, etc. Criado em 1993, como sucessor do Royal Hong Kong Auxiliary 

Air Force, tem também atuação de até 400 milhas náuticas da região de 

Hong Kong, no Mar da China Meridional, em missões de busca e salvamen-
s 

to. 

Os serviços depois da reunificação 
Desde 1997 o Fire Services e o Flying Services foram ampliados e moder

nizados, sendo constituídos como serviços públicos permanentes da Região 

Administrativa Especial de Hong Kong - Hong Kong Special Administrative 

Regi,an e instituições fundamentais para a manutenção e estabilidade do go

verno local. 

O Fire Services está assim organizado: 
6 

• Conta com aproximadamente 8.500 bombeiros e 75 postos para atuar em 
uma área de 1.084 km

2 
e uma população de mais de 7 milhões de pessoas e 

5
Sobre o Govemment Plying Service, ver o site oficial da instituição disponível via internet no endereço: 
<http://www.gfs.hk/aboutus.htm> [acesso em 25/5/07], contando inclusive com fotos dos helicópteros 
e aviões utilizados pela instituição. 
6
Sobre as atividades e organização do Pire Service Department ver o arquivo em formato PDF "Hong 

Kong: The Facts. Fire Services" disponível no site http://www.hkfsd.gov.hk, [ acesso em 27/05/07] e 
também as seguintes páginas do site oficial do Pire Service: <http://www.hkfsd.gov.hk/home/eng/ 
index.html> [acesso em 3/5/07]; <http://www.hkfsd.gov.hk/home/eng/organization.html> [acesso em 
3/5/07]; <http://www.hkfsd.gov.hk/home/eng/history/history.html> [acesso em 3/5/07]; <http:// 
www .hkfsd.gov.hk/home/eng/appliances/fireappliances.html > [ acesso em 3/5/07]; ..$.h1!J21L 
www.hkfsd.gov.hk/home/eng/fireboat/fireboat.html> [acesso em 3/5/07]; <http://www.hkfsd.gov.hk/ 
home/eng/fireboat/nol.html > [ acesso em 3/5/07]; < http://www.hkfsd.gov.hk/home/eng/fireboat/ 
no2.html> [acesso em 3/5/07]; <http:ljwww.hkfsd.gov.hk/home/eng/fireboat/no3.html> [acesso em 3/ 
5/07]; <http://www.hkfsd.gov.hk/home/eng/fireboat/no4.html > [acesso em 3/5/07]; ~ 
www.hkfsd.gov.hk/home/eng/fireboat/no5.html > [ acesso em 3/5/07]; <http://www.hkfsd.gov.hk/home/ 
eng/fireboat/no6-ex.html > [ acesso em 3/5/07]; < http:ijwww.hkfsd.gov.hk/home/eng/fireboat/no7.html > 
[acesso em 3/5/07]; <http://www.hkfsd.gov.hk/home/eng/fireboat/no8.html> [acesso em 3/5/07]; <http:/ 
/www.hkfsd.gov.hk/home/eng/fireboat/cbl 2.html> [acesso em 3/5/07]; <http:ijwww.hkfsd.gov.hk/home/ 
eng/fireboat/dl.html > [ acesso em 3/5/07]; < http://www.hkfsd.gov.hk/home/eng/fireboat/d2 3.html > 
[acesso em 3/5/07]; <http:ijwww.hkfsd.gov.hk/home/eng/fireboat/sb.html> [acesso em 3/5/07]. 
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mais de duas centenas de ilhas . 
• Dispõe de três comandos nas ilhas de: Hong Kong, Kowloon e New 

Territories . 
• Atua nas missões de combate a incêndio e resgate, sendo estruturado 

para essas missões com o Fire and Special Services e o Ambulance Services. 
Possui para isso 559 viaturas entre auto- bombas, auto-escadas, plataformas 
elevatórias, motos, de origens variadas como Iveco-Magirus, Scania, Mer

cedes, Dennis, etc. O serviço de ambulâncias possui 358 ambulâncias e 35 
motos. Contando com mais de duas centenas de ilhas, a região de Hong 
Kong dispõe de sete barcos de grande porte de combate a incêndios, uma 
embarcação de apoio a mergulhadores e dois barcos de alta velocidade para 
missões de resgate. Para isso existem também 150 mergulhadores habilita
dos para mergulhos de até 40 metros de profundidade . 

• As estatísticas dão a dimensão das atividades do Pire Services, tendo 
atendido em 2006 a 33.268 chamados de incêndio e 21.383 chamados espe
ciais. O serviço de ambulâncias e resgate atendeu a 575.666 chamados, ou 
aproximadamente 1.577 chamados por dia. 

O Flying Service: 

.Conta com nove aeronaves, sendo dois aviões British Aerospace Jetstream 

41 para missões de busca e salvamento, três helicópteros Eurocopter AS332 

L2 Super Puma de grande porte, quatro Eurocopter EC155 Bl de médio 
porte, contando com 225 membros para funções de manutenção, adminis
tração e pilotagem . 

• Os aviões Jetstream funcionam como aeronaves de comando e busca e 
salvamento no mar. Os helicópteros Super Puma atuam em missões polici
ais, busca e salvamento, combate a incêndios florestais e transporte. Os EC 
155 são utilizados em missões de remoção aeromédica, transporte VIP e 
apoio a missões do Governo de Hong Kong . 

• Cabe ainda destaque ao uso da frota de helicópteros em missões anti
terrorismo em conjunto com a Polícia de Hong Kong - Hong Kong Police. 

Os helicópteros são utilizados para vôos diurnos e noturnos, como para 
missões marítimas e em regiões montanhosas próximas. Os Super Pumas 

voam aproximadamente 2000 horas/ano e os EC155 voam aproximadamen
te 5000 horas/ ano. Essas aeronaves foram adquiridas recentemente e estão 
equipadas com equipamentos eletrônicos e de navegação no estado da arte, 
assim como seus equipamentos de apoio a missões de segurança pública e 
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defesa civil. 

Considerações Finais 
As duas instituições de Defesa Civil de Hong Kong, o Fire Services e o 

Flying Service, são a base de apoio para o exercício da segurança e bem estar 
da população de Hong Kong, mantendo serviços altamente qualificados para 
isso. Boa parte da sua eficiência tem origem na sua história, enquanto servi
ços de caráter de segurança pública e monopólio do uso da força, baseados 
no modelo britânico de administração colonial. Sem um corpo de bombei
ros e instituições de segurança e aviação eficientes não seria possível manter 
o domínio colonial entre 1842 e 1997. A repressão pura e simples nunca foi 
a resposta. A eficiência conta muito, assim como a confiança da população 
nesses serviços públicos de vital importância. 

Após a volta para a China em 1997, o Governo de Hong Kong manteve a 
estrutura herdada do período britânico, além da manutenção de um sistema 
autônomo por 50 anos, mas preservando muito mais instituições de Hong 
Kong, do que propriamente britânicas ou chinesas, e sim uma mescla das 
duas origens culturais da cidade, até como parte de formação da identidade 
local através das suas instituições de defesa civil e segurança pública. 

Cabe então uma pergunta, seriam os bombeiros de Hong Kong e o servi
ço aéreo modelos para os bombeiros e cidades da China continental e ou
tras regiões da Ásia? De fato são uma referência na área de defesa civil em 
nível mundial, pela dificuldade de atuar numa cidade global verticalizada, 
com umas das maiores densidades demográficas do mundo e com um dos 
portos mais movimentados do mundo. Há uma questão pouco destacada, 
mas ainda assim importante; mesmo tendo crescido e enriquecido muito, 
Hong Kong ainda é uma metrópole de um país em desenvolvimento - a 
China, e a sua dependência de tecnologia importada, como equipamentos, 
veículos, aeronaves e técnicas da Europa Ocidental e Grã Bretanha para 
suas instituições de defesa civil constitui um fator de fragilidade, não muito 
diferente dos bombeiros e serviços aéreos das polícias e bombeiros no Bra
sil e noutros países em desenvolvimento. 
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III. CIÊNCIAS POLICIAIS DE SEGURANÇA E ORDEM 
PÚBLICA: CONCEITUAÇÃO E RELEVÂNCIAS DIANTE DA 
GLOBALIZAÇÃO 

MARCO ANTONIO ALVES MIGUEL, Mes
tre em Direito; Graduado pela Academia de 
Polícia Militar do Barro Branco; Pós-graduado 
pelo CAES-Polícia Militar do Estado de São 
Paulo, onde exerce a docência na disciplina de 
Direito Administrativo; docente do Centro 
Universitário Eurípides de Marília; Pesquisa
dor e Conselheiro Editorial da Revista LEVS
UNESP e membro do Grupo de Pesquisa e 
Gestão Urbana e Trabalho Organizado-GUTO, 
UNESP; Coronel da PMESP; Comandante da 
Academia de Polícia Militar do Barro Branco. 

RESUMO: As ciências policiais de segurança e ordem pública preenchem 
uma lacuna importante na formação e pós-graduação dos Policiais Militares 
do Estado de São Paulo, pois ciências policiais, entendidas no sentido lato, 
são incipientes e discutidas por leigos, os quais procuram soluções diver
gentes para proporcionar a almejada sensação de segurança às pessoas. A 
competência normativa e acadêmica melhor cabe aos integrantes dos ór
gãos encarregados da segurança pública, que buscam soluções cada vez mais 
democráticas diante dessa temática. Por meio de um referencial bibliográfi
co, o presente estudo procura demonstrar a questão das ciências policiais e, 
particularmente, a conceituação das ciências policiais de segurança e ordem 
pública e a relevância do tema para a melhoria da qualidade do ensino apren
dizagem do profissional dessa área do conhecimento e a consequente melho
ria de padrão nas questões de segurança pública, a partir dos bancos acadê
micos, diante da globalização. 

PALAVRAS CHAVE: ciências policiais, formação, pós-graduação, qualidade. 

1. Introdução 
A Segurança Pública é um dos temas que vêm sendo discutidos em âmbi-

Revista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 63 - jul/ago/set 2009 27 



to acadêmico, em diversos espaços públicos, ou não, e em Congressos In
ternacionais, resultando em propostas de medidas para o controle do crime, 
o qual está cada vez mais globalizado. Nesse sentido, discutem-se várias 
teorias, procurando a melhor a ser aplicada nesse universo de realidades, 
focando a aproximação dos responsáveis profissionalmente pela Segurança 
Pública, os policiais, ou os encarregados de aplicar a lei, cada vez mais pró
ximos do cidadão para a resolução de problemas da comunidade, buscando
se a almejada sensação de segurança e qualidade de vida. 

As Ciências Policiais demonstram, atualmente, um progresso significati
vo, embora as publicações de textos e artigos no Brasil não são conhecidas 
com base nessa disciplina, como, assim, deveria ser denominada, mas como 
teorias em relação à polícia, e esta como atividade ou profissão necessária 
ao Estado e à sociedade. Verifica-se que uns dos poucos que estão escreven
do agora com o título ( e conteúdo) de "Ciência'' são os espanhóis e portu
gueses . 

No entanto, hoje, ainda não existe uma "teoria geral da ciência de polí
cia" como um ente universal que deve ser. A bem disso, o próprio objeto de 
estudo de polícia e da polícia só tem encontrado respaldo ao lado do Direi
to, especialmente nos estudos do Direito Administrativo e da Administra
ção Pública, pelo menos no Brasil, ou, de outra sorte, às vezes circunscritos 
por leigos e, por isso mesmo, regrado ao senso comum. 

A par dessa discussão, em que pese muitos opinarem a respeito das polí
cias, as medidas adotadas pelos governos não guardam caráter científico, 
valendo sempre a utilização das polícias de modo empírico, ou, de outra for
ma, guardando-as como instrumento de controle social, ligadas à área da so
ciologia, ciências políticas, dentre outras. 

Para essa hipótese, poder-se-á lançar problemas em relação ao futuro da 
polícia em face da globalização e do interesse social. 

De outra forma, ainda nessa vertente, necessário sedimentar, no univer
so de uma novel ciência aplicada, os estudos mais profundos diante do reco
nhecimento das "ciências policiais de segurança e ordem pública", positivada 
à Polícia Militar do Estado de São Paulo, estabelecendo sua razão de ser, ou 
seja, o ente que representa. 

Com isso, procura-se conceituar as novéis "ciências policiais de seguran
ça e ordem pública", com sua propedêutica, que atinge diretamente um dos 
órgãos encarregados da Segurança Pública, ou seja, a Polícia Militar do Esta
do de São Paulo, a qual deverá sedimentar uma doutrina na formação e es-
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pecialização de seus profissionais, diante das necessidades humanas neste 
milênio, nos mais diversos espaços sob sua responsabilidade, considerando 
os problemas que são encontrados nas ciências e na sociedade. 

2. A polícia diante da globalização 
Por meio de uma leitura, ainda que não muito detida, diante do que se 

discute internacionalmente em Congressos, registrado em anais ou mesmo 
em textos que abordam a temática acerca do futuro da polícia, verifica-se 
uma série de sugestões ( ainda sem se referirem a ela como ciência), procu
rando tendências e, por isso mesmo, alterações em seu funcionamento, des
tacando-se, em síntese, as seguintes: 

• A Justiça assumirá toda a matéria penal, sem a intervenção do aUXI1io 
do Executivo ( a investigação criminal vai desaparecer no campo de polícia 
judiciária); 

• A Sociedade assumirá a ação direta ( em substituição e a incapacidade 
do Estado) na busca de "convivência democrática" (segurança, tranqüilida
de, moralidade e a ecologia) 

1 
e intervirá no planejamento e na iniciativa da 

1
Com o desenvolvimento democrático mundial, a orientação relativa à categoria de segurança partiu do 

princípio adotado pelos franceses: ''A segurança é um direito fundamental e uma das condições do 
exercício das liberdades individuais e coletivas". Essa expressão representa a tese que constitui o início 
de uma revolução no âmbito do direito atual: a segurança democrática, entendida como fim da ciência 
e do direito de polícia representando a convivência democrática. 
Baseada nesses princípios, a antiga tese dos mesmos administrativistas franceses defendia que o fim da 
polícia era a ordem pública, compreendendo três elementos ( em princípio, já que outros teóricos os 
aumentaram para quatro, agregando-lhes a moral e os bons costumes): a segurança, a tranqüilidade e a 
salubridade, tendo como objeto os direitos e liberdades do homem. De acordo com o princípio citado 
anteriormente, a segurança não só passou a constituir um direito fundamental, como também se 
converteu como fim e pressuposto das "liberdades individuais e coletivas". Desta forma, está-se diante 
de uma nova teoria que modifica em grande parte a teoria do direito administrativo e do direito de 
polícia para os especialistas de tais áreas do conhecimento. Além disso, anote-se que o termo "segurança" 
absorve (ou subsume) e substitui os elementos (ou categorias) citados acima, e obedece, em grande 
parte, o que alguns estudiosos têm sintetizado nesse termo a velha concepção tripartida ou quadripartida 
(no direito de alguns países latino-americanos) de ordem pública interna, bem como a teoria que 
substituiu a terminologia anterior, dando-lhe, em face de sua finalidade, a denominação de "convivência 
democrática", estabelecendo-se quatro categorias: segurança, tranqüilidade, moralidade e ecologia 
( dentro desta última expressão tudo o que se relaciona com o meio ambiente, os recursos naturais 
renováveis e a salubridade). No Brasil, ainda em homenagem à antiga teoria francesa, tem-se a terminologia 
ordem pública como fim da polícia, embora se tenha comprovado, paradoxalmente, que se busque, na 
prática, obedecer à segurança democrática e, por isso mesmo, a convivência democrática, até porque a 
segurança pública, constitucionalmente, é um sistema que inclui de forma democrática a participação, 
o envolvimento e até o comprometimento de qualquer um do povo, e o fim só pode ser a convivência 
democrática, notadamente quando se adota a filosofia de uma polícia mais comunitária e, por isso 
mesmo, mais próxima dos interesses dos cidadãos. 
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função policial. 
• A função profissional do policial se aterá a uma posição de mediação 

em todos os conflitos sociais, com funções preventivas e educativas na soci
edade . 

• A profissão policial tende a ser erudita, ou seja, mais sábia, que irá 
exigir uma formação científico-tecnológica, assim como humanística, de 
maior profundidade e proteção mundial e sem reducionismo local e regio
nal. 

• Toda função que não seja específica do profissional de polícia será apoi
ada por meio de contratações ou convênios interinstitucionais. Os serviços 
administrativos e financeiros serão prestados por agências especialistas na 
área. Assim, por exemplo, os de transporte (veículos em geral) e de manu
tenção, tenderão ser realizados por meio dos chamados "leasing" e assim 
por diante. 

• Cada um dos profissionais de polícia terá a seu alcance meios de teleco
municação e ligação pessoal para manter a sua localização e resolver os 
casos que lhe são submetidos em cada local e ligação com o poder local, 
regional, nacional e internacional. Percebe-se, aqui, a questão de legitimida
de, ou seja, a indelegabilidade do poder de polícia, desde que haja um severo 
controle interno para não haver desvio de finalidade nesse propósito . 

• Os profissionais encarregados de aplicação da lei em suas instituições 
policiais estudarão, em coordenação e interrelação permanente, num pro
cesso de interdisciplinaridade, os problemas sociais que ocorrem em seus 
territórios. 

• Os blocos de nações que se opõem à política antiterrorista ( em princí
pio a norteamericana ), deverão estimular o crescimento de corpos policiais 
que respeitem os direitos humanos e humanitários, para tentar contrapor a 
propagação dos exércitos no campo policial e as aspirações dos norteame
ricanos de resolverem, em nível internacional, todos os problemas de conví
vio universal. 

Em face dessas sugestões, muito bem apontadas por Cárdenas (2007, p. 
97), surge um outro problema: o futuro das polícias, notadamente a brasi
leira, considerando a forma pela qual foi positivada no direito pátrio. 

Quanto aos motivos para essa preocupação, pela sua imediação e serie
dade, até porque já os são de senso comum, podem-se destacar alguns pon
tos relevantes, considerando-se que os estudos e conceitos, no que diz respei
to aos problemas que o Brasil enfrenta em relação à segurança pública, ain-
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da não afetam a estabilidade do Estado e, em particular, a essência das ins
tituições policiais. Estão relacionados com a subversão ou não do crime 
organizado ( melhor seria dizer delinquência organizada), e sua relação com 
o conflito que daí decorre na busca do poder do tráfico de drogas e de armas 
e do tráfico de influência no país, diante da propalada corrupção instalada 
nos Poderes constituídos. Da mesma forma, a demonstração da própria dis
puta das polícias na busca de espaço, as quais uma invade as atribuições 
legais da outra, descaracterizando, diante desses estudos, a razão da existên
cia e do real papel dos órgãos policiais de segurança pública, contribuiu pa
ra que a União criasse uma "força policial nacional", de constitucionalidade 
duvidosa, em face também do princípio da autonomia da Federação brasilei
ra.Verifica-se, ainda, a interferência não pouco casual de Promotores de Jus
tiça ou mesmo Procuradores da República em assuntos de alçada da polícia 
de investigação criminal (Polícia Federal e Polícias Civis), dentre outros que 
merecem um estudo mais aprofundado. 

Então, tendo em vista recorrer-se a soluções que desprezam os princípi
os e a doutrina da polícia, deve-se especular o seguinte: 

• Desenvolver um projeto de reforma na formação profissional, a partir 
de uma reformulação em nível de graduação e pós-graduação, a fim de que 
uma equipe de notáveis professores possa efetivamente influenciar nas mu
danças e atualização da mentalidade dos policiais, sobretudo de pesquisas 
técnico-científicas 

2
• 

• Elaborar planos de projeção do conhecimento da polícia com a utiliza
ção inteligente, metódica e integral, envolvendo os meios de comunicação 
próprios e até mesmo os externos. Espera-se que tal conhecimento saia da 
esfera apenas da polícia e que ganhe reconhecimento da comunidade cientí
fica e geral. 

• Estudar com profundidade os planos e projetos de trabalho policial em 
todo o território brasileiro e, particularmente, onde há maior parte da po-

2 
A polícia contará em sua organização não apenas com policiais. A polícia está presente nas universidades 

e na comunidade em geral e, por isso mesmo, os universitários (docentes e discentes) e pessoas comuns 
estão conhecendo melhor a polícia. É um giro de 180º dos professores e da universidade em relação à 
organização policial e dos próprios policiais em relação às universidades ( é uma situação que já sucede 
nas polícias brasileiras, algumas das quais ainda sem o estreito entendimento ou de como formalizar 
legalmente esse entendimento, talvez por meio de convênio educacional e cultural). 
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pulação mais sujeita aos problemas e situações de emergência, visando atin
gir as comunidades de forma mais permanente, sem a efemeridade de cam
panhas pontuais. Para todos os efeitos, deve-se utilizar boas publicações so
bre temas da polícia, ou seja, a produção de bons trabalhos científico-poli
ciais que poderão ser encontrados em livrarias a preços módicos, ou por 
meio de endereços eletrônicos na comunidade virtual que possuam revistas 
eletrônicas nessa área do conhecimento. 

• Criar uma modalidade de polícia ecológica de peculiaridades e caracte
rísticas específicas (preventiva e de repressão imediata3 ) para receber, in
formar e atender as pessoas que vivem nas florestas brasileiras e que te
nham necessidade de se reintegrarem à vida com melhores condições só
cio-políticas, ambientais e econômicas, possibilitando melhoria da qualida
de de vida, englobando a preservação e defesa das riquezas da fauna e flora 
brasileiras. 

• Não se pode comprometer, por si só, a polícia na repressão do narco
tráfico (narcoterrorismo, narcosubversão, seja o que se denomine), porque 
isso não é o que interessa ao país ou à sociedade em geral, como algumas 
pesquisas têm tentado demonstrar ao cidadão comum. O que se tem visto, 
até agora, é uma repressão estritamente "militarizada" de algumas cor
porações, fugindo do interesse da ciência filosófica e profissional da polícia: 
a convivência pacífica, fim da instituição policial. 

• O futuro da polícia do Brasil está ( como sempre), agora mais do que 
nunca, na projeção de uma boa imagem diante da opinião pública. O mesmo 
se aplica às demais polícias em todo o mundo. A vocação da atual polícia é 
a de ser eminentemente democrática. 

• Adverte-se que devem ser evitadas as "apropriações" ou aceitação, sem 
o estudo mais aprofundado de cada termo importado, dos modelos estra
nhos ou até mesmo inapropriados à ciência policial. Por exemplo, "seguran
ça cidadã"; "polícia comunitária" ou "de proximidade" (será que esses ter
mos não são pleonasmos? Existe uma força policial que não seja comunitá
ria ou que esteja perto das pessoas, ou uma segurança de que não esteja 

3Estudos nessa temática convergem para uma polícia preventiva e de coerção, entendendo-se a repressão 
imediata, contrapondo-se a uma polícia de investigação criminal, equivocadamente conhecida como 
polícia judiciária. 
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voltada ao cidadão?). Embora desses termos haja uma interpretação mais 
filosófica, não deixam de merecer conotação voltada ao esnobismo ou mo
dismo e desconhecimento do que significa a lingüística para sedimentar a 
identidade da ciência policial, ou, pior ainda, aclamar modismos estranhos e 
impróprios que podem não se perpetuar. 

• Há um alarme, embora com efeito retardado, sobre o desaparecimento 
das policias civis e militares dos estados federados brasileiros, ou da unifica
ção de ambas, ou criando-se uma força nacional, talvez Guarda Nacional, 
sem o desaparecimento da Polícia Federal, em face de conhecidas expres
sões levadas a efeito por parte de algumas figuras políticas e pseudo-intelec
tuais; inclusive atribuindo funções policiais para o Exército. Projetos, neste 
sentido, apresentados pontualmente em certas épocas, foram arquivados ou 
declarados inexeqüíveis com suficientes razões jurídicas. 

• Ação de impacto permanente: fazer com que o conhecimento científico 
policial tenha suas próprias peculiaridades e características (identidade, 
objetivo e fim), de tal modo que possibilite maior vinculação com as pesso
as. 

• Proposição de legislação que se estabeleça um estatuto próprio das po
lícias em nível federal com viés democrático e deontológico, possibilitando, 
com isso, pela via rápida, a depuração interna dos encarregados de aplica
ção da lei. 

• Proposição de legislação que atribua às polícias militares o ciclo com
pleto de polícia, com delimitação territorial, para não se justificar uma uni
ficação destas com as polícias civis, que seria uma polícia estadual mais for
te com um estatuto que garantisse melhor os direitos e obrigações de seus 
integrantes, dentre outros. 

Trata-se de discussões relevantes e de ordem prática, mas que se sujei
tam às políticas e estratégias de governo em dado espaço e território e que 
servem muito para reflexões e tergiversações que não mudariam em nada a 
necessidade de se estabelecer estudos mais científicos em tomo dessa temáti
ca, que, por si só, já demonstra um campo vasto para sedimentar o objeto 
das "ciências policiais" em sentido universal. 

3. Novas teorias 
Verificando-se a questão de "ciências policiais" por outros ângulos, pode

se dizer que, geralmente, nos últimos anos, o que tem sido chamado, com 
maior ou menor propriedade, polícia científica, foi apenas a aplicação dos 
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avanços científicos ( e muitas vezes técnicas) que contribuíram para a inves
tigação criminal do delito, levando-se em consideração o avanço tecnológico 
da criminalidade, porque não atua apenas em alguns espaços mais ou menos 
reduzidos, regionais e nacionais, sobretudo porque se expandiu, chegando
se em níveis internacionais (g.m. ). 

Diante de contextualização histórica e colocando-as ao lado da evolução 
científica de instituições e de questões atentas ·ao crescimento das necessi
dades básicas da sociedade, pensadores e ideólogos em assuntos policiais, 
entre os quais se destacam Alvaro Lazzarini, Jorge da Silva, Sue li Andruccioli 
Félix, Carlos Alberto de Camargo, Jaqueline Muniz, Cláudio Beato, Theo
domiro Dias Neto, Sérgio Adorno, Roberto da Matta, dentre outros não 
menos importantes, lançaram vários textos e obras, estreitando seus estu
dos, especulações e ensaios sobre temas relevantes de polícia, que são cita
dos com frequência no mundo acadêmico porque põem a instituição policial 
no seu merecido lugar, dentro do progresso de seu trabalho e no avanço de 
suas questões filosóficas. 

O que de comum existe entre esses estudiosos é o pensamento de que as 
diferentes disciplinas do saber humano são tendentes às mais extensas espe
cializações, ou seja, elas são interdisciplinares e multifacetadas. 

A polícia, como instituição, também vai participando desse movimento 
com tendência de constituir-se em disciplina tecnicocientífica independen
te, com conteúdo próprio ou recebido de outras ciências afins. Como com
provação, basta-se verificar os currículos de formação profissional dos poli
ciais, notadamente os militares dos estados federados do Brasil, bem como 
os cursos de pós-graduação desses profissionais, cada vez mais perto das ca
deiras universitárias, por assim dizer, das ciências ditas afins e na busca de 
sua autonomia. 

Para essa temática, abrem-se novos horizontes e perspectivas quanto a 
sua atual consideração. Embora antiga como a sociedade humana, a polícia 
vem sendo estudada desde há muitos séculos (prevalecendo-se o empirismo, 
ou, quando muito técnico, as abordagens científico-policiais que foram men
cionadas primeiramente nos referidos estados europeus). 

No Brasil, a abordagem sobre esse tema ocorreu no momento em que 
apareceram os primeiros balbucios em torno do Direito, notadamente o 
Administrativo, ou, de outra forma, na organização da Administração Pú
blica, sem uma conotação de ciência autônoma. 

Faz-se citação, então, da integralidade e universalidade policial, partin-
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do-se das publicações de vários autores que se debruçam a estudar a polícia, 
das quais se extraem conhecimentos e experiências que podem servir de 
estudos com tal finalidade científica. 

Sobre esse ponto relevante, percebe-se que as Ciências Policiais são por 
demais complexas. Assim, no Brasil, fazendo-se referência às atribuições 
constitucionais dos órgãos que integram o sistema de segurança pública 

4
, 

cada um dos órgãos policiais parte para estudos técnicos e científicos que 
lhes são próprios, para que alcancem seus objetivos, numa variação científi
ca que engloba a "ciência de polícia de investigação criminal" ( no campo da 
conhecida "polícia judiciária", ante a sua origem francesa), em âmbito Fe
deral e em cada um dos Estados membros da Federação e do Distrito Fede
ral; a "ciência pericial, ou forense, ou criminologia", afeta às Polícias Técni
co-Científicas, tanto em âmbito federal quanto estaduais e do Distrito Fede
ral, independente ou subordinada à "polícia de investigação criminal" (Polí
cia Federal ou Polícias Civis); e as "ciências policiais de segurança e ordem 
pública", afetas às "polícias ostensivas e de preservação da ordem pública" 
(Polícias Militares) 

5
• Dessa forma, comprova-se que as ciências policiais, 

pelo menos no Brasil, caminham para os estudos de uma ciência aplicada, 
diante das finalidades, em face das instituições policiais positivadas juridica
mente, que por si só não deixa de ser um paradoxo. 

3.1. Propedêutica da ciência policial no campo da segurança e ordem públi
ca 

No Estado de São Paulo, um avanço relevante nessa temática ocorreu 
com a edição da Lei Complementar nº 1.036, de 11 de janeiro de 2008, a 
qual estabelece a nova área de conhecimento científico: Ciências Policiais 

4
Em homenagem a uma das teorias francesas, que separa polícia administrativa e polícia judiciária, pelos 

seus fundamentos básicos, sobretudo pela questão federativa do Brasil, o sistema segurança pública 
conta com os seguintes órgãos: Polícia Federal, Polícias Civis dos Estados da Federação e do Distrito 
Federal, Polícias Militares dos Estados da Federação e do Distrito Federal, Corpos de Bombeiros 
Militares, independentes nos Estados da Federação ou, de outra forma, uma especialidade das Policiais 
Militares dos Estados, e, em face da conveniência, as Guardas Municipais. 
5
Com essa divisão da polícia, consoante as suas respectivas atribuições positivadas no Direito 

Constitucional brasileiro, alerta-se para as imprecisões linguísticas que cada uma das polícias pode 
agregar, o que pode viciar a ciência policial (gênero), prejudicando a sua própria identidade e a transparência 
que tem de manter em sua terminologia e doutrina local e universal. 
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de Segurança e ordem pública. É importante não apenas no sentido de se 
reconhecer a novel ciência, sobretudo, de se estabelecer no direito positivo 
o sistema de ensino da Polícia Militar desse Estado da federação brasileira 
em tema de ordem pública e, notadamente, de segurança pública. 

O policial militar é reconhecidamente o operador ou o agente do sistema 
de segurança pública e, por isso mesmo, deverá receber da Instituição a que 
pertence ( e também de fora) conhecimento científico e tecnológico, 
humanístico e geral, em nível superior, indispensável à sua educação e à sua 
capacitação, desde a sua formação (graduação), quer como soldado quer 
como cadete (as portas de entrada da Polícia Militar, mediante concurso 
público), aperfeiçoamento (para níveis de capacitação e gerenciamento, 
mediante concurso interno), habilitação ( capacitação em seus respectivos 
quadros, mediante concurso interno), especialização ( em modalidades e ti
pos de policiamento) e treinamento (peculiar à área de segurança pública), 
além de possibilitá-lo à certificação na condição de técnico, tecnólogo, ba
charel, mestre e doutor em "Ciências Policiais de Segurança e ordem públi
ca", conforme seu interesse e oportunidade. 

Daí, um outro problema: conceituar as Ciências Policiais de Segurança e 
ordem pública como ciências autônomas e reconhecidas universalmente, 
tendo como pressuposto a autonomia do sistema de ensino militar 

6 
• 

3.1.1. A questão do conhecimento científico 
Partindo-se dos ensinamentos de Kõche (1977, p. 29), necessário contex

tualizar o conhecimento científico, com aporte na seguinte afirmação: 
O que impulsiona o homem em direção à ciência é a necessidade de com

preender a cadeia de relações que se esconde por trás das aparências sensí
veis dos objetos, fatos ou fenômenos, captados pela percepção sensorial e 
analisados de forma superficial subjetiva e a crítica pelo senso comum (grifo 
do autor). 

Nesse sentido, "o conhecimento científico surge na necessidade de o 
homem não assumir uma posição meramente passiva, de testemunha dos 

6
0s policiais, que têm como missão constitucional a polícia ostensiva e de preseivação da ordem pública, 

são considerados militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, por força do artigo 42 da 
Constituição da República Federativa do Brasil. 
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fenômenos, sem poder de ação ou controle dos mesmos". 
Então, o homem, melhorando o uso da racionalidade, passa a propor 

uma forma sistemática, metódica e crítica da sua função de desvelar o mun
do, compreendê-lo, explicá-lo e dominá-lo. Para isso, vai além da busca de 
informações e elaboração de soluções para os seus problemas imediatos, 
rumando para a descoberta de princípios explicativos que servem de base 
para a compreensão da organização, classificação e ordenação da natureza 
em que está inserido. 

Por meio desses princípios explicativos, a realidade passa a ser vista sob 
o enfoque de um critério orientador, que estabelece e proporciona a com
preensão do tipo de relação que se estabelece entre os fatos, coisas e fenô
menos, unificando a visão do mundo. 

Nesse sentido, o conhecimento científico é expresso sob a forma de enun
ciados que explicam as condições que determinam a ocorrência dos fatos e 
dos fenômenos relacionados a um problema, tornando claros os esquemas e 
sistemas de dependências que existem entre as propriedades (KÕCHE, 1977, 

p. 29). 
O conhecimento científico não é causa nem efeito. É produto resultante 

da investigação científica, ou seja, da necessidade de alcançar um conheci
mento preciso. 

A investigação científica se inicia quando se descobre que o conhecimen
to existente, originário, quer das crenças do senso comum, das religiões ou 
da mitologia, quer das teorias filosóficas ou científicas, é insuficiente e im
potente para explicar os problemas e as dúvidas que surgem. 

É necessário que o homem, o sujeito epistemológico, tenha dúvida e não 
tenha a resposta a sua pergunta; ou de que o conhecimento existente seja 
insuficiente ou inadequado para esclarecer sua dúvida; ou que seja necessá
rio construir uma resposta para essa dúvida; ou que ela forneça prova segu
ra e confiável que justifique a crença de ser uma boa resposta. 

Para que o homem tenha espírito científico é necessário que ele exerça 
constantemente a crítica e a criatividade em busca permanente da verdade, 
propondo novas hipóteses e teorias e expondo-as à crítica intersubjetiva. 
Caso contrário, apenas respeitar-se-ia a dogmática, que impede a crítica por 
se julgar autosuficiente e clarividente na sua compreensão da realidade. 
Então, pode-se dizer que a ciência ou o conhecimento científico parte: da 
posição do objeto, da utilização de um método e estabelecimento de certe
zas. 
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Os ideais do conhecimento científico são a racionalidade e a objetivida
de. 

No ensinamento de Lakatos e Marconi (1991, p. 27), entende-se por 
conhecimento científico racional: 

[ ... ] aquele que é constituído por conceitos, juízos e raciocínios e não por 
sensações, imagens modelos de conduta etc. [ ... ]; permite que as idéias que 
compõem possam combinar-se segundo um conjunto de regras lógicas com 
finalidade de produzir novas idéias[ ... ]; contém idéias que se organizam em 
sistemas [ ... ]. 

Para as referidas autoras, conhecimento científico é objetivo "[ ... ] na 
medida em que procura concordar com o seu objeto, isto é, busca alcançar 
a verdade factual por intermédio dos meios de observação, investigação e 
experimentação existentes". Além disso, " [ ... ] verifica a adequação de idéias 
(hipóteses) dos fatos, recorrendo, para tal, à observação e à experimenta
ção, atividades que são controláveis e, até certo ponto, reproduzíveis" 
(LAKATOS; MARCONI, 1991, p. 27). 

Nesse sentido, aduz Popper (1978, p. 23): 
O que pode ser descrito como objetividade científica é baseado unica

mente sobre uma tradição crítica que, a despeito da resistência, 
freqüentemente torna possível criticar um dogmatismo dominante. A fim 
de colocá-lo sob outro prisma, a objetividade da ciência não é uma matéria 
dos cientistas individuais, porém, mais propriamente, o resultado social de 
sua crítica recíproca, da divisão hostil-amistosa e trabalho entre cientistas, 
ou sua cooperação e também sua competição. 

Assim, o conhecimento científico é o que é construído por meio de pro
cedimentos que denotem atitude científica e que, por proporcionar condi
ções de experimentação de suas hipóteses de forma sistemática, controlada 
e objetiva a ser exposto à crítica intersubjetiva, oferece maior segurança e 
confiabilidade nos seus resultados e maior consciência dos limites de valida
de das teorias. 

3.1. 2. Polícia e conhecimento científico 
Em relação à polícia e ao conhecimento acadêmico, Bayley (2002, p. 15) 

critica historiadores e cientistas sociais por "não terem reconhecido a exis
tência da polícia", muito menos "o papel que elas desempenham". "Tudo 
que havia sido escrito sobre policiamento foi feito pelos próprios policiais, 
que apenas contavam histórias ou davam pequenas notícias". 
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O referido autor atribui grande responsabilidade aos cientistas sociais 
em relação aos historiadores por estudar as polícias. Easton e Dennis ( apud 
BAYLEY, 2002, p. 16) comentam que "a polícia caiu num estado periférico 
no que se refere à ciência política que é virtualmente impossível encontrar 
uma discussão teórica embasada sobre diversas funções que ela ocupa em 
sistemas poiíticos". 

Bayley, ao comentar acerca do pouco interesse sobre a polícia nos meios 
acadêmicos, ainda aduz: 

A manutenção da ordem é a função essencial do governo. Não apenas a 
própria legitimidade do governo é em grande parte determinada por sua ca
pacidade de manter a ordem, mas também a ordem funciona como critério 
para determinar se existe de fato algum governo. Tanto conceituai quanto 
funcionalmente, governo e ordem andam juntos. Embora os cientistas polí
ticos tenham reconhecido a importância de se estudar contribuições do go
verno - seu output - eles freqüentemente têm ignorado suas responsabilida
de central. Isto se reflete no fato de que há numerosos estudos sobre legisla
ções, cortes, exércitos, gabinetes, partidos políticos e burocracia geral, mas 
dificilmente um sobre a polícia. As atividades policiais também determinam 
os limites da liberdade numa sociedade organizada, algo essencial para se 
determinar a reputação de um governo (BAYLEY, 2002, p. 17). 

Em suma, indaga-se: será que em breve a comunidade científica poderá 
reconhecer uma ciência ligada exclusivamente à polícia de segurança públi
ca? Ou a polícia sempre será tratada como disciplina esparsa em várias áre
as do conhecimento? Parece que a resposta a esse problema já vem sendo 
discutida em âmbito acadêmico, reconhecendo-se a polícia e segurança pú
blica nos seus devidos lugares como ciência aplicada. 

3.1. 3. A disciplina ciências policiais de segurança e ordem pública e seu ob

jeto 

Para que se denomine ciência a disciplina de Polícia de Segurança e or

dem pública é indispensável que o seu estudo tenha, ou adquira a condição 
de conhecimento científico ou conhecimento determinado das coisas pelos 
seus princípios e causas, e se desenvolva por meio de método determinado e 
próprio para tais especulações. 

Segundo Müller (apud CÁRDENAS, 2007, p. 101), ciência "é a busca 
sistemática do conhecimento verdadeiro". Para Lalande, a ciência é o: "Con
junto de conhecimentos e investigações, com um grau suficiente de unidade 
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e generalidade, e suscetível de conduzir aos homens que a eles se consa
gram, a conclusões concordantes, que não resultem de convicções arbitrári
as, nem de gostos ou interesses individuais que lhes são comuns, mas de 
relações objetivas que se descobrem gradualmente, e que se consagram 
mediante métodos definidos de verificação". 

Pode-se afirmar que a ciência de polícia de segurança e ordem pública 
tem por objeto o estudo sistemático e metódico da polícia ostensiva e de 
preservação da ordem pública, ou seja, a Polícia Militar, como Instituição e 
Estrutura, componente de um sistema denominado segurança pública. 

3.1. 4. Posição atual do conceito de ciências policiais de segurança e ordem 
pública. 

De acordo com as definições, Fentanes (apud CÁRDENAS, 2007, p. 
101), afirma, com propriedade, que: "[ ... ] tal rigor nos tem permitido siste
matizar, pela primeira vez, esse fenômeno cultural universal que é a polí
cia". Portanto, pode afirmar-se que o estudo cumpre com as condições da 
ciência, como são: 

3.1.4.1. O sistema 
Como conjunto de regras e princípios sobre a matéria a que estão 

interrelacionadas. 

3.1.4.2. O objeto 
"É uma tarefa de toda ciência a universalidade de seu objeto, mediante 

um processo de abstração, ou visão da realidade partindo um ponto de vista 
que permita observá-la", como aduz Fentanes (apud CÁRDENAS, 2007, 
p. 101 ). O objeto da ciência policial é cultural e de conteúdo real, histórico 
e axiológico. No presente caso, "O objeto de nossa ciência é a polícia como 
Instituição e como estrutura [ ... ]. Apenas podemos apontar aqui que, den
tro da influência teorética que caracteriza nosso tempo, de onde se adota o 
título de ciência a qualquer especulação mais ou menos sistematizada sobre 
criações secundárias do mundo da cultura, poucas podem ostentar a nobre 
execução de um objeto tal universal ou histórico como a Polícia. Não é ma
téria, em sua universalidade, de nenhuma outra ciência e sua posição está 
estabelecida, não apenas pelos pressupostos científicos em que se funda
menta, mas, principalmente, por sua eminência social, jurídica e política" 
(Idem). 
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3.1.4.3. Método 
A ciência obedece a um conhecimento metódico, ou modos para se co

nhecer. "É o itinerário de inquirir científico", como afirma Fentanes (apud 
CÁRDENAS, 2007, p. 101). 

Então, quais métodos serão necessários ao conhecimento do ser polici
al? Responde Fentanes (Idem): "[ ... ] aqueles que aparecerão como próprios 
de cada uma das disciplinas que a integram, segundo o momento de conhe
cer e os pontos de vista que tem o objeto". 

3.1. 4. 4. Bases metafísicas 
Para a Polícia Militar do Estado de São Paulo, pode-se afirmar que a base 

metafísica na entidade policial é motivo mais do que suficiente para reco
nhecer uma filosofia policial que a identifique pelas suas próprias caracterís
ticas, peculiaridades, categorias, fenômenos, propriedades inerentes e espe
cíficas, ante a sucessão de suas tradições, costumes, critérios jurídicos, con
ceitos científicos, prática da função e, particularmente, os estudos realiza
dos na Academia de Polícia Militar do Barro Branco e consolidados no Centro 
de Aperfeiçoamento de Ensino Superior da Polícia Militar do Estado de São 
Paulo, quiçá Centro Avançado de Estudo Superior, como sugerido por Laz
zarini7, o que já constituem o embrião e a semente das ciências policiais de 

segurança e ordem pública. 

Chagando-se, pois, ao quase bicentenário de existência da Polícia Militar 
do Estado de São Paulo 8, tem-se falado de alguns princípios metafísicos para 
aqueles que querem filosofar, pelo espanto que causa a grandeza e impor
tância do assunto policial. 

Sustenta-se, agora, com base nas considerações feitas nos ditos campos 
do conhecimento, que polícia é uma ciência porque cumpre ou tem os re
quisitos para sê-lo, com suficiência e amplitude em face de suas bases 
metafísicas, que são: 

7 
O Professor Alvaro Lazzarini, diante do status do ensino superior da Polícia Militar do Estado de São 

Paulo, notadamente o de pós-graduação, defende a nova denominação do CAES, a mais compatível 
com o avanço das ciências policiais de segurança e ordem pública. 
8
A Polícia Militar do Estado de São Paulo tem como data de sua criação o dia 15 de dezembro de 1831, 

quando o Regente do II Império, Padre Diogo Feijó, criou o Corpo Permanente, o qual era integrado 
por 100 componentes da infantaria e 30 da cavalaria. 
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3.1.4.4.1. A causa material (de que está composta) principal da entidade 
policial é o poder de polícia, como faculdade do Estado e do governante pa
ra alcançar a convivência democrática. 

3.1.4.4.2. O regramento policial é uma segunda causa material, acessória 
da principal, que dispõe em seu conteúdo as normas ou regras para alcançar 
a convivência e o exercício efetivo das liberdades. 

3.1.4.4.3. O poder de polícia é uma substância (como unidade na mul
tiplicidade ou substrato do ser na qual todas a demais coisas existem), por
que é aquilo que existe ou é por si mesmo e em si mesmo. 

3.1.4.4.4. O regramento policial é acidental porque recai do principal, ou 
seja, limita ou regulamenta a matéria que compõe a liberdade e direitos in
dividuais. 

3.1.4.4.5. O poder de polícia é potência ou potencialidade porque é aqui
lo que pode ser algo, mas, todavia não o é, ou seja, que está ou vive na facul
dade do governante para desenvolver, em um dado momento, por meio de 
limitação de polícia. 

3.1.4.4.6. A limitação de polícia é ato, porque é imediato; faculdade que 
se dispõe a fazer algo ou norma. 

3.1.4.4.7. A ação do poder de polícia ao regramento de polícia é, precisa
mente, o passo da potencialidade do ato, porque seus entes abstratos estão 
como todas as substâncias, em contínuo movimento, do contrário não have
ria progresso. 

3.1.4.4.8. Mas o poder e o regramento de polícia têm existência, têm dei
xado de ser uma mera possibilidade, mas não são um "ser" (porque existir é 
o fato de ser, não é o ato de ser). Além disso, poder e regramento são essên
cias do ente policial, porque são aqueles pelos qual uma coisa é o que é, ou 
"maneira de ser" do ente polícia como totalidade, unidade e universalidade. 

Assim mesmo, são a forma do ente polícia porque fazem com que este 
seja o que é não outro. 

3.1.4.4.9. O ente polícia está em função da convivência porque o aspecto 
material está em função do aspecto formal ou determinado, que é a espiri
tualidade. Os bens materiais estão sempre em função dos bens espirituais 
("Base metafísica da ordem social"). 

3.1.4.4.10. O fim da polícia como entidade é a convivência democrática, 
como último ato e sua perfeição, porque é a causa mais profunda de sua 
unidade. 
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3.1.4.4.11. A entidade policial é universal porque é única em si mesmo, 
mas encontram-se muitos ao mesmo tempo, ou seja, que contém entes indi
viduais. Assim mesmo tem unicidade porque está "dividido" ( ou separado) 
dos demais entes que o integram. 

3.1.4.4.12. A Polícia Militar é uma entidade diferente em relação às de
mais, "é esta e não aquela" (Princípio da individualização). 

3.1.4.4.13. A polícia como universalidade e a ciência da polícia ou o di
reito de polícia, como individualidade, tem como objeto o ente, segundo os 
graus e características que lhes são próprios. 

3.1. 4. Ciências policiais de segu,rança e ordem pública como ciência particu

lar 
A divisão das ciências sofre mudanças com o passar do tempo. Com o 

aparecimento e a implantação de diferentes métodos científicos, o quadro 
Aristotélico que divide as ciências em teóricas ou especulativas (física, ma
temática e metafísica), práticas (lógica e moral) e produtivas ou fáticas (arte 
e técnica), sofreu uma variação notável, pela qual não se pode dar uma clas
sificação que está sedimentada universalmente, embora se pode observar 
uma polarização para o estabelecimento de uma classificação tripartida ou 
bipartida que resume a complexidade existente na atualidade, como: ciênci
as humanas ( teologia, filosofia, política, jurisprudência, filologia, histórias, 
dentre outras), ciências naturais (matemática, cibernética, ciências físicas, 
químicas, biológicas, medicina e tecnológicas) e ciências sociais ( ciências 
geográficas, sociologia e economia). 

As ciências policiais são particulares, vez que não são contemplativas ou 
ativas, possuindo uma maior participação da metafísica, porque nelas a moral 
exige um tratamento diferenciado e intenso, requerendo um permanente 
entendimento do bem como tal ( não no sentido utilitário), como também 
saber qual é a finalidade do homem para poder ordenar sua capacidade e 
potencialidade. Se o policial prescindir disso existiria um extenso distancia
mento de seu objeto, porque restringiria desse bem a ação humana do poli
cial. 

Para uma filosofia policial tem de se considerar todos os problemas que 
contemplam as ciências em geral e a sociedade em particular, sejam eles psi
cológicos, ontológicos, lógicos e deontológicos, porque a polícia é uma ciên
cia encravada na cultura de um povo, nacional ou mundialmente falando. 
Logo, as ciências policiais de segurança e ordem pública, embora particular, 
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estão relacionadas com as mais diversas ciências, à vista da capacidade e 
potencialidade humana. 

3. Considerações finais 
Percebeu-se que o campo de estudo da polícia e notadamente das ciênci

as policiais é bastante vasto. A polícia está diretamente ligada à vida das 
pessoas e, por essa razão, o maior sentido dela é exatamente garantir que as 
pessoas vivam em comum, felizes, em paz, com qualidade de vida. Percebe
se o debate acirrado, quer pelos letrados, quer pelos cientistas, quer, sobre
tudo, pelas pessoas comuns, da necessidade de segurança de forma mais 
democrática, na nova dimensão da teoria francesa, porém, dentro de uma 
concepção científica, diante dessa necessidade humana. 

O Estado de São Paulo reconheceu e positivou as ciências policiais de 

segurança e ordem pública afetas à Polícia Militar e esta procurará consoli
dar o conceito dessa nova área do conhecimento por meio de estudos cien

tíficos a partir dos trabalhos em nível de graduação e, mais particularmente, 
nos de pós-graduação stricto sensu, agregando em tudo a notável experiên
cia da Instituição que possui relevantes serviços prestados à sociedade, que 
não podem ser menosprezados até mesmo pela comunidade científica, o 
que vale de estudos também notáveis. 

Espera-se que a comunidade científica reconheça os trabalhos científi
cos nessa nova área do conhecimento. Necessário, pois, a busca incessante 
na excelência na produção de trabalhos científicos para que as ciências po

liciais de segurança e ordem pública conquistem seu espaço na comunidade 
científica. 

As pessoas, nesse mundo cada vez mais globalizado, esperam que os pro
blemas relacionados com a segurança pública sejam resolvidos de forma 

cada vez mais inteligente e o campo de pesquisa para levar à almejada sensa
ção de segurança, a paz, a qualidade de vida às pessoas é muito vasto na área 
de conhecimento das ciências policiais e de segurança pública. Então, basta 

começar a trabalhar os diversos temas já nos bancos acadêmicos e de pós
graduação da Polícia Militar do Estado de São Paulo. 
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Iv. PRINCÍPIOS GERAIS DAS TÁTICAS DE INTERVENÇÃO 
POLICIAL 

Cap PM HÉLIO TENÓR/0 DOS SANTOS, 
da Academia de História Militar Ten-estre do 
Brasil, Cadeira General Miguel Costa 

A PADRONIZAÇÃO OPERACIONAL 

A Polícia Militar do Estado de São Paulo realizou na última década um 

grande esforço de padronização de procedimentos. Esta esforço centrou-se 
nos procedimentos operacionais e administrativos, integrando os princípios 

da qualidade total que norteiam a administração pública moderna e eficien

te. 

No caso dos procedimentos operacionais, a sua padronização teve como 
reflexo a substituição de técnicas empíricas, ou simplesmente baseadas na 

experiência pessoal de cada policial militar, por padrões estudados de ma

neira metódica, os quais são difundidos de maneira sistemática a toda a 
tropa empregada no policiamento ostensivo. 

Um dos eventos marcantes deste processo para o policiamento foi a rea

lização, em 1998, durante o comando geral do Coronel PM Carlos Alberto 
de Camargo, do primeiro curso de técnicas não-letais de intervenção polici
al destinado à PMESP, fruto de uma iniciativa conjunta entre a Polícia Mili
tar e a Secretaria Nacional dos Direitos Humanos

1
• 

Este curso reuniu na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, du
rante dois meses, um time de instrutores da Organização Equity lnternational, 
trazida ao Brasil por meio da Cruz Vermelha Internacional, aos quais se 
juntaram dezoito oficiais paulistas. 

Os oficiais da PMESP eram Capitães e Tenentes de unidades territoriais 

e escola, todos envolvidos diretamente no serviço de policiamento ostensivo 

1
0 Protocolo de Intenções firmado entre o Ministério da Justiça e a Secretaria da Segurança Pública de 

São Paulo foi publicado no Boletim Geral 125/98. 
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ou no seu ensino. O time da Equity International era composto por policiais 
de vários países, sendo quatro do Reino Unido, um da Noruega, um da Ho
landa e um da Austrália, selecionados dentre as forças de elite das respecti

vas polícias, os quais tinham elevado padrão de eficiência operacional, além 
de um Major da PMDF especialista em direitos humanos

2
• Para fazer a li

gação destes elementos foram incluídos no grupo quatro oficiais intérpretes 
e tradutores. 

Este grupo heterogêneo de policiais realizou exaustivos exercícios práti

cos, testando e aplicando procedimentos operacionais de polícia, equilibrando 

a técnica, ciência e experiência de todos. Foram semanas de exercícios de 

aplicação no terreno, sob sol e chuva, em jornadas que começavam cedo 

pela manhã e seguiam noite adentro, exigindo de todo o grupo, literalmente, 

sangue e a última gota de suor. Sem esmorecimento, todos dedicaram-se 

com camaradagem e persistência, cientes da relevância da missão que lhes 
havia sido confiada pela Polícia Militar. 

O resultado deste esforço foi verificado após um mês de trabalho, quan

do finalmente surgiu o primeiro esboço de uma doutrina tática nova. Esta 

doutrina foi o resultado da adaptação dos procedimentos adotados nas polí

cias dos países de origem dos instrutores e na PMESP, temperados pela ex

periência profissional e exaustivamente testados, de maneira a se adequa
rem à realidade brasileira. 

O segundo mês do curso foi dedicado à transmissão desta doutrina a 
outros 180 oficiais, também Capitães e Tenentes, para que todos servissem, 
a partir daí, como difusores dos novos ensinamentos. Destas táticas desen
volvidas na Academia do Barro Branco saíram os conceitos que, nos anos 
seguintes, foram incorporados aos procedimentos operacionais padrão e aos 
programas didáticos das matérias de policiamento ministradas nos diversos 

cursos da Polícia Militar. 

Hoje, passada já uma década do início deste processo, podemos avaliar 

esta padronização como altamente benéfica à execução do serviço de poli

ciamento. Os procedimentos servem para controlar a atividade policial e ga-

2
Eram estes instrutores: Peter Brown, John Manners, Ian Hutchinson e Tom Brown do Reino Unido, 

Rienk de Groot da Holanda, Lasse Ottar Alver da Noruega, John Andersen da Austrália e o Maj PM 
Erich Meier Júnior da PMDF. 
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rantir os princípios necessários de eficiência no atendimento das ocorrênci
as. O reconhecimento disto por parte das unidades operacionais é ostensi
vo, também manifestado nas monografias desenvolvidas nas escolas de for
mação, o que se reflete na demanda cada vez maior pela padronização de 
procedimentos, a qual tem sido gerida, no âmbito do Estado-Maior da PM, 
pela 6ª Seção. 

E a padronização foi apenas o primeiro passo, gigantesco sem dúvida, de 
uma caminhada maior. Neste exato momento estão em operação as impor
tantes ferramentas de sistemas de controle do Planejamento Estratégico da 
Polícia Militar, desenvolvidas também pela 6ª Seção do Estado-Maior. Es
tas ferramentas trarão um novo salto, imenso, na melhoria dos serviços e da 
administração operacional, o que se espera para um futuro breve. 

A padronização de princípios já foi alcançada, no que tange ao comando 
e planejamento do policiamento, por meio das completas Normas para o 
Sistema Operacional da PM, as NORSOP. 

Podemos, então, encontrar os princípios estratégicos do policiamento 
na legislação institucional em vigor e os princípios operacionais nas NORSOP. 
Restam a definir os princípios táticos. 

É oportuno que no atual estágio de qualidade que a Polícia Militar está, 
as bases da padronização de procedimentos táticos sejam também atreladas 
a princípios claramente definidos. Esta definição de princípios permitirá a 
identificação imediata da viabilidade de cada tática empregada em ocorrên
cia. 

O uso de princípios táticos gerais permite, assim, uma maior adaptação 
às circunstâncias dinâmicas que estão presentes de modo sempre variado 
em cada ação policial, pois, por envolver a mediação de conflitos humanos, 
todas as ocorrências são únicas e diferentes entre si. 

Assim, mesmo para aqueles procedimentos que não estão detalhados em 
procedimentos operacionais padrão, pode o policial militar guiar sua ação 
pelos princípios gerais de tática policial, que servirão como guia para uma 
ação policial bem sucedida. Este é o desafio que a padronização de procedi
mentos enfrenta no presente, para tomar-se mais simples e acessível à com
preensão e memorização pelo policial militar. 

O objetivo deste artigo não é apresentar estes princípios como um con
junto fechado e imutável, mas sim enumerá-los para que sirvam de ponto de 
partida para o aperfeiçoamento da doutrina policial militar. O desenvolvi
mento da técnica e a evolução constante da sociedade e da Polícia Militar 

Revista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 63 - jul/ago/set 2009 51 



com certeza permitirão que estes princípios sejam objeto de melhores defi
nições. 

Uma coisa, entretanto, é certa - em uma Corporação do tamanho da 
nossa, a padronização e a sedimentação da doutrina tática policial militar 
deve forçosamente, em algum momento, eleger os seus princípios. Logo, é 
conveniente que a Polícia Militar o faça tão cedo quanto possível, a fim de 
manter sua qualidade de polo difusor de doutrina às demais organizações 
policiais do país. 

OS PRINCÍPIOS GERAIS DE TÁTICA DE INTERVENÇÃO POLICIAL 
Enumeramos a seguir vinte princípios gerais de tática de intervenção po

licial, denominados com um nome de fácil memorização, seguidos de um 
conceito breve. Cada princípio e conceito estão seguidos de parágrafos de 
comentários, os quais trazem alguns esclarecimentos sobre a idéia central. 
Estes comentários servem apenas para ilustração e são desnecessários à de
finição básica, conceituai, de cada princípio numerado, que bastam para 
aplicação pelo policial militar. 

Para simplificação da compreensão dos princípios, utilizamos o termo 
"suspeito" para nos referirmos tanto à pessoa sob fiscalização de polícia, à 
pessoa em atitude sob fundada suspeita e ao infrator da lei, sem que isso im
plique inobservância às peculiaridades legais em vigor, visto que os princípi
os dizem respeito à tática geral de emprego dos meios disponíveis para a in
tervenção policial, a qual deve ser a mesma para todas as ocorrências. 

O policial militar, qualquer que seja seu nível hierárquico, a força que com
põe, o tipo de ocorrência com que se defronta, o número de suspeitos, as 
condições do local, etc., deverá guiar suas ações pelos seguintes princípios: 

1) PRIORIDADE DE SEGURANÇA - observar, em ordem de priorida
de, a segurança e integridade física do público, dos policiais militares e do 
suspeito, rigorosamente nesta sequência. 

Comentário - Exemplos claros da observância deste princípio estão na 
escolha do local de abordagem a um suspeito ou na realização do isolamen
to de um local de crise, quando a preocupação do policial militar se concen
tra em manter o público afastado da zona de perigo onde é possível a ocor
rência de uma tentativa de reação ou confronto por parte do suspeito. 

Outro exemplo comum é o policial militar que, em uma via pública com 
grande movimento de· pessoas, ao ser alvo de disparos de arma de fogo 
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efetuados por um infrator da lei, não responde a estes tiros, evitando atingir 

pessoas do público. 

Todas as ações do policial militar devem ter esta ordem de prioridade por 

base, sempre buscando evitar o confronto, mesmo que este só apresente 

risco à integridade física do infrator da lei. 

2) DOMÍNIO DO TERRENO - ocupar terreno seguro para a ação poli
cial, separado do terreno dominado pelo suspeito, priorizando a realização 
das ações no terreno dominado pela polícia e evitando a incursão no terreno 

não dominado, só o fazendo após controlar o suspeito. 

Comentário - Este princípio se manifesta na condução daquele suspeito 

que, colaborando com a ação policial, se desloca ao local onde estão abriga

dos os policiais militares, a fim de que seja fiscalizado, submetido a busca 

pessoal e/ou algemado, conforme for o caso. 

É o que acontece quando o policial militar chama o suspeito, homiziado 

no interior de uma edificação, para que saia e entregue-se à polícia do lado 

de fora. O terreno onde o suspeito se encontra é de seu domínio. Ele tem a 

perfeita noção da sua disposição interna, das pessoas que ali estão, dos ob

jetos que nele se encontram, das condições de iluminação, dos locais de co

berta e abrigo, etc. Ou seja, no território dominado pelo suspeito, todas as 

vantagens do terreno são dele e não do policial militar, que não tem estas in

formações com a mesma qualidade que o suspeito as tem. 
A incursão em território ocupado pelo suspeito é, provavelmente, a ati

vidade mais perigosa do serviço de policiamento, devendo, portanto, ser 
evitada a todo custo. E o mesmo vale em relação a qualquer terreno, tal co

mo mata, etc. 

3) DISTÂNCIA DE SEGURANÇA - manter, sempre que possível, dis

tância do suspeito, inibindo a possibilidade de contato físico imediato, au

mentando o tempo de reação dos policiais militares em caso de necessidade. 

Comentário - Quanto maior a distância, menor é a tentação exercida na 

mente do suspeito de resistir fisicamente à ação policial, o que diminui a 

possibilidade de que qualquer um destes tenha a integridade física lesionada. 

Da mesma maneira, a distância permite que o policial militar, caso ocorra 
uma tentativa de resistência por parte do suspeito, possa primeiramente se 

abrigar, reduzindo a necessidade do emprego imediato de força ou arma de 

fogo. 
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4) INFORMAÇÃO - reunir todas as informações possíveis sobre a ocor

rência, que possam direcionar ou auxiliar a decisão sobre os procedimentos, 

sem retardar a adoção das medidas emergenciais. 

Comentário - A coleta de informações é atividade essencial que é feita 

desde o primeiro contato do solicitante com o policial militar, quer seja por 

centro de operações ou pessoalmente. E esta coleta de informações conti

nua a todo instante. O simples hábito do policial militar, ao chegar em um 

local de ocorrência, olhar para cima, para baixo e para os lados, já é uma 

ação de coleta de informações sobre o ambiente onde se desenvolverá a 

intervenção. 

Toda informação sobre a ocorrência e suas partes potencializa a capaci

dade do policial militar, diminuindo o elemento surpresa e a dissimulação 

do suspeito. A comunicação destas informações entre os policiais militares 

que participam da intervenção aumenta a eficiência do time como um todo. 

5) SEGURANÇA PESSOAL - executar todas as ações com o apoio de 

outro policial militar em atividade de segurança com atenção sobre o foco 

de perigo e sobre o terreno em geral, em condições de intervir prontamente. 

Comentário - Embora desejável a todo momento, nem sempre é possível 

alcançar superioridade numérica plena, especialmente quando o policial 
militar se depara com a ocorrência que necessita de intervenção imediata. 
No entanto, mesmo que a superioridade não se concretize, é essencial que 
ao menos outro policial militar proteja aquele que está diretamente em con
tato com o elemento suspeito, teoricamente mais exposto ao perigo. 

Se for necessário, e possível, o policial militar deve até mesmo recuar da 
intervenção para um ponto de abrigo, rompendo o contato, até que receba o 

apoio mínimo para, só então, retomar o contato com a ocorrência e prosse

guir na intervenção. 

6) PERIGO REAL - manter atenção prioritária sobre as possibilidades 

de perigo real na ação policial, normalmente voltada às mãos, corpo e atitu

des do suspeito e, de maneira secundária, ao ambiente. 

Comentário - Diretamente ligado ao princípio anterior, este está voltado 

ao procedimento realizado pelo policial militar em atividade de segurança 

pois, embora deva estar atento às cercanias, este não deve desviar sua aten

ção do foco central de perigo, onde está o suspeito. As cercanias do local da 

ocorrência representam o perigo potencial, o suspeito representa o perigo 
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imediato a ser verificado e/ou contido. 

7) VERBALIZAÇÃO - identificar-se de pronto como "Polícia Militar", 
sendo que, sempre que possível, somente um policial militar manterá conta
to verbal com o suspeito, emitindo as ordens e orientações verbais de ma
neira clara e compreensível. 

Comentário - Ligado à segurança de toda a intervenção, uma comunica
ção firme e segura se impõe, mesmo que em nível subconsciente, ao suspei
to, por transmitir a idéia de que a equipe de policiais militares é treinada e 
decidida no que faz. 

A verbalização desordenada passa, de imediato, a idéia de confusão e de 
que a equipe de policiais militares é profissionalmente despreparada, o que 
pode servir como estímulo para que o suspeito resista à ação policial, au
mentando as chances da ocorrência de confronto, com risco à integridade 
física de todos os envolvidos. 

8) INIBIÇÃO DA REAÇÃO - adotar procedimentos que não estimulem 
a idéia da tentativa de reação por parte do suspeito, bem como lhe supri
mam esta capacidade. 

Comentário - O princípio é geral e assim deve ser entendido. Um exem
plo: entre realizar a busca pessoal em um suspeito defronte a um muro ou 
em um campo aberto, sempre deve ser escolhido o muro. O suspeito, com o 
muro à sua frente, enxerga um obstáculo a uma eventual tentativa de fuga. 
O suspeito, face a um campo aberto, pode se sentir convidado a correr, 
acarretando a consequente necessidade do uso de força física para contê-lo. 

O policial militar deve identificar, em cada intervenção, tudo aquilo que 
possa servir como inibidor ou desestimulador de uma tentativa de reação 
por parte do suspeito. A própria demonstração de força é um meio eficien
te, mas de aplicação delicada. A presença do policial militar, bem fardado, 
com equipamentos ostensivos bem cuidados, com uma ação e verbalização 
enérgica e decidida, é uma demonstração de força eficiente. 

A ameaça ou a exibição e manuseio desnecessário de armamento têm 
grande chance de, ao invés de inibir uma reação, estimulá-la, pois pode ge
rar no subconsciente do suspeito a idéia de que o policial militar cumprirá 
as ameaças que proferiu ou que fará uso da arma, independente do que 
aconteça. 
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9) DOMÍNIO DA VISÃO - evitar que o suspeito tenha domínio visual 
sobre os policiais militares, minimizando a sua capacidade de tentativa de 

reação efetiva. 

Comentário - A visão é o sentido crucial em uma ocorrência. O suspeito 

ao visualizar os policiais militares nota, de imediato, todos os seus pontos 

fracos, tais como número, tipo de armamento, posicionamento, compleição 
física, etc. Estas informações visuais podem estimular o suspeito a planejar 

uma tentativa de resistência à ação policial, que pode até ser bem sucedida. 

Quando o domínio visual é retirado do suspeito, ainda assim ele pode 

planejar uma tentativa de reação, mas psicologicamente a sua mente é influ

enciada a considerar todas as possibilidades que a sua visão não lhe traz. 

Assim, o suspeito imagina um número maior de policiais militares, um ar

mamento superior, um cerco completo, etc., o que minimiza a possibilidade 

de confronto e, no caso da resistência efetiva, diminui as chances de sucesso 

do suspeito. 

10) DOMÍNIO DAS MÃOS - manter permanente controle visual sobre 

as mãos do suspeito, restringindo a sua possibilidade de reação, até que suas 

mãos possam ser imobilizadas para que possa ser submetido a busca pessoal. 

Comentário - Um exemplo importante deste princípio é o ato de algemar 
de imediato o suspeito infrator da lei, que apresenta conduta de resistência 
à ação policial ou de risco à integridade física dos envolvidos, para só então 
proceder à busca pessoal sobre ele. Em outras palavras, o mais perigoso em 
um criminoso é a mão que utiliza o revólver, e não o revólver em si. O revól
ver, sem a mão do criminoso, não representa nenhum perigo, mesmo que 
esteja preso à sua cinta. A mão livre do criminoso que resiste à prisão é pe
rigosa em qualquer circunstância, pois pode ser usada para agredir o poli

cial militar a qualquer momento. 

Da mesma maneira, o controle físico sobre as mãos de um suspeito que 

não esteja algemado dá melhor condição de segurança ao policial militar 

que procede a uma busca pessoal. O controle físico das mãos não traz ne

nhuma lesão à integridade física do suspeito e é essencial ao policial militar. 

Este domínio é conseguido pela simples pressão sobre os dedos, travando as 

articulações das falanges, ou até com a aplicação de chaves de imobilização. 

Em hipótese nenhuma o policial militar pode lidar com o suspeito, sem 

primeiramente assegurar o controle das suas mãos. Uma das medidas sim

ples que é aplicada com sucesso é a determinação para que o suspeito levan-
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te as mãos, mostrando-as de frente e costas, o que garante que não ocultam 

nenhum objeto e as mantêm distantes do corpo do suspeito, onde este ainda 

pode ocultar algum instrumento ofensivo. 

11) DOMÍNIO DO EQUILÍBRIO - manter o suspeito, especialmente 

quando em contato próximo com o policial militar, em posição de equilíbrio 

precário que impeça a tentativa efetiva de reação física, sem ofender-lhe a 

integridade física, potencializando a capacidade de aplicação de força pelo 

policial militar em caso de necessidade. 

Comentário - O equilíbrio precário aumenta as vantagens do policial 

militar para o emprego de força física, caso esta seja necessária. Isto evita a 

necessidade do uso imediato de arma de fogo para controlar uma tentativa 

de resistência que, na maior parte das vezes, pode ser contida fisicamente 

com uma aplicação decidida de técnicas de defesa pessoal. 

O suspeito desequilibrado perde o fator tempo e surpresa para uma ten

tativa de reação, sentindo-se psicologicamente inibido a tentá-la, pelo esta

do de inferioridade de capacidade física a que está submetido. Além disto, 

potencializa a capacidade física e o tempo de reação dos policiais militares 

na ocorrência, minimizando a possibilidade de uma ação impulsiva que não 

obedeça à proporcionalidade e escalonamento do uso da força. 

Se a situação exigir o policial militar pode utilizar o equilíbrio precário 

para lançar o suspeito ao solo, rompendo o contato, e retornar rapidamente 
para uma posição de abrigo, antes mesmo que o suspeito possa se levantar. 

12) VANTAGEM FÍSICA - quando em contato com o suspeito, manter
se em condições de aplicar força física para sua imobilização ou rompimen
to emergencial de contato, nesta ordem de precedência. 

Comentário - Ligado aos princípios anteriores, este princípio refere-se, 
essencialmente, à prontidão para o emprego de força física. 

O policial militar deve utilizar ao máximo os equipamentos de proteção 

individual que lhe são disponibilizados. Um destes equipamentos essenciais 

é o coldre e o cordão de segurança, que guardam, protegem e seguram sua 

arma de fogo, mantendo-a fora de alcance do suspeito, principalmente no 

momento da busca pessoal. 

O policial militar ao efetuar uma busca pessoal guarda sua arma no coldre 

fechado, pois assim está em condições de, se necessário, utilizar plenamente 

sua força física, com os dois braços livres, para dominar uma eventual tenta-
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tiva de reação do suspeito. 
Um sinal ostensivo da falta de confiança entre os policiais militares ou da 

falta de confiança em si mesmo, é o policial militar que executa urna busca 
pessoal com a arma na mão, o que desrespeita toda a doutrina de escalona
mento do uso da força e convida o suspeito a planejar uma tentativa de rea
ção tomando a arma das mãos do policial militar. Pior ainda é a arma acon
dicionada fora do coldre que, além de poder cair a qualquer momento, po
de ser facilmente alcançada pelo suspeito. 

O perfeito entrosamento entre os policiais militares em ação garante que 
ambos confiem na capacidade do camarada de empregar, um a força física, 
o outro a força letal, de imediato se necessário. 

O policial militar que executa procedimentos com a arma na mão está em 
grande desvantagem física em relação ao suspeito. Nesta condição o policial 
tem somente um braço livre, o seu braço fraco, em condições de ser plena
mente utilizado para aplicar força física sobre o suspeito, se necessário. O 
suspeito, por sua vez, tem ambos os braços livres para resistir fisicamente à 
ação do policial, o que prenuncia um prolongado confronto físico para do
miná-lo, com a consequente ofensa à integridade física de todos os envolvi
dos. 

Como descrito no princípio anterior, o rompimento emergencial de con
tato se manifesta quando o policial militar empurra, com vigor, o suspeito 
ou agressor que resiste à ação policial, buscando desequilibrá-lo. Esta ação 
permite que o policial ganhe tempo e vantagem física ou numérica para re
tornar o contato com o suspeito em condição melhor, podendo inclusive 
utilizar outros equipamentos de contenção que vão aumentar a sua força, 
tais como cassetete, bastão tonfa, algemas, escudo, etc. 

13) PRESTEZA - realizar as ações de domínio do terreno e das pessoas 
com segurança e a celeridade possível, a fim de diminuir a possibilidade de 
tentativas de reação por parte do suspeito. 

Comentário - Quanto maior a demora na execução destas ações, mais 
tempo o suspeito tem para considerar as possibilidades de uma tentativa de 
fuga ou resistência, o que implicará a necessidade do uso da força para sua 
contenção. 

A celeridade potencializa as vantagens do policial militar, pois em suas 
ações cotidianas o policial militar está mentalmente predisposto para lidar 
com o suspeito, enquanto o suspeito ou criminoso comum não comete seus 
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crimes predisposto a encontrar a polícia. 
A celeridade dá a vantagem do tempo ao policial militar, que se adianta 

ao suspeito ainda desorientado com a presença da polícia no local. 

14) COMUNICAÇÃO SEGURA- manter comunicação permanente com 
os demais policiais militares, sendo que ao lidar com o suspeito, deverá ser 
priorizada a comunicação que não possa ser captada pela pessoa objeto da 
intervenção. 

Comentário - Esta comunicação pode ser feita de várias formas, através 
de contato físico, visual, sinais ou comunicação verbal. Um exemplo deste 
princípio é a comunicação por gestos ou códigos, aliada ao princípio do do
mínio da visão, que atingirá os mesmos objetivos. 

Na incursão em território dominado pelo suspeito a comunicação per
manente entre os policiais militares é essencial, e deve ser feita de maneira 
protegida da interceptação do suspeito, devido ao perigo elevado e à grande 
desvantagem que sofrem em relação ao suspeito. 

15) PACIFICAÇÃO - comunicar-se com o suspeito com frases que bus
quem incutir-lhe a idéia de que a situação está sob controle e que não sofre
rá ofensas à sua integridade física e dignidade, evitando diálogos agressivos 
ou que acirrem os ânimos. 

Comentário - Princípio amplamente empregado no gerenciamento de 
crises, também deve ser seguido em todas as ocorrências. Quanto mais cal
mo estiver o suspeito, quanto maior for a confiança dele na firmeza e pro
fissionalismo do policial militar, menos disposição ele apresentará para es
boçar resistência à ação policial, minimizando a possibilidade de confronto. 

16) ISENÇÃO - atuar de maneira profissional representando a Institui
ção e o Estado, sem tornar-se parte da ocorrência por motivos pessoais. 

Comentário - Assim como a farda que veste representa a Corporação, o 
policial militar compreende que suas ações representam a vontade do povo, 
manifesta nas Leis e executada pelo Estado. A isenção de opiniões pessoais, 
no trato firme com o suspeito, demonstra profissionalismo elevado e o con
trole da situação pelo policial militar. Isto desestimula o suspeito a tentar 
resistir à ação policial. O controle emocional é uma vantagem na ocorrência 
e jamais deve ser cedido ao suspeito, que pode estar exatamente buscando 
criar uma situação de confronto para tentar se evadir à ação da polícia. 
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17) ESCALONAMENTO DO USO DA FORÇA - empregar a força 
somente quando necessária e de maneira legítima e escalonada, na sequência 
de controle verbal, contato físico, controle físico, uso de técnicas e equipamen
tos não-letais e, somente em último recurso, uso de arma de fogo. 

Comentário - Este princípio, embora tático, tem previsão em tratados 
internacionais para os encarregados da aplicação da lei. O escalonamento 
do uso da força possibilita o controle de situações sem a necessidade do 
recurso ao meio extremo da arma de fogo, o que diminui a letalidade da po
lícia e preserva a integridade física de todos os envolvidos na ação policial. 

Assim como a arma nuclear é o último recurso na guerra entre os exérci
tos, a arma de fogo é o último recurso em uma intervenção policial. Por isso, 
o seu uso é a exceção e, jamais, a regra. Uma cena comum nas grandes 
cidades é o transporte de valores feito por vigilantes civis. O carro forte 
pára na frente do banco e dele desembarca o vigilante, com um revólver em 
uma mão e uma sacola de dinheiro na outra, e lá se vai para dentro da agên
cia bancária. Aos presentes à cena só resta uma coisa a fazer, implorar o 
auxfüo do Divino: "Deus queira que ele não tropece!" 

Da mesma maneira o policial militar não pode empunhar a arma de fogo 
de maneira leviana ou por simples hábito. Em hipótese alguma deve patru
lhar embarcado em viatura ou deslocar-se para local de ocorrência com a 
arma na mão ou fora do coldre. Isto faz com que o policial militar, ao chegar 
a um local de intervenção ordinária, desembarque da viatura com a arma na 
mão, ultrapassando todas as fases do escalonamento do uso da força, por já 
estar utilizando o recurso extremo. 

A ação do policial militar deve ser a de desescalar o uso da força. O uso 
da força será escalado sempre pela iniciativa do suspeito. O fato de empu
nhar a arma de fogo sem necessidade transmite ao público a clara idéia de 
insegurança e despreparo da polícia, além de ser, conforme já explicado em 
outros princípios, indício claro de falta de confiança em si mesmo por parte 
do policial militar. Deve ser notado que anualmente a Polícia Militar realiza, 
literalmente, milhões de intervenções policiais, das quais só uma fração ínfi
ma necessita do uso da arma de fogo. 

O policial militar motociclista patrulha e chega ao local da ocorrência 
com a sua arma firmemente segura no coldre, e nem por isso é vítima de 
homicídio ou tentativa de resistência por parte de infratores da lei. 

É claro que, se for necessário recorrer à arma de fogo, o policial militar 
deverá fazê-lo, como descrito no princípio seguinte, sobre o Triângulo de 
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Tiro, mas só quando haja razão concreta para tanto. 

18) TRIÂNGULO DE TIRO - só utilizar arma de fogo quando o agressor 
apresentar habilidade, oportunidade e perigo de consumar agressão poten
cialmente letal ou incapacitante contra terceiros ou contra o policial militar. 

Comentário - A qualquer momento da ocorrência, se for constatada a 
presença dos três fatores de habilidade, oportunidade e perigo de agressão 
letal, o policial militar deve, para preservar a segurança do público e dos po
liciais militares, fazer uso da sua arma de fogo para cessar a agressão injusta 
e iminente por parte do suspeito. 

O uso da arma de fogo está diretamente aliado ao princípio da prioridade 
de segurança, ou seja, se durante uma intervenção policial for necessário 
atingir a integridade física de um dos envolvidos, o primeiro a ser atingido 
será o suspeito. Quem se arriscará para fazê-lo será o policial militar que, se 
empregar os procedimentos e a tática corretas, terá a sua integridade física 
preservada. Isto faz parte da missão do Estado de aplicar a Lei, em benefí
cio de todos e não deve haver hesitação do policial militar para tanto. A úl
tima parte da ocorrência, que em hipótese alguma deve ser ferida em conse
quência da intervenção policial, é o público. 

Nada justifica o uso da arma de fogo fora destas circunstâncias. A arma 
de fogo é o último recurso do policial militar mas, mesmo assim, deve ser 
utilizada quando necessário e no momento certo. O policial militar decide 
no momento com base nas informações que tem. 

Quando apenas parte do triângulo de tiro está presente, em hipótese al
guma o policial militar deve adotar uma ação que complete o triângulo. Por 
exemplo, um suspeito violento que se encontra trancado sozinho dentro de 
uma residência, armado com faca e disposto a agredir o policial militar, tem 
habilidade e perigo, mas não oportunidade. O isolamento e negociação po
dem eliminar o perigo. A invasão da residência pode completar o triângulo, 
criando a oportunidade ao suspeito. 

19) UNIDADE DE COMANDO - manter comando único na interven
ção policial, mesmo quando estiverem presentes policiais de unidades e ins
tituições diferentes. 

Comentário - A unidade de comando evita o desencontro das ações poli
ciais que podem colocar em risco a integridade dos próprios policiais milita
res e, por consequência, do público presente nas imediações. A estética mi-
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litar da Polícia Militar permite a observância à perfeição deste princípio, 
que deve ficar claro para todos os envolvidos desde o seu início. A determi
nação do comando da ação é procedimento inicial essencial para o de
sencadeamento de todas as ações que ocorrerão na intervenção policial. 

20) REGISTRO - registrar pelos meios legais toda intervenção policial. 

Comentário - O policial militar deve registrar toda intervenção policial 
que realiza, conforme adequado à cada ação. Este registro pode ser feito de 
maneira simples, eletrônica, junto ao sistema operacional, ou formal, nos 

relatórios e boletins de ocorrência. O registro assegura a lisura da ação poli
cial e permite o seu controle e aperfeiçoamento. 

Em breves palavras, estes são os princípios gerais de tática de interven

ção policial, de aplicação universal nas ocorrências atendidas pelo policia

mento ostensivo, os quais ficam aqui apresentados como colaboração para 

o aperfeiçoamento e sistematização da doutrina policial militar. 
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V. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E OS ATOS 
ADMINISTRATIVOS 

RENATO LOPES GOMES DA SILVA, Ca
pitão da Polícia Militar do Estado de São Pau
lo, Bacharel em Direito pela Universidade 
Paulista. Pós-graduado "Latu Sensu" em Di
reito Processo Penal pela Escola Superior do 
Ministério Público. Adjunto da Subseção de 
Legislação da 1ª Seção do Estado-Maior. 

Em 11 de novembro de 2008 foi veiculado no portal do Superior Tribu
nal de Justiça 

1 
artigo deveras interessante para os administradores públi

cos: o princípio da insignificância não pode ser aplicado para afastar as con
dutas judicialmente reconhecidas como ímprobas. 

O entendimento unânime da Segunda Turma do STJ restabelece a con
denação de um agente público municipal que utilizou carros e funcionários 
públicos para fins particulares. 

Segundo o artigo, o Ministério Público ingressou com ação civil pública 
em desfavor do chefe de gabinete de determinado município, o qual utilizou 
carro oficial e 3 (três) integrantes da Guarda Municipal para transportar 
utensílios e bens particulares. 

O Tribunal de Justiça do Estado, modificando decisão da primeira ins
tância, aplicou o princípio da insignificância ao caso, tendo em vista que o 
dano apurado restou assentado em R$ 8,47 ( oito reais e quarenta e sete 
centavos), referente ao combustível utilizado no percurso. 

No entender do STJ e de acordo com as circunstâncias do caso em con
creto, o dano é muito maior: deveria ser calculado o valor do dia de trabalho 
dos guardas municipais, o preço do frete e outros gastos efetivamente com
provados. 

1
http://www.stj.gov.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp?tmp.area=398&tmp.texto=89979# 
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Além disso, a "solução encontrada não está em conformidade com a sis
temática da Lei de Improbidade e com o bem jurídico que a lei visa a prote
ger." 

Segundo o relator, Ministro Herman Benjamin, o prin:ípio da moralidade 
está umbilicalmente ligado ao conceito de boa administração, ao elemento 
ético, à honestidade, ao interesse público e a noção de bem comum. Dessa 
forma, não se pode conceber que uma conduta ofenda "só um pouco" a 
moralidade. 

Pois bem. O despertar em escrever este artigo decorre da acertada posi
ção adotada pelo STJ. Não se concebe que a moralidade da Administração 
Pública seja arranhada, mesmo que por valor monetário ínfimo, uma vez 
que pairam sobre o administrador ditames constitucionais e norteadores de 
sua conduta: supremacia do interesse público, eficiência, legalidade, 
moralidade, dentre outros. 

A Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, a qual dispõe sobre as sanções 
aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exer
cício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública dire
ta, indireta ou fundacional e dá outras providências, preconiza que: 

Art. 1 º Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, 
seividor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Mu
nicípios, de Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de 
entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra 
com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita anual, serão 
punidos na forma desta lei. 

Parágrafo único. Estão também sujeitos às penalidades desta lei os atos 
de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade que receba sub
venção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de órgão público, bem 
como daquelas para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou 
concorra com menos de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita 
anual, limitando-se, nestes casos, a sanção patrimonial à repercussão do ilí
cito sobre a contribuição dos cofres públicos. (grifo nosso). 

Além disso, descreve minuciosamente nos artigos 9º e 10º as condutas 
rechaçadas pelo direito que importem em enriquecimento ilícito ou que cau
sam prejuízo ao erário. 

Vê-se, pois, que o bem jurídico protegido pela Lei de Improbidade é o 
previsto no art. 4º, pois "Os agentes públicos de qualquer nível ou hierar-
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guia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de legali
dade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que 
lhe são afetos." (grifo nosso). 

Não é necessário realizarmos uma "ginástica" legislativa para constatar 
que a aludida Lei decorre e, portanto, materializa, os princípios constituci
onais destinados à Administração Pública, consoante art. 37, caput, da CF/ 
88. 

Segundo o Professor Alexandre de Moraes, ''A Constituição Federal, ao 
consagrar o princípio da moralidade administrativa como vetor da atuação 
da administração pública, igualmente consagrou a necessidade de proteção 
à moralidade e responsabilização do administrador público amoral e imo

ral." (MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada e legis

lação constitucional. São Paulo: Atlas, 2ª Ed., p. 787). 
Não de admitem, nesse sentido, condutas, mesmo que insignificantes e 

sob qualquer ângulo que ofendam aos ditames constitucionais: trata-se, pois, 
do manuseio da coisa pública. 

Aliás, reúna-se ao raciocínio acima o seguinte: a preocupação do legisla
dor constitucional foi tanta ao cuidar da postura do administrador público 
que a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal assenta, paci
ficamente, sobre a independência das responsabilidades administrativa e 
penal, senão vejamos: 

''Ao entendimento de que as instâncias penal e administrativa são inde
pendentes, e de que aquela só repercute nesta quando há manifestação no 
sentido da inexistência material do fato ou constatação da negativa de auto
ria, o Tribunal indeferiu a segurança impetrada contra ato do Presidente da 
República que demitiu, a bem do serviço público, o impetrante, por valer-se 
da condição de funcionário público para aferir vantagem e proveitos pesso
ais. Precedente citado: MS 21.545/SP (DIU de 2-4-93" (STF - Pleno - MS 
nº 22.476/AL - Rel. Min. Marco Aurélio, decisão: 20-8-1997. Informativo 

STF, nº 80). 
No mesmo sentido: (STF - Pleno - MS nº 22.476-2/AL - Rel. Min. 

Marco Aurélio, Diário da Justiça, Seção I, 3 out. 1997, p. 49.230). 
Poderia o leitor, entretanto, realizar o seguinte questionamento: ora, 

trata-se de dois princípios (moralidade e insignificância) e, portanto, de mes
mo nível hierárquico, segundo a teoria da graduação das normas, desenvol
vida por Hans Kelsen. Nesse sentido, pergunta-se: Quais fatores foram 
determinantes e que preponderaram na decisão do STJ na predileção ao 
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princípio da moralidade? 
Com efeito, modernamente, ganha relevo no processo o princípio da 

insignificância, caracterizado pela máxima de De minimis non curat praetor 
( o magistrado não deve preocupar-se com questões insignificantes). Dentro 
de um sistema jurídico aberto, como o brasileiro, é perfeitamente razoável 
que utilizemos das fontes secundárias do direito, como a analogia, os costu
mes e, no caso em concreto, os princípios gerais do Direito. 

Trata-se, entretanto, de um princípio, que não pode, em hipótese alguma, 
contrariar a lei. O Decreto-lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942, o qual 
introduziu a Lei de Introdução ao Código Civil no ordenamento jurídico, 
nos norteia quanto ao posicionamento a ser utilizado pelo intérprete na bus
ca da harmonização legislativa: na aplicação da lei, busca-se a pacificação 
social e às exigências do bem comum. 

Assim, no processo de comparação entre o princípio da insignificância e 
o art. 37, caput, da CF, e.e. a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, vê-se, 
pois, que o aludido princípio perde força. 

Não havia necessidade de termos uma lei para obrigar o administrador a 
respeitar a moralidade pública. Evidente, entretanto, que a lei em comento 
aperfeiçoou o sistema, ao preconizar, por exemplo, sanções. 

Mais uma vez, invocamos o posicionamento do STF: 
" ( ... ) 
Os princípios podem estar ou não explicitados em normas. Normalmen

te, sequer constam de texto regrado. Defluem no todo do ordenamento jurí
dico. Encontram-se ínsitos, implícitos no sistema, permeando as diversas 
normas regedoras de determinada matéria. O só fato de um princípio não 
figurar no texto constitucional, não significa que nunca teve relevância de 
princípio. A circunstância de, no texto constitucional anterior, não figurar o 
princípio da moralidade não significa que o administrador poderia agir de 
forma imoral ou mesmo amoral. 

( ... ) 
O agente público não só tem que ser honesto e probo, mas tem que mos

trar que possui tal qualidade. Como a mulher de César." (grifo nosso - STF 
- 2ª T. RExtr. Nº 160.381-SP, Rel. Min Marco Aurélio, v.u.; RTJ 153/1.030). 

Do acima exposto e conforme mencionado pelo Ministro Relator do 
processo, conclui-se, sem muitas tergiversações, que não se aplica o princí
pio da insignificância aos atos de improbidade administrativa, pois, "O Es
tado-juiz não pode concluir pela insignificância de uma conduta que atinge a 
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moralidade e a probidade administrativas, sob pena de ferir o texto consti
tucional". 

A conduta moral, ética, e em especial legalista, deve estar inserida nos 
indivíduos que compõem a Administração Pública ( direta ou indireta), diga
se de passagem desde candidatos, pois levar-se-ão em efeito atos adminis
trativos que busquem a melhor e eficiente utilização dos recursos públicos, 
garantindo-se, por conseguinte, uma maior rentabilidade social. 
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VII. LEGISLAÇÃO 

a. LEI Nº 11.340, DE 7 DE AGOSTO DE 2006 

Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mu
lher, nos termos do§ 8º do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção 

sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulhe
res e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violên
cia contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Do
méstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, o 
Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências. 

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

TÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1 º Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência do
méstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da Cons
tituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, 

Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados interna
cionais ratificados pela República Federativa do Brasil; dispõe sobre a cria
ção dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; e esta
belece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violên
cia doméstica e familiar. 

Art. 2º Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orienta
ção sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos di
reitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as 
oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde 
física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. 

Art. 3º Serão asseguradas às mulheres as condições para o exercício 
efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, 
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à cultura, à moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à 
cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e 
comunitária. 

§ 1 º O poder público desenvolverá políticas que visem garantir os direi

tos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares 
no sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. 

§ 2º Cabe à família, à sociedade e ao poder público criar as condições 
necessárias para o efetivo exercício dos direitos enunciados no caput. 

Art. 4º Na interpretação desta Lei, serão considerados os fins sociais a 
que ela se destina e, especialmente, as condições peculiares das mulheres 
em situação de violência doméstica e familiar. 

TÍTULO II 
DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e famili
ar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe 
cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou 
patrimonial: 

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de 
convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as 
esporadicamente agregadas; 

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada 
por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços na
turais, por afinidade ou por vontade expressa; 

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou 
tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. 

Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem 
de orientação sexual. 

Art. 6º A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma 
das formas de violação dos direitos humanos. 
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CAPÍTULO II 
DAS FORMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER 
Art. 7º São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, 

entre outras: 
I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua 

integridade ou saúde corporal; 
II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe 

cause dano emocional e diminuição da auto-estima ou que lhe prejudique e 
perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas 
ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangi
mento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perse
guição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limita
ção do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à 
saúde psicológica e à autodeterminação; 

III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a cons
tranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, 
mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a co

mercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça 
de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravi
dez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou 
manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e 
reprodutivos; 

IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que confi
gure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instru
mentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos 
econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades; 

V - a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure 
calúnia, difamação ou injúria. 

TÍTULO III 
DA ASSISTÊNCIA À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CAPÍTULO I 
DAS MEDIDAS INTEGRADAS DE PREVENÇÃO 

Art. 8º A política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar 
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contra a mulher far-se-á por meio de um conjunto articulado de ações da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de ações não
governamentais, tendo por diretrizes: 

I - a integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério Público e 
da Defensoria Pública com as áreas de segurança pública, assistência social, 
saúde, educação, trabalho e habitação; 

II - a promoção de estudos e pesquisas, estatísticas e outras informações 
relevantes, com a perspectiva de gênero e de raça ou etnia, concernentes às 
causas, às conseqüências e à frequência da violência doméstica e familiar 
contra a mulher, para a sistematização de dados, a serem unificados nacio
nalmente, e a avaliação periódica dos resultados das medidas adotadas; 

III - o respeito, nos meios de comunicação social, dos valores éticos e 
sociais da pessoa e da família, de forma a coibir os papéis estereotipados 
que legitimem ou exacerbem a violência doméstica e familiar, de acordo 
com o estabelecido no inciso III do art. 1 º, no inciso IV do art. 3º e no inciso 
IV do art. 221 da Constituição Federal; 

IV - a implementação de atendimento policial especializado para as mu
lheres, em particular nas Delegacias de Atendimento à Mulher; 

V - a promoção e a realização de campanhas educativas de prevenção da 
violência doméstica e familiar contra a mulher, voltadas ao público escolar e 
à sociedade em geral, e a difusão desta Lei e dos instrumentos de proteção 
aos direitos humanos das mulheres; 

VI - a celebração de convênios, protocolos, ajustes, termos ou outros ins
trumentos de promoção de parceria entre órgãos governamentais ou entre es
tes e entidades não-governamentais, tendo por objetivo a implementação de 
programas de erradicação da violência doméstica e familiar contra a mulher; 

VII - a capacitação permanente das Polícias Civil e Militar, da Guarda 
Municipal, do Corpo de Bombeiros e dos profissionais pertencentes aos 
órgãos e às áreas enunciados no inciso I quanto às questões de gênero e de 
raça ou etnia; 

VIII - a promoção de programas educacionais que disseminem valores 
éticos de irrestrito respeito à dignidade da pessoa humana com a perspecti
va de gênero e de raça ou etnia; 

IX - o destaque, nos currículos escolares de todos os níveis de ensino, 
para os conteúdos relativos aos direitos humanos, à eqüidade de gênero e de 
raça ou etnia e ao problema da violência doméstica e familiar contra a mulher. 
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CAPÍTULO II 
DA ASSISTÊNCIA À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA E FAMILIAR 
Art. 9Q A assistência à mulher em situação de violência doméstica e 

familiar será prestada de forma articulada e conforme os princípios e as 
diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, no Sistema Úni
co de Saúde, no Sistema Único de Segurança Pública, entre outras normas e 
políticas públicas de proteção, e emergencialmente quando for o caso. 

§ lQ O juiz determinará, por prazo certo, a inclusão da mulher em situ
ação de violência doméstica e familiar no cadastro de programas assistenciais 
do governo federal, estadual e municipal. 

§ 2Q O juiz assegurará à mulher em situação de violência doméstica e 
familiar, para preservar sua integridade física e psicológica: 

I - acesso prioritário à remoção quando servidora pública, integrante da 
administração direta ou indireta; 

II - manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário o afastamento 
do local de trabalho, por até seis meses. 

§ i A assistência à mulher em situação de violência doméstica e famili
ar compreenderá o acesso aos benefícios decorrentes do desenvolvimento 
científico e tecnológico, incluindo os serviços de contracepção de emergên
cia, a profilaxia das Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) e da 
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) e outros procedimentos 
médicos necessários e cabíveis nos casos de violência sexual. 

CAPÍTULO III 
DO ATENDIMENTO PELA AUTORIDADE POLICIAL 

Art. 10. Na hipótese da iminência ou da prática de violência doméstica e 
familiar contra a mulher, a autoridade policial que tomar conhecimento da 
ocorrência adotará, de imediato, as providências legais cabíveis. 

Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput deste artigo ao descum
primento de medida protetiva de urgência deferida. 

Art. 11. No atendimento à mulher em situação de violência doméstica e 
familiar, a autoridade policial deverá, entre outras providências: 

I - garantir proteção policial, quando necessário, comunicando de imedi
ato ao Ministério Público e ao Poder Judiciário; 

II - encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde e ao Instituto 
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Médico Legal; 
III - fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para abrigo 

ou local seguro, quando houver risco de vida; 
IV - se necessário, acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de 

seus pertences do local da ocorrência ou do domicílio familiar; 
V - informar à ofendida os direitos a ela conferidos nesta Lei e os servi

ços disponíveis. 

Art. 12. Em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a 
mulher, feito o registro da ocorrência, deverá a autoridade policial adotar, 
de imediato, os seguintes procedimentos, sem prejuízo daqueles previstos 
no Código de Processo Penal: 

I - ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrência e tomar a representa
ção a termo, se apresentada; 

II - colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e 
de suas circunstâncias; 

III - remeter, no prazo de 48 ( quarenta e oito) horas, expediente aparta
do ao juiz com o pedido da ofendida, para a concessão de medidas protetivas 
de urgência; 

IV - determinar que se proceda ao exame de corpo de delito da ofendida 
e requisitar outros exames periciais necessários; 

V - ouvir o agressor e as testemunhas; 
VI - ordenar a identificação do agressor e fazer juntar aos autos sua folha 

de antecedentes criminais, indicando a existência de mandado de prisão ou 
registro de outras ocorrências policiais contra ele; 

VII - remeter, no prazo legal, os autos do inquérito policial ao juiz e ao 
Ministério Público. 

§ 1 º O pedido da ofendida será tomado a termo pela autoridade policial 
e deverá conter: 

I - qualificação da ofendida e do agressor; 
II - nome e idade dos dependentes; 
III - descrição sucinta do fato e das medidas protetivas solicitadas pela 

ofendida. 

§ 2º A autoridade policial deverá anexar ao documento referido no § 1 º 
o boletim de ocorrência e cópia de todos os documentos disponíveis em 
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posse da ofendida. 

§ 3º Serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários 
médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde. 

TÍTULO IV 
DOS PROCEDIMENTOS 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 13. Ao processo, ao julgamento e à execução das causas cíveis e 
criminais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a 
mulher aplicar-se-ão as normas dos Códigos de Processo Penal e Processo 
Civil e da legislação específica relativa à criança, ao adolescente e ao idoso 
que não conflitarem com o estabelecido nesta Lei. 

Art. 14. Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mu
lher, órgãos da Justiça Ordinária com competência cível e criminal, pode
rão ser criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Es
tados, para o processo, o julgamento e a execução das causas decorrentes da 
prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. 

Parágrafo único. Os atos processuais poderão realizar-se em horário no
turno, conforme dispuserem as normas de organização judiciária. 

Art. 15. É competente, por opção da ofendida, para os processos cíveis 
regidos por esta Lei, o Juizado: 

I - do seu domicílio ou de sua residência; 
II - do lugar do fato em que se baseou a demanda; 
III - do domicílio do agressor. 

Art. 16. Nas ações penais públicas condicionadas à representação da 
ofendida de que trata esta Lei, só será admitida a renúncia à representação 
perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, 
antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. 

Art. 17. É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e fami-
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liar contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação 
pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento 
isolado de multa. 

CAPÍTULO II 
DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA 

Seção I 
Disposições Gerais 

Art. 18. Recebido o expediente com o pedido da ofendida, caberá ao 
juiz, no prazo de 48 ( quarenta e oito) horas: 

I - conhecer do expediente e do pedido e decidir sobre as medidas pro
tetivas de urgência; 

II - determinar o encaminhamento da ofendida ao órgão de assistência 
judiciária, quando for o caso; 

III - comunicar ao Ministério Público para que adote as providências 
cabíveis. 

Art. 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo 
juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. 

§ 1 º As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de ime
diato, independentemente de audiência das partes e de manifestação do Mi
nistério Público, devendo este ser prontamente comunicado. 

§ 2º As medidas protetivas de urgência serão aplicadas isolada ou cumu
lativamente, e poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior 
eficácia, sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados 
ou violados. 

§ 3º Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da 
ofendida, conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas 
já concedidas, se entender necessário à proteção da ofendida, de seus familia
res e de seu patrimônio, ouvido o Ministério Público. 

Art. 20. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, 
caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a reque
rimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade 
policial. 

Parágrafo único. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no curso 
do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de 
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novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. 

Art. 21. A ofendida deverá ser notificada dos atos processuais relativos 
ao agressor, especialmente dos pertinentes ao ingresso e à saída da prisão, 
sem prejuízo da intimação do advogado constituído ou do defensor público. 

Parágrafo único. A ofendida não poderá entregar intimação ou notifica
ção ao agressor. 

Seção II 
Das Medidas Protetivas de Urgência que Obrigam o Agressor 

Art. 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a 
mulher, nos termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, 
em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgên
cia, entre outras: 

I - suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação 
ao órgão competente, nos termos da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 
2003; 

II - afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendi
da; 

III - proibição de determinadas condutas, entre as quais: 
a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixan

do o limite mínimo de distância entre estes e o agressor; 
b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer 

meio de comunicação; 
c) freqüentação de determinados lugares a fim de preseIVar a integridade 

física e psicológica da ofendida; 
IV - restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a 

equipe de atendimento multidisciplinar ou seIViço similar; 
V - prestação de alimentos provisionais ou provisórios. 
§ 1 º As medidas referidas neste artigo não impedem a aplicação de ou

tras previstas na legislação em vigor, sempre que a segurança da ofendida ou 
as circunstâncias o exigirem, devendo a providência ser comunicada ao Mi
nistério Público. 

§ 2º Na hipótese de aplicação do inciso I, encontrando-se o agressor nas 
condições mencionadas no caput e incisos do art. 6º da Lei nº 10.826, de 22 
de dezembro de 2003, o juiz comunicará ao respectivo órgão, corporação 
ou instituição as medidas protetivas de urgência concedidas e determinará a 
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restrição do porte de armas, ficando o superior imediato do agressor res
ponsável pelo cumprimento da determinação judicial, sob pena de incorrer 
nos crimes de prevaricação ou de desobediência, conforme o caso. 

§ 3º Para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, po
derá o juiz requisitar, a qualquer momento, auxílio da força policial. 

§ 4º Aplica-se às hipóteses previstas neste artigo, no que couber, o dis
posto no caput e nos IDº e 6º do art. 461 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro 
de 1973 (Código de Processo Civil). 

Seção III 
Das Medidas Protetivas de Urgência à Ofendida 

Art. 23. Poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medi
das: 

I - encaminhar a ofendida e seus dependentes a programa oficial ou co
munitário de proteção ou de atendimento; 

II - determinar a recondução da ofendida e a de seus dependentes ao 
respectivo domicílio, após afastamento do agressor; 

III - determinar o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos di
reitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos; 

IV - determinar a separação de corpos. 
Art. 24. Para a proteção patrimonial dos bens da sociedade conjugal ou 

daqueles de propriedade particular da mulher, o juiz poderá determinar, 
liminarmente, as seguintes medidas, entre outras: 

I - restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor à ofendi
da; 

II - proibição temporária para a celebração de atos e contratos de com
pra, venda e locação de propriedade em comum, salvo expressa autorização 
judicial; 

III - suspensão das procurações conferidas pela ofendida ao agressor; 
IV - prestação de caução provisória, mediante depósito judicial, por per

das e danos materiais decorrentes da prática de violência doméstica e fami
liar contra a ofendida. 

Parágrafo único. Deverá o juiz oficiar ao cartório competente para os 
fins previstos nos incisos II e III deste artigo. 

CAPÍTULO III 
DA ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
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Art. 25. O Ministério Público intervirá, quando não for parte, nas cau
sas cíveis e criminais decorrentes da violência doméstica e familiar contra a 
mulher. 

Art. 26. Caberá ao Ministério Público, sem prejuízo de outras atribui
ções, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, quando 
necessário: 

I - requisitar força policial e serviços públicos de saúde, de educação, de 
assistência social e de segurança, entre outros; 

II - fiscalizar os estabelecimentos públicos e particulares de atendimento 
à mulher em situação de violência doméstica e familiar, e adotar, de imedi
ato, as medidas administrativas ou judiciais cabíveis no tocante a quaisquer 
irregularidades constatadas; 

III - cadastrar os casos de violência doméstica e familiar contra a mu
lher. 

CAPÍTULO IV 
DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

Art. 27. Em todos os atos processuais, cíveis e criminais, a mulher em 
situação de violência doméstica e familiar deverá estar acompanhada de 
advogado, ressalvado o previsto no art. 19 desta Lei. 

Art. 28. É garantido a toda mulher em situação de violência doméstica e 
familiar o acesso aos serviços de Defensoria Pública ou de Assistência Judi
ciária Gratuita, nos termos da lei, em sede policial e judicial, mediante aten
dimento específico e humanizado. 

TÍTULO V 
DA EQUIPE DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR 

Art. 29. Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 
que vierem a ser criados poderão contar com uma equipe de atendimento 
multidisciplinar, a ser integrada por profissionais especializados nas áreas 
psicossocial, jurídica e de saúde. 

Art. 30. Compete à equipe de atendimento multidisciplinar, entre ou
tras atribuições que lhe forem reservadas pela legislação local, fornecer sub
sídios por escrito ao juiz, ao Ministério Público e à Defensoria Pública, me
diante laudos ou verbalmente em audiência, e desenvolver trabalhos de orien-
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tação, encaminhamento, prevenção e outras medidas, voltados para a ofen
dida, o agressor e os familiares, com especial atenção às crianças e aos ado
lescentes. 

Art. 31. Quando a complexidade do caso exigir avaliação mais 
aprofundada, o juiz poderá determinar a manifestação de profissional espe
cializado, mediante a indicação da equipe de atendimento multidisciplinar. 

Art. 32. O Poder Judiciário, na elaboração de sua proposta orçamentá
ria, poderá prever recursos para a criação e manutenção da equipe de aten
dimento multidisciplinar, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

TÍTULO VI 
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

Art. 33. Enquanto não estruturados os Juizados de Violência Domésti
ca e Familiar contra a Mulher, as varas criminais acumularão as competên
cias cível e criminal para conhecer e julgar as causas decorrentes da prática 
de violência doméstica e familiar contra a mulher, observadas as previsões 
do Título IV desta Lei, subsidiada pela legislação processual pertinente. 

Parágrafo único. Será garantido o direito de preferência, nas varas cri
minais, para o processo e o julgamento das causas referidas no caput. 

TÍTULO VII 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 34. A instituição dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher poderá ser acompanhada pela implantação das curadorias 
necessárias e do serviço de assistência judiciária. 

Art. 35. A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios pode
rão criar e promover, no limite das respectivas competências: 

I - centros de atendimento integral e multidisciplinar para mulheres e 
respectivos dependentes em situação de violência doméstica e familiar; 

II - casas-abrigos para mulheres e respectivos dependentes menores em 
situação de violência doméstica e familiar; 

III - delegacias, núcleos de defensoria pública, serviços de saúde e cen
tros de perícia médico-legal especializados no atendimento à mulher em 
situação de violência doméstica e familiar; 
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IV - programas e campanhas de enfrentamento da violência doméstica e 
familiar; 

V - centros de educação e de reabilitação para os agressores. 
Art. 36. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios pro

moverão a adaptação de seus órgãos e de seus programas às diretrizes e aos 
princípios desta Lei. 

Art. 37. A defesa dos interesses e direitos transindividuais previstos nesta 
Lei poderá ser exercida, concorrentemente, pelo Ministério Público e por 
associação de atuação na área, regularmente constituída há pelo menos um 
ano, nos termos da legislação civil. 

Parágrafo único. O requisito da pré-constituição poderá ser dispensado 
pelo juiz quando entender que não há outra entidade com representatividade 
adequada para o ajuizamento da demanda coletiva. 

Art. 38. As estatísticas sobre a violência doméstica e familiar contra a 
mulher serão incluídas nas bases de dados dos órgãos oficiais do Sistema de 
Justiça e Segurança a fim de subsidiar o sistema nacional de dados e infor
mações relativo às mulheres. 

Parágrafo único. As Secretarias de Segurança Pública dos Estados e do 
Distrito Federal poderão remeter suas informações criminais para a base de 
dados do Ministério da Justiça. 

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no 
limite de suas competências e nos termos das respectivas leis de diretrizes 
orçamentárias, poderão estabelecer dotações orçamentárias específicas, em 
cada exercício financeiro, para a implementação das medidas estabelecidas 
nesta Lei. 

Art. 40. As obrigações previstas nesta Lei não excluem outras decor
rentes dos princípios por ela adotados. 

Art. 41. Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar con
tra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei nº 
9.099, de 26 de setembro de 1995. 

Art. 42. O art. 313 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 
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(Código de Processo Penal), passa a vigorar acrescido do seguinte inciso IV: 
''A.rt. 313. . ............................................... . 

IV - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, 
nos termos da lei específica, para garantir a execução das medidas protetivas 
de urgência." (NR) 

Art. 43. A alínea f do inciso II do art. 61 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 
de dezembro de 1940 ( Código Penal), passa a vigorar com a seguinte reda
ção: 

''A.rt. 61. . ................................................ . 

II - ........................................................... . 

f) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, 
de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na 
forma da lei específica; 

........................................................... " (NR) 

Art. 44. O art. 129 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 
(Código Penal), passa a vigorar com as seguintes alterações: 

''A.rt. 129. . ................................................ . 

§ 9º Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, 
cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, 
ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou 
de hospitalidade: 

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos. 

§ 11. Na hipótese do § 9º deste artigo, a pena será aumentada de um 
terço se o crime for cometido contra pessoa portadora de deficiência." (NR) 

Art. 45. O art. 152 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de 
Execução Penal), passa a vigorar com a seguinte redação: 

''A.rt. 152. . ................................................. . 
Parágrafo único. Nos casos de violência doméstica contra a mulher, o 

juiz poderá determinar o comparecimento obrigatório do agressor a progra-
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mas de recuperação e reeducação." (NR) 

Art. 46. Esta Lei entra em vigor 45 ( quarenta e cinco) dias após sua 
publicação. 

Brasília, 7 de agosto de 2006; 185º da Independência e 118º da Repúbli
ca. 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Dilma Rousseff 
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b. LEI Nº 12.016, DE 7 DE AGOSTO DE 2009 

Disciplina o mandado de segurança individual e coletivo e dá outras provi
dências 

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

Art. 1 º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito lí
quido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre 
que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica 
sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, 
seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 

§ 1 º Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os represen
tantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades 
autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas na
turais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser 
respeito a essas atribuições. 

§ 2º Não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial 
praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedade de 
economia mista e de concessionárias de serviço público. 

§ 3º Quando o direito ameaçado ou violado couber a várias pessoas, 
qualquer delas poderá requerer o mandado de segurança. 

Art. 2º Considerar-se-á federal a autoridade coatora se as consequências 
de ordem patrimonial do ato contra o qual se requer o mandado houverem 
de ser suportadas pela União ou entidade por ela controlada. 

Art. 3º O titular de direito líquido e certo decorrente de direito, em 
condições idênticas, de terceiro poderá impetrar mandado de segurança a 
favor do direito originário, se o seu titular não o fizer, no prazo de 30 (trin
ta) dias, quando notificado judicialmente. 

Parágrafo único. O exercício do direito previsto no caput deste artigo 
submete-se ao prazo fixado no art. 23 desta Lei, contado da notificação. 

Art. 4º Em caso de urgência, é permitido, observados os requisitos le-
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gais, impetrar mandado de segurança por telegrama, radiograma, fax ou outro 
meio eletrônico de autenticidade comprovada. 

§ 1 º Poderá o juiz, em caso de urgência, notificar a autoridade por tele
grama, radiograma ou outro meio que assegure a autenticidade do docu
mento e a imediata ciência pela autoridade. 

§ 2º O texto original da petição deverá ser apresentado nos 5 (cinco) 
dias úteis seguintes. 

§ 3º Para os fins deste artigo, em se tratando de documento eletrônico, 
serão observadas as regras da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira 
- !CP-Brasil. 

Art. 5º Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: 
I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, 

independentemente de caução; 
II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; 
III - de decisão judicial transitada em julgado. 
Parágrafo único. (VETADO) 

Art. 6º A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabeleci
dos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documen
tos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da 
autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vincu
lada ou da qual exerce atribuições. 

§ 1º No caso em que o documento necessário à prova do alegado se ache 
em repartição ou estabelecimento público ou em poder de autoridade que 
se recuse a fornecê-lo por certidão ou de terceiro, o juiz ordenará, prelimi
narmente, por ofício, a exibição desse documento em original ou em cópia 
autêntica e marcará, para o cumprimento da ordem, o prazo de 10 (dez) 
dias. O escrivão extrairá cópias do documento para juntá-las à segunda via 
da petição. 

§ 2º Se a autoridade que tiver procedido dessa maneira for a própria 
coatora, a ordem far-se-á no próprio instrumento da notificação. 

§ 3º Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato 
impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. 

§ 4º (VETADO) 
§ 5º Denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo art. 

267 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. 

Revista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 63 - jul/ago/set 2009 86 



§ 6º O pedido de mandado de segurança poderá ser renovado dentro do 
prazo decadencial, se a decisão denegatória não lhe houver apreciado o 
mérito. 

Art. 7º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: 
I - que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe 

a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no 
prazo de 10 (dez) dias, preste as informações; 

II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pes
soa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para 
que, querendo, ingresse no feito; 

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver 
fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da me

dida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante 

caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à 
pessoa jurídica. 

§ 1 º Da decisão do juiz de primeiro grau que conceder ou denegar a 
liminar caberá agravo de instrumento, observado o disposto na Lei nº 5.869, 

de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. 
§ 2º Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compen

sação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes 
do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a con
cessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer 
natureza. 

§ 3º Os efeitos da medida liminar, salvo se revogada ou cassada, persis
tirão até a prolação da sentença. 

§ 4º Deferida a medida liminar, o processo terá prioridade para julga
mento. 

§ 5º As vedações relacionadas com a concessão de liminares previstas 
neste artigo se estendem à tutela antecipada a que se referem os arts. 273 e 

461 da Lei nº 5.869, de 11 janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. 

Art. 8º Será decretada a perempção ou caducidade da medida liminar ex 
officio ou a requerimento do Ministério Público quando, concedida a medi

da, o impetrante criar obstáculo ao normal andamento do processo ou dei
xar de promover, por mais de 3 (três) dias úteis, os atos e as diligências que 
lhe cumprirem. 
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Art. 9º As autoridades administrativas, no prazo de 48 ( quarenta e oito) 
horas da notificação da medida liminar, remeterão ao Ministério ou órgão a 
que se acham subordinadas e ao Advogado-Geral da União ou a quem tiver 
a representação judicial da União, do Estado, do Município ou da entidade 
apontada como coatora cópia autenticada do mandado notificatório, assim 
como indicações e elementos outros necessários às providências a serem to
madas para a eventual suspensão da medida e defesa do ato apontado como 
ilegal ou abusivo de poder. 

Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quan
do não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisi
tos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. 

§ 1 º Do indeferimento da inicial pelo juiz de primeiro grau caberá apela
ção e, quando a competência para o julgamento do mandado de segurança 
couber originariamente a um dos tribunais, do ato do relator caberá agravo 
para o órgão competente do tribunal que integre. 

§ 2º O ingresso de litisconsorte ativo não será admitido após o despacho 
da petição inicial. 

Art. 11. Feitas as notificações, o serventuário em cujo cartório corra o 
feito juntará aos autos cópia autêntica dos ofícios endereçados ao coator e 
ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, bem como 
a prova da entrega a estes ou da sua recusa em aceitá-los ou dar recibo e, no 
caso do art. 4º desta Lei, a comprovação da remessa. 

Art. 12. Findo o prazo a que se refere o inciso I do caput do art. 7º desta 
Lei, o juiz ouvirá o representante do Ministério Público, que opinará, den
tro do prazo improrrogável de 10 (dez) dias. 

Parágrafo único. Com ou sem o parecer do Ministério Público, os autos 
serão conclusos ao juiz, para a decisão, a qual deverá ser necessariamente 
proferida em 30 (trinta) dias. 

Art. 13. Concedido o mandado, o juiz transmitirá em ofício, por inter
médio do oficial do juízo, ou pelo correio, mediante correspondência com 
aviso de recebimento, o inteiro teor da sentença à autoridade coatora e à 
pessoa jurídica interessada. 

Parágrafo único. Em caso de urgência, poderá o juiz observar o disposto 
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no art. 4º desta Lei. 

Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe ape
lação. 

§ 1 º Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente 
ao duplo grau de jurisdição. 

§ 2º Estende-se à autoridade coatora o direito de recorrer. 
§ 3º A sentença que conceder o mandado de segurança pode ser execu

tada provisoriamente, salvo nos casos em que for vedada a concessão da 
medida liminar. 

§ 4º O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados 
em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da ad
ministração direta ou autárquica federal, estadual e municipal somente será 
efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do 
ajuizamento da inicial. 

Art. 15. Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público 
interessada ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à 
saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal ao qual 
couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão funda
mentada, a execução da liminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo, 
sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, que será levado a julga
mento na sessão seguinte à sua interposição. 

§ 1 º Indeferido o pedido de suspensão ou provido o agravo a que se 
refere o caput deste artigo, caberá novo pedido de suspensão ao presidente 
do tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou ex
traordinário. 

§ 2º É cabível também o pedido de suspensão a que se refere o § 1 º deste 
artigo, quando negado provimento a agravo de instrumento interposto con
tra a liminar a que se refere este artigo. 

§ 3º A interposição de agravo de instrumento contra liminar concedida 
nas ações movidas contra o poder público e seus agentes não prejudica nem 
condiciona o julgamento do pedido de suspensão a que se refere este artigo. 

§ 4º O presidente do tribunal poderá conferir ao pedido efeito suspensivo 
liminar se constatar, em juízo prévio, a plausibilidade do direito invocado e 
a urgência na concessão da medida. 

§ 5º As liminares cujo objeto seja idêntico poderão ser suspensas em 
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uma única decisão, podendo o presidente do tribunal estender os efeitos da 
suspensão a liminares supervenientes, mediante simples aditamento do pe
dido original. 

Art. 16. Nos casos de competência originária dos tribunais, caberá ao 
relator a instrução do processo, sendo assegurada a defesa oral na sessão do 
julgamento. 

Parágrafo único. Da decisão do relator que conceder ou denegar a medi
da liminar caberá agravo ao órgão competente do tribunal que integre. 

Art. 17. Nas decisões proferidas em mandado de segurança e nos res
pectivos recursos, quando não publicado, no prazo de 30 (trinta) dias, con
tado da data do julgamento, o acórdão será substituído pelas respectivas 
notas taquigráficas, independentemente de revisão. 

Art. 18. Das decisões em mandado de segurança proferidas em única 
instância pelos tribunais cabe recurso especial e extraordinário, nos casos 
legalmente previstos, e recurso ordinário, quando a ordem for denegada. 

Art. 19. A sentença ou o acórdão que denegar mandado de segurança, 
sem decidir o mérito, não impedirá que o requerente, por ação própria, 
pleiteie os seus direitos e os respectivos efeitos patrimoniais. 

Art. 20. Os processos de mandado de segurança e os respectivos recur
sos terão prioridade sobre todos os atos judiciais, salvo habeas corpus. 

§ 1 º Na instância superior, deverão ser levados a julgamento na primeira 
sessão que se seguir à data em que forem conclusos ao relator. 

§ 2º O prazo para a conclusão dos autos não poderá exceder de 5 ( cin
co) dias. 

Art. 21. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por par
tido político com representação no Congresso Nacional, na defesa de seus 
interesses legítimos relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária, 
ou por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente 
constituída e em funcionamento há, pelo menos, 1 (um) ano, em defesa de 
direitos líquidos e certos da totalidade, ou de parte, dos seus membros ou 
associados, na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas 
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finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial. 
Parágrafo único. Os direitos protegidos pelo mandado de segurança co

letivo podem ser: 
I - coletivos, assim entendidos, para efeito desta Lei, os transindividuais, 

de natureza indivisível, de que seja titular grupo ou categoria de pessoas 
ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica básica; 

II - individuais homogêneos, assim entendidos, para efeito desta Lei, os 
decorrentes de origem comum e da atividade ou situação específica da tota
lidade ou de parte dos associados ou membros do impetrante. 

Art. 22. No mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada 
limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impe
trante. 

§ 1 º O mandado de segurança coletivo não induz litispendência para as 
ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impe
trante a título individual se não requerer a desistência de seu mandado de 
segurança no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência comprovada da 
impetração da segurança coletiva. 

§ 2º No mandado de segurança coletivo, a liminar só poderá ser conce
dida após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito 
público, que deverá se pronunciar no prazo de 72 ( setenta e duas) horas. 

Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á de
corridos 120 ( cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do 
ato impugnado. 

Art. 24. Aplicam-se ao mandado de segurança os arts. 46 a 49 da Lei nº 
5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. 

Art. 25. Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição 
de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários 
advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de 
má-fé. 

Art. 26. Constitui crime de desobediência, nos termos do art. 330 do 
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, o não cumprimento das 
decisões proferidas em mandado de segurança, sem prejuízo das sanções 

Revista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 63 - jul/ago/set 2009 91 



administrativas e da aplicação da Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950, quan
do cabíveis. 

Art. 27. Os regimentos dos tribunais e, no que couber, as leis de organi
zação judiciária deverão ser adaptados às disposições desta Lei no prazo de 
180 ( cento e oitenta) dias, contado da sua publicação. 

Art. 28. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 29. Revogam-se as Leis n~ 1.533, de 31 de dezembro de 1951, 
4.166, de 4 de dezembro de 1962, 4.348, de 26 de junho de 1964, 5.021, de 
9 de junho de 1966; o art. 3º da Lei nº 6.014, de 27 de dezembro de 1973, o 
art. 1º da Lei nº 6.071, de 3 de julho de 1974, o art. 12 da Lei nº 6.978, de 19 
de janeiro de 1982, e o art. 2º da Lei nº 9.259, de 9 de janeiro de 1996. 

Brasília, 7 de agosto de 2009; 188º da Independência e 121º da Repúbli
ca. 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Tarso Genro 

José Antonio Dias Toffoli 
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e. LEI Nº 12.030, DE 17 DE SETEMBRO DE 2009. 

Dispõe sobre as perícias oficiais e dá outras providências 

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

Art. 1 º Esta Lei estabelece normas gerais para as perícias oficiais de na
tureza criminal. 

Art. 2º No exercício da atividade de perícia oficial de natureza criminal, 
é assegurado autonomia técnica, científica e funcional, exigido concurso pú
blico, com formação acadêmica específica, para o provimento do cargo de 
perito oficial. 

Art. 3º Em razão do exercício das atividades de perícia oficial de nature
za criminal, os peritos de natureza criminal estão sujeitos a regime especial 
de trabalho, obseivada a legislação específica de cada ente a que se encontrem 
vinculados. 

Art. 4º (VETADO) 

Art. 5º Obseivado o disposto na legislação específica de cada ente a que 
o perito se encontra vinculado, são peritos de natureza criminal os peritos 
criminais, peritos médico-legistas e peritos odontolegistas com formação 
superior específica detalhada em regulamento, de acordo com a necessida
de de cada órgão e por área de atuação profissional. 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias após a data de sua 
publicação. 

Brasília, 17 de setembro de 2009; 188º da Independência e 121 º da Repú
blica. 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Tarso Genro 

Paulo Bernardo Silva 
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d. LEI Nº 12.031, DE 21 DE SETEMBRO DE 2009 

Altera a Lei nº- 5. 700, de 1º- de setembro de 1971, para determinar a 
obrigatoriedade de execução semanal do Hino Nacional nos estabelecimen
tos de ensino fundamental. 

O VICE - PRESIDENTE DA REPÚBLICA, 
no exercício do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º O art. 39 da Lei nº 5. 700, de 1º de setembro de 1971, passa a 
vigorar acrescido do seguinte parágrafo único: 

''A.rt. 39. . ...................................................... . 
Parágrafo único: Nos estabelecimentos públicos e privados de ensino 

fundamental, é obrigatória a execução do Hino Nacional uma vez por sema
na." (NR) 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 21 de setembro de 2009; 188º da Independência e 121º da Repú
blica. 
JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA 
Fernando Haddad 
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e. LEI Nº 12.033, DE 29 DE SETEMBRO DE 2009 

Altera a redação do parágrafo único do art. 145 do Decreto-Lei nº 2.848, de 
7 de dezembro de 1940 - Código Penal, tornando pública condicionada a 
ação penal em razão da injúria que especifica. 

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

Art. 1 º Esta Lei torna pública condicionada a ação penal em razão de 
injúria consistente na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, 
religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. 

Art. 2º O parágrafo único do art. 145 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 - Código Penal, passa a vigorar com a seguinte redação: 

''A.rt. 145. . .................................................................... . 
Parágrafo único. Procede-se mediante requisição do Ministro da J usti

ça, no caso do inciso I do caput do art. 141 deste Código, e mediante repre
sentação do ofendido, no caso do inciso II do mesmo artigo, bem como no 
caso do § 3º do art. 140 deste Código." (NR) 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 29 de setembro de 2009; 188º da Independência e 121 º da Repú
blica. 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Tarso Genro 
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f. LEI COMPLEMENTAR Nº 1.036, DE 11 DE JANEIRO DE 2008 

Institui o Sistema de Ensino da Polícia Militar do Estado de São Paulo, e dá 
providências 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 - Fica instituído o Sistema de Ensino da Polícia Militar do Esta
do de São Paulo, dotado de características próprias, nos termos do artigo 83 
da Lei federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional - LDB, para o fim de qualificar recursos hu
manos para o exercício das funções atribuídas aos integrantes dos Quadros 

da Polícia Militar, em conformidade com a filosofia de polícia comunitária, 
especialmente as funções voltadas à polícia ostensiva e de preservação da 
ordem pública, às atividades de bombeiro e à execução das atividades de 

defesa civil. 
Parágrafo único - O Sistema de Ensino da Polícia Militar promoverá a 

transmissão de conhecimentos científicos e tecnológicos, humanísticos e 
gerais, indispensáveis à educação e à capacitação, visando à formação, ao 
aperfeiçoamento, à habilitação, à especialização e ao treinamento do polici
al militar, com o objetivo de tomá-lo apto a atuar como operador do sistema 
de segurança pública. 

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

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

Capítulo II 
Dos Princípios e Objetivos 

Artigo 3º - O Sistema de Ensino da Polícia Militar fundamenta-se nos 
seguintes princípios: 

I - integração à educação nacional; 
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II - seleção por mérito; 
III - profissionalização continuada e progressiva; 
IV - avaliação integral, contínua e cumulativa; 
V - pluralismo pedagógico; 
VI - edificação constante dos padrões morais, deontológicos, culturais e 

de eficiência. 

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

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

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

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

Capítulo III 
Das Modalidades de Ensino 

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

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

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

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

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

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

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

e) programa de doutorado no sentido estrito, direcionado para a conti

nuidade da formação científica, acadêmica e profissional, e destinado a gra
duar o Oficial Superior para as funções de administração estratégica, dire
ção e comando nas áreas específicas de polícia ostensiva, preservação da or
dem pública, de bombeiro e de execução das atividades de defesa civil, bem 
como o assessoramento governamental em segurança pública. 

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

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

§ 3º - A conclusão, com aproveitamento, de curso seqüencial de comple
mentação de estudos, previsto no inciso II deste artigo, atribuirá ao Policial 
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Militar a especialidade superior de Tecnólogo de Polícia Ostensiva e de Pre
servação da Ordem Pública. 

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

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

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

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

Artigo 7º - A Polícia Militar promoverá seminários, cursos, estágios, en
contros técnicos e científicos, objetivando o aperfeiçoamento profissional, 
o intercâmbio cultural e a integração social e comunitária de seus profissio
nais. 

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

Capítulo IV 
Dos Cursos, Estágios e Matrículas 

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

Artigo 10 - Os diplomas e os certificados dos cursos e dos estágios serão 
expedidos pelo próprio estabelecimento de ensino que os ministrar. 
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Artigo 11 - O registro dos diplomas e dos certificados de conclusão dos 
cursos e dos estágios será feito pelo Órgão de Direção Setorial do Sistema 
de Ensino da Polícia Militar. 

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

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

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

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

Capítulo V 
Das Competências e Atribuições 

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

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

lecimentos de ensino; 
VI - definir as diretrizes para os padrões de qualidade do ensino. 
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Artigo 15 - Ao Órgão de Direção Setorial do Sistema de Ensino da Polí
cia Militar compete planejar, organizar, coordenar e controlar as atividades 
de ensino e expedir os atos administrativos. 

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

graus universitários, observada a legislação pertinente. 

Capítulo VI 

Das Disposições Finais 
Artigo 16 - Os recursos financeiros para as atividades de ensino na Polí

cia Militar são orçamentários e extraorçamentários, sendo estes obtidos 
mediante contribuições, subvenções, doações ou indenizações. 

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

Artigo 18 - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publica
ção, ficando revogado o Decreto-lei nº 160, de 28 de outubro de 1969. 

Palácio dos Bandeirantes, aos 11 de janeiro de 2008. 
José Serra 
Ronaldo Augusto Bretas Marzagão 
Secretário da Segurança Pública 
Aloysio Nunes Ferreira Filho 
Secretário-Chefe da Casa Civil 
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 11 de janeiro de 2008 
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VII. JURISPRUDÊNCIA 

1. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 356.282-7 
DISTRITO FEDERAL 

: MIN. ELLEN GRACIE RELATORA 

AGRAVANTE (S) : FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇAL
VES BELO OU FRANCISCO DAS CHA
GAS OLIVEIRA 

ADVOGADO (AIS) 

AGRAVADO (NS) 
ADVOGADO (AIS) 

: JOSÉ CARLOS ALVES DA SILVA 
: DISTRITO FEDERAL 
: PGDF - AREF ASSREUY JÚNIOR 

ADMINISTRATIVO E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RE
CURSO EXTRORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. ENVOLVI
MENTO DO CANDIDATO EM INQUÉRITO. PRINCÍPIO DA PRE
SUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INAPLICABILIDADE. EXTINÇÃO DA 
PUNIBILIDADE POR CUMPRIMENTO DA PENA. 

1. Não viola o princípio da presunção da inocência o afastamento do cer
tame, de candidato condenado e cuja punibilidade foi extinta em razão do 
cumprimento da proposta de pena. 

2. Esta corte já decidiu que a participação em curso da Academia de 
Polícia Militar assegurada por força de antecipação de tutela, não é apta a 
caracterizar o direito líquido e certo à nomeação. 

3. Agravo regimental improvido. 

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

premo Tribunal Federal, em Segunda Turma, na conformidade da ata de jul
gamento e das notas taquigráficas, por unanimidade de votos, negar provi
mento ao agravo regimental, nos termos do voto da relatora. 

Brasília, 1 O de março de 2009 

Ellen Gracie - Presidente e Relatora 
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RELATÓRIO 
A Senhora Ministra Ellen Gracie: 1. Trata-se de agravo regimental con

tra decisão que negou seguimento ao extraordinário interposto por alegada 
violação ao art. 5º, XXXIX e LVII da Constituição Federal, contra acórdão 
que indeferiu a participação do recorrente no Curso de Formação de Ofici
ais da Polícia Militar do Distrito Federal, nos seguintes termos: 

"(. .. ) 
Esta Corte firmou entendimento segundo o qual 
viola o princípio da presunção da inocência a 
exclusão de candidato de concurso público por 
envolvimento em inquérito ou ação penal. Nesse 
sentido, o RE: 194.872, 2ª T., Rei. Min. Marco 
Aurélio, DJ 02.02.01, assim ementado: 
"CONCURSO PÚBLICO - CAPACITA
ÇÃO MORAL - PROCESSO CRIME EM AN
DAMENTO. Surge motivado de forma contrá
ria à garantia constitucional que encerra a pre

sunção da não-culpabilidade ato administra
tivo, conclusivo quanto à ausência de capaci
tação moral, baseado, unicamente, na acusa
ção e, portanto, no envolvimento do candida
to em ação penal. " 
( ... ) 
Na hipótese dos autos, o candidato foi denun
ciado como incurso nas sanções dos arts. 21 
da LCP e 147, 129, 331 c/c art. 69 do CP, foi 
processado e teve julgada extinta a punibi
lidade pelo cumprimento da proposta de pena 
(fl. 14). Assim, não houve violação ao princí-
pio da presunção da inocência com a exclu
são do recorrente do certame, visto que houve 
condenação decorrente de ação penal. " ( Fls. 
247-248) 

2. Alega o agravante (fls. 252-254) que os efeitos da condenação decor
rente de ação penal desapareceram pois a punibilidade foi extinta pelo cum
primento das condições previstas na lei 9.099/95, retroagindo para benefi-
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ciar o réu: acrescenta, ainda, que, já concluiu o Curso de Formação, desde 
03.12.99. 

3. Solicitadas informações sobre a Ação Penal 2.002/94 (fls. 256, 258 e 
262), o Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Circunscrição Judiciá
ria de Taguatinga/DF, afirmou, às fls. 264-265, que os autos foram arquiva
dos em razão da extinção da punibilidade do réu, em virtude do cumprimen
to da pena proposta - a doação de cestas básicas, nos moldes do art. 76 da 
Lei 9.099/95. 

4. O agravado manifesto-se às fls. 271-272 preliminarmente, pelo não
conhecimento do recurso tendo em vista o vício processual argüido nas con
tra-razões ao apelo extremo (fls. 216-225), e reitera que não é o caso de 
quebra de princípio da inocência, porquanto o ora agravante foi apenado 
pelo exame de mérito criminal. 

É o relatório. 

VOTO 
A Senhora Ministra Ellen Gracie - (Relatora): 1. Não merece prosperar 

a pretensão do agravante. 
2. O Tribunal a quo entendeu que o requisito previsto no Edital do certa

me, referente à comprovação de inexistência de envolvimento em inquérito 
policial, é ato discricionário da Administração Pública. 

3. Nesse sentido, o meu ilustre antecessor, Ministro Gilmar Mendes, 
negou seguimento ao extraordinário ao concluir que não houve violação ao 
alegado princípio da presunção de inocência pois o agravante foi condenado 
e a punibilidade foi extinta em razão do cumprimento da proposta de pena 
( certidão, fl. 14 ). Para tanto, transcrevo a decisão agravada: 

"Na hipótese dos autos, o candidato foi de
nunciado como incurso nas sanções dos arts. 
21 da LCP e 147, 129, 331 c/c art. 69 do CP, 
foi processado e teve julgada extinta a punibi
lidade pelo cumprimento da proposta de pena 
(fl. 14). Assim, não houve violação ao princí-
pio da presunção da inocência com a exclu
são do recorrente do certame, visto que houve 
condenação decorrente de ação penal. " 

Por isso, é relevante o fato no sentido de que, quando da convocação 
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para o curso de formação de oficiais ( edital publicado em 02.4.1997, fl. 07), 
cuja admissão foi negada ao impetrante, ora agravante, o juiz criminal, me
diante decisão à fl. 265, já houvera aplicado a proposta de pena consistente 

na doação de cestas básicas. 

4. Ressalte-se que a alegação de conclusão do Curso de Formação de 
Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal não merece conhecimento 

porque o candidato participou do curso de formação da Academia de Polí

cia Militar por força de antecipação de tutela, não demonstrando, portanto, 

a concessão definitiva a seu favor, a proteger o direito invocado. 

Conforme assentei no julgamento pela Primeira Turma do RMS 23.692/ 

DF, de que fui relatora, DJ de 16.11.2001, "a participação em segunda eta

pa de concurso público assegurada por força de liminar em que não se de

monstra a concessão definitiva da segurança pleiteada, não é apta a caracte

rizar o direito líquido e certo à nomeação". No mesmo sentido, também de 

minha relataria, o RMS 24.551/DF, Segunda Turma, DJ de 24.10.2003. 

5. Não tendo o recorrente trazido argumentos capazes de infirmar os 
fundamentos da decisão ora agravada, nego provimento ao agravo regimen
tal. 

Ministra Ellen Gracie 

EXTRATO DE ATA 
AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 356.282-7 
PROCED. : DISTRITO FEDERAL 

RELATORA 
AGRAVANTE (S) 

ADVOGADO (NS) 

AGRAVADO (NS) 

ADVOGADO (NS) 

: MIN. ELLEN GRACIE 
: FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇAL

VES BELO OU FRANCISCO DAS CHA
GAS OLIVEIRA 

: JOSÉ CARLOS ALVES DA SILVA 

: DISTRITO FEDERAL 

: PGDF - AREF ASSREUY JÚNIOR 

Decisão: A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regi

mental, nos termos do voto da Relatora. Ausentes, justificadamente, neste 

julgamento, os Senhores Ministros Joaquim Barbosa e Eros Grau. 2ª Tur

ma, 10.03.2009. 
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Presidência da Senhora Ministra Ellen Gracie. Presentes à sessão os Se
nhores Ministros Celso de Mello, Cezar Peluso e Joaquim Barbosa. Ausen
te, justificadamente, o Senhor Ministro Eros Grau. 

Subprocurador-geral da República, Dr. Francisco Adalberto Nóbrega. 

Carlos Alberto Catanhede 
Coordenador. 
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2. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
HABEAS CORPUS Nº 119.205 - MS (2008/0236263-2) 

RELATOR : MINISTRO JORGE MUSSI 
IMPETRANTE : FÁBIO RICARDO MENDES FIGUEIREDO 

E OUTROS 
IMPETRADO 
PACIENTE 

: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO 
: CARLOS ROBERTO DA SILVA 

EMENTA 
HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO E TRÁFICO DE ENTORPECEN
TES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. BUSCA E APREENSÃO. DE
FERIMENTO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA OITIVA DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO. NULIDADE. PECULIARIDADES DO CASO. INOCOR
RÊNCIA. 

1. Não havendo previsão legal acerca da necessidade de manifestação 
prévia do Ministério Público para o deferimento da medida cautelar de bus
ca e apreensão, não se pode reputar nulo o ato praticado com tal omissão, 
mormente em razão da urgência verificada no caso e da ausência do repre
sentante do Órgão Ministerial na subseção judiciária na qual o pleito foi 
deferido. 

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AÇÃO POLICIAL CONTROLADA. 
ARTIGO 2, INCISO II, DA LEI N. 9.034/95. PRÉVIA AUTORIZA
ÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONSTRAN
GIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 

1. Da mesma forma, à míngua de previsão legal, não há como se reputar 
nulo o procedimento investigatório levado à cabo na hipótese em apreço, 
tendo em vista que o artigo 2º, inciso II, da Lei n. 9.034/95 não exige a 
prévia autorização judicial para a realização da chamada "ação policial con
trolada", a qual, in casu, culminou na apreensão de cerca de 450 kg ( quatro
centos e cinquenta quilos) de cocaína. 

2. Ademais, não há falar-se na possibilidade dos agentes policiais virem a 
incidir na prática do crime de prevaricação, pois o ordenamento jurídico 
não pode proibir aquilo que ordena e incentiva. 

3. Ordem denegada. 
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ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Quin
ta Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das 
notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, denegar a ordem. Os Srs. Mi
nistros Felix Fischer, Laurita Vaz e Napoleão Nunes Maia Filho votaram 
com o Sr. Ministro Relator. 

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Arnaldo Esteves Lima. 
SUSTENTARAM ORALMENTE: DR. FÁBIO RICARDO MENDES 
FIGUEIREDO (P/ PACTE.). E MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 

MINISTRO JORGE MUSSI 
Relator 

RELATÓRIO 

O SENHOR MINISTRO JORGE MUSSI (Relator): Trata-se de habeas 

corpus com pedido de liminar impetrado em favor de CARLOS ROBERTO 
DA SILVA, contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regio
nal Federal da 3ª Região, que denegou a ordem no HC n. 2006.03.00.116623-2, 
em que objetivava a anulação das diligências referentes à Representação n. 
2004.05.000.968-4, da 1 ª Vara Federal de Ponta Porã/MS, na qual se inves
tiga a participação do paciente em organização criminosa dedicada aos cri
mes de narcotráfico e de lavagem de dinheiro. 

Sustentam os impetrantes que a busca e apreensão do referido procedi
mento é ilegal, pois foi deferida sem a prévia manifestação do Ministério 
Público, em desconformidade com o que preceitua o artigo 33 da Lei n. 
10.409/2002. 

Alegam, ainda, que os policiais federais não poderiam ter acompanhado 
o deslocamento de substância entorpecente sem a devida autorização judi
cial, de acordo com o preceito contido no parágrafo único do aludido dispo
sitivo legal, tendo em vista que o tráfico de drogas se trata de crime perma
nente, tratando-se de dever funcional daqueles a efetivação da prisão em 
flagrante. 

Postularam, assim, o deferimento da liminar, para anular a representa
ção em comento e todos os atos dela decorrentes, e a concessão definitiva 
da ordem, com a confirmação da medida sumária. 
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O pleito liminar foi indeferido, conforme decisão de fls. 59/60. 
As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora foram 
juntadas às fls. 67 /129. 
Em parecer acostado às fls. 131/139, o Ministério Público Federal 
manifestou-se pela denegação da ordem. 
É o relatório. 

VOTO 

O SENHOR MINISTRO JORGE MUSSI (Relator): Por meio deste 
habeas corpus os impetrantes pretendem, em síntese, a desconstituição da 
decisão que deferiu a medida de busca e apreensão requerida pela autorida
de policial, em razão da ausência de manifestação prévia do representante 
do Ministério Público, aduzindo ser ilegal, ainda, o "acompanhamento" por 
policiais federais de um caminhão supostamente carregado com substância 
entorpecente sem a devida autorização judicial. Aponta, assim, ofensa ao 
disposto no artigo 33 e seu parágrafo único da Lei n. 10.409/02. 

Inicialmente, no que diz respeito à falta de manifestação do representan
te do Ministério Público Federal sobre a representação feita pela busca e 
apreensão na residência dos envolvidos nas investigações realizadas pela 
Polícia Federal, infere-se que não há nos dispositivos legais aplicáveis ne
nhuma determinação para que tal medida seja obrigatoriamente precedida 
da anuência do membro do parquet, razão pela qual deve ser afastada qual
quer alegação de nulidade no ato objurgado. 

Com efeito, não se pode reputar ilegal o ato praticado em conformidade 
com o que preceitua o artigo 240 e seguintes do Código de Processo Penal, 
sendo certo que a apontada omissão sequer despertou a atenção do Órgão 
Ministerial para eventual nulidade, já que não se tem notícias de que tenha 
havido alguma insurgência a respeito. 

Ademais, conforme ressaltado pelo magistrado singular, a preterição à 
vista dos autos ao Ministério Público Federal deu-se por impedimentos de 
ordem física, tendo em vista a urgência verificada na hipótese, bem como a 
ausência, naquele momento, do seu representante designado para atuar pe
rante o juízo de primeira instância, conforme se infere do seguinte excerto: 

'54 urgência é evidente, pois a operação pode 

ser desencadeada a qualquer instante, depen
dendo apenas da melhor oportunidade para ser 

Revista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 63 - jul/ago/set 2009 113 



abordado o caminhão transportador. Na prá

tica, depende apenas da expedição dos man

dados requeridos. Como lembrou a digna au

toridade solicitante, qualquer cochilo poderá 

acarretar o insucesso da operação e perdas de 

anos de investigações, e de muito dinheiro tam

bém. Então, a situação impõe que sejam con

cedidos os mandados antes mesmo da fala do 

Ministério Público Federal, cuja presença nes

ta subseção ocorre apenas nas terças-! eiras (ho

je é quarta). Oportunamente, ser-lhe-á dada vis

ta. " (jl. 29.) 

Infere-se, assim, que a autoridade judicial declinou justificativa plausível 
para deferir a medida pleiteada sem a manifestação prévia do Órgão Mi

nisterial, tendo em vista a urgência verificada no caso. 
No que diz respeito à matéria remanescente, conforme se depreende das 

informações prestadas pelo juízo singular, acostadas às fls. 94/104, a inves
tigação que deu azo à medida de busca e apreensão ora impugnada teve por 
finalidade elucidar a prática de crimes de associação e tráfico de entorpe
centes atribuídos a uma organização criminosa, da qual faria parte o pacien
te. Infere-se, ainda, que a apuração de tais fatos era realizado com emba
samento no disposto no artigo 2º, inciso II, da Lei n. 9.034/95, que autoriza 
a chamada "ação policial controlada" como procedimento investigatório em 
ilícitos decorrentes de ações praticadas por quadrilha ou bando ou organi
zações ou associações criminosas de qualquer tipo. 

Embora sustente o impetrante a necessidade de autorização judicial para 
a adoção de tal meio de investigação, tendo em vista o advento da Lei n. 
10.217/2007 que introduziu os incisos IV, V e o parágrafo único ao artigo 2º 
da Lei n. 9.034/95, é certo que o dispositivo que disciplina a ação policial 
controlada, previsto no inciso II do aludido diploma legal, não condiciona 
tal medida à prévia permissão da autoridade judiciária, legitimando o polici
al a retardar a sua atuação para praticá-la no momento mais eficaz do ponto 
de vista da formação de provas e fornecimento de informações. Foi, aliás, o 
que ocorreu na hipótese dos autos, conforme se depreende do seguinte ex
certo da representação formulada pela autoridade policial: 

"Em diligências realizadas anteriormente, os 

agentes federais constataram a presença de um 
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caminhão marca VOLVO, de cor branca, pla
cas CLH-3216 - SÃO JOSÉ DO RIO PRE
TO/SP, com reboque placas AKD-6182, con
duzido por VANDEIR DA SILVA DOMIN
GOS, na Fazenda Bonsucesso, em Marcelân
dia/MT. Informações recebidas posteriormente 
revelaram que o citado veículo é utilizado no 
transporte de cocaína no Estado do Mato Gros

so até seu destino final. Na semana passada 
foi verificado novo deslocamento daquele veí
culo para aquela mesma propriedade rural, 
estando ele, desde então, sob vigilância de uma 
equipe desta Polícia e em deslocamento em sen
tido Norte-SUL. Tudo que o caminhão está 

transportando mais um carregamento de dro
ga, eis que, JOSÉ CARLOS DA SILVA e seu 
irmão CARLOS ROBERTO DA SILVA esti

veram na citada fazenda no período em que o 
auto-cargas lá permaneceu. Aguardamos mai
ores indícios de que o veículo esteja transpor
tando droga, bem como o momento mais pro
pício para se fazer sua abordagem, caso con
trário, poderemos por a perder um trabalho de 
vários anos, deixando os traficantes em estado 
de alerta contra nossas investigações. " (fl. 24.) 

À míngua de previsão legal acerca da necessidade de autorização judicial 
para a utilização do modo de investigação em tela pela autoridade policial, 
não há como se considerar ilegal o procedimento adotado na hipótese em 
apreço, mormente porque a decisão objurgada, que representou efetivo cons
trangimento ao paciente, consistente no deferimento da medida de busca e 
apreensão, encontra-se devidamente amparada em elementos indiciários que 
atestam o nível de organização do grupo integrado pelo paciente. 

Ademais, utilizando-se dos ensinamentos de Eugenia Raúl Zaffaroni, ao 
dissertar sobre a teoria da tipicidade conglobante, não haveria conduta típi
ca praticada pela autoridade policial ao retardar a abordagem do caminhão 
supostamente carregado de cocaína, tendo em vista a existência, no ordena
mento jurídico, de duas normas que se anulam, quais sejam, o dispositivo da 
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Lei n. 9.034/95 que permite a ação controlada, e o artigo 319 do Código 
Penal, que descreve o crime de prevaricação. Ou seja, fere a razoabilidade a 
proibição de conduta que, em razão de preceitos de segurança e interesse 
públicos, é permitida e incentivada, no mesmo ordenamento jurídico. 

Confira-se, a propósito, a lição do aludido autor: 
'54 lógica mais elementar nos diz que o tipo não 
pode proibir o que o direito ordena e nem o 
que ele fomenta. Pode ocorrer que o tipo legal 

pareça incluir estes casos na tipicidade, como 
sucede com o oficial de justiça, e, no entanto, 
quando penetramos um pouco mais no alcan

ce da norma que está anteposta ao tipo, nos 

apercebemos que, interpretada como parte da 

ordem normativa, a conduta que se ajusta ao 

tipo legal não pode estar proibida, porque a 

própria ordem normativa a ordena e a incenti
va." (Manual de direito penal brasileiro - Parte 

geral. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1999. p. 458) 

Por fim, ressalte-se que a operação policial culminou com a abordagem 
do aludido veículo que era objeto das investigações, no qual havia escondi
dos sob um fundo falso cerca de 450 kg ( quatrocentos e cinquenta quilos) 
da substância entorpecente conhecida como cocaína. 

Ante o exposto, ausente qualquer constrangimento ilegal sanável pela via 
do habeas corpus, denega-se a ordem. 

É o voto. 

CERTIDÃO DE JULGAMENTO 
QUINTA TURMA 

Número Registro: 2008/0236263-2 HC 119205 / MS 
MATÉRIA CRIMINAL 
Números Origem: 200460050009684 200603001166232 65792004 
EM MESA JULGADO: 29/09/2009 

Relator 
Exmo. Sr. Ministro JORGE MUSSI 
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Presidente da Sessão 
Exmo. Sr. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO 

Subprocurador-Geral da República 
Exmo. Sr. Dr. BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS 

Secretário 
Bel. LAURO ROCHA REIS 

AUTUAÇÃO 
IMPETRANTE : FÁBIO RICARDO MENDES FIGUEIREDO 

E OUTROS 
IMPETRADO 
PACIENTE 

: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO 
: CARLOS ROBERTO DA SILVA 

ASSUNTO: Processual Penal - Representação 

SUSTENTAÇÃO ORAL 
SUSTENTARAM ORALMENTE: DR. FÁBIO RICARDO MENDES 
FIGUEIREDO (PI PACTE) E MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

CERTIDÃO 
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em 

epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão: 
''A Turma, por unanimidade, denegou a ordem." 
Os Srs. Ministros Felix Fischer, Laurita Vaz e Napoleão Nunes Maia 

Filho votaram com o Sr. Ministro Relator. 
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Arnaldo Esteves Lima. 

Brasília, 29 de setembro de 2009 
LAURO ROCHA REIS 
Secretário 
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3. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 404.593-1 - ESPÍRITO SANTO 

: MIN. CEZAR PELUSO 
: RONALDO BELO DE CARVALHO 

RELATOR 
RECORRENTE (S) 
ADVOGADO (NS) 

RECORRIDO (AIS) 
: AMARILDO DE LACERDA BARBOSA 
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 

EMENTA: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Necessi
dade de exame prévio de eventual ofensa à lei ordinária. Ofensa mera
mente relfexa ou indireta à Constituição Federal. Não conhecimento par
cial do recurso. Precedente. Se, para provar contrariedade à Constituição 
da República, se deva, antes, demonstrar ofensa à lei ordinária, então é esta 
que conta para efeito de juízo de admissibilidade do recurso extraordinário. 

2. AÇÃO PENAL. Prova. Mandado de busca e apreensão. Cumprimen
to pela Polícia Militar. Licitude. Providência de caráter cautelar emer
gencial. Diligência abrangida na competência da atividade de polícia osten
siva e de preservação da ordem pública. Recurso extraordinário improvido. 

Inteligência do Art. 144, §§ 4º e 5º da CF. Não constitui prova ilícita a que 
resulte do cumprimento de mandado de busca e apreensão emergencial pela 
Polícia Militar. 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Se

gunda Turma do Supremo Tribunal Federal, sob a Presidência da Senhora 
Ministra Ellen Gracie, na conformidade da ata de julgamento e das notas 
taquigráficas, por unanimidade de votos, em conhecer, em parte, do recurso 
e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. 
Ausentes, justificadamente, neste julgamento, os Senhores Ministros CEL
SO DE MELLO e JOAQUIM BARBOSA. 

Brasília, 18 de agosto de 2009 

Ministro CEZAR PELUSO 
Relator 
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RELATÓRIO 
O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO - (Relator): 1. Trata-se de 

recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Espírito 
Santo e assim ementado: 

"APELAÇÃO CRIMINAL - PRELIMI
NAR DE NULIDADE: PROVAS OBTIDAS 
POR MEIO ILÍCITO E DESCUMPRI
MENTO DO ART. 68 DO CPP - REJEI
TADAS - MÉRITO: TRÁFICO DE SUBS
TÂNCIA ENTORPECENTE - NÃO SE 
EXIGE ATOS DE MERCANCIA - CON
DUTA 'TER EM DEPÓSITO' - DEPOI
MENTOS DE POLICIAIS MILITARES -
PROVA VÁLIDA - RECURSO IMPROVI
DO - UNANIMIDADE. 
I - Preliminar de nulidade: provas obtidas por 
meio ilícito, rejeitada, unanimidade, pois o 
mandado de busca e apreensão, devidamente 
cumprido pela Polícia Militar, não ofendeu o 
art. 144, §§ 4º e 5º da Constituição Federal, 
mesmo não estando presentes o Promotor de 
Justiça e o Delegado de Polícia. 
Ademais, sob o enfoque de menor rigor for
ma, é inegável que ocorreu a lavratura do ato 
circunstanciado das ações policiais realizadas 
na residência do Apelante, quando da sua pri
são em flagrante. 
II - Preliminar de nulidade: descumprimento 
do art. 68 do CPP, rejeitada, unanimidade, vez 
que no caso em tela o magistrado ao proceder 
a dosimetria a pena não vislumbrou a incidên
cia da circunstância do atenuante do 'desco
nhecimento da lei', assim, não poderia atenu
ar a pena do ora Apelante. 
III - Mérito: Para a concretização do delito 
previsto no art. 12 da Lei de Tóxico não se 
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• 

• 

exige somente atos de mercancia por parte do 
agente, já que a citada norma descreve 18 for
mas de conduta punível e que são núcleos do 
tipo. 'ln casu' a conduta do Apelante se amol
da na modalidade 'ter em depósito', que sig
nifica reter a coisa à sua disposição. Quem 
tem em depósito a droga pode vir a oferecê-la 
a outrem, e é este risco social que a lei pune, 
por isso esse delito é considerado de perigo 
abstrato. 
Os depoimentos dos policiais militares que 
procederam a diligência e apreenderam a dro
ga na residência do ora Apelante, devem ser 
admitidos como meio eficaz e válido de pro
va, conforme jurisprudência já consolidada. 
O fato de constar registros desabonadores nas 
condutas funcionais dos policiais militares, não 
macula o procedimento de busca e apreensão, 
nem coloca sob suspeita seus depoimentos em 
juízo. 
IV - Recurso improvido, à unanimidade". (tls. 
228-229) 

Alega o recorrente, com fundamento no art. 102, inc. III, a, infração aos 
arts. 5º, LVI, e 144, §§ 4º e 5º da Constituição Federal, porque teriam sido 
juntadas provas obtidas por meio ilícito, consistentes em cumprimento de 
mandado de busca e apreensão por policiais militares. Aduz que: 

''AO SE DEFERIR O MANDATO DE BUS
CA E APREENSÃO À POLÍCIA MILI
TAR, NEGOU-SE VIGÊNCIA AOS PA
RÁGRAFOS 4º E 5º DO ARTIGO 144 DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL: 
Para o par. 5º do art. Supra, 'às polícias mili
tares cabem a polícia ostensiva e a preserva
ção da ordem pública'. 
Duas são as atribuições dessa Polícia: a polí
cia ostensiva, ou seja, á vista do público e a 
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preservação da ordem pública, cujo próprio 
nome diz tudo. 
Não sendo constitucionalmente competente 
para investigar crimes, só restaria ao juízo de 
primeiro grau indeferir a solicitação do Co
mando daquela Instituição, dando plena vali
dade ao estatuído no parágrafo 4º do mesmo 
texto legal supra invocado, que declara: 'às 
polícias civis, dirigidas por delegados de polí
cia de carreira, incubem, ressalvada a compe
tência da União, as funções de polícia judiciá
ria e a apuração de infrações penais, exceto 
as militares'. 
Não se poderia deferir à polícia militar uma 
investigação afeta à polícia civil como se fez, 
com a negação total dos textos legais supra 
invocados". (fls. 268-269) 

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo apresentou contra
razões a fls. 282-286, pugnando pelo não conhecimento do recurso por au
sência de prequestionamento e, no mérito, por seu improvimento, tendo em 
vista que o "doe. de fls. 46/47 dos autos comprova que o Comando de Poli
ciamento Ostensivo objetivava realizar uma diligência repressiva e preventi
va, razão pela qual foi autorizada pelo Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 2ª 
Vara da Comarca de Barra de São Francisco, neste Estado. Não há menção 
a investigação que, constitucionalmente, incumbe à Polícia Civil. A realiza
ção de diligência de cunho preventivo pela Polícia Militar não fere a previ
são do art. 144, § 5º, da CF/88". (fl. 284) 

A Procuradoria-geral da República opinou pelo não conhecimento do 
recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento ( fls. 312/317). 

É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO - (Relator): 1. Não conhe

ço da argüição de descumprimento dos requisitos do art. 245, § 7º, do Có
digo de Processo Penal. 

É que suposta violação das garantias constitucionais mencionadas confi
guraria, aqui, o que se chama mera ofensa reflexa, também dita indireta, à 
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Constituição da República, porque eventual juízo sobre sua caracterização 
dependeria de reexame prévio do caso à luz das normas infraconstitucionais, 
em cuja incid--encia e interpretação, para o decidir, se apoiou o acórdão 
impugnado, designadamente regras do Código de Processo Penal. 

É, a propósito, velhíssima a postura deste Corte no sentido de que, se, 
para provar contrariedade à Constituição, se deva, antes, demonstrar ofen
sa à lei ordinária, então é esta que conta para efeito de juízo de 
admissibilidade do recurso extraordinário ( cf., por todos, RE nº 92.264-SP, 

Rel. Min. DECIO MIRANDA, in TfJ 94/462-464). E este enunciado sinte
tiza raciocínio de certa simplicidade, que está no seguinte. 

É natural que, propondo-se a Constituição como fundamento jurídico 
último, formal e material, do ordenamento, toda questão jurídico-normativa 
apresente ângulos ou aspectos de algum modo constitucionais, em coer--encia 
com os predicados da unidade e da lógica que permeiam toda a ordem jurí
dica. 

Mas tal fenômeno não autoriza que, para efeitos de admissibilidade de 
recurso extraordinário, sempre se dê relevo ou prevalência à dimensão cons
titucional da quaestio iuris, sob pretexto de a aplicação da norma ordinária 
encobrir ofensa à Constituição, porque esse corte epistemológico de natu
reza absoluta equivaleria à adoção de um atalho que, de um lado, degradaria 
o valor referencial da Carta, barateando-lhe a eficácia, e, de outro, aniquila
ria todo o alcance teórico das normas infraconstitucionais, enquanto 
materialização e desdobramento necessário do ordenamento, destinadas, 

que são, a dar atualidade, conseqüência e sentido prático ao conteúdo 
normativo inscrito nas disposições constitucionais. 

Tal preponderância só quadra à hipótese de o recurso alegar e demons
trar que o significado normativo atribuído pela decisão ao texto da lei subal
terna, no ato de aplicá-la ao caso, guarde possibilidade teórica de afronta a 
princípio ou regra constitucional objeto de discussão na causa. E, ainda as
sim, sem descurar-se da falácia de conhecido estratagema retórico que, no 
recurso, invoca, desnecessariamente, norma constitucional para justificar 
pretensão de releitura da norma infraconstitucional aplicada, quando, na 
instância ordinária, naõ se discutiu ou, o que é mais, nem se delineie eventu
al incompatibilidade entre ambas. É coisa que não escapou ao velho prece
dente da Corte, do qual consta o seguinte: 

"[ ... ] observo, em relação [à questão consti
tucional], que é incomum que, para se inter-
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pretar um texto infraconstitucional, haja ne
cessidade de, para reforçar a exegese, se invo
carem textos constitucionais, exceto quando 

seja preciso conciliar a lei ordinária com a 

Constituição por meio da técnica da interpre

tação conforme a Carga Magna." (voto do 

Min. MOREIRA ALVES, no RE nº 147.684, 

Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, in RJT 

148/2). 
Neste caso, não há questão constitucional capaz de tornar admissível o 

recurso extraordinário, porque o que, no fundo, sustenta o recorrente é 

que, aplicando normas subalternas, revestidas de incontroversa constitu

cionalidade formal e material, a fatos insuscetíveis de rediscussão nesta via, 

quando não poderia tê-lo feito, porque tais fatos não corresponderiam às 

suas fattispecie abstratas, teria o tribunal a quo proferido decisão errônea 

( errar in iudicando ), cujo resultado prático implicaria violação de normas 

constitucionais. É hipótese típica do que se costuma definir como ofensa 

reflexa ou indireta, que, a bem ver, não tipifica ofensa alguma à Constitui

ção. 
Desse modo, nem se excogita existência de repercussão geral, que só 

convém a questões constitucionais. 
Não conheço, pois, do recurso no tocante a tal alegação. 

2. Mas examino a de uso de prova ilícita. 

O cumprimento do mandado de busca e apreensão pela polícia militar 

não fere os §§ 4º e 5º do art. 144 da Constituição Federal. Eis o que esta 

prescreve: 
"§ 5º - às polícias civis, dirigidas por delega
dos de polícia de carreira, incumbem, ressal

vada a competência da União, as funções de 

polícia judiciária e a apuração de infrações 
penais, exceto as militares. 

§ 5º - às polícias militares cabem a polícia 
ostensiva e a preservação da ordem pública; 
aos corpos de bombeiros militares, além das 

atribuições definidas em lei, incumbe a exe-
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cução de defesa civil." 
Dessas normas tira-se que não houve usurpação de competência, porque 

não foram realizados atos de investigação nem de instrução, reservados à 
função de polícia judiciária. 

O mandado de busca e apreensão foi expedito em resposta à solicitação 
feita por comandante da polícia militar, em virtude da verificação de tráfico 
de drogas, na localidade, pelo Serviço Reservado da Companhia da polícia 
militar ( fl. 46). 

Sobre este aspecto, foi esta a decisão de juízo de primeiro grau, integral-
mente subscrita pelo acórdão recorrido: 

'1\ defesa alega a invalidade da prova trazida 
aos autos, posto que entende obtida por meio 
ilícito. Como primeira preliminar, diz que o 
mandado de busca e apreensão não poderia 
ser deferido por este Juízo à Polícia Militar, 
por falta de competência constitucional para 
a apuração de infrações penais. 
Tal alegação improcede posto que a busca e 
apreensão determinada por este Juízo, para 
ser cumprida pela Polícia Militar, não ofende 
a Carta Magna, eis que a medida é meramen
te cautelar e não enseja, por si só, em ato de 
apuração de apreensão do próprio corpo de 
delito, que no caso se constituía na substân
cia causadora de dependência física e psiquíca 
apreendida. 
Tratou-se a providência deferida, de medida 
cautelar de caráter emergencial, e neste par
ticular, não contrariou o texto constitucional, 
eis que não esgotante das apurações a serem 
levadas a termo pela Polícia Judiciária Esta
dual. 
Importante ressaltar, como aliás antes expos
to nas informações prestadas às fls. 92, que o 

mandado teve seu cumprimento direcionado à 

autoridade policial militar porque as sindicân

cias preliminares relativas aos locais suspeitos 
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foram realizadas pelo Serviço de Informações 

da Unidade Policial Militar local, sendo de bm 
sendo que os mandados fossem cumpridos 
pelos funcionários públicos estaduais que rea

lizaram as diligências anteriores. 

A competência constitucional da Polícia Civil 

foi respeitada, eis que o auto de prisão em fla

grante delito foi lavrado pela Autoridade Po

licial Civil, na Delegacia de Polícia desta Ci

dade, assim como todo o inquérito foi presi

dido pela dita Autoridade, sendo também cer

to que os laudos periciais, tanto o preliminar 

quanto o toxicológico definitivo foram con

feccionados por servidores policiais civis. 

A busca e apreensão realizada nestas circuns

tâncias por Policiais Militares não viola o tex

to constitucional, posto que tratou-se, como 

já dito, de mera medida cautelar emergencial 

que objetivou a obtenção da prova do crime 

em apuração, consubstanciada na apreensão 
do corpo de delito, que, no caso, é a própria 
Cannabis Sativa Lineu, conecida como MA

CONHA." (fls. 166-167) 
A ação, como se vê, cabia no âmbito de atribuições conferidas à polícia 

miltar, podendo ser classificada como atividade de polícia ostensiva e de 

preservação da ordem pública. 

A Corte, aliás, já se manifestou a respeito, em caso idêntico, no ulgamento 

do HC nº 91.481, (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Dje de 23.10.2008): 

BUSCA E APREENSÃO - TRÁFICO DE 

DROGAS - ORDEM JUDICIAL - CUM

PRIMENTO PELA POLÍCIA MILITAR. 

Ante o disposto no artigo 144 da Constitui

ção Federal, a circunstância de haver atuado 

a polícia militar não contamina o flagrante e a 

busca e apreensão realizadas. AUTO CIR

CUNSTANCIADO - § 7º DO ARTIGO 245 

DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 
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Atende ao disposto no § 7º do artigo 245 do 
Código de Processo Penal procedimento a 
revelar auto de prisão em flagrante assinado 
pela autoridade competente, do qual constam 
o condutor, o conduzido e as testemunhas; 
despacho ratificando a prisão em flagrante; 
nota de culpa e consciência das garantias cons
titucionais; comunicação do recolhimento do 
envolvido à autoridade judicial; lavratura do 
boletim de ocorrência; auto de apreensão e 
solicitação de perícia ao Instituto de Crimina
lística. 

Por fim, a prisão em flagrante poderia ser efetivada por qualquer pessoa 
(art. 301 do Código de Processo Penal), ato porque se considera existente 
tal situação, nos crimes permanentes, enquanto não cesse a permancência 
(art. 303 do CPP). Não havia óbice, portanto, a que os policiais militares a 
tivessem realizado. 

Também com relação a estoutro aspecto, a Corte já decidiu: 
EMENTA: - Habeas Corpus. Paciente con
denado como incurso no art. 12, da Lei nº 
6.368, de 1976, à pena de 6 anos de reclusão 
e 100 dias-multa. 2. Sustentação de que a con
denação fora embasada em prova ilícita, obti
da no domicílio do paciente. 3. Parecer da 
Procuradoria-geral da República pelo 
indeferimento do writ. 4. Não há falar-se em 
ilicitude de prova, com a busca domiciliar 
ocorrida, eis que à vista de flagrante delito. 5. 
Habeas corpus indeferido. (HC nº 73.921, 
Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, DJ de 
18.08.2000) 

3. Isto posto, conheço, em parte, do recurso extraordinário e, na parte 
conhecida, nego-lhe provimento. 

Ministro CEZAR PELUSO 
Relator 
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EXTRATO DE ATA 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 404.593-1 

PROCED. : ESPÍRITO SANTO 
RELATOR : MIN. CEZAR PELUSO 

RECORRENTE (S) :RONALDO BELO DE CARVALHO 

ADVOGADO (AIS) :AMARILDO DE LACERDA BARBOSA 

RECORRIDO (NS) :MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ES-

PÍRITO SANTO 

Decisão: A Turma, à unanimidade, conheceu, em parte, do recurso e, na 

parte conhecida, negou-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. 

Ausentes, justificadamente, neste julgamento, os Senhores Ministros Celso 

de Mello e Joaquim Barbosa. 2ª Turma, 18.08.2009. 

Presidência da Senhora Ministra Ellen Gracie. Presentes à sessão os Se

nhores Ministros Cezar Peluso e Eros Grau. Ausentes, justificadamente, os 

Senhores Ministros Celso de Mello e Joaquim Barbosa. 

Subprocurador-geral da República, Dr. Francisco Adalberto Nóbrega. 

Carlos Alberto Catanhede 
Coordenador 
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4. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA 
Reclamação nº 2008.030687-2, de São José 

Relator: Des. Subst. Victor Ferreira 

RECLAMAÇÃO. PEDIDO MINISTERIAL DE BUSCA E APREEN
SÃO A SER CUMPRIDA PELA POLÍCIA MILITAR. LEGITIMIDA
DE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE INVES
TIGAÇÃO PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE EX
CLUSIVIDADE DAS FUNÇÕES DE POLÍCIA JUDICIÁRIA NO ÂM

BITO ESTADUAL. MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. 
PARTICULARIDADES DO CASO QUE EXIGEM ATUAÇÃO IME
DIATA DO ESTADO. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DA PO
LÍCIA MILITAR EVIDENCIADA. RECURSO PROVIDO. 

Em regra, os mandados de busca e apreensão serão cumpridos pela Polí
cia Civil. Todavia, dadas as particularidades do caso concreto, não há óbice 
na execução pela Polícia Militar, uma vez que o art. 144 da Constituição 
Federal, ao tratar dos órgãos da segurança pública, estabelece exclusividade 
das funções de polícia judiciária tão-somente para a Polícia Federal em rela
ção à União, o que não ocorre no âmbito estadual. 

A segurança pública é o objetivo maior a ser perseguido pelos órgãos 
respectivos do Poder Público, que deve usar de todos os instrumentos cons
titucionais e legais à disposição. Tanto é assim que está prevista no preâm
bulo da Constituição Federal como um dos objetivos do Estado democráti
co, constituindo, também, direito fundamental (art. 5º, caput, CD), direito 
social ( art. 6º, caput, CF) e dever do Estado ( art. 144, caput, CF). 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reclamação nº 2008.030687-
2, da Comarca de São José (2ª Vara Criminal), em que é Reclamante a 
Justiça, por seu Promotor, e Reclamado o Juiz de Direito da 2ª Vara Crimi
nal da Comarca de São José: 

ACORDAM, em Primeira Câmara Criminal, por votação unânime, jul
gar procedente a Reclamação para deferir a busca e apreensão, a ser cum
prida na forma pleiteada pelo Ministério Público. 
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RELATÓRIO 
O setor de inteligência do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) da 

Polícia Militar de Santa Catarina realizou investigação da prática de tráfico 
de drogas, porte de armas, corrupção de menores e outros crimes no distri
to de Forquilhinhas, Comarca de São José, encaminhando relatório ao re
presentante do Ministério Público, que formulou pedido de busca e apreen
são, a ser cumprida pela Polícia Militar nos endereços indicados no referido 
relatório (fls. 60 e 61). 

O pleito foi indeferido pelo MM. Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca 
de São José, sob o fundamento de que as funções de polícia judiciária e a 
apuração de infrações penais são atribuições exclusivas da Polícia Civil, ca
bendo à Polícia Militar tão-somente o policiamento ostensivo e a preserva
ção da ordem pública, considerando que a situação em apreço não configu
ra emergência (fls. 62 e 63). 

O representante de Ministério Público apresentou novo pedido de expe
dição de mandados de busca e apreensão, que deveriam ser cumpridos pela 
Polícia Militar, tendo em vista a sensação de insegurança entre os habitantes 
da comunidade, alegando legitimidade ativa do Parquet, necessidade de 
manutenção do sigilo e melhor condição de efetivo apresentada pelo BO PE, 
tendo em vista as imensas dificuldades enfrentadas pela Polícia Civil ( fls. 64 
a 69). 

Novamente houve por berna MM. Juiz a quo indeferir a medida, por não 
se tratar de atribuição da Polícia Militar, protegendo-se os cidadãos de "atos 
arbitrários e procedimentos equivocados efetuados por funcionários incom
petentes", indicando como solução a redistribuição de recursos, para apare
lhamento da Polícia Civil (fls. 95 a 97). 

Irresignado, o Promotor de Justiça apresentou reclamação, com fulcro 
no art. 243 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. 

Argumentou, em síntese, que o art. 242 do Código de Processo Penal 
faculta ao Ministério Público requerer buscas, pois atua como parte, optan
do o órgão Ministerial pelo cumprimento da medida pela Polícia Militar, 
resguardando-se o sigilo das informações, essenciais em medidas cautelares 
desta espécie, e por razões de logística, diante do efetivo superior e de fácil 
mobilização. Frisou que após cumpridos os mandados de busca e apreensão 
a autoridade civil poderia tomar as providências finais, formalizando inqué
rito policial ou auto de prisão em flagrante, a critério do Ministério Público, 
pois o inquérito policial é prescindível. Asseverou que o Ministério Público 
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pode promover diretamente a investigação criminal, possuindo autonomia 
para demandar diretamente a busca e apreensão e encetar diligências, ainda 
que utilize outros órgãos ligados à segurança pública, como a Polícia Mili
tar. Trouxe exemplos de diferentes órgãos atuantes na apuração de práticas 
criminosas, como a Polícia Militar Ambiental, Banco Central, Receitas Fe
deral e Estadual, bem como forças-tarefa constituídas pela junção de servi
dores de diferentes instituições, muitas vezes sem participação das polícias 
judiciárias. Referenciou o ocorrido nos autos nº 064.07.024516-2, da 2ª 
Vara Criminal da Comarca de São José, em que o Juiz indeferiu busca e 
apreensão pela Polícia Militar, remetendo os autos à Polícia Civil sem a ne
cessária abertura de vista ao Parquet. Acrescentou que naquele caso as in
formações foram amplamente divulgadas na rede mundial de computado
res, o que acarretou prejuízo às investigações, além da autoridade policial, 
mesmo passados cinco meses ,não haver realizado as diligências por falta de 
efetivo. Afirmou, por fim, que os investigados no presente caso comandam 
o narcotráfico local, mantendo a maior parte das drogas dentro de residên
cias, aliciam adolescentes, praticam furtos e roubos, ameaçam moradores e 
impõem a "lei do silêncio", de forma que a ação do Estado é absolutamente 
necessária, sob pena de impunidade. 

Postulou, então, liminarmente, a expedição de mandados de busca e apre
ensão, reformando-se, ao final, o ato objurgado. 

A autoridade reclamada prestou informações (fls. 211 a 218). 
A douta Procuradoria-geral de Justiça, em parecer da lavra do Procura

dor Robison Westphal, opina pela procedência da reclamação (fls. 222 a 
228). 

VOTO 
Importa salientar, de início, a possibilidade de investigação criminal por 

parte do Ministério Público. 
Nos termos do art. 129, I, VII e VIII, da Constituição Federal, a promo

ção da ação penal pública e o controle externo da atividade policial constitu
em funções institucionais do Ministério Público, sendo-lhe facultado requi
sitar diligências e instauração de inquérito policial: 

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: 
I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei; 
[ ... ] 
VIII - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito 
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policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações proces
suais; 

Disto decorre, logicamente, a possibilidade de investigação, observando
se conhecida regra de hermenêutica: quem pode o mais, pode o menos. 

Ademais, é cediço que o inquérito policial é mera peça informativa, pres
cindível para oferecimento da denúncia, caso entenda o Promotor de Justi
ça que autoria e materialidade da infração penal estejam comprovados por 
outros meios, nos termos do art. 46, § 1 º, do Código de Processo Penal. 

É da Jurisprudência desta Corte: 
APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DO PROCESSO EM RA

ZÃO DA AUSÊNCIA DE INQUÉRITO POLICIAL. PEÇA DISPEN
SÁVEL. DENÚNCIA EMBASADA EM DOCUMENTOS SUFICIEN
TES E QUE EVIDENCIAM A MATERIALIDADE DO CRIME E IN
DÍCIOS DA AUTORIA. EIVA INEXISTENTE. 

Não é essencial ao oferecimento da denúncia a instauração de inquérito 
policial, desde que outros documentos atribuam credibilidade à imputação 
[ ... ] (Apelação criminal n. 2007.050470-5, de Joinville, rel. Des. Sérgio Pa
ladino, j. 11-12/07). 

Conforme salientado pelo operoso Promotor de Justiça, Dr. Alexandre 
W Lemos, o Ministério Público é parte no processo penal, e como tal pode 
apresentar requerimento de busca e apreensão, conforme preceitua o art. 
24 2 da Lei Processual. 

Em regra, os mandados de busca e apreensão serão cumpridos pela Polí
cia Civil. Todavia, dadas as particularidades do caso, não há óbice na execu
ção pela Polícia Militar. 

Isto porque o art. 144, § 1º, IV da Constituição Federal, que trata dos 
órgãos da segurança pública, estabelece exclusividade das funções de polí
cia judiciária tão-somente para a Polícia Federal em relação à União. 

Por outro lado, não há falar em exclusividade no âmbito estadual, por 
ausência de previsão no § 4º do referido dispositivo: 

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

I - polícia federal; 
II - polícia rodoviária federal; 
III - polícia ferroviária federal; 
IV - polícias civis 
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V - polícias militares e corpos de bombeiros militares. 
§ 1 º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organi

zado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a: Emen

das/Emc/emc 19.htm 
[ ... ] 
IV - exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União. 

[ ... ] 
§ 4º - às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, 

incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judici
ária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. 

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PROCEDI

MENTO INTERNO NO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENSÃO DE 
ACESSO AOS AUTOS. PREJUDICIALIDADE. PODER INVESTIGA
TÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGALIDADE. INVESTIGA
ÇÃO. INOCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO. 

[ ... ] 4. Não é, portanto, da índole do direito penal a feudalização da in
vestigação criminal na Polícia e a sua exclusão do Ministério Público. Tal 
poder investigatório, independentemente de regra expressa específica, é 
manifestação da própria natureza do direito penal, da qual não se pode dis

sociar a da instituição do Ministério Público, titular da ação penal pública, a 
quem foi instrumentalmente ordenada a Polícia na apuração das infrações 
penais. 5. Diversamente do que se tem procurado sustentar, como resulta 
da letra do seu artigo 144, a Constituição da República não fez da investiga
ção criminal uma função exclusiva da Polícia restringindo-se, como se res
tringiu, tão-somente a fazer exclusivo, sim, da Polícia Federal o exercício da 
função de polícia judiciária da União (parágrafo 1º, inciso IV). Essa função 
de polícia judiciária - qual seja, a de auxiliar do Poder Judiciário-, não se 
identifica com a função investigatória, isto é, a de apurar infrações penais, 
bem distinguidas no verbo constitucional como exsurge, entre outras dispo
sições, do preceituado no parágrafo 4º do artigo 144 da Constituição Fede
ral, verbis: "§ 4º às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de car
reira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia 
judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares.". Tal norma 
constitucional, por fim, define, é certo, as funções das policias civis, mas 
sem estabelecer qualquer cláusula de exclusividade. 6. O exercício desse 
poder investigatório do Ministério Público não é, por óbvio, estranho ao Di-
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rei to, subordinando-se, à falta de norma legal particular, no que couber, 
analogicamente, ao Código de Processo Penal, sobretudo na perspectiva da 
proteção dos direitos fundamentais e da satisfação do interesse social. 7. ''A 
participação de membro do Ministério Público na fase investigatória crimi
nal não acarreta o seu impedimento ou suspeição para o oferecimento da 
denúncia." (Súmula do STJ, Enunciado nº 234) [ ... ] (HC 54.719/RJ, rel. 
Min. Hamilton Carvalhido, j. 28-6-07). 

Esta Corte não discrepa: 
INTERVENÇÃO DO PARQUET NO INQUÉRITO POLICIAL -

POSSIBILIDADE - VEDAÇÃO DE ATUAÇÃO TÃO-SOMENTE NA 
PRESIDÊNCIA DA PEÇA INFORMATIVA - COLETA DE DEPOI
MENTOS E AUXÍLIO NAS INVESTIGAÇÕES PLENAMENTE POS
SÍVEL - PODER INVESTIGATÓRIO DECORRENTE DE PREVISÃO 
LEGAL - ART. 8º, INCISOS II E IV, E §2º, DA LEI COMPLEMEN
TAR 75/93 - INTERCESSÃO NA INVESTIGAÇÃO POLICIAL QUE 
CONSTITUI GARANTIA DO PLENO EXERCÍCIO DA ATRIBUI
ÇÃO CONSTITUCIONALMENTE PREVISTA NO ART. 129, INCISO 
I, DA "CARTA DA PRIMAVERA''. 

"Como vem orientando o Superior Tribunal de Justiça, ao Ministério 
Público é vedado tão-somente presidir o inquérito policial, podendo, como 
titular da ação penal pública, proceder a investigações, colhendo, inclusive, 
depoimentos, o que de forma alguma acarreta o seu impedimento ou sus
peição para o futuro oferecimento da ação penal. Ademais, é sabido, a au
sência de inquérito policial não obsta o oferecimento da denúncia nos ter
mos do art. 46, § 1º, do CPP.'' (Des. Jorge Mussi) [ ... ] (Apelação Criminal 
n. 2006.027969-6, da Capital, rel. Des. Subst. José Carlos Carstens Kõhler. 
J. 5-6-07). 

De fato, a segurança pública é o objetivo maior a ser perseguido pelos 
órgãos respectivos do Poder público, que deve usar de todos os instrumen
tos constitucionais e legais à disposição. 

Tanto é assim que a segurança está prevista no preâmbulo da Constitui
ção Federal como um dos objetivos do Estado democrático, constituindo, 
também, direito fundamental (art. 5º, caput, CF), direito social (art. 6º, 
caput, CF) e dever do Estado ( art. 144, caput, CF). 

A situação descrita no relatório elaborado pela Polícia Militar é crítica. 
O comércio de entorpecentes ocorreria diariamente, adolescentes estariam 
sendo corrompidos ao atuarem no tráfico, e conseqüentemente diversos 
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outros crimes seriam praticados, como roubos, furtos, ameaças e porte ile
gal de armas de fogo, instalando-se sensação de impunidade e insegurança 
no meio social. 

Portanto, a gravidade do caso recomenda a medida excepcional, tendo 
em vista as deficiências de efetivo da Polícia Civil na Comarca, retratados 
pelo representante Ministerial. 

O vazamento de informações e a demora ocorridos no caso dos autos n. 
064.07.024516-2 devem ser evitados, como forma de impedir que os crimi
nosos, cada vez mais organizados, esquivem-se da ação do sistema de Justi
ça. 

Não é possível aguardar a burocrática redistribuição de recursos para 
aparelhamento da Polícia Civil enquanto o Batalhão de Operações Especi
ais da polícia Militar possui condições de agir imediatamente, uma vez que 
bens jurídicos extremamente relevantes, como a vida, a saúde, o patrimônio 
e a segurança da comunidade local correm risco diário. 

Acresce que os policiais militares, que diuturnamente realizam prisões 
em flagrante e apreensões, por certo possuem conhecimentos suficientes, 
inclusive jurídicos, para cumprimento dos mandados em questão . 

Afinal, o "estudo da situação" realizado traz condutas em tese típicas -
definindo a participação de cada suspeito-, levantamento fotográfico e ge
ográfico, assim como depoimento de testemunhas. 

O fato de representar pela expedição de mandado, por si só, denota ciên
cia do disposto no art. 5º, XI, da Constituição Federal. 

É de conhecimento público que praças e oficiais recebem formação nas 
áreas do direito que lhes competem, de maneira que estes últimos partici
pam, inclusive, dos Conselhos de Justiça Militar, atuando como Juízes ( art. 
125, § 5º, CF). 

Por derradeiro, cumpre salientar que este Tribunal, em recentes julga
dos, assentou a possibilidade da Polícia Militar executar interceptações tele
fônicas e mandados de busca e apreensão: 

INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - PROCEDIMENTO EFETU
ADO PELA POLÍCIA MILITAR - POSSIBILIDADE - ESCUTAS AN
TECEDIDAS DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL (LEI N. 9296/96) -
INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA NAS VOZES GRAVADAS E DE 
TRANSCRIÇÃO DE TODAS AS CONVERSAS QUE NÃO INVALI
DAM AS INFORMAÇÕES COLETADAS - CONFIRMAÇÃO, ADE
MAIS, PELA PROVA ORAL PRODUZIDA - VALIDADE - PREJUDI-
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CIAL AFASTADA [ ... ] (Apelação Criminal n. 2007.006451-7, de Mafra, 
rel. Des. Jorge Mussi, j. 3-7-07). 

HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE POR TRÁFICO 
DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE RELAXAMENTO FUNDADO 
NO ARGUMENTO DE QUE O MANDADO DE BUSCA E APREEN
SÃO FOI CUMPRIDO POR AUTORIDADE INCOMPETENTE. EIVA 
NÃO VERIFICADA. AUTO FORMALMENTE PERFEITO. OBSER
VÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE CONS
TRANGIMENTO ILEGAL. 

A Polícia Militar é competente para cumprir mandado de busca e apre
ensão destinado à apuração de crime comum, hediondo ou a este equipara
do, visto que o Decreto Estadual n. 660/07 veda apenas a investigação de 
crime de menor potencial ofensivo [ ... ] (Hábeas Corpus n. 2008.005571-7, 
de Canoinhas, rel. Des. Sérgio Paladino, j. 1-4-08). 

Em decorrência, voto pela procedência da reclamação para deferir a busca 
e apreensão, a ser cumprida na forma pleiteada pelo Ministério Público. 

DECISÃO 
Nos termos do voto do relator, esta Primeira Câmara Criminal, à unani

midade de votos, resolveu julgar procedente a reclamação para deferir a 
busca e apreensão, a ser cumprida na forma pleiteada pelo Ministério Públi
co. 

O julgamento, realizado no dia 30 de setembro de 2008, foi presidido 
pelo Exmo. Sr. Des.Solon d'Eça Neves, com voto, e dele participou a Exmª. 
Srª. Desª. Rejane Andersen. 

Lavrou parecer pela douta Procuradoria-geral de Justiça o Exmo. Sr. 
Procurador Robison Westphal. 

Florianópolis, 30 de setembro de 2008 

Victor Ferreira RELATOR. 
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5. PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO Nº 769.401.5/ 
7-00, da Comarca de OSASCO, sendo apelantes e reciprocamente apela
dos FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE OSASCO e ALEXANDRE RHOLF DE MORAIS. 

ACORDAM, em Décima Terceira Câmara de Direito Público do E. Tri
bunal de Justiça do Estado de São Paulo, por votação unânime, dar parcial 
provimento ao recurso do autor, não conhecer dos recursos das rés e dar 
parcial provimento ao reexame necessário, nos termos do voto do Relator. 

Presidiu o julgamento, com voto, o Desembargador FERRAZ DE 
ARRUDA e dele participou o Desembargador IVAN SARTORI. 

São Paulo, 25 de março de 2009. 

VOTO Nº: 7.666 

BORELLI THOMAZ 
Relator 

APELAÇÃO Nº: 769.401.5/7-00 
COMARCA: OSASCO 
APELANTES E RECIPROCAMENTE APELADOS: FAZENDA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO E PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
OSASCO e ALEXANDRE RHOLF DE MORAIS 

Responsabilidade civil - Apelação - Ausência de recolhimento de porte de 

remessa e retomo - Valor não englobado nas custas judiciais - Dispensa restrita 

ao preparo - Previsão do§ lº do art. 511 do CPC - Inteligência da Lei Estadual 

nº 11.608/2003 ( artigo 2o, § único, incisos II e Ili) - Recursos das rés não 

conhecidos. 

Responsabilidade Civil - Indenização por danos morais e materiais - Cida-
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dão arbitrariamente confundido com bandido - Disparos de arma de fogo e 

posterior submissão a agressões físicas e verbais em indevida abordagem -
Prova nesse sentido - Incolumidade dos cidadãos - Responsabilidade reconhe

cida - Critério para fixação do valor - Critério para juros m oratórios - Recur

so do autor provido em parte - Reexame necessário provido em parte. 

Responsabilidade Civil do Estado - Honorários de advogado - Critérios para 

jixa,ção - Improvimento que se dá ao recurso do autor. 

Litigância de má fé - Inocorrência - Defesas que se inserem em teses co

mumente apresentadas em Juíw - Recurso do autor desprovido. 

Ao relatório da r. sentença, aqui adotado, acrescenta-se ter sido julgada 
procedente ação ordinária por danos morais e materiais decorrentes de agres
siva abordagem feita por guardas civis metropolitanos e disparos de tiros 
por policial militar contra o autor. 

Irresignadas, apelam as partes. A Fazenda do Estado e a Prefeitura Mu
nicipal de Osasco pela inversão do julgado, ou, subsidiariamente, pela redu
ção da verba indenizatória. O autor, por sua vez, pela majoração dessa ver
ba, bem como da honorária. Prequestiona a matéria. Recursos bem proces
sados e respondidos (fls. 787/795, 798/812, 815/820 e 821/841). Houve 
remessa para reexame necessário. 

É o relatório. 

De início, acolhe-se a preliminar arguí da pelo autor, de deserção dos 
recursos interpostos pelas rés, por não recolhimento do porte de remessa e 
retorno dos autos. 

Cumpre ressaltar haver distinção entre preparo e porte de remessa e de 
retorno, conforme o disposto no artigo 511 do estatuto processual. 

O primeiro, preparo, refere-se ao gênero despesas processuais definidas 
nos artigos 19 e 20, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, nelas 
incluídas as custas e ainda indenização de viagem, diária de testemunha e 
remuneração do assistente técnico. 

E o segundo, porte de remessa e retorno, é verba alusiva ao que for devi
do à empresa realizadora do serviço de postagem e remessa do processo, 
vale dizer, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, expressamente dis
posto no artigo 511 do Código de Processo Civil quanto a ser esta verba 
devida para interposição do recurso, comportando seu recolhimento quan
do da sua realização. 
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Observe-se esta precisa lição da Ministra ELIANA CALMON, posta 
no Resp 449 .123-SC: custas são o preço decorrente da prestação da ativida

de jurisdicional, desenvolvida pelo Estado-juiz através de suas serventias e 
cartórios. Emolumentos são o preço dos serviços praticados pelos serventuários 
de cartório ou serventias não oficializados, remunerados pelo valor dos servi
ços desenvolvidos e não pelos cofres públicos. Despesas, em sentido restrito, 
são a remuneração de terceiras pessoas acionadas pelo aparelho jurispruden

cial, no desenvolvimento da atividade do Estado-juiz. 
A dispensa definida no parágrafo primeiro do mencionado artigo 511 é 

restrita ao preparo, assim entendido o gênero despesa, conforme acima con
ceituado, não incluído o que for devido pela empresa realizadora do serviço 
público federal (artigo 21, inciso X, da Lei Maior). 

Por outra, a lei estadual 11.608 de 29/12/03 (Lei de Custas) excluiu da 
taxa judiciária as despesas com o porte de remessa e retorno dos autos ( art. 
2o, parágrafo único, inciso II). 

Portanto, não estão as Fazendas Públicas dispensadas do recolhimento 
do porte de remessa e de retorno por ocasião da interposição de recurso. 

Nesse sentido, confira-se acórdão da lavra do Desembargador Rui Stoco, 
desta C. Câmara, assim ementado: Agravo de Instrumento. Apelação inter
posta pela Fazenda do Estado. Exigibilidade de porte de remessa e retomo dos 

autos. Ausência de recolhimento. Deserção decretada. Inconformismo. Des

pesas suportadas por terceiros estranhos a lide, que não se confundem com 
custas ou emolumentos. Posição assente do STl Decisão mantida. Recurso 
não provido. (AC nº 611.226-5/0-00, j. 13.12.06) 

Desta forma, de rigor o não conhecimento dos recursos interpostos pe
las rés. 

Prossegue-se no julgamento, no entanto, por força do reexame necessá
rio. 

Narra a inicial que, na madrugada do dia 01.12.04, o autor voltava para 
sua casa, dirigindo seu veículo. Equivocou-se na saída para a Marginal da 
Rodovia Castelo Branco, adentrou rua sem saída, e, enquanto tentava se lo
calizar e situar, houve disparos de arma de fogo em sua direção, feitos por 
homem fardado e de boina, que estava dentro de posto de combustível e, 
ferido em seu rosto e costas, conseguiu acelerar seu veículo em contramão, 
logrando parar na Rua Erasmo Braga. 

Apesar disso, conseguiu fazer ligação em seu telefone celular para um 
amigo, mas foi abordado por guardas civis metropolitanos, integrantes de 
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guarnição composta de três viaturas, que passaram, armas em punho, a lhe 
desferir socos e pontapés, sob acusação de ser marginal, e, colocado alge
mado no "guarda presos" de uma das viaturas, só não foi dali levado por 
conta da chegada de viatura da policia militar, acionada pelo seu amigo, que 
a tudo estava ouvindo pelo telefone. 

Por esses fatos, sinteticamente resumidos (sic), entendeu ter sofrido da
nos morais, motivo por que ajuizou esta ação para ter indenização, também 
por danos materiais. 

Há prova de que, na noite do dia 31.11.04, houve assalto à empresa 
Metrofíle Gerenciamento de Logística e Arquivo Ltda. (localizada no pon
to em que aconteceram os fatos acima), empreendido por mais de 20 bandi
dos que, com a aproximação da polícia, empreenderam fuga, deixando para 
trás um dos comparsas, que ali estava na rendição de funcionários. Para 
atendimento dessa ocorrênda agiram conjuntamente guarda civil metropoli
tana de Osasco e a Polícia Militar, em campana para aguardo de eventual 
retorno dos meliantes à empresa, para resgate do bandido que ali permane
cera. 

Por isso confundiram o autor com o tal assaltante, confusão, no entanto, 
e para dizer o mínimo, decorrente de equivocada investida por parte dos 
guardas e mesmo de policiais, de que resulta indisputada a ocorrência dos 
danos descritos na petição inicial. 

Em decorrência dos disparos, o autor sofreu ferimentos, atestados como 
de natureza leve ( fls. 244 ), atingido em área do rosto sensível à mastigação 
e pressão local, devido à permanência de fragmentos dos projéteis deflagrados 
(fls. 428). 

Conforme atesta o laudo de vistoria ( fls. 204/206), o veículo do autor foi 
atingido por tiros no vidro posterior, parachoques dianteiro e traseiro, tam
pa do portamalas, porta dianteira e paralama, e foram retirados de seu inte
rior 02 projéteis, ressaltada a existência de outros dois alojados sob o 
estofamento do encosto do banco esquerdo e assento do banco dianteiro. 

Dos projéteis retirados, o perito criminal identificou ter sido um deles 
deflagrado por arma de fogo calibre .38 ou .357, e o outro por arma de fogo 
calibre .40 (fls. 205/206). 

Realizado o confronto de balística entre os projéteis e as armas de fogo 
dos policiais militares, consignou-se que o projétil anteriormente atribuído 
à arma de calibre .40" foi deflagrado por arma 9mm, concluindo a perícia, 
desta forma, que ambos não foram disparados por aquelas armas ( fls. 340/ 
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342). 
Apresentado pelo autor outro projétil (fls. 308), inferiu a perícia que o 

mesmo fora disparado por arma calibre 38 ( fls. 311). 
Efetuado laudo pericial complementar, de projétil retirado do assento do 

banco dianteiro, concluiu a perícia pelo seu deflagramento por arma calibre 
38 (fls. 350/351). 

Dir-se-ia que tal comprovaria que os disparos efetivamente não foram 
empreendidos por policial militar, não fosse o fato de que os policiais milita
res também portam e usam armas calibre 38, consoante se infere do termo 
de declaração confirmado por depoimento em juízo tomados da policial 
militar Karin Cristina Camargo (fls. 254/256 e 715), presente na ocorrên
cia. 

Ademais, os policiais militares estavam no posto de combustível, local 
dos disparos, consoante atesta o termo de declarações tomado de Benedito 
da Silva Júnior (fls. 171/174), guarda civil municipal: ( ... ) Passados alguns 
minutos, enquanto o declarante, seu parceiro e outros CGMs ainda faziam 
va"eduras no interior da empresa, pode ouvir o barulho de disparos de arma 
de fogo, fato este que achou por bem, então, sair com a viatura para verificar 
o que estava oco"endo. Ao sair da empresa pela Portaria 02, preliminarmen
te, o declarante observou a presença de duas viaturas da Policia Militar na 
primeira rua à esquerda da Portaria 02, e um pouco mais à frente deparou-se 
com o motorista do Sargento Neves na calçada da empresa ainda, co"endo 
em sentido contrário, quando indagou-lhe sobre o que teria oco"ido, vindo 
este a responder-lhe: "vai no posto"!, "vai no posto"! Ao se deslocarem, isto já 
a uns 50 metros do posto, o declarante visualizou o sargento NEVES que 
estava no meio da rua, próximo a uma placa de sinalização, acompanhado 
de uma policial feminina, quem lhe disse "olha, um gol prata, bolinha, trocou 
tiros com a policia" ( ... ) Imediatamente a viatura 013 saiu em perseguição do 
referido veículo, o qual adentrou na Rua Erasmo Braga, na contramão de 
direção, vindo a parar somente quando a rua fica sem saída e a viatura já 
estava próxima. 

Daí se conclui não ser possível afastar a responsabilidade da Fazenda do 
Estado de São Paulo, e, ao reverso, é de se a declarar, como bem analisado 
na r. sentença. 

Mesmo modo, é robusta a prova da arbitrária e violenta abordagem em
preendida ao autor pelos guardas civis metropolitanos. 

É o que atesta o depoimento colhido de Diego Ferreira Mendes ( fls. 678/ 
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681), amigo para o qual o autor ligou após ter sido alvejado: ( ... ) Eu ouvi o 
tele/ one celular do autor fazer um barulho que me fez presumir que alguém 
tentava desligar o aparelho, podendo afiançar que era um barulho de tecla do 

tele/ one que estava sendo apertada. Passei a escutar barulhos que se asseme

lhavam a tapas. E o autor continuava pedindo por sua integridade física e 

por sua família, anunciando que era advogado. Durante o período que o tele
fone do autor permaneceu ligado, o que se deu por uns quinze ou vinte minu

tos, ele pediu diversas vezes por sua vida e eu ouvi vários tapas semelhantes a 

agressões. 
No mesmo sentido testemunho visto a fls. 331/332, quando do Inquérito 

Policial: que a depoente presenciou o barulho de sirene ( ... ) que a depoente 

resolveu então sair até a frente da residência acompanhada de sua prima, 

momento em que deparou-se com a vítima Dr. Alexandre fora do veículo e 
com as mãos em cima do capô. Que a depoente percebeu o desespero da 

vítima observando que a mesma estava sendo agredida na região da cabeça. 

Que a depoente e sua prima resolveram deslocarse do portão de sua residên

cia até mais próximo de local onde estava oco"endo a abordagem, ouvindo 
por diversas vezes a vítima dizer que não era assassino, ladrão ou bandido e 
que tinha filhos e era homem de bem, além da vítima afirmar por diversas 
vezes que não iria entrar na viatura, pois acreditava que iam lhe matar. Que a 
vítima, por diversas vezes solicitou que pegassem seus documentos, os quais 
se encontravam no interior do veículo, e que afirmava ser advogado ejá ter 
trabalhado em Delegacia de Policia ( ... ) que a vítima agora já algemada foi 
colocada na viatura, especificamente na parte de trás, momento em que com
pareceram outras viaturas no local ( ... ) neste instante, chega no local uma 
viatura da policia militar, sendo que um de seus integrantes, especificamente o 
motorista desceu da viatura e dirigiu-se até o veiculo da vítima onde encon

trou os documentos da vítima ( ... ) Que deseja ressaltar que aqueles policiais 

da guarda civil de Osasco mandavam a vítima calar a boca todas as vezes 
que ela falava, solicitando-lhe para efetuar uma ligação, pegar seus docu

mentos no interior do veículo. 

Ressalte-se que, nada obstante a abordagem por integrantes de três guar
nições da CGM, nenhum daqueles servidores se dignou sequer a analisar ou 
simplesmente ver documentos pessoais do autor para identificá-lo ou con
firmar sua assertiva de se tratar de advogado militante, ex-escrivão de polí
cia, nem mesmo diante dos seus insistentes pedidos para isso e que apenas o 
militar da guarnição ali chamada pelo seu amigo tomou essa iniciativa. 
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É indisputável ter o autor sofrido injustas lesões corporais, agressões fí
sicas, verbais, bem como foi submetido a constrangimento e humilhação. 

O veículo do autor foi crivado de balas, sendo que uma alojou-se no en
costo de seu banco - a atestar que o autor poderia ter sido fatalmente atin
gido -. Teve estilhaços encravados em seu rosto e costas e, logrando sair da 
linha de tiros, foi estapeado pelos guardas civis metropolitanos, acusado de 
ladrão, algemado e colocado dentro do "camburão", tudo indevidamente e 
às vistas da vizinhança, de modo a mostrá-lo injustamente como delinqüen
te, por conta de estarem os servidores das rés à espreita do nada plausível 
retorno dos bandidos no local para o "resgate" de seu comparsa. 

Além disso, é de ressabido conhecimento que o cidadão, qualquer cida
dão, tem direito subjetivo público à proteção contra qualquer tipo de viola
ção de seus direitos, seja por situações jurídicas - não reconhecimento dos 
valores constitucionais -, seja por situações físicas -agressão, violência, as
sédio, achaques, ataques. 

A situação é mais pérfida quando o ilícito parte do Estado ( sentido gené
rico) ou de qualquer dos seus agentes, pois incumbe a estes, em nome da
quele, zelar pelos direitos e garantias de todos, a evitar qualquer sorte de 
violação deles. 

Há, pois, de se concluir por responsabilidade das rés, cabendo apenas 
resolver sobre em que medida haverá de ser lixada a indenização, verificado 
o inconformismo do autor. 

Vale lembrar, no escólio de Maria Cristina da Silva Carmignani, que a 

concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a responsabilização 
do agente opera-se por força do simples fato da violação (damnum in re ipsa). 

Verificado o evento danoso, surge a necessidade da reparação, não havendo 
que se cogitar de prova do dano moral, se presentes os pressupostos legais 
para que haja a responsabilidade civil (nexo de causalidade e culpa). Prele
ciona o Prof Carlos Alberto Bittar que a reparação do dano moral baliza-se 

na responsabilização do ofensor pelo simples fato da violação; na desneces

sidade da prova do prejuízo e na atribuição à indenização de valor de deses
tímulo a novas práticas lesivas. 

Neste tema, no entanto, há observação imperativa, mas no âmbito 
do reexame necessário. 
Ante a narrativa dos fatos e de como eles ocorreram, situação esmiuçada 

na petição inicial e na r. sentença, também considerada na fundamentação 
acima, é possível distinguir duas atuações (sic). Uma, acerca da conduta dos 

Revista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 63 - jul/ago/set 2009 143 



guardas municipais, a resultar na atribuição de responsabilidade à Prefeitu
ra de Guarulhos; outra, quanto à Polícia Militar, não os policiais que chega
ram em verdadeiro resgate do autor, mas quanto à conduta de que resulta
ram até ferimentos leves nele. 

Apesar de não haver referência a essa situação no pedido do autor e 
mesmo na r. sentença, que chegou a registrar solidariedade na condenação, 
impositivo observar ter havido participação passível de ser "individualiza
da", na forma acima considerada, e, em repetição, como se conclui da pró
pria narrativa feito pelo autor e também pelo teor da defesa de cada qual das 
rés, a desaguar em ser necessário impor a cada uma a condenação pelo quanto 
concorreu para o evento, afastada, por conseguinte, a solidariedade reco
nhecia no I. Juízo de origem. 

Atitude e ação mais reprováveis, sem dúvida, partiram dos guardas mu
nicipais, a resultar, então, que à municipalidade se imporá condenação mai
or, pois a indenização há de ser medida pela extensão do dano, aqui também 
sob a análise de quem o pratica, motivo autorizante de se a fixar em R$ 
70.000,00, a cargo, pois, da Prefeitura de Guarulhos. 

A Fazenda do Estado impõe-se condenação em R$ 65.000,00. 
Sobre o importe da fixação, tenho como razoável fixá-la em R$ 

135.000,00, valor que não representa enriquecimento indevido do autor, e 
vale como parcial e particular compensação pela expiação sofrida. 

Respeitados os termos de seu recurso, a indicação de parâmetros em ca
sos como este é ineficaz, pois há situações de maior gravidade ou de maior 
repercussão, o que se refere sem menosprezar o enorme padecer do autor 
durante a absurda agressão e mesmo por sequelas, mas que merecem valor 
indenitário posto em 100 salários mínimos, enquanto o valor aqui fixado vai 
além, muito além desse valor, mesmo porque haverá de ter correção mone
tária pela tabela prática elaborada de acordo com a jurisprudência domi
nante do E. Tribunal de Justiça desde a data do ajuizamento, bem como 
haverá contagem de juros desde a data do evento, não da data dar. senten
ça, como constou na origem, a teor do enunciado 54 das Súmulas do E. 
Superior Tribunal de Justiça, o que, em certa medida, leva provimento ao 
recurso do autor. 

Observo, mais, que os juros legais a que se referiu o D. Magistrado serão 
os previstos no art. 406 do Código Civil, 1 % ao mês, por não ser situação 
sob vigência da Medida Provisória 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, que 
acrescentou o art. 1º-F à Lei nº 9.494/97. 
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Como visto, apenas nesse tópico merece acolhimento o apelo do autor, 
pois, no que concerne aos honorários de advogado, foram estabelecidos 
corretamente, ou seja, em 10% sobre o valor da condenação, e nada há de 
equívoco em assim considerar porque há respeito ao chamado critério de 
margens entre 10 e 20% estabelecido pelo § 3º do art. 20 do Código de 
Processo Civil, que atende ao princípio da eqüidade e, em verdade, fixa os 
parâmetros também para o previsto no § 4º daquele artigo, nos casos em 
que sucumbente o Poder Público. 

Isso posto, acrescento não ser caso de se reconhecer litigância de má-fé, 
pois a defesa apresentada pelas partes se houve dentro dos limites cabíveis 
em casos deste jaez, não fugindo àquelas que de comum se apresentam. 

Em face do exposto, merece reforma a r. sentença quanto ao valor da 
indenização, critérios dos juros moratórias e correção monetária e ao afas
tamento de solidariedade entre as rés, julgamento que dá parcial provimen
to ao reexame necessário. 

Dou parcial provimento ao recurso do autor, não conheço dos recursos 
das rés e dou parcial provimento ao reexame necessário. 

BORELLI THOMAZ 
Relator 

Revista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 63 - jul/ago/set 2009 145 





. ·.,:<>:·.:?\ .. 
,·,'./.",,'.·)':, 

/' ' 

.·,· :·\;i,:/···. 
{/J ' .. , ,'~; '';_:' 

,r 1JJ'};J,,'\ 

Use sua munic1;'"jif;Jg*2f }solvar 
,.> ::e·. 

o Hospitd ~"''" 'b 
,·>Ttr .. ::~~'S:t\"·7L.:.:< ·V'·:· 

Associe-se: 
e-mail propm@uol.com.br 

Telefax:(11) 2959-9906 - 2971-1409 - 2977-0771 - Fone: (11) 2971-1461 



Participe da 

Pró-P"'1 

Se você ajudar, o campo é imenso. 
Cada um participa com aquilo que pode dar. 
Se você é alegre, dê sua alegria; 
Se você é paciente, dê sua paciência; 
Se você é habilidoso, dê sua habilidade; 
Se você tem tempo, ajude com o seu tempo. 
Se você é instruído, transmita os seus conhecimentos. 

Na nossa Associação algumas pessoas participam dando o seu tempo 
assistindo e dando apoio aos pacientes do H.P.M; 
Outras tem dado o seu conhecimento profissional e técnico para fazer 
funcionar o sistema. 
Outras, ainda, tem contribuído com dinheiro, materiais ou serviços para 
melhorar a qualidade do atendimento ao Policial Militar no nosso sistema 
de saúde. 
Você Policial Militarp 
Com uma pequena co 
mesmo. 
Venha juntar-se a nós e 
participar. 
O Voluntário é aquele q "' 

PRó_PM. 
ndo a todos e a você 

go que também queira 

cerumserhumano. 
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