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I. O SISTEMA POLICIAL BRASILEIRO E A PEC Nº 46/91 (*) 

CLAUDIONOR LISBOA, 
Coronel PM. Comandante Geral da Polícia Militar 
do Estado de São Paulo e Presidente do Conselho 

Nacional de Comandantes Gerais das Polícias 
Militares e Corpos de Bombeiros Militares do 

Brasil. 

SUMÁRIO 

1. Introdução . 2. Evolução histórica das Polícias Militares. 3. 
Missões da Polícia Militar. 4. Proposta de emenda à 
Constituição n º 46/91. 5. Investidura militar da Polícia 6. O sis
tema policial brasileiro. 7. O vínculo entre as forças estaduais e 
a União. 8. A formação policial militar. 9. Conclusão. 

1. INTRODUÇÃO 

De início, quero apresentar os meus agradecimentos à ilustre 
Comissão Especial que analisa a Proposta de Emenda à Constituição nº 
46, de 1991, pela auspiciosa oportunidade que me oferece de aqui estar, 
na qualidade de Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de São 
Paulo e Presidente do Conselho Nacional de Comandantes Gerais da 
Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares do Brasil, para 
expor, aos nobres Deputados e às demais pessoas que ora nos prestigiam 
com suas presenças, um pouco do que representa a instituição policial
militar brasileira e as razões do estatuto militar que a rege, desde o seu 
nascedouro. 

(*) Exposição do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, em 13 de setembro de 1995, 
na Audiência Pública da Comissão Especial da Câmara dos Deputados, designada a proferir Parecer sobre a 
PEC nº 46/91, em Brasí1ia/DF, em 13 de setembro de 1995. 
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2. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DAS POLÍCIAS MILITARES 

Antes de passar à análise da Proposta de Emenda à Constituição, 
cumpre-me fazer um breve retrospecto histórico da polícia de ordem públi
ca, organizada em moldes militares, que remonta à Roma Antiga, com 
seus corpos de soldados destinados a vigiar a zona urbana durante a noite. 

No período feudal, a perda dos referenciais de pátria e bem comum 
resultaram no esfacelamento das organizações militares, em geral carac
terizado pela indisciplina, deserção, prática de pilhagem e outros crimes 
praticados pelas tropas. 

O ressurgimento do modelo policial-militar veio a ocorrer na 
França, durante o Século XIII, com a criação da "Gendarmerie", que, por 
influência da Revolução e do Primeiro Império franceses, estendeu-se ao 
restante da Europa conquistada por Napoleão Bonaparte, espalhando-se 
daí para os demais continentes. 

A Inglaterra, mesmo não submetida ao domínio francês, reconheceu 
os méritos da "gendarmerie", tanto que, em 1929, ao reorganizar a 
"Metropolitan Police" de Londres, Sir Roberto Peel, seu idealizador, 
enunciou os princípios mundialmente conhecidos de que ''A polícia deve 
ser estável, eficaz e organizada militarmente, sob o controle do Governo." 

A colonização portuguesa trouxe-nos a sua tradição de milícias 
policiais, originadas no Século XVI, com o Regimento, de 7 de agosto 
de 1549, a Lei das Armas, de 29 de dezembro de 1569, o Regimento de 
Ordenanças, de 10 de maio de 1570, e a Provisão dos Capitães-mores, de 
15 de maio de 1574. 

No Brasil, durante a década de 1550, Tomé de Souza, primeiro 
Governador Geral, inicia o policiamento militar nas vilas e estradas pró
ximas. 

Mais tarde, uma das milícias brasileiras, o Regimento Regular de 
Cavalaria das Minas Gerais, viria a celebrizar-se na figura de um dos 
seus oficiais, o Alferes - posto que hoje corresponde ao de Tenente 
Joaquim José da Silva Xavier, o "Tiradentes", símbolo maior da Pátria e 
Patrono das Polícias Militares. 

Com a chegada de D. João VI ao Brasil, em 1808, trazendo a 
Divisão Militar da Guarda Real de Polícia, deu-se maior impulso ao 
modelo policial-militar de policiamento preventivo, a partir de quando -
há quase duzentos anos, portanto - surgiram a maioria das atuais polí-
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ciais militares estaduais que, a exemplo de São Paulo, atravessaram os 
séculos, fazendo com que a Lei se sobrepusesse na defesa da sociedade, 
de cada pessoa de bem, do patrimônio e do meio ambiente. 

Como Vossas Excelências puderam notar, as instituições policiais
militares confundem-se com a própria história da humanidade e da nossa 
nacionalidade, constituindo grave equívoco associá-las a um ou outro 
episódio isolado da vida nacional. 

3. MISSÕES DA POLÍCIA MILITAR 

Hoje, as Polícias Militares brasileiras desempenham variada gama 
de funções, encimada pelo múnus constitucional de preservação da 
ordem pública. Nas cidades, nas estradas, nas áreas rurais, nas matas, nos 
rios, nas praias e no ar, mais de 400.000 (quatrocentos mil) militares 
estaduais desenvolvem diutumamente suas missões de polícia ostensiva, 
seja a pé, a cavalo ou nas radiopatrulhas aéreas, terrestres e aquáticas, 
prevenindo e coibindo ocorrências criminosas, fiscalizando o trânsito, 
defendendo a flora, a fauna e os mananciais, guardando cadeias, prote
gendo praças desportivas e eventos públicos, controlando tumultos, com
batendo incêndios, enfrentando calamidades, salvando vidas e bens. 

Não há um povoado, deste continente que é o Brasil, onde a figura do 
policial militar não seja conhecida e reconhecida como encarnação da auto
ridade do Estado, não raro a única autoridade pública existente no local. 

A importância, dimensão e abrangência da instituição policial-mili
tar invalida, portanto, tentativas de generalização decorrentes de avalia
ções restritas acerca de ações, acontecimentos e conjunturas desfavorá
veis, pontualmente observados em uma ou outra das Unidades 
Federativas. 

4. PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO n º 46/9 I 

Passando à análise das modificações que a Proposta de Emenda à 
Constituição nº 46, de 1991, pretende introduzir no sistema policial bra-
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sileiro, verifico visarem, em essência: a retirada do estatuto militar das 
milícias estaduais; a supressão da condição de forças auxiliares e reserva 
do Exército, mediante desvinculação das Forças Armadas, e a colocação 
de todo o aparato policial sob o controle do Ministério Público e do 
Poder Judiciário, na condição de órgão colaborador na apuração das 
infrações penais. 

A Emenda, sob o ponto de vista técnico-administrativo, não oferece 
qualquer contribuição para a melhoria do desempenho policial, laboran
do, em contrário senso, para o enfraquecimento da hierarquia e da disci
plina, com a conseqüente possibilidade de sindicalização, greves e filia
ção partidária das tropas o que, inevitavelmente, comprometeria os servi
ços de preservação da ordem pública e o Sistema de Defesa Nacional 
contra eventual agressão externa. 

A falta de respaldo técnico da proposta fica por demais evidente nos 
§§ 1 e 5, do seu artigo 144 que, respectivamente, preceituam: 

"§ 1 - As polícias federal e estadual usarão uniforme quando 
encarregadas do policiamento ostensivo. As funções de polícia 
científica e judiciária serão exercidas pelos mesmos policiais, nesse 
caso dispensados do uso de uniforme ... (grifei) 
§ 5 ª À polícia, enquanto uniformizada, cabe o policiamento osten
sivo e a preservação da ordem pública ... (grifei) 

Note-se que, numa só polícia , a competência do agente público não 
decorreria de sua posição ou condição, e sim do simples fato de estar ou 
não uniformizado. Penso que não se pode fixar competências, em espe
cial as constitucionais, com tamanha subjetividade e fragilidade de crité
rio, que emprestam ao texto um caráter de abstração diletante, não condi
zente com o exigido de uma norma tecnicamente correta, e com a pró
pria realidade da polícia. 

5. INVESTIDURA MILITAR DA POLÍCIA 

No tocante às funções de polícia de segurança pública, embora se 
argumente que sejam de natureza civil, o que se verifica é que, perante a 
Lei nº 4.375 (Lei do Serviço Militar), artigo 4 , parágrafo único, as ativi-
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dades de segurança pública exercidas pelas Polícias Militares e Corpos 
de Bombeiros Militares são "consideradas de interesse militar". 

Impõe-se, ainda, lembrar que não é a atividade que torna o agente 
civil em militar ou vice-versa. Os integrantes da Força Aérea Brasileira, 
responsáveis pelo Correio Aéreo Nacional e pelo Departamento de 
Aviação Civil, não são menos militares por executarem missões conside
radas civis - o que ocorre também nas demais Forças Singulares com os 
batalhões rodoviários e ferroviários, a polícia da capitania dos portos, 
etc. E nem os civis que atuam na atividade-meio militar seriam menos 
civis por causa disto. 

Em suma, não é o fato da função ser civil ou militar, que determina 
a condição do agente. Trata-se da "ratione personae" da investidura do 
agente, nada havendo de atípico ou de contraditório na figura do "militar 
de polícia", pessoa com investidura militar voltada à missão policial de 
preservação da ordem pública. 

O atual emprego de polícias militares nos contingentes das "Forças 
de Paz", por parte da Organização das Nações Unidas (ONU), para 
garantir um mínimo de convivência pacífica entre as pessoas, nos luga
res marcados por graves conflitos internos ou internacionais, nada mais é 
que a utilização, em escala mundial, do trabalho militar de polícia, fato, 
no mínimo, desestimulante aos que ainda insistem em atribuir ao gênero 
militar um caráter exclusivamente beligerante. O Ministério das 
Relações Exteriores, por intermédio da Casa Civil da Presidência da 
República, tem encaminhado regularmente a esta Casa, expediente ver
sando sobre os serviços de polícia militar prestados pelo Brasil à ONU, 
entre outros, as Mensagens de nº 102/93, 826/93, 906/93, 1.018/93, 
405/94, 438/94 e 560/94. 

É importante que os nobres Deputados membros desta Comissão 
Especial saibam que em matéria de polícia de ordem pública ou preven
tiva - notem que não estou falando de polícia judiciária, comumente regi
da por estatuto civil, até porque não é força, e sim órgão voltado preci
puamente à investidura - em matéria de polícia preventiva, repito, não 
existe no mundo corporação que não seja militar, dispondo de estatuto 
militar, estruturada em moldes militares. 

A bem da verdade, as atuais policias preventivas advêm de dois 
grandes ramos: o francês, cujo modelo "gendarmerie" tem organização e 
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"status" militares, e o inglês, idealizado por Sir Roberto Peel, de estrutu
ra militar, embora com estatuto civil, modelo este transplantado para os 
Estados Unidos da América. Ou é um, ou é outro. Não há terceiro mode
lo. 

O Brasil, à semelhança dos demais países de colonização latina, 
herdou o modelo francês, de raízes seculares, adotado em quase toda a 
Europa, sendo inviável modificá-lo radicalmente face ao grave choque 
cultural e às conseqüências jurídicas que poderiam advir. Só para se ter 
um exemplo, passados 25 anos da unificação entre as Forças Públicas e 
Guardas Civis, que tinham estatutos distintos, ainda hoje persistem 
inúmeras pendências relativas ao "status" daquelas corporações e aos 
direitos de seus componentes, sempre em detrimento dos cofres públi
cos. 

São ações e mais ações impetradas na Justiça, um sem-número de 
projetos de lei apresentados e dezenas de leis promulgadas, na infindável 
série de litígios decorrentes da mistura de estatutos diferentes. 

Projetando-se no futuro a realidade hoje vivenciada, imagine-se o 
quanto custaria ao contribuinte e à Segurança Pública uma nova unifica
ção de organismos policiais, desta feita em escala muito maior ... 

Como mudar o regime jurídico - onde se incluem os direitos e 
garantias - de mais de meio milhão de profissionais, entre ativos e inati
vos, sem se aperceber das conseqüências deste ato, contra o qual se 
demandará aos milhares, quer pela via judicial, quer pela via política? 

Por que abandonar o dualismo policial - polícia de ordem pública e 
polícia judiciária - responsável, nas democracias modernas, por equili
brar o poder das polícias, em favor do melhor exercício do Poder de 
Polícia, sem qualquer projeção positiva palpável? A Segurança Pública 
não comporta aventuras .... 

A investidura militar, há séculos, é utilizada como componente 
moderador de forças policiais fardadas, a bem da própria coletividade. 
Conforme ensina Immanuel Kant, na sua obra Crítica da Razão Prática, 
"tudo o que existe tem uma razão de ser". Assim é com o nosso estatuto 
militar, cujas razões existenciais são de ordem organizacional, adminis
trava, moral e estética. Não é algo estranho, mas uma necessidade aceita 
por todos que conhecem, pela raiz e não pela rama, o aparelho policial 
preventivo. 
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6. O SISTEMA POLICIAL BRASILEIRO 

Em que pese a relevância da Proposta aqui examinada, visando alte
rar organismos policiais, entendo que o sistema policial brasileiro, preco
nizado pela democrática Constituição Federal de 1988, até agora não foi 
implantado, sendo extemporâneo discutir-se a modificação de algo que 
ainda não se materializou integralmente. Falta, por exemplo, a norma 
que disciplinará o funcionamento harmônico das polícias brasileiras, pre
vista no § 7, do artigo 144, da Carta Magna. Sem ela, não se pode falar 
que o Sistema de Segurança Pública, no sentido técnico, esteja implanta
do. 

As grandes questões do aparato policial colocam-se ao nível da 
legislação infraconstitucional, que deve particularizar a organização, o 
funcionamento e as competências das polícias, de maneira a diminuir, ao 
máximo, os conflitos positivos de atribuições. Isso sim precisa ser efeti
vamente discutido, cabendo ao Congresso Nacional o papel fundamental 
de mediador político das diversas opiniões. 

É preciso caminhar no terreno sólido oferecido pela nossa realidade, 
e esse terreno, hoje, materializa-se no sistema policial determinado pela 
Constituição Federal, a ser implantado o quanto antes, inclusive com os 
avanços previstos para os outros segmentos do sistema criminal, a exem
plo dos juizados especiais para infrações penais de menor potencial ofen
sivo, e das novas funções do Ministério Público, que somente agora 
começam a se definir. 

7. O VÍNCULO ENTRE AS FORÇAS ESTADUAIS E A UNIÃO 

A vinculação entre as Polícias Militares e Corpos de Bombeiros 
Militares com o Exército, na condição de forças auxiliares e reserva, 
relaciona-se com o Sistema de Defesa Nacional, portanto com a defesa 
territorial, missão que as milícias e bombeiros militares, pela sua organi
zação, têm condições de cumprir, em apoio às Forças Armadas, na defe
sa da Pátria. 

Isso nada tem de incomum, pois todo cidadão, em condições de 
convocação, é individualmente reservista das Forças Armadas. A dife-

Revista A FORÇA POLICIAL São Paulo nº 7 jul./set. 1995 11 



rença é que os policiais militares e bombeiros militares são assim consi
derados, na condição de integrantes de suas instituições - que só no seu 
conjunto são reservas do Exército (artigo 144, § 6, da Constituição 
Federal ) - tendo seus respectivos graus hierárquicos preservados, em 
caso de convocação e mobilização. Ressalte-se que, nos relatórios do 
Instituto de Estudos Estratégicos de Londres, as Polícias Militares estão 
computadas corno forças capazes de atuar na defesa territorial. 

Assim, a hipótese de desvinculação teria que contemplar. necessa
riamente, a recomposição numérica e material do aparato de Defesa 
Nacional que, com certeza, ficaria comprometido, pela falta de recursos 
financeiros da União. 

Adernais, não se pode esquecer que o Brasil é um pais de dimen
sões continentais, e que a estabilidade da União foi alcançada graças 
também a esse vínculo entre as Forças Armadas e as Polícias Militares. 
Releva notar que entre as ex-colônias portuguesas, o Brasil é a única que 
não se fracionou, não foi anexada e nem esteve em guerra civil por 
períodos prolongados. 

A existência do vínculo funciona como um seguro de estabilidade 
interna da Nação e, a bem da verdade, só poderia ser eventualmente des
prezada por quem desconhece a sua importância para a integridade da 
Federação. 

Por conseguinte, entendo equivocada, no momento, a tese de des
constitucionalização das Polícias Militares, que deixa a cargo de cada 
Estado a criação e a estruturação de suas polícias, sem qualquer controle 
da União. Aliás, ensina Pontes de Miranda que "são inconstitucionais e 
suscetíveis de serem tratadas corno forças ilegais todas as organizações 
policiais, mesmo estaduais, que não se fundarem em lei federal." 
(Comentários à Constituição de 1967. Rev. dos Tribunais, 2ª ed., São 
Paulo, 1970. p. 171.) 

O fato de o poder de legislar sobre as Polícias Militares e Corpos de 
Bombeiros Militares estar centrado na União (artigo 22, inciso XXI, da 
Constituição Federal ) permite, adicionalmente, o estabelecimento de 
padrões comuns de organização, atuaçãc formação, carreiras, deveres, 
direitos e garantias, instrumentos importantes para a definição e imple
mentação da política nacional de segurança pública, ora pretendida pelo 
próprio Governo Federal, mediante a criação, no Ministério da Justiça, 
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da Secretaria de Planejamento de Ações Nacionais de Segurança 
Pública. 

8. A FORMAÇÃO POLICIAL-MILITAR 

As Polícias Militares têm investido fortemente na formação do seu 
pessoal, visando o melhor exercício de suas atribuições constitucionais, 
legais e históricas, através de um ensino qualificado, desenvolvido nos 
aspectos: fundamental ou geral, técnico-policial, militar e moral: 

- fundamental ou geral - como suporte cultural da atividade profis
sional, complementa e consolida uma cultura geral de cunho pragmático, 
centrada nas ciências do Direito e da Administração, mormente no seu 
ramo público, basilares para o exercício da atividade policial, reconheci
damente uma das atividades jurídicas do Estado. Essa cultura geral é 
imprescindível para a avaliação e decisão, ante conflitos dos mais varia
dos possíveis, ocorrentes em todas as camadas sociais, sob as mais diver
sas condições e inusitadas situações, que não podem ficar à mercê do 
empirismo ou da ótica pessoal; 

- técnico-policial - voltado diretamente às funções de polícia osten
siva e de preservação da ordem pública, de módo a desenvolver a cons
ciência e aprimorar o desempenho profissional do policial militar, na 
conformidade das estratégias institucionais, que visam a satisfação das 
demandas de segurança pública, abrangendo desde preceitos doutriná
rios, até padrões procedimentais; 

- militar - destinado a atender as características estruturais e estéti
cas da Instituição e capacitar as atividades de defesa territorial que a ela 
incumbe; 

- moral - visando, sistematicamente, a intemalização da disciplina e 
a atuação deontológica que compõe a autêntica figura do soldado de 
polícia responsável pela ordem pública. 

Nesse sentido, trago à colação desta Douta Comissão, cópia das 
grades curriculares dos Cursos de Formação de Oficiais, de Formação de 
Sargentos e de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado de 
São Paulo, dos quais deriva o aperfeiçoamento e atualização dos inte
grantes da Corporação, em todos os níveis hierárquicos, e nos quais se 
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verifica a preocupação de cunho eminentemente humanista, centrada nas 
ciências do Direito e da Administração, onde destaco, entre as discipli
nas jurídicas, o Direito Constitucional e o Direito Humanitário, com 
ênfase para os direitos e garantias individuais, o direito da cidadania e os 
direitos humanos. Esta é de fato a verdadeira formação dos integrantes 
das milícias estaduais: o mais são versões, distorções e desinformação. 

9. CONCLUSÃO 

Concluindo, quero dizer que há muito a ser feito em prol do aperfei
çoamento da segurança pública, aliás, em todos os segmentos do sistema 
criminal: Justiça Criminal, Ministério Público, advocacia criminal, polí
cia judiciária, polícia preventiva, sistema penitenciário e legislação penal 
e processual penal. 

O que previne o crime e outras perturbações da ordem pública não é 
apenas a presença da polícia ostensiva nas ruas, mas sim: 

- a presença de uma polícia bem equipada e bem treinada , para ini
bir a prática do delito; 

- quando não presente esta polícia, que ela tenha condições de com
parecimento rápido para a repressão; 

- se falhar a repressão imediata, a certeza de que, através da investi
gação, os autores do delito serão, mediatamente, descobertos, e as pro
vas contra eles feitas; 

- que, presos em flagrante, ou identificados posteriormente, serão 
competentemente denunciados; 

- que, denunciados, serão rapidamente julgados e convenientemen
te condenados; 

- que, condenados, serão imediatamente recolhidos para o cumpri
mento da pena e; 

- que, recolhidos, serão mantidos presos pelo tempo da sentença 
condenatória e, após, devolvidos à sociedade recuperados. 

As Polícias Militares , de sua parte, preocupam-se, sobremaneira, 
com a melhoria dos seus serviços, através da formação, do desenvolvi
mento técnico e da aproximação maior entre o policial e a comunidade, 
que, no Estado de São Paulo, são diretrizes políticas de Sua Excelência, 
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o Governador Mário Covas, sem que isso implique renegar a hierarquia e 
disciplina, ou romper com a história, posturas meramente ideológicas, 
que não laboram a bem da coletividade. 

Esperando ter efetivamente contribuído para a melhor instrução dos 
trabalhos desta insigne Comissão, apresento alguns documentos relevan
tes ao entendimento da utilidade do estatuto militar nas polícias de 
ordem pública, colocando-me à disposição para adicionais esclarecimen
tos, não sem antes reafirmar a inabalável confiança que as Polícias 
Militares e Corpos de Bombeiros Militares de todo o Brasil depositam 
nesta Casa de Leis, que, por bem e democraticamente saber auscultar e 
interpretar os verdadeiros anseios do povo brasileiro, jamais lhes faltou. 

Muito obrigado! 
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(fls. 15), do relatório da autoridade policial (fls. 78/81 ), dos interrogató
rios de fls. 85 e 86 e do depoimento do Delegado de Polícia Luiz 
Henrique Zago (fls. 127/128). 

A Câmara recomenda ainda ao MM. Juiz Corregedor da Polícia de 
Piracicaba, no sentido de coibir a atuação indevida da guarda municipal, 
nas atividades das polícias civil e militar, determinando a instauração de 
ação penal contra eventuais violações. 

Cunha Bueno 
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II. INVESTIDURA MILITAR - INSTRUMENTO DE CONTROLE 
DAS FORÇAS POLICIAIS(*) 

Senhor Presidente, 

NELSON FERNANDO CORDEIRO, 
Coronel PM, Comandante Geral da Polícia Militar 

do Estado de Minas Gerais. 

Considerando que se acha em discussão, em Comissão Especial da 
Câmara dos Deputados, a PEC nº 046-A/1991, que modifica a estrutura 
policial brasileira, e tendo, ainda, em vista o futuro pronunciamento de 
V.Exa. diante da referida Comissão, encaminhamos nosso posicionamen
to sobre o assunto. 

Vez por outra, surgem jornalistas, juristas, políticos, sob os mais 
diversos argumentos, que se põem a criticar o caráter militar das chama
das Polícias Militares. 

A Polícia Militar, afeita a esta discussão, vem procurado mostrar a 
falácia dos argumentos freqüentemente alinhados contra o aspecto mili
tar da Polícia Ostensiva. Em outras palavras, diríamos que o caráter mili
tar das Polícias Militares não é uma excrescência ou um mero capricho 
do legislador, porém funda-se na própria filosofia e ciência política, uni
versalmente aceitas e praticadas. 

O primeiro aspecto freqüentemente esquecido pelos adversários do 
aspecto militar das Polícias Militares é que estas instituições são forças 
públicas estaduais, com características específicas. Ao contrário das for
ças "armadas", é uma força "desarmada", porque colocada a serviço da 
cidadania, do direito. Em alguns países, como a Inglaterra, a polícia não 
conduz arma de fogo. 

As tarefas da Força Pública Estadual estão bem delineadas nas 
Constituições e nas legislações infraconstitucionais. 

(*) Ofício nº 466/95-AP, de 25 de agosto de 1995, do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de 
Minas Gerais. 
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O objetivo precípuo da força pública estadual, com a denominação 
atual de Polícia Militar, é a manutenção da ordem e a tranqüilidade 
pública. Em outras palavras, é resguardar a sociedade contra as ameaças 
à preservação e atuações negativas da espécie humana. 

A manutenção da Ordem Pública, envolvendo o risco de vida, a cora
gem física e moral, a obediência rígida às leis e regulamentos, a lealdade 
com os superiores e subordinados, uma vasta gama de virtudes e qualida
des, além do adequado preparo técnico-profissional, exige unidade de 
comando e ação, objetivos inatingíveis por outros meios, senão pela estru
tura militar, disciplina, hierarquia e valores policiais-militares. Por outro 
lado, os analistas se esquecem de que o princípio da razão suficiente é a 
condição de verdade e credibilidade de todo juízo. Ninguém pode abordar 
um fenômeno físico ou social, sem buscar-lhe a causa, a razão de ser, já 
que, confonnc ensina Kant, "tudo que existe tem uma razão de ser". 

Assim, a Força Estadual não seria militar, se isso não tivesse uma 
causa. 

A filosofia do Direito ensina que o Direito Positivo, "conjunto das 
leis que definem e sustentam a ordem social nacional", na sábia lição de 
Lydio Bandeira de Mello, "não atua por si só. Uma lei, para ter eficácia, 
necessita de vontades humanas que a imponham, se preciso, até mesmo 
pela força, tarefa esta atribuída ao Estado". 

O meio de que o Estado dispõe para dar voz ativa e eficaz às leis é a 
Força guiada pela Razão, a Força disciplinada por leis, a Força Pública, a 
Força Coletiva. 

Ouçamos, ainda, o Professor Lydio: 
"As atribuições e poderes do Exército e da Polícia deveriam ser 

especificados e medidos na Constituição Federal. Toda força que se 
ponha a serviço do direito deve ser medida. Força sem medida é ins
trumento de opressão e de terror. Força medida, força contida cm limites 
conhecidos e intransponíveis, força a serviço do Direito (que é, essen
cialmente, medida) e instrumento de proteção, de segurança, de tranqüi
lidade. Infelizmente, porém, as constituições nacionais se esquecem da 
polícia. Falam nela muito por alto e muito incompletamente. Esquecem
se de que a Polícia é a mais poderosa e multiforme das forças de 
tempo de paz postas à disposição do Governo. Por meio dela, o 
Governo intervém em todas as atividades nacionais, desde as mais ele-
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mentares (como o comércio de víveres e de hospedagem) até as mais ele
vadas ( os costumes e a cultura); desde o policiamento de um espetáculo 
até o policiamento de uma eleição". 

Polícia Militar é, pois, Força policial. Força disciplinada, controla
da, medida, limitada. 

Como se limita a Força Pública, a Força Policial? 
O fulcro da questão é esse. Por intuição, se não por pesquisa, perce

be-se que o traço definidor do caráter militar é a sua submissão a regula
mentos rígidos, à disciplina, à hierarquia, a uma escala de valores obriga
tória, ao dever militar, formando uma filosofia peculiar de vida bastante 
diferente do "modus vi vendi" civil. 

Essa "filosofia de vida" militar, essa estética, esse status, essa militari
dade, não importa a expressão usada, é o controle da Força e constitui o seu 
limite, a sua medida. Portanto, aí está a falácia da tese dos que postulam 
uma polícia civil; o caráter militar é uma garantia para a sociedade contra o 
arbítrio e o despotismo de uma força sem os controles apropriados. 

A história, crivo impiedoso que não tergiversa em sepultar o 
imprestável, revela, desde os "miles" romanos, que as leis para os que 
encarnam a Força, qualquer que seja a sua finalidade, segurança indivi
dual, coletiva, interna ou nacional, devem ser mais rígidas. 

Em outras palavras, a Força à disposição do Estado tem que ser 
medida, tem que ter regulamentos próprios, valores e virtudes de prática 
obrigatória como garantia de seu uso para o bem-comum. 

A Polícia Ostensiva, Força Pública destinada à atividade civil de 
manutenção da Ordem Pública, deve ser militar~ deve ser medida, deve 
ser limitada. 

Qualquer instituição de manutenção da Ordem Pública, pois, que se 
quiser criar, não poderá escapar à medida, ao controle, tenha ou não esta 
medida o nome "militar". 

Insistem os críticos em dizer que a presença das Polícias Militares 
no policiamento ostensivo significa "militarização" da segurança pública. 

O exame mais detido dessa posição revela, antes de tudo, uma con
fusão quanto à ordem dos fins e a ordem dos meios. 

A Constituição Federal diferencia-os muito bem ao estabelecer a 
missão da Forças Armadas e as atribuições das Polícias Militares, con
forme se pode ver no quadro abaixo: 
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DIFERENÇA ENTRE FORÇAS ARMADAS E POLÍCIAS 
MILITARES E CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES 

DISPOSITIVOS 
CONSTITUCIONAIS 

Artigo 142 

Artigo 144, § 5º 

Artigo 144, § 6º 

20 

FORÇAS ARMADAS 

As Forças Armadas, cons
tituídas pela Marinha, pelo 
Exército e pela Aero
náutica, são instituições 
nacionais permanentes e 
regulares, organizadas 
com base na hierarquia e 
na disciplina, sob a autori
dade suprema do Pre
sidente da República, e 
destinam-se à defesa da 
Pátria, à garantia dos 
poderes constitucionais e, 
por iniciativa de qualquer 
destes, da lei e da ordem. 

POLÍCIAS MILITARES E 
CORPOS DE BOMBEIROS 

MILITARES 

Às Polícias Militares 
cabe a polícia ostensiva 
e a preservação da or
dem pública; aos Corpos 
de Bombeiros Militares, 
além das atribuições 
definidas em lei, incum
be a execução de ativi
dades de defesa civil. 
As Polícias Militares e 
Corpos de Bombeiros 
Militares, forças auxilia
res e reserva do Exér
cito, subordinam-se, jun
tamente com as Polícias 
Civis, aos Governadores 
dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Territórios. 
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Por aí se vê que as Forças Armadas e as Polícias Militares se distin
guem, essencialmente, pela ordem dos fins, ou seja, possuem missões 
diferentes. Os fins das Forças Armadas são militares, isto é, destinam-se 
à defesa da Pátria; e os da Polícia Militar são civis, isto é, destinam-se a 
proteger e socorrer comunidades. 

Uma outra questão que vem freqüentemente à baila, nessa discus
são, é o fato de a Constituição Federal considerar as Polícias Militares e 
Corpos de Bombeiros Militares, como forças auxiliares e reserva do 
Exército Brasileiro. 

Consideram os críticos que tal dispositivo representa a adoção de 
valores militares no policiamento. 

Com relação a este caráter de reserva do Exército, a questão fica 
resolvida, se considerarmos que pela nossa legislação todo cidadão é 
reservista (não importa a categoria), é soldado, é defensor da Pátria. 
Como os integrantes de uma força pública estadual estariam excluídos 
dessa obrigação? Dessa forma, dar-se a uma instituição policial a atribui
ção secundária de reserva não afeta em nada o desencargo de sua missão 
principal, nem constitui qualquer ameaça à cidadania. Ao contrário, o 
espírito cívico e patriótico é fator de moral elevado das forças de preser
vação da ordem pública. 

Por que são as Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares 
considerados forças auxiliares do Exército? 

A Constituição Federal, além de conferir às Forças Armadas atri
buições relativas à defesa da Pátria, dá-lhes também a incumbência de 
garantir os poderes constitucionais, a lei e a ordem. Situações podem 
surgir que determinem o emprego, não apenas das forças públicas esta
duais, mas dessas em conjunto com as Forças Armadas. Em situações 
como estas, as Polícias Militares figurarão como forças auxiliares. 
Naturalmente, são casos hipotéticos de grave ou gravíssima perturbação 
da ordem pública, por agentes internos ou por calamidades públicas, 
grandes sinistros. 

Um dos principais cientistas do direito e estudioso da estrutura 
policial brasileira, Desembargador Álvaro Lazzarini, assim se manifes
tou a respeito do caráter militar da polícia ostensiva (Álvaro Lazzarini. 
Direito Administrativo da Ordem Pública, Forense. Rio de Janeiro, 
1989) 
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"E, também demonstramos que os policiais-militares constituem 
uma força operativa policial e não uma força operativa militar, 
conforme as diretrizes federais, estabelecidas nos termos previstos 
na Constituição da República". (p. 29) 
"Outrossim, demonstramos, com base em monografia de Alaor 
Silva Brandão, que as instituições policiais na Europa e Américas, 
nos denominados países desenvolvidos, tidos como berço da civili
zação moderna, enfim nos países civilizados, ou são militares ou 
altamente militarizados ( quando do status de civil que gozam os 
seus integrantes). Elas, de um modo geral, exerce, indistintamente, 
as atividades próprias de polícia administrativa (preventiva) e da 
polícia judiciária (repressiva). Aliás, em países como Espanha, 
França e Itália, as suas instituições policiais integram, até mesmo, 
as Forças Armadas, merecendo peculiar interesse a conhecida 
Guarda Civil da Espanha, que apesar de sua denominação de 
"Civil" é parte integrante dos Ministérios Militares desse País. 
Assim, o status de militar do policial-militar não o torna híbrido ou 
incompatível com a função policial do cargo, pois, a acreditar em 
contrário, levaria àquela indagação se o policial civil é policial ou 
é civil, quando é certo que o seu status que é de servidor público 
civil, diferentemente do policial-militar que é de servidor público 
militar. " (p.30) 
"Bem por isso, não se pode admitir apressadas afirmações a res
peito do tema em questão, como aquelas de que a polícia, em todo 
o mundo, é civil e não militar ou, então, que a polícia é instituição 
eminentemente civil, pois nesse sentido está na Enciclopédia 
Britânica". 
"A propósito do tema, em boa oportunidade, sensibilizau-se a 
Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e, assim, determinou 
viagens de estudos aos seus Oficiais-Alunos, do Curso Superior de 
Polícia Militar. Oficiais-Superiores, estando próximos de atingir o 
último grau hierárquico da carreira policial-militar, o de Coronel 
Polícia Militar, eles, em 1983 (CSP/83), realizaram viagem de estu
dos policiais, pelos países da Europa, ou seja, Portugal, Espanha, 
Itália, França, Holanda, Suécia, Dinamarca, Inglaterra, Alemanha. 
Em 1984, outro grupo, o do CSP/84, repetindo a excelente expe-
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nencia, encetou o mesmo tipo de viagem de estudos e, com novas 
pesquisas de campo, vivenciaram as organizações policiais de 
Portugal, Espanha, Itália, França, Inglaterra e Alemanha 
Ocidental. E foi, ainda em I984, outro grupo do mesmo CSP/94, 
aos Estados Unidos da América do Norte (San Francisco e Los 
Angeles) e ao Japão (Tokyo e Kyoto), ... todas elas polícias de 
estruturas militares ou de características militares. " 
"Aliás, ainda a propósito do tema enfocado, Sir Robert Peel, fue el 
primier inglês de alta visión que encontrá una solución del proble
ma de la criminalidad. Decidió que esa solución fuera um cuerpo 
protector , integrado por policiais bien adiestrados, policias supe
riores los de fuerza eficaz creada anteriormente por Fielding. Los 
princípios seguidos por Peel en la creación de su fuerza policiaca, 
em 1829, han pasado a nosotros como "Princípios de Peel "y 
siguen siendo tan válidos como hace cien ai'ios. Esos princípios son 
los siguintes: 1) la policia debe ser estable, eficaz y organizada 
militannente, bajo el contrai del gobierno ( ... ) Estos princípios de 
organización del cuerpo poliaco resultaron ser acertados en 
Inglaterra. Asi pues, la ciudade de Nueva York los copiá quando 
organizá su primer cuerpo de policia municipal, en 1833 ". 
"Bem por isso os agentes da Metropolitan Police', da Inglaterra, 
são formados no Peel Center - Metropolitan Police', Eles têm, ao 
certo o status de servidores civis, por questões de ordem históricas, 
políticas e sociais diante da realidade local. Mas, nem por isso, 
eles. para ser o que se denomina de Constable, ou seja, policial 
juramentado, deixam de, após selecionados e aprovados, ingressar 
no "Peel Center", de Hendon, onde permanecem por quatro meses, 
militarmente organizados, inclusive nos seus deslocamentos para 
instrução, nos quais os respectivos grupos o fazem em impecável 
ordem unida, isto é, marchando como soldados, tudo a demonstrar 
que o prestígio do primeiro dos "Princípios de Peel", ainda, sub
siste na Inglaterra de hoje. 
Assim , o arraigado preconceito contra as Polfcias Militares brasi
leiras para o pleno exercício do Poder de Polícia não tem base 
cientifica e não corresponde à realidade mundial, em que pesem 
afirmações preconceituosas em contrário. 
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As Polícias Militares brasileiras têm plena formação para o regu
lar exercício das atividades de polícia administrativa e de polícia 
judiciária" (p. 32 a 36) 
Na justificação da PEC nº 46, o autor diz, textualmente, que a "des

militarização" da polícia, submetendo-a à fiscalização maior do 
Judiciário, constituir-se-á fator de maior eficiência. 

Entendemos que o que está dito acima não passa de um jogo de 
palavras, sem qualquer efeito prático. Não é atribuição do Poder 
Judiciário fiscalizar a polícia. Já assoberbado com suas próprias atri
buições, que não são poucas, não achariam os integrantes desse 
poder tempo para fiscalizar a polícia. Logo, não haveria a tão deseja
da fiscalização. Ademais, não há previsão legal dessa atribuição. Vê
se que os argumentos alinhados pelo autor na justificação são 
pobres, inconsistentes e contrariam o que está previsto no nosso 
ordenamento jurídico. Finalmente, o preceito constitucional da inde
pendência dos poderes impede que o Judiciário fiscalize órgão do 
Poder Executivo. 

Por outro lado, são inúmeros os dispositivos c;onstitucionais que 
protegem os cidadãos contra o poder arbitrário, o abuso ou indiferença 
da polícia Os mais importantes são os direitos previstos no artigo 5, inci
sos XXXIV e XXXV, que garantem a todos o direito de petição aos 
Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de 
poder e obrigam que sejam apreciadas pelo Poder Judiciário toda lesão 
ou ameaça a direito. 

A legislação atual estabelece controles eficazes para as Polícias 
Militares e Corpos de Bombeiros Militares. A Constituição Federal, em 
seu artigo 144, § 6, deixa clara a subordinação da Polícia Militar ao 
Governador do respectivo Estado. Tal preceito legal é reproduzido pela 
Constituição Estadual de Minas Gerais (artigo 137) e por Constituições 
de outras Unidades Federativas, que também determinam essa subordi
nação ao Governador do Estado. O artigo 90, inciso XXV, é, ainda, mais 
contundente: estabelece como atribuição do governador o comando 
superior da Polícia Militar. 

Como controle externo da Instituição, citamos também o Ministério 
Público, que tem, como função institucional, entre outras, a de exercer o 
controle externo da atividade policial, conforme previsto na Constituição 
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Federal, em seu artigo 129, inciso VII e na Constituição do Estado de 
Minas Gerais, em seu artigo 120, inciso VI. 

Ainda como controle das forças públicas estaduais, o legislador 
inseriu, dentre as competências privativas da União, a de legislar sobre 
normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, con
vocação e mobilização das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros 
Militares (artigo 22, XXI, CF). A intenção é clara: o preceito objetiva 
limitar a ação de governadores ou quaisquer outros agentes políticos, que 
não o Congresso Nacional na organização das forças públicas. Estas, no 
passado, foram instrumentalizadas pelos "chefes" locais para objetivos 
políticos, perturbando e conturbando a normalidade da vida democrática 
brasileira. 

Concluindo, verifica-se que a Polícia Militar, apesar de seu caráter 
militar, sujeita-se plenamente ao governo civiL tendo, ainda, como já 
assinalado, um controle externo também civil. 

Cumpre-nos considerar que a sociedade moderna é complexa. A 
segurança pública não se restringe à prevenção e repressão criminal, mas 
possui um amplo leque de atribuições, que vão desde a intermediação de 
conflitos sociais ao atendimento da população em caso de grandes sinis
tros e calamidades. Mesmo no campo da violência e da criminalidade, o 
que se tem hoje são organizações criminosas, dedicadas à contravenção, 
ao narcotráfico, ao contrabando, ao seqüestro, constituindo um Poder. 
Esses delinqüentes organizados em sociedade possuem poder de fogo 
muito maior que do próprio Estado. Possuem treinamento e estratégias 
evoluídas, às vezes mais eficientes que os das forças públicas. 
Movimentam cifras vultosas, com as quais pagam salários a seus inte
grantes, quase sempre superiores àqueles que o Estado paga a seus poli
ciais. Possuem hierarquia e disciplina rígidas, onde prevalece a pena de 
morte para os desertores. 

O que querem fazer com as forças encarregadas de combater tais 
organizações? Enfraquecê-las, diluí-las, retirando delas a coesão, a 
disciplina, os valores cívicos, bases da estrutura militar? Não concebe
mos policiais civis, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho, 
enfrentando os "exércitos" do crime organizado, armados com fuzis, 
bazucas, granadas verdadeiro arsenal de guerra. É bom que se diga 
que, no "status" jurídico militar, a falta ao serviço, o abandono de 
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posto, o desrespeito ou agressão ao superior hierárquico são condutas 
criminalizadas, que sujeitam seus autores a severas penalidades. Faltar 
ao dever para o militar não é apenas infração funcional administrativa, 
mas constitui crime. Como exigir isso do funcionário sob estatuto 
civil? 

O profissional de segurança pública não é um funcionário como 
outro qualquer. Tem caráter específico e peculiar, porque é a manuten
ção da ordem pública o mais essencial dos serviços públicos. É por esta 
razão que são defesas aos policiais-militares a sindicalização, a greve, 
a filiação a partido político. Uma força, com a qual se pode contar a 
qualquer hora do dia ou da noite, imune às turbulências anormais da 
vida social, composta por profissionais dedicados, integral e exclusiva
mente, ao Estado, é absolutamente imprescindível à estabilidade políti
ca e social, condição também do regime democrático e do estado de 
direito. 

Por fim, estamos convictos, reafirme-se, de que, na sociedade 
moderna, a única forma de alcançar-se eficiência e eficácia na produção 
de segurança pública é seguir os preceitos já consagrados no mundo 
inteiro de instituir-se a polícia ostensiva em bases militares, sob controle 
do governo civil, conforme prevê a nossa legislação. 

Sendo só o que se nos apresenta no momento, valemo-nos do ensejo 
para expressar a Vossa Excelência nosso apreço e admiração. 

Cordialmente. 
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III. TRÂNSITO - INCOMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA 
LEGISLAR SOBRE A MATÉRIA 

CONSULTA 

DIÓGENES GASPARINI, 
Advogado; Mestre e Doutor em Direito pela 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
(PUC/SP); Professor Titular da Faculdade de Direito 

de São Bernardo do Campo/SP. 

TRÂNSITO - O Município não tem competência legis
lativa sobre essa matéria, não lhe cabendo, por essa 
razão, o exercício do respectivo poder de polícia. 
Ademais, a fiscalização ou policiamento de trânsito, 
por atinente à segurança pública, não pode ser atribuído 
ao Município ainda que por via do futuro Código de 
Trânsito Brasileiro. 

1. A tramitação pelo Senado Federal do Projeto de Lei nº 73, de 
1994, de iniciativa do Presidente da República, que visa a instituição do 
Código de Trânsito Brasileiro, levou o douto Presidente da Associação 
Brasileira de Departamento de Trânsito - ABDETRAN, Dr. Luiz 
Antônio Ferreira de Araújo, a nos consultar sobre a competência legisla
tiva do Município sobre trânsito, em geral. 

2. Em especial, esse ilustre consulente indaga a respeito da consti
tucionalidade das atribuições que se pretende outorgar ao Município 
pelos incisos V, VI e VIII, do artigo 24, desse Projeto de Lei, assim redi
gido: 

"V - executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas 
administrativas cabíveis, por infrações de circulação, estacionamen
to e parada previstas neste Código, no exercício regular do Poder de 
Polícia de Trânsito; 
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VI - aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa, por 
infrações de circulação, estacionamento e parada previstas neste 
Código, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar; 
VIII - fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas adminis
trativas cabíveis relativas a infrações por excesso de peso, dimen
sões e lotação dos veículos, bem como notificar e arrecadar as mul
tas que aplicar." 
3. - A consulta veio acompanhada de fax contendo os incisos ques

tionados do citado artigo 24, do Projeto de Código de Trânsito 
Brasileiro. 

PARECER 

1. - Ninguém, já escrevemos alhures, desconhece que, entre nós, o 
Município integra a Federação (artigos 1 e 18 da Constituição Federal), 
com ampla capacidade política, legislativa, administrativa e financeira. 
A capacidade política traduz o poder do Município para se auto-organi
zar e para se autogovernar, elegendo o Prefeito e os Vereadores. A capa
cidade expressa a competência do Município para produzir e policiar o 
cumprimento de suas leis. A capacidade administrativa assegura ao 
Município a atribuição para instituir, organizar e prestar os serviços sub
metidos à sua cura e para dispor sobre a administração, utilização e alie
nação de seu patrimônio. Por fim, a capacidade financeira garante ao 
Município o poder para decretar e arrecadar seus tributos, fixar os preços 
de seus serviços, auferir e aplicar as rendas advindas da utilização de 
seus bens e da prestação de seus serviços. 

"Dentro desse esquema", salienta Hely Lopes Meirelles, "é que se 
realiza a administração municipal, através da Prefeitura, como órgão 
executivo, e da Câmara de Vereadores, como órgão legislativo" Direito 
Administrativo Brasileiro, 17ª ed., atualizada por Eurico Andrade 
Azevedo et alii, São Paulo, Malheiros, 1992, p. 665). Portanto, o exercí
cio dessas capacidades há de ser com todo o respeito à Constituição da 
Republica e aos princípios estabelecidos nessa Lei Maior e na 
Constituição Estadual, conforme expressamente determinado pelo artigo 
29 da Constituição Federal. No mesmo sentido são os comentários do 
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Corpo Técnico da Fundação Prefeito Faria Lima - CEPAM Breves 
Anotações à Constituição de 1988, São Paulo, CEPAM-Atlas, 1990, p. 
131 ). Com efeito, nessa passagem esses técnicos afirmaram que "ínsita à 
noção de autonomia está a idéia de limitação, porque, de direito, autono
mia pressupõe limitação". 

2. - A capacidade legislativa, a única que no caso interessa, é entendida 
como a competência que tem o Município para produzir e policiar o cumpri
mento das leis que versam matérias de interesse local e para suplementar a 
legislação federal e estadual no que couber. De fato, assevera José Afonso da 
Silva Curso. de Direito Constitucional Positivo, 9ª ed., revista, São Paulo, 
Malheiros, 1992, p. 546) que a autonomia legislativa do Município é a que 
se assenta na capacidade de elaboração das leis municipais sobre áreas que 
são reservadas à sua competência exclusiva e suplementar. 

No exercício dessa competência, o Município produz leis que se 
igualam hierarquicamente às leis federais e estaduais. De sorte que, às 
leis federais e estaduais as suas leis não se subordinam. Celso Ribeiro 
Bastos e Ives Gandra Martins Comentários à Constituição do Brasil, São 
Paulo, Saraiva, 1993, 3 vol., tomo II, p. 220) não fogem a esse entendi
mento ao ensinar que "A competência legislativa é, pois, uma expressão 
basilar da autonomia municipal. O município, no âmbito de sua compe
tência, edita leis que têm a mesma hierarquia das leis estaduais e fede
rais, salvo se no exercício da competência suplementar, quando então as 
suas normas terão de se amoldar às dos outros níveis de governo". 

3. - Embora ao Município seja assegurada constitucionalmente essa 
capacidade legislativa, não se pode compreendê-la senão com limitações. 
Com efeito, por compor a autonomia municipal já se tem como limitada 
essa atribuição, pois a autonomia é o poder que o Município tem para 
gerir seus próprios interesses, dentro dos limites tracejados pela 
Constituição Federal. A capacidade legislativa do Município está cir
cunscrita aos parâmetros que a Constituição Federal lhe fixou, ou seja, 
somente lhe cabe dispor sobre assuntos de interesse local e suplementar 
a legislação federal e estadual no que couber ( artigo 30, I e II, da 
Constituição Federal). Destarte, qualquer lei local que escape, desgarre, 
desse contorno será irremediavelmente inconstitucional, como será ine
xoravelmente inconstitucional a lei estadual ou federal que invada esse 
bem protegido círculo da capacidade legislativa municipal. 
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4. - Ao Município cabe legislar, ex vi do que prescreve o artigo 300, 
I, da Constituição Federal, sobre todos os assuntos de interesse local. 
Interesse local da Constituição de hoje é, inequivocamente, igual a pecu
liar interesse da Constituição de ontem. Dito dispositivo constitucio~al, 
nesse particular, não deixa qualquer dúvida que em lugar da tradicional 
cláusula do peculiar interesse, consignada nas Constituições Federais 
anteriores, o constituinte de 1988 preferiu a do interesse local, sem, con
tudo, inovar no conteúdo. 

5. - A novidade ocorreu, tão-só, na locução interesse local. Esta é 
nova. Sendo assim, interesse local não é outra coisa senão aquele que 
prepondera, que sobressai, quando confrontado com o do Estado-mem
bro ou com o da União. Não se cuida, portanto, de interesse exclusivo, 
privativo ou único do Município. Correto, como sempre, é o entendi
mento de Hely Lopes Meirelles quando versa esse tema e assegura que o 
"Interesse privativo da localidade; não é interesse único dos munícipes. 
Se se exigisse essa exclusividade, essa privaticidade, essa unicidade, 
bem reduzido ficaria o âmbito da Administração local, aniquilando-se a 
autonomia de que faz praça a Constituição. Mesmo porque não há inte
resse municipal que não o seja reflexamente da União e do Estado-mem
bro, como também não há interesse regional ou nacional que não ressoe 
nos Municípios, como partes integrantes da Federação brasileira". 

Dito isto, logo em seguida, esse municipalista de escol conclui: "O 
que define e caracteriza o interesse local, inscrito como dogma constitu
cional, é a predominância do interesse do Município sobre o do Estado 
ou da União" Direito Municipal Brasileiro, 6ª ed., atualizada por Izabel 
Camargo Lopes Monteiro et alii, São Paulo, Malheiros, 1993, p. 98). No 
mesmo sentido confira, entre outros, os ensinamentos de Michel Temer, 
preciso intérprete da Constituição Federal Elementos de direito constitu
cional, 5ª ed., ampliada e revista de acordo com a Constituição de 1988, 
São Paulo, Revista dos Tribunais, 1989, p.105), assim proclamado: 
"Doutrina e jurisprudência, ao tempo da Constituição anterior, se pacifi
caram no dizerem que é do peculiar interesse aquele em que predomina o 
do Município no confronto com os interesses do Estado e da União. 
Interesse local é expressão idêntica a peculiar interesse". 

6. - É, portanto, de pouca ou de nenhuma valia fundar-se qualquer 
atuação legislativa do Município no inciso. I, do artigo 30, da 
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Constituição Federal, se a matéria, objeto dessa legislação, não disser 
respeito ao interesse local, como ocorre com os serviços de telefonia, 
telégrafo, transporte coletivo internacional e trânsito, ainda que realiza
dos em seu território, dado que integrantes de um sistema maior, nacio
nal, onde prepondera o interesse da União ou do Estado-membro .. 

Os serviços de trânsito integram atividade relativa à ordem pública, 
cuja legislação pertinente é da alçada exclusiva da União, uma vez que 
os interesses envolvidos são nacionais, embora prestados ou executados 
sob a exclusiva responsabilidade dos Estados-membros, que os viabili
zam por meio de suas polícias militares artigo 114, § 5, da Constituição 
Federal ). A ordem pública, como a todo instante vem sendo afirmado, 
carrega a idéia de atividade nacional que, por isso mesmo, não se contém 
nos estritos limites do interesse local e escapa ao poder legislativo muni
cipal, conforme se infere da afirmação do STF, em lição que vale para os 
dias de hoje, segundo a qual a "noção de ordem pública é nacio
nal"(Recurso Extraordinário nº 14.658, relatado pelo douto Luiz 
Gallotti). 

Bem por isso, quando o condutor de um veículo desobedece a 
ordem semafórica, faz conversão em lugar proibido ou imprime, em 
local incompatível, alta velocidade ao seu veículo, não está violando 
apenas o interesse local. Está, isto sim, agredindo e ferindo um valor 
maior, nacional, integrante da ordem pública, ou seja, está afrontando a 
segurança pública, cuja manutenção cabe à polícia da ordem pública. 
Nesse sentido é a inteligência de Diogo de Figueiredo Moreira Neto 
(Curso de Direito Administrativo, 9ª ed., revista, aumentada e atualizada 
pela Constituição de 1988, Rio de Janeiro, Forense, 1990, p. 355) quan
do acentua que "A esta altura da exposição, convém sublinhar que a 
segurança de uma sociedade nacional não é o somatório da segurança de 
cada indivíduo, trata-se de um conceito referido às instituições nacionais, 
ao Estado e à sua ordem jurídica, enquanto representa a justa manifesta
ção dos interesses e aspirações nacionais". 

Portanto, o conceito de segurança pública é mais abrangente. Vai 
além daquele que se infere do simples conhecimento de como deve se 
comportar o motorista em trânsito ou transporte, conforme, ao se referir 
à segurança pública, ensina José Geraldo de Jacobina Rabello Notícias 
Forenses, novembro de 1992, p. 27). Com efeito, esse ilustre Juiz do 

Revista A FORÇA POLICIAL São Paulo nº 7 jul./set. 1995 31 



Primeiro Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, a dito pretexto, 
nessa oportunidade, assevera: 

"A noção desta é de alcance muito mais amplo que o traduzido em 
mero conhecimento de como um veículo deva ser conduzido pela 
via pública por seu motorista" 
Logo, é inafastável a conclusão: o que respeita à ordem pública não 

é da competência do Município, mas da União como responsável pela 
cura dos interesses nacionais. Sendo a ordem pública valor nacional, não 
pode, por conseguinte, ser de interesse local, regulável pelo Município. 
Clóvis Beznos, ao reconhecer a relevância do fato, segundo o qual a 
questão relativa à ordem pública diz respeito ao interesse nacional, não 
se configurando, ipso facto, um mero interesse peculiar do Município, 
professa igual entendimento (RDP 78: 178). 

De outro lado, José Afonso da Silva ( ob. cit., p. 659) enfatiza que 
"Há, contudo, uma repartição de competência nessa matéria entre a 
União e os Estados, de tal sorte que o princípio que rege é o de que o 
problema da segurança pública é de competência e responsabilidade de 
cada unidade da Federação, tendo em vista as peculiaridades regionais e 
o fortalecimento do princípio federativo, como, aliás, é da tradição do 
sistema brasileiro". Para esse autor, como para nós, não há, portanto, 
qualquer regra constitucional federal que assegure ao Município compe
tência para cuidar da segurança pública. Aliás, enfaticamente, esse publi
cista, ao tratar especificamente dessa matéria, assevera que "Os consti
tuintes recusaram várias propostas no sentido de instituir alguma forma 
de polícia municipal. Com isso, os Municípios não ficaram com nenhu
ma específica responsabilidade pela segurança pública"( ob. cit., p. 661 ). 

É inconcebível, então, que se reconheça ou se outorgue ao 
Município qualquer poder para responder, legislando ou executando, por 
atividades que dizem com a segurança pública, como é o policiamento 
ou fiscalização de trânsito. De qualquer modo trata-se de uma atividade 
que por sua própria natureza e fim acaba, em termos de execução, por 
repercutir além da estreita circunscrição municipal. Destarte, os serviços 
de policia de trânsito, integrantes dos serviços de preservação da ordem 
pública, a toda força, não são predominantemente locais, dado que se 
destinam a coibir violação da ordem jurídica, a defender a incolumidade 
do Estado e dos indivíduos e a restaurar a normalidade de situações e 
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comportamentos que se opõem a esses valores. De fato, a quebra da 
ordem jurídica e os atentados contra o Estado e os indivíduos são com
portamentos que repercutem além do território do Município, que trans
cendem suas fronteiras, que refogem ao interesse local. Escapam, pois, 
aos predominantemente municipais e determinam, em razão disso, outra 
ordem de competência a cujos integrantes cabe coibi-los. 

7. - Também não terá qualquer préstimo fundar a capacidade legis
lativa municipal no inciso. II, do artigo 30, da Constituição da 
República, que permite ao Município suplementar, no que couber, a 
legislação federal se a competência legislativa for atribuída privativa
mente à União, como é o caso da matéria trânsito, arrolada, juntamente 
com outras, no artigo 22 da Lei Maior federal. Por conseguinte, sobre 
trânsito e outras matérias elencadas nesse precepti vo constitucional, 
Estados, Distrito Federal e Municípios não podem legislar, como muito 
bem assinalam Celso Ribeiro Bastos e Ives Gandra da Silva Martins, 
quando afirmam: 

"Nas competências privativas apenas aquele poder enunciado , 
constitucionalmente, pode exercê-las"( ob. cit., 1992, 3 vol., tomo I, 
p. 242). 
Nessa mesma direção é a interpretação desse dispositivo, oferecida 

pelo corpo técnico da Fundação Prefeito Faria Lima - CEPAM (Breves 
anotações cit., p. 120). Com efeito, esse colegiado, ao comentar o citado 
artigo. 22 da Lei Maior da Federação, registrou que: 

"São de ordem legislativa todos os assuntos enumerados neste arti
go que abrangem matérias sobre as quais somente a União poderá 
legislar. Não poderão os Estados, Municípios e Distrito Federal 
legislar sobre quaisquer dessas matérias, sob pena de invadir com
petência exclusiva da União". 
8. Celso Ribeiro Bastos, ao versar sobre O município: sua evolu

ção histórica e suas atuais competências (Cadernos de Direito 
Constitucional e Ciência Política, Revista dos Tribunais, vol. I, outu
bro/dezembro de 1992, p.54), discute proficientemente a amplitude da 
competência suplementar do Município. Ao fim, conclui que a compe-. 
tência municipal para suplementar a legislação federal não alcança as 
leis editadas pela União com fundamento no artigo 22 da Lei Maior da 
República. Com efeito, esse publicista de primeira água ensina: 
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"O critério constitucional a estabelecer os limites à função supletiva 
do Município é a parte final do inciso II do artigo 30, da 
Constituição Federal que diz: no que couber. A um primeiro exame, 
a expressão parece até óbvia e vazia eis que, para haver uma legis
lação, ela tem, necessariamente, que caber. Se não couber, evidente
mente, legislação não haverá. Assim entendida a expressão não 
resolveria problema algum. Torna-se pois necessário procurar 
outras significações, e a que nos parece a melhor é a que aponta 
para o seguinte sentido: no que couber dentro da sistemática consti
tucional. Assim sendo, uma primeira conclusão logo se impõe: não 
cabe ao Município suplementar a legislação federal constante do 
artigo 22 da Constituição. Primeiramente porque o próprio artigo 
deixa claro que as matérias nele arroladas são da alçada privativa da 
União; entretanto, é certo que o parágrafo único desse mesmo artigo 
tenuemente ameniza o caráter exclusivo dessas competências. Elas 
poderão ser objeto de delegação aos Estados-membros, sendo certo, 
ainda, que ao praticar o ato delegatório, que é uma lei complemen
tar, deverá esta limitar a outorga de poderes a questão específica das 
matérias relacionadas neste artigo. É indubitável que se a passagem 
de competência da União para os Estados foi cercada de cautelas a 
tomar, em termos práticos, quase impossível a sua aplicação, é lógi
co que não se pode tê-las como estendidas aos Municípios por força 
de uma vaga expressão no que couber. Além do mais, a outorga de 
poderes que é feita aos Estados, como vimos, versa tão-somente 
sobre questões específicas. Ora se o Estado cumpriu essa tarefa, já 
não há mais nada a ser cuidado, e se ele não exerceu a competência 
a ele delegada, também ao Município não é lícito considerar-se 
investido de poderes para suplementar a lei federal diretamente. Um 
poder dessa espécie, de incondicionadamente suplementar a legisla
ção federal de forma direta, é conflitante com as exigências feitas 
para o exercício da atividade suplementar pelos Estados-membros. 
Diante de todas estas razões, é evidente, como já foi dito, que a 
cláusula ora versada, não abrange as leis federais que tenham por 
objeto das matérias do artigo 22 da Constituição Federal". 
No mesmo sentido é a lição de Wolgran Junqueira Ferreira 

Comentários à Constituição de 1988, 1 ª ed., São Paulo, Julex, vol. I, 

34 Revista A FORÇA POLICIAL São Paulo nº 7 jul./set. 1995 



p.400). Nessa passagem, esse autor ao comentar o artigo 22 e parágrafo 
esclarece: 

"Se o caput diz competir privativamente à União legislar sobre as 
matérias enumeradas, o privativamente por si só exclui a possibili
dade de concorrência ou da supletividade". 
José Afonso da Silva também participa desse entendimento ao clas

sificar as competências constitucionais em exclusivas e privativas. As 
primeiras são as outorgadas a uma entidade com exclusão das demais. 
As últimas são as atribuídas a uma entidade, com possibilidade de dele
gação e de competência suplementar ( ob. cit. p. 420). Mais adiante, esse 
autor, com base na Constituição Federal, dá exemplos de cada uma des
sas competências e afirma que o trânsito é competência legislativa exclu
siva da União ( ob. cit. p. 439). 

Por derradeiro, diga-se que tal exclusividade para legislar sobre 
trânsito já foi reconhecida pelo egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo 
ao julgar a Apelação Civil nº 118.792-1-São Paulo, cujo acórdão foi rela
tado pelo douto Desembargador J. L. Oliveira (RJTJSP 125:210). No 
mesmo sentido confira-se a Apelação Civil nº 116.241 1-SP, em que foi 
Relator o eminente Carrigós Vinhaes. Não fosse assim, estar-se-ia negan
do, às claras, vigência à norma que atribui, de modo privativo, essa com
petência à União. Esse comportamento do exegeta, seguramente, não se 
afeiçoa com a boa técnica de interpretação do Direito. 

9. Anote-se que o Município sequer poderia ser agraciado em lei 
complementar, editada pela União com base no parágrafo único do men
cionado artigo 22 da Lei Maior federal, com autorização para legislar 
sobre questões específicas pertinentes às matérias aí elencadas, a exem
plo do trânsito. A outorga de autorização para legislar sobre aspectos 
específicos de qualquer dessa matéria somente pode contemplar o 
Estado-membro. Os Municípios estão excluídos de qualquer privilégio 
quando uma ou outra dessas outorgas for desencadeada, dada a clareza 
meridiana de seu parágrafo único que prescreve: 

"Lei complementar poderá autorizar os ·Estados a legislar sobre 
questões específicas das matérias relacionadas neste artigo". 
Assim, é inegável que qualquer lei, incluindo-se entre estas o futuro 

Código de Trânsito Brasileiro, que autorizasse o Município a legislar 
sobre trânsito estaria ampliando inconstitucionalmente o número de 
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autorizados, pois esse dispositivo, repita-se, só indica os Estados ·como 
os prováveis beneficiários dessas autorizações. 

1 O. - Em regra, o exercício do poder de polícia incidente sobre a 
propriedade dos administrados, conforme dissemos em outra oportunida
de Direito administrativo, 3ª ed., São Paulo, Saraiva, 1993, p. 116), com
pete à entidade a quem a Constituição Federal outorga a competência 
para legislar. Assim, cabe à União o exercício dessa atribuição no que 
concerne à naturalização, ao exercício das profissões, à entrada, extradi
ção e expulsão de estrangeiros, ao trânsito e ao tráfego dado que a ela se 
atribui constitucionalmente a competência legislativa (artigo 22, da 
Constituição Federal). Cabe ao Município a polícia administrativa em 
tudo o que for do interesse local, a exemplo do transporte coletivo muni
cipal, ao zoneamento e ao serviço de taxi, uma vez que o artigo 30, I, da 
Lei Maior lhe atribui a correspondente competência legislativa. Ao 
Estado-Membro cabe exercer essa atividade administrativa em relação às 
matérias remanescentes, pois nos termos do artigo 25, § 1, da 
Constituição Federal, cabe-lhe a correspondente competência legislativa. 

É notório, então, que pelo até aqui explanado, ao Município não 
cabe executar os serviços de policiamento ou fiscalização de trânsito, 
dado que não lhe cabendo legislar não lhe compete a polícia administra
tiva respectiva. Com efeito, preleciona Álvaro Lazzarini em seu trabalho 
O esforço legal no contexto do trânsito, publicado pela Revista Unidade, 
editada no Rio Grande do Sul, nº 16, de março de 1993, que se tratando 
do poder de polícia "A competência, via de regra, é da entidade estatal 
União, Estado-Membro e Município - que dispõe do poder de regular a 
matéria". Hely Lopes Meirelles Direito administrativo citado, p. 114) 
ensina que "Em princípio, tem competência para policiar a entidade que 
dispõe do poder de regular a matéria. Assim sendo, os assuntos de inte
resse nacional ficam sujeitos a regulamentação e policiamento da União; 
as matérias de interesse regional sujeitam-se às normas e à polícia esta
dual, e os assuntos de interesse local subordinam-se aos regulamentos 
edilícios e ao policiamento administrativo municipal". 

Essa também é a lição de Antônio Bandeira de Mello (Curso de 
direito administrativo, 5ª ed., revista e atualizada, São Paulo, Malheiros, 
1994, p. 41 O) ao afirmar: "Como critério fundamental, procede o dizer-se 
que é competente para dada medida de polícia administrativa quem for 
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competente para legislar sobre a matéria. Assim, a União exercerá em 
caráter exclusivo a polícia administrativa sobre o que estiver arrolado no 
artigo 22 da Constituição e concorrentemente com Estados e Distrito 
Federal sobre o que consta do artigo 24". Mais adiante, esse autor com
pleta: salvo "quanto aos aspectos externos à essência mesma da matéria 
deferida à União" (obra citada, p. 411). 

11. - Há, portanto, que se concluir: não estando entre os assuntos de 
interesse local, nem comportando legislação suplementar municipal, é 
absolutamente acertado recusar qualquer outra interpretação que se apar
te da que prega a total incompetência do Município para legislar sobre 
trânsito, ainda que para disciplinar o que se realiza no interior do seu ter
ritório, que somente na aparência se caracterizaria como de interesse 
local. 

Logo, como decorrência imediata dessa conclusão, tem-se que não 
cabe ao Município a execução do policiamento ou fiscalização de trânsi
to, que nos últimos tempos vem sendo prestado pela polícia militar, por 
força de legislação recepcionada pela nova ordem constitucional vigente. 
Essa atribuição, se não fosse pela delegação da União que prestigiou o 
Estado-membro, que a executa por meio da polícia militar, seria da 
União por força do critério básico de fixação da competência para o 
exercício do poder de polícia administrativa, acolhido pela mais abaliza
da doutrina. 

12. - A Constituição Federal trata da segurança pública no artigo 
144. Com efeito, prescreve esse dispositivo que a segurança pública, 
dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a 
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patri
mônio. Ordem pública é uma situação de pacífica convivência em socie
dade, livre de violência ou de ações criminosas. Segundo Manoel 
Gonçalves Ferreira Filho Comentários à constituição brasileira de 1988, 
São Paulo, Saraiva, v. 3, p. 83) e Álvaro Lazzarini Direito administrativo 
da ordem pública, 2ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 1987, p. 85), é a 
ausência de desordem, é situação de paz. Consoante lição de Louis 
Rolland, apoiado em Hauriou, ordem pública é o estado de fato oposto à 
desordem. 

Segurança pública, de seu lado, consiste numa situação de preserva
ção ou restabelecimento da convivência em sociedade que permite aos 
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seus membros a fruição de direitos e o exercício de atividades sem per
turbação de terceiros. É o estado de preservação da ordem, de paz. Para 
Manoel Gonçalves Ferreira Filho (ob., vol. e loc. citados), "é a garantia 
da ordem pública". Henri Capitant Vocabulario Juridico, Buenos Aires, 
Depalrna, 1973, p. 505) define-a corno o "Elemento del orden publico 
material, caracterizado por la auscncia de peligros para la vida, la libcr
tad o el derecho de propriedad de las personas", enquanto Álvaro 
Lazzarini conceitua-a "corno estado antidelitual" Direito administrativo, 
obra citada, p. 85). 

13. - Nos exatos termos do artigo 144, caput, da Carta Magna, a 
segurança pública é exercida para a salvaguarda da ordem pública e para 
a preservação da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Enquanto 
ordem pública, como vimos, é o estado de fato oposto à desordem, inco
lumidade é o estado de segurança das pessoas e do patrimônio, livres de 
perigo, de dano. 

Se em termos genéricos esse preceptivo constitucional atribui o 
exercício da segurança pública à polícia federal, à polícia rodoviária 
federal, à polícia ferroviária federal, à polícia civil, à polícia militar e ao 
corpo de bombeiro militar, em termos específicos outorgou essa respon
sabilidade unicamente à polícia militar, na medida em que indicou no 
seu § 5 que lhe cabe a polícia ostensiva e a preservação da ordem. 

Desse modo, a polícia militar responde pela preservação da ordem e 
pela salvaguarda da pessoa e do patrimônio. Ao escrever sobre O controle 
do trânsito pelo rnunicípio (ob. e loc. citados), o ilustre Juiz José Geraldo 
de Jacobina Rabello expressou esse mesmo entendimento, ao acentuar: 

"O que ocorre é que a lei atribui competência à Polícia Militar, 
especificamente, para exercer a segurança pública, de modo a se 
preservar não apenas o patrimônio e a ordem pública, mas também 
a incolumidade das pessoas (cf. Constituição Federal, artigo 144, 
caput, parágrafos 4 e 7)". 
Genericamente, a fiscalização ou policiamento de trânsito é ativida

de que integra o conceito de segurança pública, conforme deixa claro 
Álvaro Lazzarini ao enfatizar que: 

38 

" ... trânsito dizendo respeito à ordem pública, nos seus aspectos 
segurança pública e tranqüilidade pública, tem sua fiscalização 
tomada pelo nome de policiamento". 
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Por evidente, então, sua responsabilidade, por força do inciso V do 
artigo 144, da Constituição Federal, cabe, com exclusividade, à polícia 
militar. Tanto é assim que algumas constituições estaduais, bem interpre
tando a Constituição Federal, às claras, atribuíram-na à polícia militar. 
Nesse sentido estatuem as Constituições: do Paraná (artigo 48), de Goiás 
(artigo 124, parágrafo único), de Mato Grosso do Sul (artigo 47), do 
Acre (artigo 136), de Sergipe (artigo 126), da Bahia (artigo 148, I), de 
Sta Catarina (artigo 107, I, "d") e de Rondônia (artigo 148, II), entre 
outras. 

Em termos específicos, a fiscalização ou policiamento de trânsito 
integra o conceito de incolumidade da pessoa. Essa é a precisa lição de 
José Geraldo de jacobina Rabello (ob. e loc. citados), assim manifestada: 

"Questões referentes a trânsito se situam, genericamente, no campo 
da segurança pública e, em termos restritos, no da incolumidade das 
pessoas". 
Em seguida esse estudioso Juiz arremata: 
"Autuações no trânsito de veículos, em geral, nada mais são do que 
conseqüências ou efeitos de infrações às regras que dizem respeito à 
incolumidade pública" 
Que a matéria de trânsito está no campo da segurança pública não 

há dúvida. Aliás, essa característica foi expressamente reconhecida pelo 
ilustre Senador Mansueto de Lavor. Esse parlamentar ao justificar a 
Emenda nº 40, de sua autoria, que determina a supressão da palavra cir
culação dos incisos V e VI, do artigo 24, do referido Projeto de Lei, que 
institui o Código de Trânsito Brasileiro, acentuou: 

"As infrações de trânsito inerentes à circulação constituem matéria 
de segurança pública, portanto, não cabem aos municípios. 
Conforme assevera José Afonso da Silva: os Municípios não fica
ram com nenhuma específica responsabilidade pela segurança 
pública". 
14. - Cabendo à polícia militar, com exclusividade, responder pela 

segurança pública com o fito de preservar a ordem pública e a incolumi
dade das pessoas e do patrimônio e tendo presente, como se demonstrou 
e asseverou José Geraldo de Jacobina Rabello, que as atuações do trânsi
to de veículos são conseqüências de infrações que dizem respeito à inco
lumidade das pessoas, resta fácil concluir que: 
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mesmo via Código de Trânsito Brasileiro, conforme se pretende, 
consoante consignado nos incisos V, VI e VIII do artigo 24 do 
Projeto de Lei nº 73, de 1994, que ora tramita pelo Senado da 
Federação, o policiamento de trânsito não pode ser atribuído ao 
Município. 
Essa outorga, por ferir abertamente a competência exclusiva da 

polícia militar na preservação da ordem pública e da incolumidade das 
pessoas e do patrimônio, se efetivada pelo Congresso Nacional, será 
inconstitucional. Nesse sentido, é a inteligência de José Geraldo de 
Jacobina Rabello (o. e loc. citados), manifestada nestes termos: 

"Mesmo eventuais tentativas de municipalização do trânsito, via 
CBT, esbarrarão na Lei Maior vigente, para a qual, como visto, a 
tarefa de fiscalização, policiamento e controle do tráfego e trânsito 
cabe ao Estado, por meio de sua Polícia Militar ... " 
15. - Em matéria de trânsito, ao Município apenas se reconhece a 

competência para estabelecer e implantar a política de educação para a 
segurança do trânsito (artigo 23, XII, da Constituição Federal). Ainda 
assim, em comum com a União e o Estado e desde que estejam instituí
das, em lei complementar, as devidas regras de cooperação, consoante 
estatui o parágrafo único desse dispositivo constitucional federal. Antes 
dessa medida dita cooperação não se instala, conforme se infere da afir
mação feita pelo corpo técnico da Fundação Prefeito Faria Lima -
CEPAM ( obra citada, p. 122). 

Com efeito, esse colegiado asseverou que: 
"Para disciplinar a forma pela qual as entidades federadas irão cui
dar dessas matérias, deverá ser editada lei complementar, de caráter 
nacional, fixando as normas básicas de cooperação". 
Sendo assim, pode-se, seguramente, afiançar que somente essa com

petência, no que respeita à matéria trânsito, o constituinte de 1988 atri
buiu ao Município. Nenhuma outra, portanto, pode o intérprete valida
mente extrair da Constituição para favorecer o Município, permitindo-lhe 
a legislação e a polícia administrativa nessa área da atividade pública. 

16. - Bem analisada a consulta do ilustre Luíz Antônio Ferreira de 
Araújo, Presidente da Associação Brasileira dos Departamentos de 
Trânsito - ABDETRAN, à luz da Constituição Federal e da doutrina per
tinente, respondemos, conclusivamente, ao indagado do seguinte modo: 
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16.1. - O Município não tem, ante a Constituição Federal, compe
tência legislativa sobre trânsito, não lhe servindo para tanto os incisos I e 
II do artigo 30 dessa Lei Maior, como restou demonstrado ao longo deste 
parecer. 

16.2. - Em decorrência direta e imediata da resposta anterior não lhe 
cabe o exercício, em matéria de trânsito, do respectivo poder de polícia, 
isto é, a fiscalização ou policiamento de trânsito. 

16.3. - A fiscalização ou policiamento de trânsito, como restou 
demonstrado, diz respeito genericamente com a segurança pública e em 
particular com a incolumidade da pessoa. 

16.4. - Face à resposta anterior, ao Município não cabe o exercício 
da polícia de trânsito, dado que o constituinte de 1988 não reservou qual
quer participação na execução na segurança pública. Esta, ex vi do dis
posto no artigo 144, § 5, é da competência exclusiva da polícia militar de 
cada Estado da Federação Brasileira. 

16.5. - Os incisos V, VI e VIII, do artigo 24, do Projeto de Lei nº 
73, que visa a instituição do Código de Trânsito Brasileiro, se constarem 
da lei dele resultante, serão, induvidosamente, inconstitucionais, dado 
que seria atribuir ao Município uma competência pertinente à segurança 
pública, que, a toda prova, cabe exclusivamente à polícia militar. 

É, s. m. j., o nosso parecer. 
São Bernardo do Campo, 10 de dezembro de 1994. 
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IV. JUIZADO ESPECIAL PARA JULGAMENTO DAS 
INFRAÇÕES PENAIS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO 
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São Paulo, Professor de Direito Administrativo da 
Academia de Polícia Militar do Barro Branco e da 

Escola Paulista de Magistratura e sócio colaborador 
do Instituto dos Advogados de São Paulo. 

SUMÁRIO 

1. Introdução. 2. Princípios inspiradores. 3. Defeitos do sistema 
vigente. 4. Inovações principais. 5. Discriminação de funções 
policiais e as dos Juizados Especiais para julgamento das infra
ções penais de menor potencial ofensivo. 

1. INTRODUÇÃO 

A Assembléia Nacional Constituinte, ao aprovar a obrigatoriedade 
da instalação de Juizados Especiais para o Julgamento das infrações 
penais de menor potencial ofensivo (artigo 98, I), embora timidamente, 
porque, em verdade, o ideal seria a criação dos Juizados de Instrução 
Criminal, deu importante passo no sentido de fazer o Poder Judiciário 
evoluir, aproximando-o do povo, que verá facilitado o seu acesso, direto 
e imediato aos serviços jurisdicionais, em matéria criminal, até então 
longínquos e difíceis, dada a existência de um anacrônico inquérito poli
cial, peça meramente informativa, de discutível valor jurídico, que se 
interpõe entre o atendimento policial da ocorrência e o seu efetivo 
conhecimento pela Justiça Criminal. 

Nesse avanço na distribuição da Justiça Criminal, não se pode, sob 
pena de cometer-se grave injustiça histórica, esquecer-se de juristas e 
entidades que, secularmente, vêm lutando por esse desiderato, no Brasil, 
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procurando agilizar a sua Justiça Criminal, em moldes mais racionais, a 
exemplo de uma grande parcela de países desenvolvidos. 

Daí o presente estudo a ser calcado nos trabalhos de ilustres homens 
que consagraram suas vidas ao estudo do Direito, como os saudosos pro
fessores João Mendes Júnior e Vicente Ráo, como também no anteproje
to de outubro de 1979 oferecido pelo vetusto Instituto dos Advogados 
Brasileiros na sua luta secular pela abolição do anacrônico e dispensável 
inquérito policial, nos trabalhos adotados por votação unânime no II 
Congresso Paulista de Magistrados, realizado em São Paulo em 1985, e 
no X Congresso Brasileiro de Magistrados, realizado em Recife, em 
1986, como também pela Comissão para Acompanhamento e 
Assessoramento dos Trabalhos Constituintes do E. Tribunal de Alçada 
Criminal do Estado de São Paulo, nos estudos produzidos pela 
Assembléia Nacional Constituinte, desde a sua Subcomissão Temática do 
Poder Judiciário, passando pela sua Comissão Temática, Comissão de 
Sistematização e, finalmente, pelo seu Egrégio Plenário, no seu primeiro 
turno (artigo 103), não podendo, ainda, ser esquecido o relatório final 
sobre índice de segurança pessoal e da propriedade: Indicadores de Crime 
e Violência, produzido pela FIPE - Fundação Instituto de Pesquisa 
Econômicas da Universidade de São Paulo, bem como o anteprojeto da 
Associação Paulista de Magistrados a respeito do momentoso tema e, por 
fim, a valiosa experiência de todos aqueles que estão envolvidos na ques
tão da repressão às infrações penais, sejam magistrados ou não, que, dese
josos de ver o aperfeiçoamento institucional, prestaram a sua colaboração. 

2. PRINCÍPIOS INSPIRADORES 

Antes de mais nada, convém aqui reproduzir-se a essência do dis
curso, proferido em 5 de abril de 1988 pelo eminente Constituinte Plínio 
de Arruda Sampaio, relator da Comissão Temática do poder Judiciário, 
que levou à aprovação, pelo Plenário da Assembléia Nacional 
Constituinte, do referido artigo 103, e- seja, à criação dos Juizados 
Especiais para Julgamento das Infrações Penais de Menor Potencial 
Ofensivo. Tal discurso representa a mais autêntica e precisa interpretação 
dos objetivos que nortearam o legislador constituinte ao elaborar e apro-
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var a aludida norma constitucional. Ficou assentado que seria um retro
cesso aprovar-se emenda do Constituinte Farabulini Júnior, "Em relação 
àquilo que foi aprovado na Comissão de Sistematização, na Subcomissão 
do Poder Judiciário e do Ministério Público, que consta do projeto do 
"Centrão", emenda atualmente aprovada. O que lá se diz é mais amplo 
tecnicamente, mais perfeito, representa avanços processuais importan
tíssimos, que eu gostaria de assinalar nestes cinco minutos que tenho 
para justificar minha posição. O texto quer substituir o do seguinte teor, 
que vou ler: A Justiça dos estados deverá instalar juizados especiais, pro
vidos por juízes togados, ou togados e leigos, para o julgamento e a exe
cução de causas cíveis de menor complexidade' ... Não é pequena 
causa'. O que é uma pequena causa? É aquela que tem pouco valor eco
nômico ou uma menor complexidade, mais fácil de ser julgada, podendo 
ser julgada mais rapidamente. Prossigo a leitura do artigo: ' ... e infrações 
penais de menor potencial ofensivo, ... ' Não é apenas a contravenção, 
mas também o crime, desde que tenha potencial ofensivo menor e, p,or
tanto, seja mais facilmente julgável. Prossigo: ' ... mediante procedimen
to oral ... ' A menção aqui é expressa à oralidade do processo. É o grande 
avanço. É o julgamento perante o juiz, ali, na hora, da causa pequena, 
oral, sem preocupação, sem uma longa tramitação processual. Outra 
novidade está neste pequeno artigo, que chamaria a atenção dos Srs. 
Constituintes: ' ... permitida a transação ... ', ou seja, é permitido que as 
partes e os juízes cheguem a um acordo para terminar a demanda. 
Prossegue: é o julgamento de recursos por juízes de primeiro grau'. Este 
texto representa um longo estudo, um longo processo de experimentação 
realizado em várias partes do Brasil, representa este desejo de levar a 
Justiça mais bem perto do povo para que aquela pequena causa, de 
expressão menor, aquela do dia-a-dia, possa ser julgada. Isto já foi dis
cutido e debatido. A emenda do Constituinte Farabulini Júnior volta a 
uma expressão já superada da pequena causa' e inclui apenas a contra
venção. Coloca, ademais, uma série de outras disposições relativas aos 
juízes de paz, o que não tem cabimento, porque fogem ao espírito dessa 
instância de judicatura que estamos querendo colocar. É por isso, Srs. 
Constituintes, que pedimos a rejeição desta emenda e a manutenção do 
texto, porque este representa um avanço muito maior" (Câmara dos 
Deputados, Departamento de Taquigrafia, Revisão e Redação, orador 
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Plínio Arruda Sampaio, taquígrafo: Victor, revisor: Odete, hora: 19:02, 
data: 5.4.88, quarto nº 137/2; idem taquígrafo: Aparecida, hora: 19:04, 
quarto nº 138/1; idem taquígrafo: Roberto, revisor: Odete, hora: 10:06, 
quarto nº 139/1; idem Diário da Assembléia Nacional Constituinte, abril 
de 1988, quarta-feira 6, p. 9.008). 

Em linhas gerais, assim, o legislador constituinte quis dar ao Brasil 
e ao seu povo, nas chamadas infrações penais de menor potencial ofensi
vo, um processo que se oriente pelos critérios da oralidade, simplicidade, 
informalidade, economia processual e celeridade, o que é uma vitória, 
pois configura um avanço considerável no sentido do aperfeiçoamento 
da Justiça criminal, velho anseio do povo brasileiro, como também 
daqueles que, sem interesses corporativistas, exercem funções policiais. 

Daí porque a interpretação da Lei nº 9099, de 26 de setembro de 
1995, que veio disciplinar os Juizados Especiais para Julgamento das 
Infrações Penais de Menor Potencial Ofensivo, deve primar pelo realis
mo, que encare as necessidades da sociedade brasileira, com suas peculia
ridades atuais e futuras, inclusive a realidade econômica, fator decisivo 
em qualquer proposição, sem perder de vista os objetivos colimados pelo 
legislador constituinte, entre os quais devem ser alinhados como funda
mentais os seguintes: a) a possibilidade de acesso direto da pessoa à 
Justiça; b) procedimentos ágeis com a instrução correndo toda perante o 
juiz; e c) prestação jurisdicional rápida, assegurando recurso às partes. 

Deve, ainda, ser prevista uma estrutura maleável, terminando, nos 
casos mais simples , com a mitigada participação do juiz no início da 
instrução criminal, dando à autoridade judiciária competente maior 
amplitude de instrução criminal, sem que se deixe resvalar para o campo 
policial. 

A evolução que se deve pretender é a de que os depoimentos presta
dos nos juizados especiais de que se cuida, serão únicos, e o seu revesti
mento jurídico termina com a clássica situação de o acusado confessar 
perante a polícia e negar perante a autoridade judiciária, ou, em outras 
palavras, confessa na Polícia e nega na Justiça Criminal. 

E os elementos de prova colhidos pelo policial que atendeu a ocor
rência., também pela presteza e fiscalização das partes nela envolvidas e 
do próprio magistrado, deverão assumir caráter probatório e não apenas 
ter visos informa ti vos. 
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Tudo isso propiciará maior acerto e celeridade na distribuição da 
Justiça Criminal, pois o convencimento do juiz estará estribado em pro
vas claras e vivas no tempo, ressaltando-se, finalmente , o menor custo 
da prestação jurisdicional, com economia para o cofres públicos e ao 
próprio povo. 

A estrutura a ser projetada deverá aproveitar, pela conversão, parte 
do que já existe em termos orgânicos, dando um primeiro impulso ao jui
zado especial, evitando, na prática, a atrofia do importante avanço. 
Entretanto, isto não significará prescindir de recursos para dar condições 
materiais efetivas aos juizados especiais de que se cuida, de vez que é 
reconhecidamente gritante a falta de aparelhamento do Poder Judiciário. 
O órgão recursai a ser projetado deverá mostrar a cautela em não burocra
tizar-se o juizado especial, fixando-se-lhe uma estrutura leve e eficiente. 

Por fim deverá ser considerada a preocupação com os "Direitos e 
Garantias Fundamentais", como previsto no artigo 5 da Constituição 
Federal. 

Nesse sentido, aliás, pode-se afirmar que o juizado especial será o 
principal instrumento a assegurar, de fato e de direito, na sua plenitude, 
os direitos individuais, justamente pela sua proximidade com o homem 
comum, e a sua interação com a Polícia. 

3. DEFEITOS DO SISTEMA VIGENTE 

O juizado especial, ao certo, vem no bojo de todo um processo his
tórico brasileiro, que está exigindo modificações na estrutura da Poder 
Judiciário, porque o modelo vigente não deu certo, particularmente na 
área criminal, onde as críticas do povo e de festejados juristas, a que alu
dimos em especial no nosso Direito Administrativo da Ordem Pública 
(2ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 1986) e em artigos de doutrina sobre o 
Juizado de Instrução Criminal, foram corroboradas por renomados eco
nomistas e administradores da Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas da Universidade de São Paulo (FIPE/USP), que, em 1987, 
na análise e elaboração de alguns indicadores econômicos e sociais para 
o Estado de São Paulo, abordaram o tema: "Índice de Segurança Pessoal 
e da Propriedade Indicadores de Crime e Violência". 
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A pedido da Secretaria Especial de Planejamento da Presidência da 
República (SEPLAN), realizou-se, então, um trabalho de fôlego que 
resultou no Relatório Final, com cento e oitenta e seis (186) laudas, nas 
quais não se pode dizer que houve apenas o exercício de teorias jurídicas 
ou sociológicas, mas provou-se, matematicamente, que enorme quantida
de de ações penais mais de um terço (113) não são apreciadas devido a 
fatores diversos, como extinção da punibilidade, prescrição, arquivamen
to de inquéritos etc.; tudo isso sobre o universo das ocorrências policiais 
que chegam à Justiça Criminal. 

Mas há aquelas e isso é público e notório que não chegam, cerca 
de dois terços (2/3). A resposta advinda de estudos sérios, comparados 
com outros países, mostra que fundamentalmente a origem do erro está 
no verdadeiro afastamento do Poder Judiciário em relação ao início da 
instrução criminal, sendo o restante mero acessório ou decorrente, estan
do, pois, errônea a conhecida expressão "A Polícia prende e a Justiça 
solta". 

Como ilustração da realidade que vivemos, permite-se reproduzir 
trecho do mencionado trabalho, com a seguinte colocação: "Numa for
mulação precisa e dramática da percepção generalizada de medo e inse
gurança, frente à escalada da criminalidade violenta, o poeta Aff onso 
Romano de Sant' Ana não hesitou em evocar imagens de uma guerra 
civil, onde exércitos de marginais avançam contra uma sociedade e uma 
política excludentes: Há uma guerra nas ruas e o Governo não interfere 
... Os pobres já são assaltados pelos miseráveis. Quando eles se tomarem 
todos uma classe, ou quando ti verem consciência de classe', virão contra 
o outro lado . . . Há um exército de 30 milhões escalando os muros de 
Roma (Cf. relato no Jornal do Brasil, 25.11.79). 

Na parte que respeita ao Poder Judiciário, com efeito, o juizado 
especial para julgamento das infrações penais de menor potencial ofensi
vo é o caminho certo e seguro para reverter tamanho quadro de impuni
dades e desmandos, geradores do medo e da insegurança que todos pade
cem, sejam ricos, sejam pobres. Até agora, para combater esses males da 
sociedade, o Estado tem procurado dar mais Polícia, modernizando-a 
com estrutura mais ágil e eficiente. Mister se torna dar mais Justiça, 
igualmente, modernizando-a para atender a dinâmica da sociedade. É 
chegada a hora de tal ocorrer. 
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4. INOVAÇÕES PRINCIPAIS 

A instituição do Sistema de Juizados Especiais para Julgamento das 
Infrações Penais de Menor Potencial Ofensivo, dados os seus princípios 
inovadores (infra nº 2), implica a supressão do anacrônico e desnecessá
rio inquérito policial, adotando-se a instrução criminal total perante a 
Justiça Criminal, sem transformar, contudo, o juiz em policial e vice
versa, como se verá proximamente. 

Deve, bem por isso, disciplinar-se a prova em contraditório regular, 
perante o Juiz Especial, conferindo-se as mais seguras garantias de defe
sa, dentro da simplificação da ação penal, com a adoção do rito oral e 
sumaríssimo. 

Estão enquadradas na competência dos Juizados Especiais as infra
ções penais decorrentes de acidentes de veículos e de acidentes do traba
lho, verdadeiros flagelos que se abatem, hoje, sobre o povo brasileiro e 
que emperram a máquina policial e a da Justiça, com procedimentos 
duplos, caros, burocratizados e, bem por isso, lentos. 

Da prisão em flagrante está excluído aquele que socorre a vítima e, 
de imediato, apresenta-se à Polícia ou à Justiça Criminal, evitando ser 
ele lançado, imerecidamente, à prisão em meio a toda espécie de delin
qüentes, que, não raramente, submetem-no a situações constrangedoras 
inaceitáveis, como sabido. 

5. DISCRIMINAÇÃO DE FUNÇÕES POLICIAIS E AS DOS JUIZADOS 
ESPECIAIS PARA JULGAMENTO DAS INFRAÇÕES PENAIS DE 
MENOR POTENCIAL OFENSIVO 

Como tem sido repetido até aqui, deve cuidar-se de não transfor
mar o Juiz Especial em Policial, coibindo-se. de outro lado, que o 
Policial se arrogue a condição de Juiz, situação última essa que, no 
modelo, vigente, vem ocorrendo, cada vez mais, com o órgão policial, 
que é auxiliar da repressão criminal, negando essa condição peculiar 
para querer sobrepor-se à Justiça Criminal, deixando de lado o seu 
papel estatal próprio que é o da só investigação criminal, diante da ocor
rência atendida ou por requisição da autoridade judiciária competente. 
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Mas, de qualquer modo, a Lei de tais juizados especiais deve ser 
vista com preocupação do fortalecimento das instituições policiais, que, 
livres de grande parte dos verdadeiros entraves burocrático-cartoriais 
proporcionados pelas infrações penais previstas em lei, poderá voltar os 
seus meios, com maior ênfase e propriedade, para a atividade-fim, seja 
ostensiva, investigatória ou técnico-cientifica. 

A valorização do policial de rua, mala-mestra da Polícia, deve ser 
objetivo perseguido de qualquer projeto que venha a detalhar a Lei dos 
juizados especiais de que se trata. Eles dependerão em boa parte do aten
dimento direto e perfeito da ocorrência, sem interpostos organismos poli
ciais. Isso levará ao aperfeiçoamento técnico-profissional dos policiais, 
com melhoria no ensino dos dois segmentos policiais, isto é, do civil e do 
militar. Perceber-se-á isso com a importância do contato direto e pessoal 
com o Juiz Especial, pois será o policial que, se não viu o fato, por certo 
chegou ao local poucos momentos depois, tendo contato estreito com a 
situação que se afigurou e, portanto, deve saber, com precisão, o que fazer. 

Mas, repete-se, deve ser resguardada a figura do Juiz que, conforme 
a tradição brasileira, não deve adentrar a área de competência policial, 
pelo que zelará o seu respectivo órgão censor. 

Em outras palavras, assim, poder-se-ão distribuir as funções, aliás, 
como previsto no projeto de Vicente Ráo, nos idos de 1935: 

A)POLÍCIA 

1. Atendimento da Ocorrência; 
2. Diligência e Investigações Preliminares, imediatas; e 
3. Investigações ordenadas pelo Juiz. 

B) JUIZ ESPECIAL 

1. Instauração e Instrução do processo; 
2. Preparo para o Julgamento; 
3. Julgamento; e 
4. Execução. 
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V. POLÍCIA COMUNITÁRIA(*) 

JOSÉ ROBERTO GUIMARÃES FERREIRA, 
Advogado formado pela Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo e Coordenador Estadual dos 
CONSEG 

Em recente artigo, publicado na "Folha de São Paulo" de 24 de 
abril de 1995, o articulista Marcelo Beraba traçou um quadro bastante 
preocupante da realidade da região metropolitana, dando ao texto o título 
de: "Miséria e Barbárie". 

Nesse artigo, fica evidente a deterioração social na Grande São 
Paulo: São 640 mil famílias ou 2 milhões e trezentas mil pessoas viven
do em situação de miséria absolu!a, sem acesso a comprar uma cesta 
básica por mês, a vagas nas escolas ou a uma moradia minimamente 
decente. 

Em 1990, 450 mil famílias encontravam-se em tal situação de penú
ria. Em 4 anos, mais 190 mil famílias foram arremessadas à indigência. 

A despeito das elevações globais dos índices de riqueza, a distribui
ção de renda tem marchado rumo a uma maior centralização do capital 
nas mãos de menor número de pessoas. 

Segmentos fragilizados da sociedade não recebem a devida atenção: 
a saúde, o ensino público e a assistência social apresentam índices bas
tante próximos de sociedades miseráveis, criando o risco de permitir-se o 
surgimento e desenvolvimento de bolsões de anomia, onde a ação e a 
própria autoridade do Estado sejam substituídas por lideranças infor
mais, inclusive ligadas ao crime. 

Apenas na cidade de São Paulo, 950 crianças vivem literalmente 
nas ruas, oriundas de lares paupérrimos e violentos. 

(*) Palestra proferida aos Oficiais Alunos do Curso Superior de Polícia do Centro de Aperfeiçoamento e 
Estudos Superiores da Polícia Militar do Estado de São Paulo, no dia 3 de agosto de 1995 
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Os índices de violência e criminalidade são elevados, chamando a 
atenção os múltiplos homicídios, o narcotráfico e outras modalidades de 
crime organizado. 

Cerca de 6.000 presos se acotovelam em Distritos Policiais da 
Capital, em condições degradantes, com insuficiente assistência jurídica, 
sanitária, religiosa e social. 

Incapazes, como indivíduos, de fazermos face a reais dramas, nossa 
tendência é encasularmo-nos, criando uma espécie de manto de indife
rença que nos permita permanecermos insensíveis face a tais aberrações. 

A deterioração, porém, não se limita aos segmentos mais empobre
cidos e menos instrumentalizados da sociedade: ela nos atinge a todos e, 
para determos e revertermos esse processo, já de algum tempo cerca de 
uma década, tempo mais ou menos correspondente à redemocratização 
do País tem-se desenvolvido um conselho mais ou menos unânime de 
que é urgente resgatar-se a cidadania. 

E não existe cidadania sem participação. 
David Putnam, em recente trabalho publicado nos Estados Unidos, 

concluiu magistralmente que a capacidade de organização de uma comu
nidade é fator determinante para seu progresso. 

Assim, quando as pessoas passam a relacionar-se com outros cida
dãos, seus problemas comuns tendem a ser encarados e compreendidos 
de maneira mais racional. O grupo acredita em sua própria capacidade de 
ação e medidas concretas substituem o antigo conforínismo e apatia. 

Sob todos os prismas, a participação comunitária torna a gestão 
governamental mais legítima. 

E, no que diz respeito a segurança, isso se aplica com todo vigor, 
pois a polícia tenderá a ser mais efetiva se ajudar os cidadãos e as comu
nidades a se ajudarem a si mesmos; esse é o conceito básico sobre o qual 
se estrutura a "polícia comunitária", modelo de prevenção criminal e de 
acidentes previsíveis, fundamentado na colaboração entre os cidadãos e 
destes para com a polícia, visando oferecer segurança. 

Nessa nova filosofia de trabalho, a polícia busca estabelecer sólida 
relação com a comunidade, levar a população a participar no processo de 
prevenção criminal, fixar o policial no terreno, atuar além das condutas 
criminosas, levando a polícia a fazer parte da recuperação das condições 
de vida do bairro ou da cidade. 
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Embora este modelo não substitua a atividade policial convencio
nal, tem sido considerado como a mais significativa redefinição do traba
lho policial nas últimas décadas. 

Adotado em mais de trezentas cidades norte-americanas, implemen
tado no Reino Unido e Japão, constitui prioridade do plano de governo 
Mário Covas para os órgãos de segurança governamentais otimizar, na 
Polícia Estadual Civil e Militar a difusão dessa filosofia de trabalho, 
reforçando o compromisso da Polícia de "operar em função do cidadão e 
da comunidade". 

Sobre Polícia Comunitária, afirmou Lee Brown, um dos precursores 
dessa nova abordagem, Chefe de Polícia de Nova Iorque e conferencista 
convidado e presente ao Seminário: "Polícia e Comunidade juntas para o 
bem comum", promovido pela Polícia Militar do Estado de São Paulo 
em 1992: "Queremos que o patrulheiro seja um organizador, um ativista 
comunitário, um solucionador de problemas ... ". 

E uma das mais ativas manifestações da polícia comunitária se via
biliza por meio dos CONSEG os Conselhos Comunitários de Segurança, 
a mais concreta materialização do artigo 144 da Constituição Federal e 
139 da Constituição Estadual: "A segurança publica, dever do Estado, 
direito e responsabilidade de todos ... ". 

Criados pelo Decreto nº 23.455, de 10 de maio de 1985, os CON
SEG são grupos de pessoas do mesmo bairro ou município que se reú
nem para discutir e analisar, planejar e acompanhar a solução de seus 
problemas comunitários de segurança, desenvolver campanhas educati
vas e estreitar laços de entendimento e cooperação entre as várias lide
ranças locais. 

Calcados numa idéia simples e inteligente, os CONSEG têm atra
vessado sucessivas gestões governamentais: Hoje, são 953 Conselhos 
implantados em todo o Estado, dos quais 850 no interior e 620 em plena 
atividade. 

A Coordenadoria dos Conselhos Comunitários de Segurança, har
monicamente com a Coordenadoria de Análise e Planejamento, das quais 
sou titular, efetua o diagnóstico e detecta problemas e soluções, ouvindo 
sistematicamente os CONSEG implantados, a par do estímulo direciona
do ao florescimento de novos Conselhos, em municípios ou bairros onde 
ainda não estejam instalados ou não funcionem a contento. 
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A Coordenadoria dos Conselhos Comunitários de Segurança tem 
ainda recomendado aos membros natos do CONSEG (Comandante 
Policial Militar e Delegado de Polícia do respectivo Distrito Policial) que 
não façam do CONSEG mais um entulho burocrático. 

Nesse sentido, temos percebido alguns dos óbices mais comuns, a 
frearem a expansão da modernidade pelos CONSEG: 

Inicialmente, a falta de envolvimento das autoridades policiais na 
gestão dos CONSEG de suas áreas. 

Apesar de a legislação prever a participação, no caso da Polícia 
Militar, do Comandante de Companhia ou do Efetivo PM, nos casos de 
municípios que sediam Pelotões ou Grupamentos, constitui rara e honro
sa exceção encontrarmos um Capitão, quanto mais um Oficial Superior, 
participando dessas reuniões. Se desejarem conferir, as atas de reuniões 
do CONSEG estão à disposição dos interessados na Secretaria. 

Muitos argumentos são elencados, como o grande número de CON
SEG correspondente à área de cada Companhia e Batalhão, o fato de que 
as reuniões são realizadas fora do horário do expediente, que essas reu
niões não servem para nada, entre outros. 

O fato é que, sob meu entendimento, expressivo segmento das lide
ranças da Corporação ainda não se apercebeu do poder que tem em 
mãos, pela mobilização da comunidade. 

Essencialmente, pude perceber duas limitações, que necessitam ser 
superadas: Apesar de excelentes administradores, dos mais confiáveis de 
toda a administração pública, os gerenciadores da Polícia Militar tem 
grande dificuldade de expressar-se em público e de assumir a liderança 
da articulação de trabalhos comunitários: 

Tenho observado que os policiais militares, normalmente, esperam 
que autoridades civis assumam tal liderança, corno se lhes fosse proibido 
o pleno exercício da cidadania, para a qual estão habilitados, corno se 
fosse manifestação de indisciplina articular a comunidade. 

Aprimorar a oratória e superar a timidez, sem medo de expor-se a 
público e debater com autoridade os ternas de segurança, assumindo a 
iniciativa e chamando a si a liderança de esforços comunitários, servirão 
para trarnpolinar o conceito da Polícia Militar a patamares ainda mais 
elevados, compatíveis com os relevantes serviços que presta e com o 
esmerado cabedal de suas lideranças. 
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Outro problema muito comum, a atrapalhar o bom andamento dos 
CONSEG, é o surgimento de lideranças inadequadas ao trabalho comu
nitário: pessoas que busquem auferir vantagens pessoais, financeiras ou 
eleitorais dos CONSEG prejudicam sensivelmente a pureza dos objeti
vos que norteiam os Conselhos. 

Vale lembrar que não é da competência dos CONSEG interferir em 
escalas de serviço, técnicas de policiamento e outras habilidades, de 
domínio exclusivo do administrador policial. 

Comunidades omissas, especialmente de bairros tradicionais ou 
pequenos municípios, com baixos índices de criminalidade, representam, 
igualmente, um desafio para o administrador policial. 

Nossa experiência tem demonstrado que convidar órgãos, associa
ções e instituições da área a indicarem representante para participarem 
das reuniões ordinárias surte melhor efeito que convidar indivíduos iso
lados. 

Lembrar a tais comunidades que não devem desperdiçar a oportuni
dade de se articularem, enquanto a segurança não está entre suas princi
pais causas de preocupações cotidianas, parece-nos, também, eficiente, 
pois a velha máxima: "prevenir é melhor que remediar" aplica-se como 
uma luva ao assunto que ora tratamos. 

Fazer do CONSEG um palco de reivindicações e queixas, sem ofe
recer alternativas à solução é outro desvio muito comum, que não deve 
ser estimulado. Inicialmente porque, na maior parte das vezes, o canal 
hierárquico é tão eficiente quanto o comunitário na previsão de recursos 
humanos e materiais, cuja distribuição, numa administração séria, segue 
critérios técnicos, não políticos. 

Além disso, é freqüente que pessoas, comparecendo a uma ou duas 
reuniões do CONSEG, reivindicando algum recurso que, por sua escas
sez, não possa ser imediatamente fornecido, sintam-se desestimulados de 
freqüentar o CONSEG, alegando que seus apelos são inócuos. Isso não 
corresponde à realidade, mas representa uma deturpação da verdadeira 
finalidade dos CONSEG. 

Criar autoridades com rosto, conhecidas e aceitas pela comunidade 
com seus méritos e defeitos não será possível se a rotatividade nos 
Comandos e Delegacias for algo como uma ciranda. 

Ninguém, em sã consciência, confia em um desconhecido. 
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Racionalizar tais movimentações é um dos desafios que a alta admi
nistração da segurança pública tem o dever de assumir. 

A falta de clareza na detecção das reais causas e soluções de proble
mas de segurança representam outro óbice. 

Uma das primeiras lições de marketing ensina a chamada "teoria 
dos benefícios": segundo essa teoria, ninguém compra sabonete pelo 
sabonete em si, mas por trazer bom odor, eliminar impurezas, atrair 
sexualmente. 

Ninguém também compra um automóvel por ser um amontoado racio
nal de lata, plástico, vidro e borracha, mas por oferecer mais conforto, segu
rança, economia de tempo, status, privacidade que outro tipo de veículo. 

Assim, quando se pede mais viaturas ou efetivo, vale que o admi
nistrador policial fomente duas questões: 

A primeira: para quê? A segunda: não haverá uma maneira mais 
econômica, rápida e racional de resolver o problema sem onerar mais 
policiais e viaturas? O número de problemas que podem ser resolvidos 
criativamente, por incrível que possa parecer, elimina significativa parte 
de tais necessidades. 

De outro lado, ninguém mais agüenta um Comandante ou um 
Delegado que, posicionado face a um problema, passe a lamentar-se que 
nada pode fazer, por não ter efetivos ou viaturas. 

É preciso ser ativo e criativo, demonstrando, no mínimo, sensibili
dade ao problema aventado. 

Enfim, é preciso paciência, conexão com a modernidade e boa von
tade das partes, pois nem nossas autoridades, nem a comunidade, de 
maneira geral, possuímos larga tradição ou fé no trabalho comunitário. 

É preciso, entretanto, acreditar que esse é o caminho do futuro, o 
caminho da parceria, o único capaz de reverter o quadro de barbárie que 
descrevi no princípio destas considerações. É preciso educarmo-nos, pri
meiro a nós mesmos, depois à comunidade, e depois às futuras gerações 
de policiais e lideranças comunitárias parra esse trabalho conjunto, reali
zado em prol do bem-comum. 

Nossa Coordenadoria está sempre pronta a ouvir, sugerir, auxiliar. 
Omitir, burlar, maquilar, são recursos que conduzem a uma indese

jável perda de tempo, tensão e resultados nulos. Não podemos perder 
tempo. 
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Quem se prejudica, quando relatórios fantasiosos, sobre reuniões 
inexistentes, que fácil e prontamente detectamos, chegam à Secretaria? 
Seria o Secretário, a Coordenadoria, os escalões superiores da Polícia? 

Certamente não. 
Quem mais precisa de um CONSEG legítimo é a comunidade e a 

polícia local. 
Nesse sentido, a Secretaria tem estimulado as lideranças locais e 

regionais da polícia para que convidem à participação nas reuniões, as 
lideranças comunitárias da área, oriúndas dos mais variados segmentos 
representativos da comunidade, sem qualquer espécie de discriminação, 
sobretudo de natureza política, por sentir que a força dos CONSEG resi
de, justamente, em seu caráter suprapartidário. 

Assim, para que um CONSEG represente legitimamente a comuni
dade não basta contar com a participação de um ou dois abnegados, ami
gos e defensores perpétuos da polícia, mas de um espectro muito mais 
amplo . 

. É necessário englobar autoridades do Executivo, Legislativo 
Federal, Estadual e Municipal, jornalistas, ministros religiosos de diver
sas denominações, líderes de clubes de serviço e associações comunitá
rias, profissionais liberais, bancários, comerciantes e industriais, profis
sionais da educação, do setor de transportes e de outros serviços essen
ciais, obras e saneamento, saúde, assistência e promoção social, meio 
ambiente, agricultura e abastecimento, forças armadas, guardas munici
pais, sindicatos e entidades não governamentais, especialmente de prote
ção aos segmentos mais fragilizados da comunidade. 

CONSEG solidamente implantados, reunindo-se ordinariamente 
pelo menos uma vez por mês, são palpavelmente vantajosos para o admi
nistrador policial por representarem importantes instrumentos de avalia
ção, favorecendo a definição de prioridades para a atuação da polícia 

Considerando que os recursos humanos e materiais são usualmente 
escassos, a indicação de prioridades, sob a ótica da comunidade, facilita 
que as autoridades policiais concentrem seus esforços sobre os eventos 
que mais incomodam a harmonia da comunidade. 

Não basta trabalhar duro, se o trabalho não transmite à coletividade 
o impalpável, mas por todos prontamente reconhecido, sentimento de 
segurança. 
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Além disso, os CONSEG têm realizado, com sucesso, campanhas 
de informação e educação às comunidade onde atuam, alcançando, com 
isso, resultados concretos, na prevenção de infrações e acidentes evitá
veis a partir da conduta do próprio cidadão, que deixa, assim, de passar à 
condição de vítima. 

Vale ressaltar que um acidente de trânsito, por exemplo, que se con
siga evitar, poupa o emprego caríssimo de uma ou mais viaturas de 
radiopatrulha, guarnições do Resgate, eventual apoio aéreo, leitos hospi
talares, perícias médico-legais e outras providências do gênero. 

Os CONSEG têm, ainda, contribuído para corrigir, por meio de medi
das criativas, fatores de insegurança sem onerar o poder público, como 
deficiências de iluminação pública e pavimentação, modificações na arqui
tetura viária e sinalização de trânsito, limpeza e muramento de terrenos 
baldios, silêncio urbano, alteração nos itinerários de transporte urbano, 
prevenção e tratamento de dependentes de álcool e drogas, assistência a 
crianças e migrantes, melhoria de sinalização nas vias, entre outros. 

Tais medidas criativas podem ser e hoje o são intercambiadas, via 
Secretaria, entre as várias comunidades, facultando que soluções criati
vas, que hajam resolvido ou minimizado problemas de uma comunidade, 
sejam partilhadas por outras coletividades, eventualmente sujeitas a pro
blemas semelhantes. 

Alguns CONSEG mais articulados têm, mesmo, realizado campa
nhas de arrecadação, normalmente com apoio de clubes de serviço, pre
feituras ou associações comerciais, visando aquisição e manutenção de 
viaturas, armamento e material de telecomunicações e construção ou 
reforma de imóveis ocupados pela polícia. 

Presentemente, desenvolvemos na Coordenadoria dos CONSEG um 
estudo, já em fase avançada, visando elaborar um manual de doações de 
bens ou serviços à polícia, contendo, inclusive, o fluxograma que permi
ta ao doador abater a doação dos tributos que recolhe, eliminando-se, 
assim, as figuras indesejáveis do particular que se vê como que constran
gido a colaborar materialmente, e com prejuízo, com a polícia, ou, no 
pólo oposto, o particular que se arvora em co-proprietário da unidade 
policial, da qual se nomeia mecenas e mantenedor. 

Outro estudo que realizamos é sobre a necessidade de elaborarmos 
um estatuto básico para os CONSEG. 
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Temos evitado a todo custo baixar novas resoluções ou editar novos 
decretos, deixando a cada comunidade a competência de organizar seu 
CONSEG segundo suas peculiaridades. 

Certo é que a alternatividade e a limitação do tempo de exercício de 
funções diretivas por membros da comunidade, no caso dos CONSEG 
que optaram por eleger Diretorias, são conceitos básicos, que devem por 
todos ser observados, respeitando-se assim os fundamentos democráticos 
que norteiam a estruturação dos CONSEG. 

Nesse sentido, a Coordenadoria deverá se manifestar formalmente, 
e em breve, corrigindo desvios e desestimulando que pequenos grupos 
oligárquicos assumam um poder de mando pernicioso aos objetivos do 
CONSEG. 

Uma comunidade engajada, sentindo a presença do poder público, 
tendo liberdade para acessar as autoridades policiais, tenderá a gerar 
informações preciosas ao trabalho policial. E a polícia não consegue tra
balhar sem informações. 

O CONSEG representa, ainda, um anteparo para a pronta detecção 
e correção de problemas nas relações polícia-contribuinte, sanando os 
erros antes que sejam conduzidos a debate em foros mais amplos, como, 
por exemplo, a imprensa. 

Por meio dos CONSEG, finalmente, assistimos à otimização da 
velocidade na busca de soluções para problemas de segurança, posto que 
o Gabinete, por meio da leitura e acompanhamento das atas de CON
SEG, contatos pessoais e telefônicos e participação em reuniões, tem 
chance de acompanhar, de maneira mais realista e transparente, o quadro 
geral da segurança pública no Estado, antecipando-se na busca de solu
ções que, fatalmente, serão cobradas no futuro. 

Os CONSEG, a par de prosseguirem em sua competente atuação 
em benefício de suas respectivas comunidades, serão estimulados a exer
citar, com maior intensidade, seu poder de mobilização da opinião públi
ca, enveredando pela ação em áreas estratégicas em que tem atuado em 
ritmo insuficiente; reforçando a auto-estima dos policiais, fazendo-os 
sentir que a comunidade prestigia e respeita o bom profissional da segu
rança, intensificando a realização de campanhas de comunicação massi
va e dirigida, visando reforçar os vínculos comunitários e a educação 
para a segurança e formulando propostas aos legisladores, no intuito do 
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aperfeiçoamento das leis, que representam o mais eficiente e democráti
co escudo da defesa da comunidade contra atos de violência. 
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VI. RECOMENDAÇÕES PRÁTICAS AOS POLICIAIS 
MILITARES "SUB JUDICE" 

BENEDITO GRECCO, 
Advogado criminal credenciado junto à Caixa 

Beneficente da Polícia Militar do Estado de São 
Paulo. 

A defesa do Policial Militar começa com um Boletim de Ocorrência 
bem elaborado ou uma Parte bem consubstanciada. 

É comum, o Policial Militar, no calor da ocorrência, pensar unica
mente em socorrer possíveis vítimas ou detalhes de rescaldos de even
tuais danos e esquecer-se de cobrir, com provas, a sua legítima interven
ção, no desempenho de suas funções, fato que futuramente irá lhe acarre
tar constrangimentos, aborrecimentos e até punição, quer disciplinar, 
quer penal. 

Deixa de arrolar testemunhas, não procura auxílio de Unidades de 
apoio, não convoca a Polícia Técnica para exames esclarecedores, enfim, 
pensa nos outros e esquece de si mesmo. 

Pensar nos outros, sim. Mas não se esquecer de que um dia poderá 
ser cobrado pelo que e pelo que não fez, quando foi forçado a fazer 
escolhas críticas em questão de segundos (prender ou não prender; perse
guir ou não perseguir; atirar ou não atirar), sempre com a incômoda cer
teza de que outros, aqueles que têm tempo para analisar e pensar muito, 
estarão prontos para julgar seus atos. 

Daí a absoluta necessidade de se produzir uma prova bem alicerça-
da. 

Ocorrido o fato, instaurado o Inquérito Policial Militar (IPM) ou o 
Inquérito Policial (IP), serão os mesmos remetidos à Justiça Militar do 
Estado ou ao Fórum local, assim que concluídos. 

Chegados a seus destinos, estes serão distribuídos para uma das 
quatro Auditorias ou a uma Vara Criminal, tomando o processo um 
número de ordem. 
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Recebidos os autos, o Juiz Auditor ou o Juiz Togado, encaminha-o 
ao representante do Ministério Público, também chamado Promotor de 
Justiça, órgão do Estado que representa a sociedade, ou a acusação, 
como querem alguns. 

O Ministério Público, então, poderá: pedir o arquivamento do 
Inquérito, ou oferecer denúncia, ou ainda, requerer diligências outras que 
julgue necessárias. 

O Juízo poderá: não aceitar o pedido de arquivamento do Inquérito 
e neste caso enviará os autos à Procuradoria Geral da Justiça, para que 
esta examine melhor o pedido de arquivamento feito; ou receber a 
denúncia oferecida; ou deferir, concordar, com o pedido de novas dili
gências caso solicitadas pela Promotoria de Justiça. 

Recebida a denúncia, o réu será citado para comparecer diante do 
Juiz da causa, em dia e hora que forem designados, bem corno o local da 
apresentação, quando será interrogado sobre os fatos. 

Recebida a citação para comparecer em Juízo, o réu não poderá fur
tar-se a obedecer tal determinação judicial, pois incorrerá em falta que 
poderá lhe custar ser julgado à revelia, quer dizer, perderá uma série de 
regalias no transcorrer do processo e, ainda, poderá ser punido discipli
narmente, por desobediência, acarretando-lhe sérios prejuízos. 

Foi citado, faltou, terá que explicar o porquê de ter faltado ( ou por 
doença, ou outro motivo de absoluta força maior, etc.), caso contrário 
estará prejudicado, será penalizado. 

Após ser citado para o interrogatório, aqui começa, praticamente, a 
intervenção direta do Advogado de defesa. 

O ideal seria que o Advogado de defesa já se fizesse presente 
durante o transcorrer do Inquérito, mas infelizmente, por motivos buro
cráticos, isto se torna difícil, entretanto, tal falha é bastante prejudicial 
aos interesses da defesa do Policial Militar. 

Recebendo a citação para o interrogatório, o Policial Militar deverá, 
imediatamente, através de sua Unidade, solicitar, junto ao Comando do 
Batalhão ao qual pertencer, assistência jurídica. 

O Comando, através de ofício, tornará as providências necessárias 
para tal atendimento. 

Grande parte dos Policiais Militares envolvidos em Inquéritos ou 
processos criminais, chegam aos Tribunais, nos dias de interrogatórios, 
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desacompanhados de defensores e portanto sem qualquer orientação téc
nica prévia. 

Sem nomear defensor, e obrigando a Lei que nenhum réu seja pro
cessado sem defesa, o Juiz ou Juiz Auditor, nomeará um advogado para 
sua defesa. Tempos depois, o réu aparece e diz ter advogado indicado 
para defendê-lo pelas associações de classe, o que, evidentemente, já 
causou danos à defesa, pela falta de continuidade e eficiência. 

Indicado o defensor, o Advogado que irá acompanhar a causa até 
seu final, o Policial Militar deve tomar nota de seu nome e endereço, 
estabelecendo contato com o mesmo o mais breve possível, de preferên
cia, caso seja viável, estabelecer este contato pessoalmente, deixando seu 
endereço para qualquer recado e levar ao conhecimento dele qualquer 
fato novo relativo ao caso, para providências, se necessário. 

Todo fato novo deve ser levado ao conhecimento de seu Advogado, 
embora entenda o Policial Militar, às vezes, que o mesmo não tenha 
qualquer relevância, não tenha importância para apreciação final da 
causa, em seu todo, fato que somente o seu Advogado deverá ponderar e 
decidir se o mesmo tem ou não importância para o processo. 

Chamado para interrogatório ou para audiência, em Juízo ou nas 
Auditorias, o Policial Militar deverá obedecer rigorosamente o horário e 
o dia marcados, apresentando-se devidamente uniformizado, salvo moti
vo de força maior, que deverá justificar. 

É de grande importância chegar ao local do interrogatório ou das 
audiências outras, no mínimo meia hora antes do horário marcado, pois o 
contato com o seu Advogado antes do início das audiências, muitas 
vezes, é necessário, para esclarecimentos de dúvidas possíveis ou orien
tações outras tais como: comportamento do réu perante o Conselho de 
Justiça, ou do Juiz Togado, providência esta simples, mas de efeito psi
cológico importante, pois evita indecisões e nervosismo, preocupações 
de última hora, implicando em mau desempenho do interrogando durante 
a audiência. 

A partir do dia seguinte ao interrogatório do réu, o Advogado 
defensor do Policial Militar, tem três dias para arrolar, apresentar, teste
munhas em defesa do mesmo, variando seu número, conforme o tipo de 
delito descrito na denúncia, de um a oito, na Justiça Comum e de um a 
três, na Justiça Militar, para cada réu. 
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Na contagem dos prazos, salvo disposição em contrário, excluir-se
á o dia do começo e se incluirá o do vencimento. Se este cair em dia 
feriado, o prazo considerar-se-á prorrogado até o primeiro dia útil. 

Na Justiça Militar do Estado, o prazo para arrolar testemunhas em defe
sa do réu, é de cinco dias, a contar do encerramento da prova de acusação. 

Entretanto, é de toda prudência que o Policial Militar, no dia em 
que for chamado a apresentar-se para interrogatório, isto é, no dia do 
interrogatório, já traga consigo o nome e endereço completos das teste
munhas que irão falar em sua defesa, pois na Justiça Militar, as testemu
nhas de acusação poderão ser ouvidas no mesmo dia do interrogatório do 
réu, começando, daí, a fluir, a correr o prazo para indicação da prova tes
temunhal da defesa, tornando pequeno o tempo para providências de 
remessa do rol de testemunhas. 

O Policial Militar deve fornecer os nomes das testemunhas que pre
senciaram o fato, de preferência, ou que dele tiveram conhecimento por 
outros meios, bem como de testemunhas que saibam do seu comporta
mento na comunidade em que vive (tais como: vizinhos de moradia; pes
soas que conheçam sua vida familiar, que conheçam sua conduta como 
Policial Militar, nas cidades em que prestam seus serviços). 

Tratando-se de Policiais Militares que são destacados em cidades do 
interior do Estado, é desejável que tragam declarações de pessoas de real 
destaque social locais, nas comunidades em que servem, tais como 
Prefeitos, Presidentes de Câmaras Municipais, Vereadores, Comerciantes, 
profissionais liberais, etc., para que, através destes atestados ou declara
ções, o julgador melhor possa aquilatar a respeito de seu caráter. 

Quando o fato dito delituoso ocorreu em cidade do interior do 
Estado, e o Policial Militar responder a processo perante a Justiça Militar 
do Estado, na Capital, as pessoas que são arroladas como vítimas, bem 
como as testemunhas civis indicadas pela denúncia, nos processos ou 
mesmo arroladas pela defesa, serão ouvidas nas Comarcas onde os fatos 
se deram, através de audiências que se realizarão nas respectivas 
Comarcas, em cumprimento a Carta Precatória que será expedida pela 
Justiça Militar do Estado. 

Os Policiais Militares implicados como réus serão requisitados 
junto aos seus Comandos, para que sejam apresentados, comparecendo 
às audiências marcadas. 
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Quando a Carta Precatória for expedida, o Juízo deprecante, isto é, 
o Juízo que expediu a Carta Precatória, notifica, avisa o Advogado do 
réu sobre a mesma ter sido expedida. Entretanto, o Advogado fica sem 
saber que dia será a audiência realizada no interior do Estado, na 
Comarca do Interior, sendo muito difícil o acompanhamento à distância 
de tal acontecimento processual. 

Assim, quando o Policial Militar, réu, receber a requisição para com
parecimento à audiência marcada, deve imediatamente entrar em contato 
com seu Advogado, informando-o a respeito da audiência, para que o 
mesmo tome conhecimento e se programe para o que for necessário. 

Importante, então, que o Policial Militar, réu, ao receber qualquer 
tipo de intimação, entre em comunicação tão logo seja possível com seu 
defensor. 

Pode ocorrer, e o fato não é raro, que a respeito do mesmo fato, da 
mesma ocorrência, dois inquéritos sejam instaurados ao mesmo tempo. 
O Inquérito Policial Militar e o Inquérito Policial, resultando, daí, dois 
processos criminais: um na Justiça Militar e outro na Justiça Comum. 

É interessante levar ao conhecimento de seu Advogado o fato, caso 
ocorra, para que ele tome providência, certo somente um dos processos 
deverá permanecer, pois nossa legislação penal não admite que o mesmo 
réu seja processado duas vezes pelo mesmo fato. 

Qualquer mudança de endereço, de telefone de Unidade, deverá ser 
comunicada a seu Advogado, pois a qualquer momento ele poderá ter 
necessidade de comunicar-se com seu cliente. 

A Justiça Militar do Estado localiza-se na Capital, na Rua Doutor 
Villa Nova, nº 285, Bairro de Vila Buarque. 

Para quem. vem do interior do Estado, poderá servir-se do metrô, 
descendo na Estação Sta Cecília. 

A Estação Santa Cecília do metrô fica no Largo de Santa Cecília, 
local de onde sai a Rua Dona Veridiana. 

Para chegar ao prédio onde fica a Justiça Militar do Estado, é só 
subir a Rua Dona Veridiana, até seu cruzamento com a Rua Major 
Sertório ( que fica quatro ou cinco quadras acima) e, neste cruzamento, 
virar à esquerda e na próxima esquina virar à direita, saindo na Rua 
Doutor Villa Nova, nº 285, que fica no meio do quarteirão. 
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Na Estação do metrô, somente a título de informação, dirija-se à 
Cabine de Controle, pois permite-se passagem livre de pagamento aos 
Policiais Militares usuários, desde que devidamente uniformizados. 

Pensamos ser de alguma utilidade estas pequenas mas objetivas 
informações, triviais, de rotina, para quem vive o dia-a-dia dos 
Tribunais, mas muitas vezes desconhecidas, pouco esclarecidas, para 
aqueles que raramente convivem com estes problemas. 

Embora a Constituição Federal, em seu artigo 5, item LVII, diga 
que: "Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de 
sentença penal condenatória", isto é, todos devem ser considerados ino
centes, até prova em contrário, o que se verifica na prática, é inteiramen
te inverso. Daí a preocupação que as ações penais envolvem. 

Para qualquer outro esclarecimento, estaremos sempre à disposição 
dos Policiais Militares, pois, segundo disse o grande criminalista e 
Professor emérito Manoel Pedro Pimentel, em seu respeitável livro 
"Advocacia Criminal", folhas 186, quando falou sobre a defesa prelimi
nar do funcionário público: 

''Essa proteção se destina a evitar que o funcionário público fique 
sujeito a falsas acusações, como acontece freqüentemente, dada a 
sua especial condição funcional, muitas vezes devendo opor-se a 
pretensões descabidas contrariando interesses". 
Nós acrescentaríamos que a inclusão de Policiais Militares em pro

cessos é ônus a que sua espinhosa missão obriga; entretanto, gostaríamos 
de vê-los nos Tribunais, sempre, por honra, jamais por vergonha. 
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VII. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO - COMPETÊNCIA 

RAUL GALINDO DOS SANTOS, 
1 Tenente da Polícia Militar do Estado de São Paulo 

e instrutor da matéria "Investigação Policial" na 
Academia de Polícia Militar do Barro Branco. 

SUMÁRIO 

1. Introdução. 2. A Polícia Militar e a atividade de polícia judi
ciária. 3. O Artigo 4 do CPP e a autoridade policial. 4. A autori
dade policial e as providências imediatas. 5. A busca e a apreen
são como meios de prevenção e repressão. 6. As fundadas razões 
e a investigação. 7. As circunstâncias em que ocorrem a busca e 
apreensão domiciliares. 8. Conclusão. 

1. INTRODUÇÃO 

Os policiais militares, no exercício de suas atividades, muitas vezes 
se deparam com situações complexas que exigem alto grau de preparo 
profissional e profundo conhecimento jurídico. Essas condições são exi
gidas ao policial porque não lhe é lícito fugir às suas responsabilidades, 
sob pena de cometimento de crime, ressaltando-se que de sua pronta e 
eficaz ação dependem a ordem pública e, quando da ocorrência de ilíci
tos penais, também o sucesso da persecução criminal. 

É justamente nesse momento, após a eclosão de um ilícito penal, 
que esse preparo e conhecimento são exigidos, devendo o policial militar 
agir em conformidade com o que preceitua o Código de Processo Penal e 
tendo a ciência de que seus atos dão início a todo um procedimento poli
cial e posteriormente a um processo criminal que objetiva, ao seu final, a 
punição do autor do delito. 

Ocorre, porém, que nem sempre esse policial atua da forma que se 
espera, muitas vezes cometendo abusos e impropriedades que terminam 
por favorecer o criminoso ao final do processo. 

Revista A FORÇA POLICIAL São Paulo nº 7 jul./set. 1995 69 



Notadamente, esses erros ocorrem quando da execução de manda
dos de busca e apreensão domiciliares, fazendo-nos sentir que a maté
ria ainda não foi devidamente assimilada pela nossa tropa, a despeito 
das várias orientações e normas que vêm sendo veiculadas constante
mente. 

Quanto às conseqüências desses erros, não são prejudiciais somente 
ao policial que os cometeu, mas também à própria instituição Policial 
Militar, devido ao desgaste que sofre perante outros órgãos e a opinião 
pública. Os resultados negativos advindos podem ser enumerados con
forme segue: 

a. cometimento de crime de abuso de autoridade; 

b. colheita de provas de forma ilícita; 

c. naufrágio da Ação Penal por irregularidades cometidas durante a 
ação policial; 

d. perda de prestígio perante o Ministério Público devido ao despre
paro de alguns de nossos policiais frente à matéria; 

e. desconfiança do Poder Judiciário em relação ao comportamento 
dos policiais militares durante a execução do mandado de busca e 
apreensão. 

Notamos, portanto, a necessidade de se abordar o assunto que se 
reveste de extrema importância, não só pelos motivos acima elencados, 
mas principalmente em face de ter sido notado com certa freqüência o 
questionamento quanto à competência da Polícia Militar para requerer o 
mandado de busca e apreensão domiciliares, o que nos obriga a proce
der a uma análise mais aprofundada desse instrumento legal encontrado 
no Código de Processo Penal a fim de esclarecer acerca dessa compe
tência. 

2. A POLÍCIA MILITAR E A ATIVIDADE DE POLÍCIA JUDICIÁRIA 

Assim, verificamos que a busca e apreensão figuram no Título VII, 
que trata da prova, Cap XI, artigos 240 a 250. Podem ocorrer "anterior
mente a qualquer procedimento policial ou judicial, ou seja, quando a 
autoridade policial tem conhecimento da infração penal (artigo 6, II); 
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durante o inquérito policial; na fase de instrução criminal; durante a exe
cução ... "º > (grifo nosso). 

Trata-se, segundo alguns autores, de meio legal destinado a colheita 
de provas, atividade própria de polícia judiciária e que, sob esse prisma, 
dentre as polícias, seria de competência da Polícia Civil o seu requeri
mento. 

Ocorre, porém, que os doutrinadores do Direito Administrativo 
entendem de forma pacífica que a Polícia Militar, responsável pela pre
servação da ordem pública, em face da eclosão de ilícitos penais, ao 
reprimi-los objetivando a restauração da ordem violada, atua em conso
nância com o que preceitua o Código de Processo Penal e, portanto, pra
ticando atos de polícia judiciária. 

Nesse sentido verificamos os comentários do eminente jurista José 
Cretella Júnior: 

"Rivera mostra com grande propriedade a identificação, no mesmo 
agente, de atividades administrativas e judiciárias, de tal modo que 
se percebem os traços típicos das duas modalidades de polícia, a 
polícia adrninistrati va e a polícia judiciária: "Na prática, a distinção 
é muitas vezes delicada, primeiro, em razão de certa identidade pes
soal: as autoridades encarregadas da polícia administrativa partici
pam, às vezes, do exercício de polícia judiciária. Por exemplo, o 
agente que dirige o trânsito passa da polícia administrativa à polícia 
judiciária, no instante em que lavra o auto de contravenção. Assim 
também, a polícia rodoviária, conforme presta assistência a automo
bilista em dificuldades ou torna providências depois do acidente" 
(Doit adrninistratif, 9ª ed., 1980, pp. 413/414)."(2

) (grifos originais). 
Corroboram com esse pensamento os ensinamentos do ilustre admi-

nistrativista Álvaro Lazzarini: 
"O órgão policial que está exercendo atividade de polícia preventiva 
- polícia administrativa - diante do ilícito penal que não conseguiu 
evitar, passa, automaticamente e imediatamente, ao exercício da ati
vidade de polícia repressiva - polícia judiciária. Seria inadmissível 
que ele assim não pudesse proceder. Agindo dessa maneira, o órgão 

(1) MIRABETE, Júlio Fabbrini. Processo Penal. 2ª ed., Editora Atlas, 1992, p. 306. 
(2) JÚNIOR, José Cretella. Direito Administrativo da Ordem Pública. ed., Forense, 1987, p. 173/174. 
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estará restaurando a Ordem Pública naquele momento e local, e 
mais, fazendo atuar as normas do Direito Processual Penal, terá em 
vista o sucesso da persecução criminal, pois não podem ser perdi
dos os elementos indispensáveis à realização da Justiça Criminal."<3

) 

A Polícia Militar, portanto, é caracterizada pela capacidade de atuar 
como polícia administrativa e judiciária, de acordo com o quadro de 
ordem que se apresente (normalidade pública - anormalidade, eclosão do 
ilícito penal) sendo capaz de passar de um estado a outro imediatamente. 
Na verdade essa qualidade não é inerente ao órgão, mas sim à ação 
desempenhada pelo agente em função da realidade que se apresenta. 

Nesse sentido temos que a Polícia Militar é uma instituição de polícia 
administrativa e que seus agentes, no desempenho de suas funções, diante 
da eclosão de ilícitos penais, desenvolvem atos de polícia judiciária. 

O fundamento legal para atuar dessa forma encontramos na 
Constituição Federal, em seu artigo 144, parágrafo 5, onde vemos que 
"às Polícias Militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da 
ordem pública", sendo certo que "quem tem a incumbência de preservar 
a ordem pública, tem o dever de restaurá-la, quando de sua violação"<4

) 

Além da Constituição, encontramos esse fundamento também no 
Decreto-Lei nº 667, em seu artigo 3, letra "c": ''atuar de maneira repres
siva em caso de perturbação da ordem ... "<5

); e no Regulamento para as 
Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, onde em seu artigo 
2, item 13, temos que Manutenção da ordem pública "é o exercício dinâ
mico do poder de polícia, ... visando a prevenir, dissuadir, coibir ou 
reprimir eventos que violem a ordem pública." <

6
) (grifo nosso) 

Assim sendo, as ações desenvolvidas pela Polícia Militar, através de 
seus agentes, abrangem desde a prevenção, até a repressão imediata dos 
ilícitos penais, abarcando a primeira e segunda fases do ciclo de polícia 

A primeira fase desse ciclo é a fase da normalidade, onde os aspec
tos de tranqüilidade, segurança e salubridade públicas, inerentes a ordem 

(3) LAZZARINI, Álvaro. Segurança Pública e o Aperfeiçoamento da Polícia no Brasil. Revista Forense, v. 
316, 1991, p. 15. 
(4) LAZZARINI, Álvaro. A Ordem Constitucional de 1988 e a Ordem Pública. Revista de Informação 
Legislativa, Senado Federal, a-29, nº 115, p. 286. 
(5) Decreto-Lei n g 667, de 2 de julho de 1969, artigo 3, letra "e". 
(6) Decreto n g 88. 777, de 30 de setembro de 1983, artigo 2, nº 19. 
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pública, são resguardados e permanecem imperturbáveis. É a fase de 
pura prevenção onde a polícia administrativa opera suas qualidade dis
suasivas, imperando nesse segmento os princípios do Direito 
Administrativo. 

A segunda fase ocorre quando um dos elementos da ordem pública 
(tranqüilidade, segurança e salubridade) for perturbado, exigindo uma 
pronta ação do Estado. Caso tal perturbação tenha sua origem através da 
eclosão de um ilícito penal, a pronta ação restauradora da ordem deverá 
ser regida pelas normas de Direito Processual Penal, caracterizando seus 
atos como de polícia judiciária ou de polícia repressiva, como também é 
chamada. 

Trata-se de repressão de caráter imediato, ou repressão imediata, 
pois urge a restauração da ordem violada. Tal repressão não é exclusiva a 
este ou aquele órgão, tratando-se de área concorrente entre as polícias, 
onde as competências se eqüivalem, se entremeiam. Tão concorrente é 
essa fase que até a qualquer um do povo é dada a possibilidade de efe
tuar a repressão imediata nos casos de flagrante delito ( artigo 301, do 
Código de Processo Penal). 

3. O ARTIGO 4Q DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E A 
AUTORIDADE POLICIAL 

Após esse preâmbulo, claro está que a Polícia Militar exerce tam
bém a atividade de polícia judiciária ao reprimir os ilícitos penais que 
tanto perturbam a ordem pública, regendo-se pelo Código de Processo 
Penal, o que toma conveniente comentar o artigo 4 desse código. 

"Artigo 4º - A polícia judiciária será exercida pelas autoridades 
policiais no território de suas respectivas jurisdições e terá por fim a 
apuração das infrações penais e de sua autoria. 
Parágrafo único - A competência definida neste artigo não excluirá 
a de autoridades administrativas, a quem por lei seja cometida a 
mesma função." 
Sobre o artigo 4º, verificamos ser o primeiro do Título II do Livro I, 

que trata do Inquérito Policial. Apesar do Título, sabemos que diversas 
providências de polícia judiciária são tomadas antes da instauração do 
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inquérito, via de regra durante a repressão imediata e por policiais 
militares. O mesmo cita a figura da autoridade policial, e sabemos que 
por muito tempo o policial militar foi considerado agente da autoridade, 
termo que sabiamente não é mais aplicado em vista de tão flagrante 
impropriedade. 

Ora, é assente, em matéria de Direito Administrativo, que o policial 
militar, ao praticar atos de polícia (administrativa ou judiciária), pratica
os como autoridade policial, pois, nesse momento está por força de Lei 
imbuído da autoridade emanada do Estado, fazendo dele parte e exercen
do o poder público, por iniciativa própria, com prudência e nos limites 
da lei, não visando apenas aos meios mas aos próprios fins do Estado. 

A investidura legal do policial militar se encontra baseada na 
Constituição Federal em seu artigo 144, parágrafo 5, devendo ele realizar 
a Polícia Ostensiva e preservar a ordem pública, e também no Decreto
Lei nº 667, que dispõe sobre a organização básica da Polícia Militar, e 
define como de sua competência "executar com exclusividade, ... o poli
ciamento ostensivo fardado, planejado pelas autoridades policiais com
petentes, . . . a fim de assegurar o cumprimento da lei, a manutenção da 
ordem pública e o exercício dos poderes constituídos". m (grifo nosso) 

E sobre autoridade, Afonso Arinos de Melo Franco afirma: 
"A autoridade, já o dissemos, é precisamente essa investidura legal, 

que habilita uma pessoa a exercer sobre frações da coletividade social, ou 
sobre toda ela, em certos casos, o poder soberano do Estado''<3

> 

Voltando ao artigo 4, verificamos que a análise, em suma, recai 
sobre a autoridade policial, sendo que esta, de forma genérica, pode ser 
de polícia administrativa ou judiciária (lembremos que todas são admi
nistrativas). Para efeito de processo penal se está a comentar sobre a 
autoridade policial que desenvolve atos de polícia judiciária ( que, tam
bém, apesar da designação é de natureza administrativa), ou, mais preci
samente, da autoridade de polícia judiciária. Considerando-se que a auto
ridade de polícia militar, em face da complexidade de seu trabalho, 
desenvolve atos preventivos e repressivos, os últimos de auxilio ao poder 

(7) Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, letra "a". 
(8) FRANCO, Afonso Arinos de Melo. Direito Constitucional - Teoria da Constituição As Constituições 
do Brasil. 2ª ed., 1981, Forense, Rio de Janeiro, p. 30/40. 
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judiciário, deve ela ser considerada como autoridade policial em ambas 
as circunstâncias. 

A fim de reforçar este posicionamento, reportamo-nos ao artigo 
301, caput, que diz que "qualquer do povo poderá e as autoridades poli
ciais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em 
flagrante delito". 

Ao prender criminosos em flagrante delito, o policial militar está 
exercendo atividades próprias de polícia judiciária e, como vimos acima, 
não deve nesse momento ser considerado como o agente da autoridade 
por ser deveras inconsistente tal colocação. Na verdade, ele não prende 
em cumprimento de determinação de qualquer outra autoridade, mas 
devido a sua investidura legal, por força de lei e como legítimo represen
tante do poder soberano do Estado, fazendo valer essa capacidade sem 
necessitar de ordens superiores, não se enquadrando, portanto, na figura 
do agente. Assim sendo, não há como classificá-lo senão como a própria 
autoridade policial, não somente para o artigo 301 como para todos os 
outros em que caiba sua competência, a começar pelo artigo 4 do Código 
de Processo Penal. Se assim não fosse, e considerando que não é o agen
te, então só restaria enquadrá-lo como qualquer um do povo, desobrigan
do-o de efetuar tais prisões, o que seria extremamente absurdo. 

Ainda sobre o artigo 4, José Cretella Júnior esclarece: 
"A polícia judiciária é exercida pelas autoridades policiais no territó
rio das respectivas jurisdições e tem por fim a apuração das infrações 
penais e da correspondente autoria. A competência definida neste 
artigo não excluirá a de autoridades administrativas, a quem por lei 
seja cometida a mesma função (Código de Processo Penal, Decreto
Lei nº 3.931, de 10 de dezembro de 1941, artigo 4 e parágrafo). 
Significa isso, acentua Rui Cirne Lima, comentando este dispositi
vo de nosso Código de Processo Penal, que entre a atividade de 
polícia judiciária e a atividade administrativa, equipolente da polí-
cia de segurança, há unicamente diversidade de ordenação: ali, a 
ordenação é de natureza prácessual~ aqui, de natureza administra
tiva. Mas significa, por igual, que a atividade da qual se cuida é fun
damentalmente a mesma, embora diversamente ordenada, segundo 
propósitos diversos Rui Cirne Lima Princípios de direito adminis
trativo brasileiro, 4ª ed., 1964, p. 112). (9> (grifos originais). 

(9) CRETELLA JÚNIOR, José. obra citada, p. 174. 
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Na mesma obra, Álvaro Lazzarini completa: 

"Trata-se de verdadeira norma processual em branco, tendo o legis
lador processual deixado para o administrativo a incumbência de 
definir a respeito dessas autoridades (note-se que todas são adminis
trativas, como exaustivamente se demonstrou). E, em verdade, o 
legislador processual, ao escrever autoridade policial, não distin
guiu, quando poderia tê-lo feito, entre autoridade de Polícia Civil e 
autoridade de Polícia Militar, ou seja, simplesmente, autoridade 
policial civil e autoridade policial militar, que possam exercer ati
vidade de polícia judiciária. 
Assim, onde a lei não distingue, não pode o intérprete fazer distin
ções ("Ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus", diziam 
os romanos)" (i(J) (grifos originais). 

Como vimos, José Cretella se respalda nas colocações de Rui Cirne 
Lima, para afirmar que o Direito Processual Penal, em relação ao Direito 
Administrativo, apenas classifica de forma diferente o que seria funda
mentalmente a mesma coisa, visto que "a polícia judiciária é, na verdade, 
meramente a ordenação, necessitada pelo processo judiciário penal, da 
atividade administrativa da polícia de segurança" (111 • 

Já Álvaro Lazzarini é mais incisivo ao considerar que a autoridade 
policial aludida no artigo em estudo abrange as autoridades de polícia 
civil e de polícia militar, definidas pelo Direito Administrativo em face 
da omissão do legislador processual perante a matéria. 

Tal omissão já não ocorreu durante a elaboração da Lei nº 4.898, de 
9 de dezembro de 1965 - Abuso de Autoridade - em vista do legislador 
ter definido como autoridade "quem exerce cargo, emprego ou função 
pública, de natureza civil, ou militar" (12l. 

Portanto, a autoridade policial citada no artigo 4 do Código de 
Processo Penal abrange também a autoridade de Polícia Militar quando 
esta atua como polícia judiciária, cabendo somente manter-se dentro de 

(!O) LAZZARINI, Alvaro. Direito Administrativo da Ordem Pública. p. 61. 
( 11) CRETELLA JÚNIOR, José. obra citada, p. 172. 
(12) Lei nº 4.898, de 9 de dezembro de 1965, artigo 5. 
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seus limites legais que não ultrapassam a repressão imediata dos ilícitos 
penais comuns. 

4. A AUTORIDADE POLICIAL E AS PROVIDÊNCIAS IMEDIATAS 

Após situarmos a autoridade policial militar no contexto da ativida
de de polícia judiciária, voltemos a discorrer sobre o tema principal. 

Como já foi visto, a busca e a apreensão podem ocorrer antes da 
instauração do inquérito policial, como preceitua o artigo 6, inciso II do 
Código de Processo Penal: 

"Artigo 6. Logo que tiver conhecimento da prática da infração 
penal, a autoridade deverá: 
I - ... 
II - apreender os instrumentos e todos os objetos que tiveram rela
ção com o fato; 
III - ... " 
A circunstância descrita no "caput" desse artigo determina uma 

ação imediata logo após a ciência de uma infração penal. É nesse sentido 
que se justificam as providências antes da instauração do inquérito 
situando essas medidas na segunda fase do ciclo de polícia que, como 
vimos, trata-se de área concorrente entre as polícias, ficando patente o 
caráter de repressão imediata da qual se revestem e, portanto, possíveis 
de serem praticadas pela Polícia Militar. 

Não poderia ser de outra forma visto que policiais militares apreen
dem, todos os dias, material suspeito nas ruas dos vários municípios de 
nosso país, entregando-os nas delegacias de polícia para a apreensão for
mal. Às centenas, viaturas da Polícia Militar são despachadas diariamen
te para o atendimento de crimes já consumados e exauridos, onde muitas 
vezes nem se vislumbra mais a possibilidade da prisão em flagrante, a 
fim de tomar as primeiras providências que favorecerão o êxito da perse
cução criminal. Agem dessa forma sob a égide do Código de Processo 
Penal, auxiliando a Justiça Criminal. Em não tendo essa instituição a 
competência conferida pelos artigos 4 e 6 do Código de Processo Penal, 
caberia à Polícia Civil o pronto atendimento desses chamados, sem a 
interferência de policiais militares. 
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Na verdade, os atos praticados pela Polícia Militar, nos casos de crime 
comum, apenas não podem ultrapassar a segunda fase do ciclo de polícia, 
sendo interessante, nesse momento, abordar a terceira fase desse ciclo. 

Trata-se do segmento voltado para a repressão mediata, investigató
ria por excelência, destinada à preparação do caminho para a posterior 
propositura da ação penal. 

Nessa fase encontramos o aprofundamento da investigação sobre os 
elementos colhidos na fase anterior, procurando consolidar provas ou 
colhendo outras. Seu início se dá "com a lavratura do auto de prisão 
em flagrante ou a instauração de inquérito policial, seja comum ou 
militar ... " < 

13
) • 

As ações desenvolvidas pela Polícia Militar no intuito de preservar 
a ordem pública, nos casos de crime comum, não alcançam esta fase 
devido ao fato de que, como ficou descrito acima, a mesma começa 
quando da lavratura do auto de prisão em flagrante ou instauração do 
inquérito policial, providências estas a cargo da Polícia Civil. O artigo 6, 
inciso II, que possibilita a execução da busca e apreensão domiciliares 
antes da instauração do inquérito remete tal medida à segunda fase do 
ciclo de polícia, onde a Polícia Militar exerce com propriedade suas 
ações repressivas. 

5. A BUSCA E A APREENSÃO COMO MEIOS DE PREVENÇÃO E 
REPRESSÃO. 

Após discutidos os artigos 4 e 6 do Código de Processo Penal, se 
for somente esse o argumento de que o capítulo sobre busca e apreensão 
está reservado à atuação da Polícia Judiciária, não encontramos impedi
mento legal para a Polícia Militar solicitar e executar tal instrumento em 
face dessa instituição também, em determinados momentos, realizar atos 
de Polícia Judiciária. Porém, levanta-se outro argumento baseado na pre
missa de que, por ser meio de colheita de elementos de prova de crime, 

(13) LAZZARINI, Álvaro. Segurança Pública e o Aperfeiçoamento da Polícia no BrasiJ, Revista Forense, 
volume 316, 1991, p. 13. 
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caberia unicamente , entre as polícias, à polícia de investigação ou de 
repressão mediata, ou seja, à Polícia Civil a sua solicitação. 

Ora, já foi dito que a Polícia Militar realiza atos de Poder Judiciário 
ao reprimir ilícitos penais atuando de conformidade com o que preceitua 
o Código de Processo Penal , obviamente dentro de seus limites legais, 
de forma a reprimir imediatamente a violação da ordem pública. Caso o 
mandado de busca e apreensão domiciliares fosse instrumento jurídico 
realizável somente após a instauração do inquérito policial (repressão 
mediata), ficaria clara a incompetência da Polícia Militar para solicitá-lo. 
Porém, como já foi demonstrado, não é o caso, sendo possível a solicita
ção e execução do mandado antes da instauração do inquérito. 

Caso isso não baste para inserir a Polícia Militar no contexto exigi
do para a solicitação de tal instrumento, por ser ele considerado meio de 
apossamento de provas, será necessário analisá-lo mais detidamente. 

Sobre o assunto, o eminente jurista Hélio Tornaghi diz o seguinte: 
"Colocação Sistemática: A busca e apreensão figuram no Código 

de Processo Penal no Tit. VII do Livro I, que trata "Da prova". É o 
último capítulo desse título (Capítulo. XI, artigos 240 a 250). 
Não me parece que seja a melhor colocação. A busca não é meio de 
prova, nem sequer se destina sempre à colheita de provas. Pode ter 
a finalidade de prender criminosos, apreender pessoas vítimas de 
crimes ou coisas que devam ser confiscadas (Código de Processo 
Penal, artigo 24 § 1, a, e, d e g, ele o artigo 91, II, a e b, do Código 
Penal). Igualmente a apreensão de coisas não não se faz apenas para 
elas servirem à prova. 
Para isso me parece mais correto situar a busca e a apreensão entre 
as providências acautelatórias. Ou então, levando em conta que são 
coercitivas, abrir na lei um título para os "atos processuais coerciti
vos" como fazia o Projeto nº 633/75 (Liv. III, Tit. IV)." (l

4
> (grifo 

nosso). 
Já Júlio Fabrini Mirabete comenta: 
" ... Para a nossa lei, é ela meio de prova de natureza acautelatória e 
coercitiva, consubstanciado no apossamento de elementos instrutó-

(14) TORNAGHI, Hélio Bastos. Curso de Processo Pena], volume I, 8ª ed., Saraiva, 1991, p. 458. 

Revista A FORÇA POLICIAL São Paulo nº 7 jul./set. 1995 79 



rios, quer relacionados com objetos, quer com as pessoas do culpa
do e da vítima, quer ainda, com a prática criminosa que tenha deixa
do vestígios. Entretanto, embora a busca e a apreensão estejam inse
ridas no capítulo das provas, a doutrina as considera mais como 
medida acautelatória, liminar, destinada a evitar o perecimento 
das coisas e das pessoas" <

15
) (grifo nosso). 

Ainda sobre o assunto, E. Magalhães Noronha cita Espínola Filho: 
"É ela medida acautelatória. "É meio coercitivo pelo qual é, por 
lei, utilizada a força do Estado para apossar-se de elementos de 
prova, de objetos a confiscar, ou de pessoas do culpado, ou para 
investigar os vestígios de um crime" 06) (grifo nosso). 
Bem, acautelatório, segundo o Novo Dicionário, de Aurélio 

Buarque de Holanda Ferreira, significa: próprio para acautelar, para res
guardar, preventivo, cautelar: medidas acautelatórias. Quanto a coerciti
vo, no mesmo livro encontramos seu adjetivo coercivo, derivado de 
coerção, que significa ''ato de coagir, coação; a força que emana da 
soberania do Estado e é capaz de impor o respeito a norma legal" <

17
) 

(grifo nosso). 
No Dicionário Jurídko de Humberto Piragibe Magalhães e 

Chistovão Tostes Malta, vemos que acautelar significa prevenir, res
guardar, tratar com cautela; e que coação é igual a punição, repressão.°8

) 

(grifo nosso). 
Dessa forma, podemos afirmar quer os termos acautelatório e coer

citivo são o mesmo que preventivo e repressivo, termos esses muito bem 
conhecidos e aplicados pela Polícia Militar. 

Verificamos então, que medida acautelatória é o mesmo que medida 
preventiva e que meio coercitivo significa meio repressivo. Mas, o que se 
está tentando prevenir e o que se pretende reprimir? A nosso ver tenta-se 
prevenir, nada mais, nada menos, do que violações à ordem jurídica e 
reprimi-las quando a prevenção vier a falhar, com o objetivo de restaurá-la. 

(15) MIRABETE, Júlio Fabbini, obra citada, p. 306. 
(16) NORONHA, E. Magalhães, Curso de Direito Processual Penal, 3 edição, Saraiva, São Paulo, 1969, p. 
100. 
(17) FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário da L:íngua Portuguesa, 2ª ed., Editora 
Nova Fronteira, Rio de Janeiro, 1986, p. 25. 
( 18) MAGALHÃES, Humberto Piragibe e MALTA, Chistovão Tostes, 7ª edição, Ed. Trabalhista, 1990. 
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É certo que a Polícia Militar, conforme prevê a Constituição 
Federal, possui a missão de preservar a ordem pública. Entretanto, a 
ordem pública possui estreito relacionamento com a ordem jurídica, 
como vemos nos ensinamentos de Diogo de Figueiredo Moreira Neto. 

" ... a Ordem Pública é uma situação visível, prática, resultante da 
observância da Ordem Jurídica. Deste conceito, assim entendido, 
com esta imensa riqueza conteudística, da Ordem Jurídica, chega-se 
à Ordem Pública como um aspecto visível de sua realização, como 
uma idéia que tem a vocação de um endereçamento prático, que tem 
a ver com a harmoniosa convivência diária, com o clima de paz 
social, com a exclusão da violência e com o trabalho permanente 
dos agentes de segurança pública na guarda desses valores. 
Nestes termos, a Ordem Pública é a concretização em tempo e 
lugar determinados, dos valores convivenciais postulados pela 
Ordem Jurídica." (l 9) (grifo nosso). 
A ordem pública não se confunde com a ordem jurídica, embora 

seja uma conseqüência desta e tenha sua existência formal justamente 
dela derivada (2º>, sendo, portanto, resultado de sua observância. 

O conceito de ordem pública, na verdade, é mais abrangente, não 
estando ela completamente atrelada a ordem jurídica,. Mas, há que se 
considerar que, quando se fala em ilícitos penais, essa interdependência 
passa a existir com mais clareza, sendo correto afirmar que as Polícias 
Militares, ao preservarem a ordem pública estão também preservando a 
ordem jurídica, pois impedem a violação às Leis. Restaurando-a, estão 
dando início a uma série de procedimentos policiais e processuais que 
visam restabelecer a ordem jurídica. Em sendo o objetivo manter intac
tos ou restabelecer a normalidade dos elementos da ordem pública (tran
qüilidade, segurança e salubridade ), deve-se ter em mente que quase 
sempre há um ordenamento jurídico vinculado a eles. 

Visto isso, podemos então concluir que, em sendo a ordem pública 
violada através da eclosão de ilícitos penais, teremos por conseqüência a 
violação da ordem jurídica, cabendo então à Polícia Militar, dentro de 

(19) MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Direito Administrativo da Ordem Pública, p 132 e 133. 
(20) SILVA, De Plácido e. Vocabulário jurídico, v. TTI, 1 ª ed., 1963, Forense, verbete "Ordem Pública", p. 
1.101. 
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sua competência, preservá-la através de medidas de prevenção e de 
repressão imediata, acautelatórias e coercitivas, através de atos discricio
nários e instrumentos legais. 

Portanto, não se pode dizer simplesmente que a busca e a apreensão 
são ações realizáveis apenas pela polícia de repressão mediata, visto que 
cabem dentro da esfera de ação da Polícia Militar, talvez com muito mais 
propriedade, pois se está falando de prevenção/repressão, o que denota 
ação antes (com o fito de impedir) e logo após a violação da ordem, pois 
urge a sua restauração, o que nos leva a área de competência concorrente 
entre as duas polícias. 

Nesse sentido verifica-se que, antes de ser meio de coleta de provas, 
é também meio de prevenção e restabelecimento da ordem jurídica. Pode
se dizer o contrário, que é medida que visa se apossar de provas para se 
alcançar a prevenção e a repressão aos atos que violem a ordem em ques
tão. Na verdade não importa o enfoque. Mesmo que se considere que a 
medida esteja voltada apenas para a colheita de provas, há que se convir 
que à Polícia Militar é lícito colhê-las durante a segunda fase do ciclo de 
polícia, até porque este ato é pura conseqüência de suas ações repressivas. 

6. AS FUNDADAS RAZÕES E A INVESTIGAÇÃO 

Cabe, ainda, a análise do artigo 240 do Código de Processo Penal, 
conforme segue: 

"Artigo 240 - A busca será domiciliar ou pessoal. 
§ - Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a 
autorizem, para: .. " 
O parágrafo desse artigo autoriza a busca e a apreensão quando 

houver fundadas razões. O ilustríssimo Dr. José Luiz Fourniol Rebello, 
digníssimo Procurador do Estado, em parecer da Consultoria Jurídica, 
expressa sua opinião sobre as fundadas razões: 

82 

" ... um de seus requisitos é haver fundadas razões, consoante o § 1 º 
do artigo 240 do Código de Processo Penal. Ou seja, haver funda
das suspeitas (para o âmbito policial). 
Ora, suspeita há quando não existe plena convicção, plena certeza 
do fato. Se alta for a probabilidade de encontrar-se a prova do 
crime, mais justificada estará a busca. 
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Acontece que a suspeita, para que ceda o lugar à certeza, depende 
de apuração, isto é da investigação policial. A tarefa, a nosso ver, é 
exclusivamente da polícia civil.". czi) 

"Data venia", quando o Código de Processo Penal diz que deve 
haver fundadas razões (fundada suspeita no meio policial), ele não exige 
a certeza, corno bem descreve o eminente Procurador no primeiro e 
segundo parágrafos reproduzidos. Além disso pode-se obter as fundadas 
razões sem necessidade de investigação, mas é bom frisar que a palavra 
investigação não pode ser entendida como de uso exclusivo da Polícia 
Civil. 

Já Hélio Tornaghi comenta o seguinte: 
"A lei exige fundadas razões, e essas razões se baseiam na suspeita 
grave, séria, confortada pelo que a autoridade judicial sabe, pelo 
que teme, pelo que deve prevenir ou remediar e não na realidade 
que só por meio da busca vai ser conhecida. Fundadas razões são as 
que se estribam em indícios de que a pessoa ou coisa procurada se 
encontram na casa em que a busca deve ser feita". (22) (grifo nosso) 
Muito apropriadamente coloca a necessidade de haver suspeita 

grave, bem como destaca o caráter preventivo (acautelatório) da decisão 
da autoridade judiciária, que não pode se basear na realidade que só por 
meio da busca vai ser conhecida (certeza). A certeza, portanto, não nos 
é exigida, mas claro está que a motivação deve ser bem fundamentada e 
responsável, pois se está falando da transposição de um dos direitos mais 
valiosos para o homem, consignado no artigo 5, inciso XI, da 
Constituição Federal. 

Quanto à diligência, "não se exige que seja cercada de êxito, com a 
conseqüente apreensão da pessoa ou coisa procurada. É suficiente ter a 
autoridade, antes do ingresso, razoáveis motivos para suspeitar da ocor
rência de crime e forte convencimento de que irá apreender determinadas 
coisas ou pessoas necessárias à denominação da prática ilícita" 1211 • Caso 
fosse exigido o êxito da diligência, aí sim seria exigida a certeza. 

----- -------------------------~-

(21) REBELLO, José Luiz Fourniol. Parecer CJ-265/92, de 25 de junho de 1992, p.21. 
(22) TORNAGHl, Hélio Bastos. obra citada, p. 463. 
(23) GRINOVER, Ada Pellegríni e outros. As Nu/cidades no Processo Penal, Y ed., Malheiros Editores, p. 
144. 
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Fica, entretanto, a questão: como o policial militar poderá obter as 
fundadas razões para o convencimento da autoridade judiciária sobre a 
necessidade da busca? Necessita haver obrigatoriamente investigação 
para se chegar à suspeita grave? Seria essa investigação realizável unica
mente pela Polícia Civil? 

Bem, quem conhece e convive com a atividade policial, em especial 
a voltada para a preservação da ordem, sabe que as ruas são formidáveis 
fontes de informações de natureza criminal. O policial militar, sem muito 
esforço, durante o cotidiano de seu serviço recebe inúmeras denúncias, 
relatos e confissões que enriquecem o rol de conhecimentos policiais que 
direcionam e facilitam o seu serviço. 

Muitas vezes esse policial não se contenta em aguardar que essas 
informações cheguem até ele e, impulsionado pelo interesse público, pelo 
seu desejo de melhor servir a comunidade, operando um serviço mais efi
ciente, vai ao encontro das mesmas, perquirindo informantes, testemunhas 
de fatos passados, reconhecendo e observando locais, condutas, etc., com 
o intuito de adquirir os conhecimentos necessários à realização de sua mis
são ditada pela Constituição. Visa ele conhecer a criminalidade, sua forma 
e área de atuação, grau de periculosidade, entre outros dados que a priori 
não necessitam de técnicas ou material especiais para serem obtidos. 

Quando as valiosas informações chegam até o policial com grau de 
riqueza tal que torna desnecessárias confirmações posteriores, criam-se 
as condições exigidas para a formação de um juízo que nos remete a sus
peita grave, séria, que transcritas em forma de requerimento, podem 
levar a autoridade judiciária às fundadas razões de que necessita para 
autorizar a busca e apreensão domiciliares. Nessa circunstância não vis
lumbramos a realização de atos investigatórios. 

Quando o policial necessita confirmar tais informações e procura 
obter novos dados, ou quando, por desprendimento e interesse para com 
o serviço, vive a perquirir, observar, com o fito de obter dados necessá
rios ao seu melhor desempenho profissional, nesse caso verificamos a 
prática da investigação. 

Mas, o que é afinal investigação? 
Consultando mais uma vez o Novo Dicionário, de Aurélio Buarque 

de Holanda Ferreira, verificamos que investigação é o ato ou efeito de 
investigar, a busca, pesquisa, indagação minuciosa, inquirição. E sobre 
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investigar: seguir os vestígios de ... ;fazer diligências para achar; pes
quisar, indagar; inquirir: investigar causas de um fato. 

Investigar causas de um fato, qualquer fato, em qualquer circuns
tância da vida humana, é este o sentido. Investiga-se quando se procura 
um objeto perdido, quando se tenta localizar uma rua em cidade visitada 
e, também, em várias outras situações de nosso cotidiano. Obviamente 
não se está falando nesse trabalho desse tipo de investigação, mas as 
colocações aqui feitas visam reforçar a tese de que o ato de investigar 
não é exclusivo de um determinado órgão. 

A investigação, por exemplo, é procedimento aplicável por todos os 
ramos da administração pública, quando voltadas à apuração de qualquer 
irregularidade ou dirigidas ao descobrimento de uma verdade. A Companhia 
de Engenharia de Tráfego - CET do município de São Paulo, por exemplo, 
realiza investigações quando deseja descobrir os motivos que causam con
gestionamentos em determinadas vias, em determinados períodos. 

Na verdade, o que baliza a amplitude da investigação realizada por 
essa ou aquela pessoa, por essa ou aquela organização, pública ou priva
da, são os limites estabelecidos em lei e a sua conseqüente competência. 

Quando se fala em investigação policial, tornou-se norma atribuí-la 
à Polícia Civil. Antes de se proceder dessa forma, é preciso analisar o 
termo em face da circunstância em que ocorre dentro do ciclo de polícia 
e perante o ordenamento jurídico, considerando as atividades de polícia 
administrativa e de polícia judiciária. 

Nesse momento se torna importante recorrer novamente a José 
Cretella Júnior: 

"A atividade de polícia administrativa é multiforme, imprevisível, 
não podendo estar limitada em todos os setores em que deve desdo
brar-se. Sendo infinitos os recursos de que lança mão o gênero 
humano, a polícia precisa intervir sem restrições, no momento opor
tuno, pois que sua ação é indefinida como a própria vida, não sendo 
possível aprisioná-la em fórmulas, motivo por que certa flexibilida
de ou a livre escolha dos meios é inseparável da polícia Viveiros de 
Castro, Tratado de ciência da administração e direito administrati
vo, 3 ed., 1914, p.328)". <

24
) 

(24) CRETELLA JÚNIOR, José. obra citada, p. 169. 
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É imperioso à polícia administrativa ser flexível, amoldar-se à reali
dade e aos novos desafios que brotam todos os dias em face da comple
xidade humana, dos aperfeiçoamentos tecnológicos e do aprimoramento 
das condutas desviantes. Caso assim não proceda, perecerá sua capacida
de de preservação da ordem pública, pois mais facilmente será suplanta
da por aqueles que exercem pressão sobre tal ordem. 

É obvio que essaflexibilidade, essa livre escolha de meios, ineren
tes à polícia administrativa, revestem-se de discricionariedade , não 
podendo afrontar direitos que ela mesma deve respeitar. 

Ainda a respeito da atividade de polícia administrativa, Mário 
Mazagão é mais incisivo ao discorrer sobre essa flexibilidade voltada à 
prevenção de condutas criminosas: 

"A atividade de polícia administrativa é multiforme, e inúmeros são os 
meios de que lança mão. Não se lhe pode traçar antecipadamente o 
quadro, pois, para prevenir eficazmente a prática de crimes, tem de 
recorrer a meios por vezes imprevisíveis, que se oponham com extrema 
mobilidade e sensibilidade aos expedientes cogitados por meliantes. "<25

) 

Com amparo nas colocações de tão renomados mestres do Direito 
Administrativo, vemos não só a possibilidade, mas a necessidade de se 
inserir a investigação entre as técnicas comumentes usadas pela Polícia 
Militar para fazer frente aos expedientes cogitados por meliante, realiza
da por policiais militares fardados ou à paisana, se necessário, em con
formidade com o seu poder discricionário. O fundamento legal para rea
lizar essa investigação à paisana, encontramos no Regulamento para as 
Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares (R-200), onde é con
ceituado o termo Manutenção da Ordem Pública: 

"19) Manutenção da ordem Pública - É o exercício dinâmico do 
poder de polícia, no campo da segurança pública, manifestado por 
atuações predominantemente ostensivas, visando a prevenir, dis
suadir, coibir ou reprimir eventos que violem a ordem pública." <

26
i 

(grifo nosso) 
O legislador, atento às linhas ditadas pelo Direito Administrativo, 

incluiu no citado conceito o termo predominantemente ostensivas, atra-

(25) MASAGÃO, Mário. Curso de Direito Administrativo. 6ª ed., 1977, p. 167. 
(26) Decreto Federal nQ88.777, de 30 de setembro de 1983, artigo 2, item 19. 
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vés do que se infere que as ações ostensivas voltadas à manutenção da 
ordem pública devem predominar, sobressair, ser em maior quantidade 
ou intensidade, porém, voltadas aos objetivos básicos da Polícia Militar, 
em conformidade com a flexibilidade necessária à atividade de polícia 
administrativa. 

Essas ações não ostensivas estão relacionadas com a atividade de 
investigação da qual a polícia administrativa tem que lançar mão para 
fazer frente às novas técnicas utilizadas pela criminalidade. Tem o objeti
vo, portanto, de impedir as suas ações - prevenção - e favorecer o seu 
combate - repressão imediata. Essa investigação deve ser entendida de 
forma abrangente, pois tanto pode ser realizada através do levantamento 
de doados estatísticos, como também diretamente no campo, utilizando
se como "investigadores" policiais militares fardados ou, de acordo com 
a necessidade e do interesse público, policiais à paisana. 

Essa modalidade de investigação, com policiais à paisana, já é utili
zada pela Polícia Militar desde a criação do policiamento velado através 
da Diretriz n SCmt/PM - APOOp - 001/2/93. Nessa Diretriz, a investi
gação policial voltada para a criminalidade é "caracterizada como inves
tigação policial preventiva, entendida como levantamento de informa
ções operacionais a serviço da Inteligência Policial, para a repressão 
imediata do crime." 

Acreditamos que tal conceituação mereça pequeno reparo, assumin
do em seu final a seguinte redação: ... a serviço da Inteligência Policial, 
para a prevenção e repressão imediata do crime. 

A investigação policial, nesse caso, possui um objetivo muito preci
so. Está voltada para o conhecimento da criminalidade, buscando dados 
imprescindíveis para o planejamento do policiamento ostensivo, visando 
impedir as ações delituosas que violam a ordem pública. Caso essas 
ações não possam ser contidas, a investigação policial fornecerá dados 
que facilitarão a sua repressão imediata. 

Vejam que a ação do policiamento neste último caso, quando efeti
vada, é que é repressiva, atuando de acordo com as normas de Direito 
Processual Penal. Entretanto não podemos dizer o mesmo da investiga-

(27) Diretriz n SCmt/PM - APOOp - 001/2/93, de 24 de março de 1993. 
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ção que a auxiliou, pois esta ocorreu antes da repressão, sem que estivessem 
definidas a materialidade e a autoria do delito. Não busca provas, portanto, e 
sim conhecimentos, não se confundindo com a investigação de polícia judi
ciária, o que toma conveniente detalhar o que seja esta última modalidade de 
investigação para, mais à frente, fazermos as devidas distinções. 

Sobre ela Coriolano Nogueira Cobra escreve: 
"... Para poder organizar os respectivos inquéritos, é a polícia, 
então, obrigada a realizar árduos, delicados e pacientes trabalhos. A 
esses trabalhos, que são de busca, indagação, pesquisa e exame, se 
dá o nome de investigação policial. Ficam, normalmente a cargo do 
investigador de polícia". c28

) (grifo nosso) 
Nesse caso a investigação policial visa tão somente a instrução do 

inquérito policial que, segundo Coriolano Cobra, "nada mais é do que 
uma investigação policial". 

A respeito do policial militar, o mesmo autor escreve: 
"O policial uniformizado executa, normalmente, trabalho de nature
za preventiva, consistente no policiamento ostensivo. Em razão 
dessa atividade, é ele, geralmente, o primeiro a tomar conhecimento 
de ocorrências criminosas. Deve, então, dar aviso à autoridade com
petente, preservar os locais de crimes e anotar dados referentes 
aos envolvidos nos acontecimentos e às pessoas que possam auxi
liar, com informações, no esclarecimento dos fatos e, ainda, de 
características de cousas materiais também relacionadas com os 
acontecimentos. Essas providências não podem deixar de ser consi
deradas como de natureza repressiva, porque representam contri
buição para o bom êxito do Inquérito Policial". c29

) (grifo nosso) 
Como bem colocou, na quase totalidade dos casos de cometimento 

de infrações penais, o policial militar é o primeiro a chegar ao local, 
tomando medidas iniciais de extrema importância para o sucesso da pre
servação do local de crime, apreensão de objetos relacionados com o 
delito cometido, arrolamento e inquirição de testemunhas cujos depoi
mentos verbais podem ser transcritos no corpo do Boletim de Ocorrência 
Polícia Militar, entre outras providências. As ações do policial militar 

(28) COBRA, Coriolano Nogueira. Manual de Investigação Policial, 7ª Ed., Saraiva, p. 6 e 7. 
(29) COBRA, Coriolano Nogueira. Obra citada, p. 6. 
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nesses locais, além de serem de natureza repressiva, também não podem 
deixar de ser entendidas como sendo uma investigação policial, na ver
dade muito mais superficial do que a realizada pelo investigador de polí
cia civil, mas igualmente importante. 

Além disso, não raras vezes a situação encontrada pelo policial 
militar no local de crime favorece a localização do seu autor que há 
pouco se evadira, devendo o policial envidar todos os esforços no senti
do de encontrá-lo o mais rapidamente possível, pois pode o meliante ser 
preso em flagrante delito (flagrante impróprio). Também nesse momento 
o policial militar realiza investigações com o fito de exercitar a repressão 
imediata na sua maior extensão. 

Após esse preâmbulo, podemos dizer que a investigação policial se 
divide em dois segmentos: administrativa e judiciária. 

A investigação de polícia administrativa, regida pelas normas de 
Direito Administrativo, visa obter dados referentes à criminalidade e, 
também, ao criminoso quando em estado de latência, de preparação, com 
o objetivo de fornecer subsídios ao planejamento operacional do policia
mento ostensivo, direcionando-o eficazmente na prevenção de atos deli
tuosos, bem como na repressão imediata, caso a prevenção falhe. É reali
zada por policiais militares, fardados ou à paisana. 

Ocorre antes da eclosão do ilícito (primeira fase do ciclo de polí
cia), sendo, nesse segmento, atividade policial acessória que visa auxiliar 
o policiamento ostensivo. 

Já a investigação de polícia judiciária, regida pelas normas de 
Direito Processual Penal, visa obter dados sobre o ilícito penal ( crime e 
contravenções) e o seu autor, com a finalidade de produzir provas que o 
condenem. É realizada por policiais militares, superficialmente e durante 
o atendimento de locais de crime, e por investigadores da Polícia Civil 
( de Polícia Federal no caso de apuração de ilícitos de competência desse 
órgão), de forma mais profunda e não ostensiva. 

Ocorre desde a eclosão do ilícito penal (segunda fase do ciclo de 
polícia), até a sua apuração completa (terceira fase do ciclo de polícia), 
sendo a principal atividade policial nesses segmentos do ciclo de polícia, 
em especial na terceira fase. 

Pode ter motivações diferentes dependendo da circunstância e da 
polícia que a pratique. A investigação de polícia judiciária desenvolvida 
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pela Polícia Civil, por exemplo, visa a instrução do inquérito policial e 
atua como auxiliar da Justiça Criminal. Se desenvolvida pela Polícia 
Militar em locais de crime, visa tornar mais abrangente e efetiva a repres
são imediata, auxiliando o Poder Judiciário e, obviamente facilitando a 
continuidade dos trabalhos realizados a posteriori pelo Polícia Civil. 

Através da análise do tema investigação aqui realizada, procuramos 
demonstrar a possibilidade legal de a Polícia Militar lançar mão de tal 
expediente para, através dele, obter as fundadas razões, necessárias para a 
autorização do mandado de busca e apreensão. No caso, serve-nos a inves
tigação de polícia administrativa, a qual balizará a atuação do policiamento 
ostensivo, obtendo os dados imprescindíveis a realização da operação de 
prevenção ou repressão imediata. Entretanto, convém lembrar que as fun
dadas razões podem também ser obtidas sem a realização da investigação, 
da forma como foi colocado anteriormente nesse trabalho. 

Essa investigação, de polícia administrativa, deve ser utilizada 
quando os dados que se têm a mão são suficientes para se formar a sus
peita séria, que, levada perante a autoridade judiciária, pode redundar na 
autorização para a execução da busca e apreensão domiciliares. Frisamos 
mais uma vez que não se procura a certeza, tarefa que, segundo José 
Luiz Forniol Rebello, é exclusivamente da Polícia Civil. 

7. AS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE OCORREM A BUSCA E APREEN
SÃO DOMICILIARES. 

Agora, na continuação do estudo, convém analisar as letras do arti
go 240 do Código de Processo Penal, relacionadas abaixo: 

"a) prender criminosos; 
b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; 
c) apreender instrumentos de falsificação ou contrafação e objetos 

falsificados ou contrafeitos; 
d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática 

de crime ou destinados a fim delituosos; 
e) descobrir objetos necessários à prova de infração e à defesa do 

réu; 
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f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em 
seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo 
possa ser útil à elucidação do fato; 

g) apreender pessoas vítimas de crimes; 
h) colher qualquer elemento de convicção." 

A letra "a" do artigo em tela autoriza a busca para prender crimino
sos. Sabe-se que a prisão de pessoas, medida cautelar, só pode se dar em 
casos de flagrante delito ou por determinação judicial. O inciso XI do 
artigo 5 da Constituição Federal ressalva que a inviolabilidade da casa 
deixa de existir em caso de flagrante delito, não havendo, nesses casos, 
necessidade de mandado. 

Entretanto, em face da divisão doutrinária do flagrante, classifican
do-o como próprio para os incisos I e II do artigo 302 do Código de 
Processo Penal, impróprio ou quase flagrante para o inciso III e presu
mido para o IV, surgiram diferenças de interpretação da norma constitu
cional alusiva à inviolabilidade da casa. 

Quando o agente está cometendo ou acaba de cometer a infração 
penal no interior da casa, temos satisfeitas as condições para a entrada no 
local, no que concordam todos os doutrinadores, pois trata-se do fla
grante próprio, real. 

Já nas circunstâncias enquadráveis no inciso III do artigo 302, come
çam as divergências, pois trata-se do flagrante impróprio, que, para 
alguns processualistas, não é abrangido pelo texto constitucional. 
Fernando da Costa Tourinho Filho é dessa opinião, considerando 
que "'se alguém cometer uma infração e se homiziar em sua própria 
casa, ou de terceiro, sendo noite, nem com ordem judicial" poderá a 
autoridade adentrá-la para prendê-lo. "Se durante o dia, haverá 
indeclinável necessidade de autoridade." nm 

Na visão de José Cretella Júnior, não há violação de domicilio em 
caso de "crime cometido ou em vias de ser cometido, estando o delin
qüente no interior, ou tendo-se homiziado na casa, depois de persegui
do, na via pública" 111 > 

/30) TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal, 12"ed., Saraiva. 1990, voL 3, p. 363. 
(31) CRETELLA JÚNIOR, José. Comentários à Constimição Brasileira de 1988, 2" ed., v.I, Rio/São Paulo, 
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Em se firmando jurisprudencialmente a posição de Tourinho 
Filho, encontraremos na letra "a "do parágrafo 1 do artigo 240 Código 
de Processo Penal, um caso típico em que a solicitação do mandado pode 
e deve ser feita pela Polícia Militar quando se depara com as circunstân
cias descritas no inciso III do artigo 302 do mesmo dispositivo legal, o 
que, convenhamos, ocorre freqüentemente. 

Não seria nem um pouco coerente que o policial militar, tendo per
seguido o criminoso e cercado a casa em que se homiziou (própria ou de 
terceiros, havendo o consentimento do morador em relação ao crimino
so), fosse solicitar à autoridade policial civil que a mesma oficiasse à 
autoridade judiciária requerendo o mandado. Devemos lembrar que em 
hipótese alguma acaba a competência da Polícia Militar na porta da resi
dência. A situação de flagrante ainda permanece, bem como a periculosi
dade iminente, devendo a autoridade policial militar prender o criminoso 
(artigo 301 do Código de Processo Penal), restaurar a ordem pública vio
lada e exercer completamente a repressão imediata, utilizando-se do dis
positivo legal necessário ao caso que é o mandado de busca e apreensão 
domiciliares. Nesse caso, qualquer demora poderia provocar o pereci
mento de provas e de pessoas. 

Por outro lado, em se tratando de flagrante próprio, em face de 
crime cometido no interior da residência, há necessidade de que a autori
dade tenha a certeza de que o crime está se consumando. "Do contrário, 
a expressão 'flagrante' servirá para que 'policiais'. adentrem uma resi
dência e ... quebrada a infranqueabilidade domiciliar, dêem a desculpa 
esfarrapada de que pensaram que havia, no interior da casa, armazenada, 
substância entorpecente." (32> 

Tourinho Filho usou em seu exemplo, não por acaso, o armazena
mento de substância entorpecente. Doutrinariamente e jurisprudencial
mente o armazenamento de drogas é considerado crime permanente º') , 
encontrando-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a per
manência, conforme preceitua o artigo 303 da Código de Processo Penal. 

(32) TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Obra citada, p. 362. 
(33) Nesse sentido, Tribunal de Justiça de São Paulo, HC, Rei. Humberto da Nova, Revista dos Tribunais 
437/302. 
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Da mesma forma são crimes permanentes a ocultação de coisa que 
se sabe ser produto de crime <

34
) (artigo 180 do Código Penal - recepta

ção ), o seqüestro, cárcere privado <
35

) e o contrabando <
36

) • 

Quando tais atos ilícitos ocorrem no interior de uma casa, vemos a 
possibilidade de o policial adentrá-la para prender em flagrante o seu 
autor, sem a necessidade do mandado. Porém, como foi colocado, preci
sa ter a certeza da ocorrência do ilícito penal. Havendo somente a sus-
peita grave, há a necessidade da solicitação da autorização judicial para 
adentrar a casa e efetuar a prisão em flagrante delito, bem como apreen
der tudo o que estiver relacionado com o crime. 

Tais medidas, como já frisamos, podem e devem ser tomadas pela polí
cia de repressão imediata em vista da flagrante violação da ordem pública, 
que também se estende no tempo enquanto perdurar a prática do crime. 

Quanto às letras "b" e "d" do artigo 240, "apreender coisas achadas 
ou obtidas por meios criminosos", devem ser entendidas em, a nível de 
polícia de repressão imediata, como complementares em relação a letra 
"a", favorecendo a apreensão de objetos relacionados a crimes perma
nentes. Além disso, a busca e apreensão com base na letra "d" possuem 
caráter preventivo marcante, pois visam apreender armas e munições, 
instrumentos destinados a fim delituoso. O objetivo do legislador não 
pode ter sido outro senão favorecer a preservação das ordens pública e 
jurídica, através de uma medida acautelatória que tem o condão de desar
ticular o criminoso, extraindo-lhe o poder de fogo. 

Na letra "c", encontramos referência a crime permanente, tendo em 
vista que normalmente se utiliza a casa para a guarda de petrechos para 
falsificação e de objetos falsificados, permanecendo o agente em estado 
de flagrância enquanto proceder dessa forma . <

37
) 

As letras "e", "f' e "h" parecem realmente estar reservadas à polícia 
de repressão media ta pois através de simples leitura se infere a existência 
de inquérito policial ou ação penal em curso. 

(34) Nesse sentido, Tribunal de Justiça de Moto Grosso do Sul, HC, Rei. Riga Nabukatsu, Revista dos 
Tribunais 620/345. 
(35) Nesse sentido. Tribunal de Justiça de São Paulo, Apelação Civil n, Rei. Dirceu de Mello, Revista dos 
Tribunais 568/286. 
(36) Nesse sentido. Tribunal Regional Federal, Rec. Rel. William Patterson, DJU l 6dez82, p. 13.061. 
(37) Nesse sentido, Supremo Tribunal Federal, RHC 63.945-3, Rei., Djaci Falcão, Revista dos Tribunais 
609/435 e Rt 118/164; TFR, RC, Rei. Sampaio Costa , RF 127 /536. 
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A letra "g", "apreender pessoas vítimas de crime", pode ser utiliza
da parra o resgate de vítima de seqüestro e cárcere privado, quando se 
tem forte suspeita de que esteja presa em determinado local. 

8. CONCLUSÃO 

Ao final deste trabalho acreditamos ter alcançado o objetivo de 
demonstrar que Polícia Militar possui a competência legal para solicitar 
e, naturalmente, executar mandados de busca e apreensão domiciliares. 

Em nenhum momento visualizamos óbices de natureza legal, sen
tindo apenas que o problema se encontra na interpretação do Direito 
Processual Penal, que em hipótese alguma pode manter-se longe da reali
dade, do momento em que vivemos, sob risco de limitar a capacidade 
operativa da Polícia Militar, cujas ações visam preservar as ordens públi
ca e jurídica, exercitando, quando necessário, a repressão imediata da 
forma mais ampla e abrangente possível, sempre em conformidade com 
a lei. 

Dessa forma nos foi possível colocar que a Polícia Militar pode 
solicitar o mandado de busca e apreensão domiciliares durante a repres
são imediata, satisfazendo as exigências do artigo 4 em cumprimento ao 
disposto no artigo 6, inciso II, ambos do Código de Processo Penal. 

A mesma deve basear a necessidade da busca na suspeita grave, 
podendo utilizar da investigação de polícia administrativa, quando 
necessário, para obter as fundadas razões que irão possibilitar a expedi
ção desse instrumento legal por parte da autoridade judiciária. 

E, por fim, que deve utilizar esse instrumento para, como foi colo
cado, exercer a repressão imediata em toda a sua plenitude, prendendo 
criminosos, apreendendo coisas achadas ou obtidas por meios crimino
sos, bem como armas e munições, etc. 

Ao final, lembramos José Cretella Júnior, que diz que a polícia 
administrativa não pode "estar limitada em todos os setores em que 
deve desdobrar-se", frase que, acreditamos, deve sempre orientar os pen
samentos daqueles que de alguma forma estão envolvidos na difícil tare
fa de preservar o bem comum. 
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VIII. FORO ESPECIAL PARA POLICIAIS MILITARES 

PAULO WILSON DE OLIVEIRA BUENO, 
Coronel da Reserva da Polícia Militar do Estado de 
São Paulo. Como Oficial Superior, foi Subchefe do 

Estado-Maior da Polícia Militar nas funções de 
Oficial de Pessoal (PM- 1) e Oficial de Operações 
(PM-3). Ex-Comandante da Academia de Polícia 

Militar do Barro Branco e do Comando de 
Policiamento de Choque. Ex-Professor do Curso de 

Aperfeiçoamento de Oficiais e do Curso Superior de 
Polícia, do Centro de Aperfeiçoamento e de Estudos 

Superiores da Polícia Militar do Estado de São 
Paulo. 

Em artigo anterior (COPM em Notícias, dezembro de 1993), abor
damos a absurda sugestão de desmilitarização das Polícias Militares, for
mulada por grupo de radicais que, por motivos políticos e ideológicos, 
pretende a sua extinção. 

Examinaremos, agora, a não menos injustificada pretensão do 
mesmo grupo de subtrair de policiais militares, que praticarem delitos 
durante a execução de serviço policial militar, o direito constitucional de 
se verem processar e julgar perante a Justiça Militar estadual, alegando
se constituir-se essa indevida "benesse" em verdadeiro estímulo à exa
cerbação da violência e da criminalidade policial. 

Preliminarmente, há que se repelir, energicamente, a infundada acu
sação de prática generalizada de violência por parte de integrantes dessas 
Corporações. 

Evidentemente, não há como se negar o cometimento de atos deli
tuosos inaceitáveis por parte de alguns maus policiais militares que, 
embora estatisticamente insignificantes e, por isso mesmo, desprezíveis, 
têm merecido toda a atenção da Instituição com vistas à sua apuração e 
rigorosa responsabilização disciplinar e penal de seus autores. 

Infelizmente, mediante inaceitável e odioso processo de generaliza
ção, a excepcionalidade do fenômeno transforma-se em regra geral, 
denegrindo a imagem de toda a Instituição. 
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Na realidade, porém, e com fundamentos em dados existentes em 
departamentos próprios de cada Corporação, particularmente em São 
Paulo, pode-se afirmar que a situação vem sendo mantida dentro de limi
tes aceitáveis de normalidade, mercê da rigorosa ação disciplinadora dos 
vários comandos e da incansável fiscalização dos órgãos responsáveis 
pela hierarquização dos efetivos. 

Paradoxalmente, esta afirmação vem de ser corroborada em artigo 
publicado pela "Folha de São Paulo", de março, dia 9, último, "Violência 
e revisão", de autoria de um dos principais interlocutores do grupo e do 
qual nos permitimos transcrever o seguinte trecho: 

"A esmagadora maioria dos policiais militares é honrada e respei
tadora da Lei; uma ínfima minoria delinque e não deve contar com 
a expectativa da impunidade .... (grifos nossos) 
A título de exercício intelectual, porém, entende-se oportuno examinar 

as alegações repetidas com tanta insistência. Em síntese, argumenta-se que 
o direito a foro especial concedido a policiais militares que praticarem deli
tos na execução do policiamento é indevido uma vez que a atividade poli
cial é de cunho eminentemente civil e vem se constituindo em elemento 
exacerbador da violência e da criminalidade policial militar estadual. 

Didaticamente, analisaremos a questão objetivando esclarecer: 
se a concessão do foro especial a policiais militares que cometerem 

delitos durante execução do policiamento é legítima, adequada e justa; 
se, realmente, a existência dessa garantia constitucional representa 

qualquer estímulo à exacerbação da violência e da criminalidade policial 
militar, e; 

quais seriam as conseqüências que poderiam advir da supressão 
dessa garantia. 

Relativamente à primeira questão, examinaremos se a concessão do 
direito encontra amparo legal. 

Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 125, § 4, que o poli
cial militar "será processado e julgado pela Justiça Militar estadual nos 
crimes militares definidos em lei". 

Crime militar não é só o delito praticado por policiais militares con
tra as Instituições militares, contra a disciplina, a hierarquia ou a admi
nistração militar. São conceituados e especificados no Código Penal 
Militar, Decreto-Lei nº 1001/69 como sendo "aqueles de que trata este 
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Código, embora também o sejam com igual definição na lei penal 
comum, quando praticados por militares em serviço, ainda que fora do 
lugar sujeito à administração militar, inclusive contra civis ou, embora 
não estando de serviço, com o uso de armamento de propriedade mili
tar ... " (Código Penal Militar, artigo 9, inciso II, "o" e "f'). 

Mas, o delito praticado por policiais militares em serviço de policia
mento ostensivo deve ser considerado crime militar? 

É evidente que sim. Policiais militares são militares estaduais 
(Constituição Federal, artigo 42) e o serviço de policiamento ostensivo 
da competência das Polícias Militares, organizações militares, porque 
integradas por militares (Constituição Federal, artigo 144, § 5) é, por via 
de conseqüências, de natureza militar e não de cunho eminentemente 
civil, como procuram fazer crer os radicais. 

Considere-se, ainda, que a lei penal militar não restringiu e nem 
qualificou a natureza do serviço que estaria sendo prestado pelo militar, 
bastando que este estivesse "em serviço" ou portasse armamento de pro
priedade militár no momento em que praticasse o delito. 

Entretanto, embora legítimo, o direito seria adequado e justo? 
Novamente, as resposta~ são afirmativas. 
Com efeito, a exemplo de determinadas autoridades e categorias 

diferenciadas de servidores públicos que têm o dever legal de adotar crí
ticas decisões políticas e administrativas, de implementá-las ou de fazê
las cumprir, atividades essas que envolvem elevados riscos potenciais e 
que, por isso mesmo, exigem a definição de garantias constitucionais que 
assegurem àquelas autoridades e servidores a indispensável segurança e 
tranqüilidade e afastem indesejáveis temores que possam inibir o pleno 
exercício de suas respectivas competências os policiais militares, igual
mente dependem de um mínimo de tais garantias para bem desempenha
rem suas críticas atribuições. 

No exercício delas, disporão de frações de segundo para decidirem 
e agirem, inclusive com o uso letal do armamento que lhes é entregue 
pelo Estado, para garantirem o cumprimento da lei e a manutenção da 
ordem pública; em locais e momentos de elevada tensão e de riscos imi
nentes, estarão, continuamente, sujeitos a cometerem equívocos e com
preensíveis excessos que poderão lhes render longos e dolorosos proces
sos criminais. 
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É evidente que, nestas hipóteses, deverão contar com o direito míni
mo de se verem processar e julgar em foro especial e apropriado à apre
ciação da conduta delituosa. 

Além de adequada, a concessão do direito é de inteira justiça. O jul
gamento por um "colegiado" característica dos órgãos judicantes de 
todo foro especial integrado por juízes civis e militares de larga expe
riência e profundos conhecedores das atividades policiais militares e do 
seus meandros, certamente será mais sereno e imparcial. 

A diversidade de opiniões, de origem, de vivência e de conhecimen
tos específicos irá neutralizar indesejáveis influências pessoais de ordem 
política, ideológica ou idiossincrática, mais possíveis de serem encontra
das na justiça monocrática ou nos conselhos de sentença de tribunais 
populares. 

Quanto à segunda questão, mesmo que se admita, por hipótese, even
tual exacerbação dos níveis de violência e de criminalidade policial, não se 
vislumbra qualquer prova concreta que demonstre a relação de causalidade 
entre o suposto fenômeno e a existência do direito em questão. 

Por outro lado, não há qualquer indício de que, em algum momento, 
o funcionamento, as deficiências e alegadas distorções da Justiça Militar 
estadual tenham se constituído em estímulo à exacerbação referida. 
Apesar de não se dispor de dados estatísticos, é de se admitir, com muita 
segurança, que sua ação tem sido adequada, serena, imparcial e rigorosa 
e, por isso mesmo, sempre merecedora de profundo respeito reverencial 
da "esmagadora maioria" de policiais militares. 

Se absolvições ocorrem com freqüência, isto não pode ser conside
rado como condenável e inadmissível prática de venais corporativismos 
por parte de honrados e impolutos juízes civis e militares, mas, sim, 
como a expressão insofismável de que a grande maioria dos delitos prati
cados em serviço policial ocorrem em legítima defesa própria ou de ter
ceiros ou no estrito cumprimento do dever legal. 

Finalmente, no que concerne à terceira questão, é de se presumir que, 
para "a ínfima minoria que delinque ... " a supressão do foro especial será 
recebida com indiferença, ou mesmo com euforia; conhecedores que são 
das, ainda mais graves, deficiências de infra-estrutura da justiça criminal 
comum, "afogada em montanhas de processos ... ", evidentemente, poderão 
sentir-se mais seguros quanto às maiores possibilidades de impunidade. 
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Para a "esmagadora maioria honesta e cumpridora da lei", a medida 
pretendida é inadequada e prejudicial. 

Não dependem esses policiais militares de providências intimidató
rias para que continuem a trilhar a senda do cumprimento do dever e do 
respeito à lei e aos direitos individuais; despojados da mínima, mas 
essencial garantia constitucional, com muita e compreensível probabili
dade, passarão a adotar, em termos pessoais, medidas acautelatórias que, 
com muita certeza, refletirão negativamente na qualidade do serviço que 
é oferecido à população. 

Concluindo, não há por que sob pena de sérios prejuízos à própria 
segurança da população suprimir-se o direito ao foro especial a policiais 
militares, exclusivamente para se atender a inconfessáveis interesses de 
ordem política e ideológica que não coadunam com os da sociedade bra
sileira. 
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IX. LEGISLAÇÃO 

a. LEI nº 9.099, DE 26 DE SETEMBRO DE 1995 

Dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras 
providências. 

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

seguinte Lei: 
CAPÍTULOI 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 1 - Os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, órgãos da 
Justiça Ordinária, serão criados pela União, no Distrito Federal e nos 
Territórios e pelos Estados, para conciliação, processo, julgamento e exe
cução, nas causas de sua competência. 

Artigo 2 - O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, sim
plicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 
sempre que possível, a conciliação ou transação.[RF2] 

CAPÍTULO II 
DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS 

SEÇÃOI 
DA COMPETÊNCIA 

Artigo 3 - O juizado Especial Cível tem competência para concilia
ção, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, 
assim consideradas: 

I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário míni-
mo; 

II - as enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de Processo 
Civil; 

III - a ação de despejo para uso próprio; 
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IV - as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não exce-
dente ao fixado no inciso I deste artigo. 

§ 1 º - Compete ao Juizado Especial promover a execução: 
I - dos seus julgados; 
II - dos títulos executivos extrajudiciais, no valor de até quarenta 

vezes o salário mínimo, observado o disposto no parágrafo 1 do artigo 8 
desta Lei. 

§ 2º - Ficam excluídas da competência do Juizado Especial as cau
sas de natureza alimentar, falimentar, fiscal e de interesse da Fazenda 
Pública, e também as relativas a acidentes de trabalho, a resíduos e ao 
estado e capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial. 

§ 3º - A opção pelo procedimento previsto nesta Lei importará em 
renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo, exce
tuada a hipótese de conciliação. 

Artigo 4º - É competente, para as causas previstas nesta Lei, o 
Juizado do foro: 

I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele 
exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabeleci
mento, filial, agência, sucursal ou escritório; 

II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; 
III do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para 

reparação de dano de qualquer natureza. 
Parágrafo único em qualquer hipótese poderá a ação ser proposta 

no foro previsto no inciso I deste artigo. 

SEÇÃO II 
DO JUIZ, DOS CONCILIADORES E DOS JUÍZES LEIGOS 

Artigo 5º - O Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar 
as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor 
às regras de experiência comum ou técnica. 

Artigo 6º - O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 
justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do 
bem comum. 
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Artigo 7º - Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da 
Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em 
Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 
experiência. 

Parágrafo único - os Juízes leigos ficarão impedidos de exercer a 
advocacia perante os Juizados Especiais, enquanto no desempenho de 
suas funções. 

SEÇÃO III 
DAS PARTES 

Artigo 8º - Não poderão ser partes, no processo instituído por esta 
Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empre
sas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. 

§ 1 º - Somente as pessoas físicas capazes serão admitidas a propor 
ação perante o Juizado Especial, excluídos os cessionários de direito de 
pessoas jurídicas. 

§ - O maior de dezoito anos poderá ser autor, independente de 
assistência, inclusive para fins de conciliação. 

Artigo 9 - Nas causas de valor até vinte salários mínimos, as partes 
comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por advogados; nas 
de valor superior, a assistência é obrigatória. 

§ - Sendo facultativa a assistência, se uma das partes comparecer 
assistida por advogado, ou se o réu for pessoa jurídica ou firma indivi
dual, terá a outra parte, se quiser, assistência judiciária prestada por 
órgão instituído junto ao Juizado Especial, na forma da lei local. 

§ 2º - O Juiz alertará as partes da conveniência do patrocínio por 
advogado, quando a causa o recomendar. 

§ 3º - O mandato ao advogado poderá ser verbal, salvo quanto aos 
poderes especiais. 

§ 4º - O réu, sendo pessoa jurídica ou titular de firma individual, 
poderá ser representado por preposto credenciado. 

Artigo 1 O - Não se admitirá, no processo, qualquer forma de' inter
venção de terceiro nem de assistência. Admitir-se-á a litisconsórcio. 

Artigo 11 - O Ministério Público intervirá nos casos previstos em 
lei. 
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SEÇÃO IV 
DOS ATOS PROCESSUAIS 

Artigo 12 - Os atos processuais serão públicos e poderão realizar-se 
em horário noturno, conforme dispuserem as normas de organização 
judiciária. 

Artigo 13 - Os atos processuais serão válidos sempre que preenche
rem as finalidades para ás quais forem realizados, atendidos os critérios 
indicados no artigo 2, desta Lei. 

§ 1 º - Não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido 
prejuízo. 

§ 2º - A prática de atos processuais em outras comarcas poderá ser 
solicitada por qualquer meio idôneo de comunicação. 

§ 3º - Apenas os atos considerados essenciais serão registrados resu
midamente, em notas manuscritas, datilografadas, taquigrafadas ou este
notipadas. Os demais atos poderão ser gravados em fita magnética ou 
equivalente, que será inutilizada após o trânsito em julgado da decisão. 

§ 4º As normas locais disporão sobre a conservação das peças do 
processo e demais documentos que o instruem. 

SEÇÃO V 
DO PEDIDO 

Artigo 14 O processo instaurar-se-á com a apresentação do pedi
do, escrito ou oral, à Secretaria do Juizado. 

§ 1 º - Do pedido constarão, de forma simples e em linguagem aces-
sível: 

I o nome, a qualificação e o endereço das partes; 
II - os fatos e os fundamentos, de forma sucinta; 
III o objeto e seu valor. 
§ 2 - É lícito formular pedido genérico quando não for possível 

determinar, desde logo, a extensão da obrigação. 
§ 3 - O pedido oral será reduzido a escrito pela Secretaria do 

Juizado, podendo ser utilizado o sistema de fichas ou formulários 
impressos. 
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Artigo 15 - Os pedidos mencionados no artigo 3 desta Lei poderão 
ser alternativos ou comulados; nesta última hipótese, desde que conexos 
e a soma não ultrapasse o limite fixado naquele dispositivo. 

Artigo 16 - Registrado o pedido, independentemente de distribuição 
e autuação, a Secretaria do Juizado designará a sessão de conciliação, a 
realizar-se no prazo de quinze dias. 

Artigo 17 Comparecendo inicialmente ambas as partes, instaurar
se-á, desde logo, a sessão de conciliação, dispensados o registro prévio 
de pedido e a citação. 

Parágrafo único - Havendo pedidos contrapostos, poderá ser dispen
sada a contestação formal e ambos serão apreciados na mesma sentença. 

SESSÃO VI 
DAS CITAÇÕES E INTIMAÇÕES 

Artigo 18 - A citação far-se-á: 
I - por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria; 
II - tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entre-

ga ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado; 
III - sendo necessário, por oficial de justiça, independentemente de 

mandado ou carta precatória. 
§ 1 º - A citação conterá cópia do pedido inicial, dia e hora para 

comparecimento do citando e advertência de que, não comparecendo 
este, considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, e será proferido 
julgamento, de plano. 

§ 2º - Não se fará citação por edital. 
§ 3º - O comparecimento espontâneo suprirá a falta ou nulidade da 

citação. 
Artigo 19 - As intimações serão feitas na forma prevista para cita

ção ou por qualquer outro meio idôneo de comunicação. 
§ 1 º - Dos atos praticados na ausência considerar-se-ão desde logo 

cientes as partes. 
§ 2º - As parte comunicarão ao juízo as mudanças de endereço 

ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as intimações 
enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação. 
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SEÇÃO VII 
DA REVELIA 

Artigo 20 - Não comparecendo o demandado à sessão de concilia
ção ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros 
os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da con
vicção do Juiz. 

SEÇÃO VIII 
DA CONCILIAÇÃO E DO JUÍZO ARBITRAL 

Artigo 21 Aberta a sessão, o Juiz togado ou leigo esclarecerá as 
partes presentes sobre as vantagens da conciliação, mostrando-lhes os 
riscos e as conseqüências do litígio, especialmente quanto ao disposto no 
§ 3 do artigo 3 desta Lei. 

Artigo 22 - A conciliação será conduzida pelo Juiz togado ou leigo 
ou por conciliador sob sua orientação. 

Parágrafo único - Obtida a conciliação, esta será reduzida a escrito e 
homologada pelo Juiz togado, mediante sentença com eficácia de título 
executivo. 

Artigo 23 - Não comparecendo o demandado, o Juiz proferirá sen
tença. 

Artigo 24 - Não obtida a conciliação, as partes poderão optar, de 
comum acordo, pelo juízo arbitral, na forma prevista nesta Lei. 

§ - O juízo arbitral considerar-se-á instaurado, independentemen-
te de termo de compromisso, com a escolha do árbitro pelas partes. Se 
este não estiver presente, o Juiz convocá-lo-á e designará, de imediato, a 
data para a audiência de instrução. 

§ 2º - O árbitro será escolhido dentre os juízes leigos. 
Artigo 25 - O árbitro conduzirá o processo com os mesmos critérios 

do Juiz, na forma dos artigos 5 e 6 desta Lei, podendo decidir por equi
dade. 

Artigo 26 - Ao término da instrução, ou nos cinco dias subseqüen
tes, o árbitro apresentará o laudo ao Juiz togado para homologação por 
sentença irrecorrível. 
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SEÇÃO IX 
DA INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

Artigo 27 - Não instituído o juízo arbitral, proceder-se-á imediata
mente à audiência de instrução e julgamento, desde que não resulte pre
juízo para a defesa. 

Parágrafo único - Não sendo possível a sua realização imediata, 
será a audiência designada para um dos quinze dias subseqüentes, cien
tes, desde logo, as partes e testemunhas eventualmente presentes. 

Artigo 28 - Na audiência de instrução e julgamento serão ouvidas as 
partes, colhida a prova e, em seguida, proferida a sentença. 

Artigo 29 - Serão decididos de plano todos os incidentes que pos
sam interferir no regular prosseguimento da audiência. As demais ques
tões serão decididas na sentença. 

SEÇÃO X 
DA RESPOSTA DO RÉU 

Artigo 30 - A contestação, que será oral ou escrita, conterá toda 
matéria de defesa, exceto argüição de suspeita ou impedimento do Juiz , 
que se processará na forma da legislação em vigor. 

Artigo 31 - Não se admitirá a reconvenção. É lícito ao réu, na contesta
ção, fom1ular pedido em seu favor, nos limites do artigo 3 desta Lei, desde 
que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia. 

Parágrafo único.- O autor poderá responder ao pedido do réu na 
própria audiência ou requerer a designação da nova data, que será desde 
logo fixada, cientes todos os presentes. 

SEÇÃO XI 
DAS PROVAS 

Artigo 32 - Todos os meios de prova moralmente legítimos, ainda 
que não especificados em lei, são hábeis para provar a veracidade dos 
fatos alegados pelas partes. 
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Artigo 33 - Todas as provas serão produzidas na audiência de ins
trução e julgamento, ainda que não requeridas previamente, podendo o 
Juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou 
pro te latórias. 

Artigo 34 - As testemunhas, até o máximo de três para cada parte, 
comparecerão à audiência de instrução e julgamento levadas pela parte 
que as tenha arrolado, independentemente de intimação, ou mediante 
esta, se assim for requerido. 

§ 1 - O requerimento para intimação das testemunhas será apresen
tado à Secretaria no mínimo cinco dias antes da audiência de instrução e 
julgamento. 

§ 2 - Não comparecendo a testemunha intimada, o Juiz poderá 
determinar sua imediata condução, valendo-se, se necessário, do concur
so da força pública. 

Artigo 35 - Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir 
técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer 
técnico. 

Parágrafo único - No curso da audiência, poderá o Juiz, de ofício ou 
a requerimento das partes, realizar inspeção em pessoas ou coisas, ou 
determinar que o faça pessoa de sua confiança, que lhe relatará informal
mente o verificado. 

Artigo 36 - A prova oral não será reduzida a escrito, devendo a sen
tença referir, no essencial, os informes trazidos nos depoimentos. 

Artigo 37 - A instrução poderá ser dirigida por Juiz leigo, sob a 
supervisão de Juiz togado. 

SEÇÃO XII 
DA SENTENÇA 

Artigo 38 - A sentença mencionará os elementos de convicção do 
Juiz, com breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dis
pensado o relatório. 

Parágrafo único - Não se admitirá sentença condenatória por quan
tia ilíquida, ainda que genérico o pedido. 

Artigo 39 - É ineficaz a sentença condenatória na parte que exceder 
a alçada estabelecida nesta Lei. 
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Artigo 40 - O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua 
decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homo
logá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, deter
minar a realização de atos probatórios indispensáveis. 

Artigo 41 - Da sentença, executada a homologatória de conciliação 
ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado. 

§ 1 º - O recurso será julgado por uma turma composta por três 
Juízes togados, em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na 
sede do Juizado. 

§ 2º - No recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas 
por advogado. 

Artigo 42 - O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados 
da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e 
o pedido do recorrente. 

§ 1 º - O preparo será feito, independentemente de intimação, nas 
quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. 

§ 2º Após o preparo, a Secretaria intimará o recorrido para ofere
cer resposta escrita no prazo de dez dias. 

Artigo 43 - O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o 
Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. 

Artigo 44 - As partes poderão requerer a transcrição da gravação da 
fita magnética a que alude o § 3 do artigo 13 desta Lei, correndo por 
conta do requerente as despesas respectivas. 

Artigo 45 - As partes serão intimadas da data da sessão de julga
mento. 

Artigo 46 - O julgamento em segunda instância constará apenas da 
ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e 
parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamen
tos, a súmula do julgamento servirá de acórdão. 

Artigo 4 7 - (Vetado). 

SEÇÃO XIII 
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

Artigo 48 - Caberão embargos de declaração quando, na sentença 
ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. 
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Parágrafo único Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. 
Artigo 49 - Os embargos de declaração serão interpostos por escrito 

ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão. 
Artigo 50 - Quando interpostos contra sentença, os embargos de 

declaração suspenderão o prazo para recurso. 

SEÇÃO XIV 
DA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO 

Artigo 51 - Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 
I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências 

do processo; 
II - quando inadmissível o procedimento .instituído por esta Lei ou 

seu prosseguimento, após a conciliação; 
III - quando for reconhecida a incompetência territorial; 
IV - quando sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no arti

go 8 desta Lei; 
V - quando, falecido o autor, a habilitação depender de sentença ou 

não se der no prazo de trinta dias; 
VI - quando, falecido o réu, o autor não promover a citação dos 

sucessores no prazo de trinta dias da ciência do fato. 
§ 1 º A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, 

de prévia intimação pessoal das partes. 
§ 2º - No caso do inciso I deste artigo, quando comprovar que a 

ausência decorre de força maior, a parte poderá ser isentada, pelo Juiz, 
do pagamento das custas. 

SEÇÃO XV 
DA EXECUÇÃO 

Artigo 52 - A execução da sentença processar-se-á no próprio 
Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo 
Civil, com as seguintes alterações: 
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I - as sentenças serão necessariamente líquidas, contendo a conver
são em Bônus do Tesouro Nacional - BTN ou índice equivalente; 

II - os cálculos de conversão de índices, de honorários, de juros e de 
outras parcelas serão efetuada por servidor judicial; 

III - a intimação da sentença será feita, sempre que possível, na pró
pria audiência em que for proferida. Nessa intimação, o vencido será ins
tado a cumprir a sentença tão logo ocorra seu trânsito em julgado, e 
advertido dos efeitos do seu descumprimento (inciso V); 

IV - não cumprida voluntariamente a sentença transitada em julga
do, e tendo havido solicitação do interessado, que poderá ser verbal, pro
ceder-se-á desde logo à execução, dispensada nova criação; 

V - nos casos de obrigação de entregar, de fazer, ou de não fazer, o 
Juiz, na sentença ou na fase de execução, cominará multa diária, arbitra
da de acordo com as condições econômicas do devedor, para a hipótese 
de inadimplemento. Não cumprida a obrigação, o credor poderá requerer 
a elevação da multa ou a transformação da condenação em perdas e 
danos, que o Juiz de imediato arbitrará, seguindo-se a execução por 
quantia certa, incluída a multa vencida de obrigação de dar, quando evi
denciada a malícia do devedor na execução do julgado; 

VI - na obrigação de fazer, o Juiz pode determinar o cumprimento 
por outrem, fixado o valor que o devedor deve depositar para as despe
sas, sob pena de multa diária; 

VII - na alienação forçada dos bens, o Juiz poderá autorizar o deve
dor, o credor ou terceira pessoa idônea a tratar da alienação do bem 
penhorado, a qual se aperfeiçoará em juízo até a data fixada para a praça 
ou leilão. Sendo o preço inferior ao da avaliação, as partes serão ouvidas. 
Se o pagamento não for à vista, será oferecida caução idônea, nos casos 
de alienação de bem móvel, ou hipotecado o imóvel; 

VIII - é dispensada a publicação de editais cm jornais, quando se 
tratar de alienação de bens de pequeno valor; 

IX - o devedor poderá oferecer embargos, nos autos da execução, 
versando sobre: 

a) falta ou nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia; 
b) manifesto excesso de execução; 
c) erro de cálculo; 
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d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, super
veniente à sentença. 

Artigo 53 - A execução de título executivo extrajudicial, no valor de 
até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de 
Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei. 

§ 1 º - Efetuada a penhora, o devedor será intimado a comparecer à 
audiência de conciliação, quando poderá oferecer embargos (artigo 52, 
IX), por escrito ou verbalmente. 

§ 2º - Na audiência, será buscado o meio mais rápido e eficaz para a 
solução do litígio, se possível com dispensa da alienação judicial, deven
do o conciliador propor, entre outras medidas cabíveis, o pagamento do 
débito a prazo ou a prestação, a dação em pagamento ou a imediata adju
dicação do bem penhorado. 

§ 3º - Não apresentados os embargos em audiência, ou julgados 
improcedentes, qualquer das partes poderá requerer ao Juiz a adoção de 
uma das alternativas do parágrafo anterior. 

§ 4º - Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 
processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao 
autor. 

SEÇÃO XVI 
DAS DESPESAS 

Artigo 54 - O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro 
grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. 

Parágrafo único - O preparo do recurso, na forma do § 1 do artigo 
42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive 
aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipóte
se de assistência judiciária gratuita .. 

Artigo 55 - A sentença de primeiro grau não condenará o vencido 
em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância 
de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e 
honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte 
por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor 
corrigido da causa. 
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Parágrafo único - Na execução não serão contadas custas, salvo 
quando: 

I - reconhecida a litigância de má-fé; 
II - improcedentes os embargos do devedor; 
III - tratar-se de execução de sentença que tenha sido objeto de 

recurso improvido do devedor. 

SEÇÃO XVII 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 56 - Instituído o Juizado Especial, serão implantadas as cura
dorias necessárias e o serviço de assistência judiciária. 

Artigo 57 - O acordo extrajudicial, de qualquer natureza ou valor, 
poderá ser homologado, no juízo competente, independentemente de 
termo, valendo a sentença como título executivo judicial. 

Parágrafo único - Valerá como título extrajudicial o acordo celebra
do pelas partes, por instrumento escrito, referendado pelo órgão compe
tente do Ministério Público. 

Artigo 58 - As normas de organização judiciária local poderão 
estender a conciliação prevista nos artigos 22 e 23 a causas não abrangi
das por esta Lei. 

Artigo 59 - Não se admitirá ação rescisória nas causas sujeitas ao 
procedimento instituído por esta Lei. 

CAPÍTULO III 
DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 60 - O Juizado Especial Criminal, provido por Juízes toga
dos ou togados e leigos, tem competência para a conciliação, o julga
mento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo. 

Artigo 61 - Consideram-se infrações penais de menor potencial 
ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a 
que a lei comine pena máxima não superior a um ano, excetuados os 
casos em que a lei preveja procedimento especial. 
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Artigo 62 - O processo perante o Juizado Especial orientar-se-á 
pelos critérios da oralidade, informalidade, economia processual e celeri
dade, objetivando, sempre que possível, a reparação dos danos sofridos 
pela vítima e a aplicação de pena não privativa de liberdade. 

SEÇÃOI 
DA COMPETÊNCIA E DOS ATOS PROCESSUAIS 

Artigo 63 - A competência do juizado será determinada pelo lugar 
em que foi praticada a infração penal. 

Artigo 64 - Os atos processuais serão públicos e poderão realizar-se 
em horário noturno e em qualquer dia da semana, conforme dispuserem 
as normas de organização judiciária. 

Artigo 65 - Os atos processuais serão válidos sempre que preenche
rem as finalidades para as quais foram realizados, atendidos os critérios 
indicados no artigo 62 desta Lei. 

§ 1 - Não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido 
prejuízo. 

§ 2 A prática de atos processuais em outras comarcas poderá ser 
solicitada por qualquer meio hábil de comunicação. 

§ 3 - Serão objeto de registro escrito exclusivamente os atos havi
dos por essenciais. Os atos realizados em audiência de instrução e julga
mento poderão ser gravados em fita magnética ou equivalente. 

Artigo 66 A citação será pessoal e far-se-á no próprio Juizado, 
sempre que possível, ou por mandado. 

Parágrafo único - Não encontrado o acusado para ser citado, o Juiz 
encaminhará as peças existentes ao juízo comum para adoção do proce
dimento previsto em lei. 

Artigo 67 - A intimação far-se-á por correspondência, com aviso de 
recebimento pessoal ou, tratando-se de pessoa jurídica ou firma indivi
dual, mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoria
mente identificado, ou, sendo necessário, por oficial de justiça, indepen
dentemente de mandado ou carta precatória, ou ainda por qualquer meio 
idôneo de comunicação. 
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Parágrafo único - Dos atos praticados em audiência considerar-se
ão desde logo cientes as partes, os interessados e defensores. 

Artigo 68 - Do ato de intimação do autor do fato e do mandado de 
citação do acusado, constará a necessidade de seu comparecimento 
acompanhado de advogado, com a advertência de que, na sua falta, ser
lhe-á designado defensor público. 

SEÇÃO II 
DA FASE PRELIMINAR 

Artigo 69 - A autoridade policial que tomar conhecimento da ocor
rência lavrará termo circunstanciado e o encaminhará imediatamente ao 
Juizado, com o autor do fato e a vítima, providenciando-se as requisições 
dos exames periciais necessários. 

Parágrafo único - Ao autor do fato que, após a lavratura do termo, 
for imediatamente encaminhado ao juizado ou assumir o compromisso 
de a ele comparecer, não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá 
fiança. 

Artigo 70 - Comparecendo o autor do fato e a vítima, e não sendo 
possível a realização imediata da audiência preliminar, será designada 
data próxima, da qual ambos sairão cientes. 

Artigo 71 - Na falta do comparecimento de qualquer dos envolvi
dos, a Secretaria providenciará sua intimação e, se for o caso, a do res
ponsável civil, na forma dos artigos 67 e 68 desta Lei. 

Artigo 72 - Na audiência preliminar, presente o representante do 
Ministério Público, o autor do fato e a vítima e, se possível, o responsá
vel civil, acompanhados por seus advogados, o Juiz esclarecerá sobre a 
possibilidade da composição dos danos e da aceitação da proposta de 
aplicação imediata de pena não privativa de liberdade. 

Artigo 73 - A conciliação será conduzida pelo Juiz ou por concilia
dor sob sua orientação. 

Parágrafo único - Os conciliadores são auxiliares da Justiça, recru
tados, na forma da lei local, preferentemente entre bacharéis em Direito, 
excluídos os que exerçam funções na administração da Justiça Criminal. 
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Artigo 74 A composição dos danos civis será reduzida a escrito e, 
homologada pelo Juiz mediante sentença irrecorrível, terá eficácia de 
título a ser executado no juízo civil competente. 

Parágrafo único - Tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou 
de ação penal pública condicionada à representação, o acordo homologa
do acarreta a renúncia ao direito de queixa ou representação. 

Artigo 75 - Não obtida a composição dos danos civis, será dada 
imediatamente ao ofendido a oportunidade de exercer o direito de repre
sentação verbal, que será reduzida a termo. 

Parágrafo único - O não oferecimento da representação na audiên
cia preliminar não implica decadência do direito, que poderá ser exerci
do no prazo previsto em lei. 

Artigo 76 - Havendo representação ou tratando-se de crime de ação 
penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o 
Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva 
de direitos ou multas, a ser especificada na proposta. 

§ 1 º - Nas hipóteses de ser a pena de multa a única aplicável, o Juiz 
poderá reduzi-la até a metade. 

§ Não se admitirá a proposta se ficar comprovado: 
I - ter sido o autor da infração condenado, pela prática de crime, à 

pena privativa de liberdade, por sentença definitiva; 
II - ter sido o agente beneficiado anteriormente, no prazo de cinco 

anos, pela aplicação de pena restritiva ou multa, nos termos deste artigo; 
III - não indicarem os antecedentes, a conduta social e a personali

dade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, ser necessária 
e suficiente a adoção da medida. 

§ 3º - Aceita a proposta pelo autor da infração e seu defensor, será 
submetida à apreciação do Juiz. 

§ - Acolhendo a proposta do Ministério Público aceita pelo autor 
da infração, o Juiz aplicará a pena restritiva de direitos ou multa, que não 
importará em reincidência, sendo registrada apenas parra impedir nova
mente o mesmo benefício no prazo de cinco anos. 

§ 5º - Da sentença prevista no parágrafo anterior caberá a apelação 
referida no artigo 82 desta Lei. 

§ 6º A imposição da sanção de que trata o § 4 deste artigo não 
constará de certidão de antecedentes criminais, salvo para os fins previs-
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tos no mesmo dispositivo, e não terá efeitos civis, cabendo aos interessa
dos propor ação cabível no juízo cível. 

SEÇÃO III 
DO PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO 

Artigo 77 - Na ação penal de iniciativa pública, quando não houver 
aplicação de pena, pela ausência do autor do fato, ou pela não ocorrência 
da hipótese prevista no artigo 76 desta Lei, o Ministério Público oferece
rá ao Juiz, de imediato, denúncia oral, se não houver necessidade de dili
gências imprescindíveis. 

§ 1 º Para o oferecimento da denúncia, que será elaborada com 
base no termo de ocorrência referido no artigo 69 desta Lei, com dispen
sa do inquérito policial, prescindir-se-á do exame do corpo de delito 
quando a materialidade do crime estiver aferida por boletim médico ou 
prova equivalente. 

§ 2º Se a complexidade ou circunstâncias do caso não permitirem 
a formulação da denúncia, o Ministério Público poderá requerer ao Juiz 
o encaminhamento das peças existentes, na forma do parágrafo único do 
artigo 66 desta Lei. 

§ - Na ação penal de iniciativa do ofendido poderá ser oferecida 
queixa oral, cabendo ao Juiz verificar se a complexidade e as circunstân
cias do caso determinam a adoção das providências previstas no parágra
fo único do artigo 66 desta Lei. 

Artigo 78 Oferecida a denúncia ou queixa, será reduzida a termo, 
entregando-se cópia ao acusado, que com ela ficará citado e imediata
mente cientificado da designação de dia e hora para a audiência de ins
trução e julgamento, da qual também tomarão ciência o Ministério 
Público, o ofendido, o responsável civil e seus advogados. 

§ 1 º - Se o acusado não estiver presente, será citado na forma dos 
artigos 66 e 68 desta Lei e cientificado da data da audiência de instrução 
e julgamento, devendo a ela trazer suas testemunhas ou apresentar reque
rimento para intimação, no mínimo cinco dias antes de sua realização. 

§ 2º - Não estando presentes o ofendido e o responsável civil, serão 
intimados nos termos do artigo 67 desta Lei para comparecerem à 
audiência de instrução e julgamento. 
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§ 3º - As testemunhas arroladas serão intimadas na forma prevista 
no artigo 67 desta Lei. 

Artigo 79 - No dia e hora designados para a audiência de instrução 
e julgamento, se na fase preliminar não tiver havido possibilidade de ten
tativa de conciliação e de oferecimento de proposta pelo Ministério 
Público, proceder-se-á nos termos dos artigos 72, 73, 74 e 75 desta Lei. 

Artigo 80 - Nenhum ato será adiado, determinando o Juiz, quando 
imprescindível, a condução coercitiva de quem deva comparecer. 

Artigo 8 l - Aberta a audiência, será dada a palavra ao defensor para 
responder à acusação, após o que o Juiz receberá, ou não, a denúncia ou 
queixa; havendo recebimento, serão ouvidas a vítima e as testemunhas 
de acusação e defesa, interrogando-se a seguir o acusado, se presente, 
passando-se imediatamente aos debates orais e à prolação da sentença. 

§ 1 º - Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e 
julgamento, podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar excessi
vas, impertinentes ou protelatórias. 

§ 2º - De todo o ocorrido na audiência será lavrado termo, assinado 
pelo Juiz e pelas partes, contendo breve resumo dos fatos relevantes 
ocorridos em audiência e a sentença. 

§ 3º - A sentença, dispensado o relatório, mencionará os elementos 
de convicção do Juiz. 

Artigo 82 - Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sen
tença caberá apelação, que poderá ser julgada por turma composta de 
três Juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede 
do Juizado 

§ 1 º - A apelação será interposta no prazo de dez dias, contados da 
ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por 
petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 

§ 2º - O recorrido será intimado para oferecer resposta escrita no 
prazo de dez dias. 

§ 3º - As partes poderão requerer a transcrição da gravação da fita 
magnética a que alude o § 3 do artigo 65 desta Lei. 

§ 4º - As partes serão intimadas da data da sessão de julgamento 
pela imprensa. 

§ 5º - Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a 
súmula do julgamento servirá de acórdão. 
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Artigo 83 - Caberão embargos de declaração quando, em sentença 
ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. 

§ 1 º - Os embargos de declaração serão opostos por escrito ou oral
mente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão. 

§ 2º - Quando opostos contra sentença, os embargos de declaração 
suspenderão o prazo para o recurso. 

§ 3º Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. 

SEÇÃO IV 
DA EXECUÇÃO 

Artigo 84 - Aplicada exclusivamente pena de multa, seu cumpri
mento far-se-á mediante pagamento na Secretaria do Juizado. 

Parágrafo único - Efetuado o pagamento, o Juiz declarará extinta a 
punibilidade, determinando que a condenação não fique constando dos 
registros criminais, exceto para fins de requisição judicial. 

Artigo 85 - Não efetuado o pagamento de multa, será feita a conver
são em pena privativa da liberdade, ou restritiva de direitos, nos termos 
previstos em lei. 

Artigo 86 - a execução das penas privativas de liberdade e restriti
vas de diretos, ou de multa cumulada com estas, será processada perante 
o órgão competente, nos termos da lei. 

SEÇÃO V 
DAS DESPESAS PROCESSUAIS 

Artigo 87 - Nos casos de homologàção do acordo civil e aplicação 
de pena restritiva de direitos ou multa (artigos 74 e 76, § 4), as despesas 
processuais serão reduzidas, conforme dispuser lei estadual. 

SEÇÃO VI 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 88 - Além das hipóteses do Código Penal e da legislação 
especial, dependerá de representação a ação penal relativa aos crimes de 
lesões corporais leves e lesões culposas. 
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Artigo 89 - Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou 
inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao 
oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a 
quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não 
tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que 
autorizariam a suspensão condicional da pena (artigo 77 do Código Penal). 

§ 1 º - Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor, na presença do 
Juiz, este, recebendo a denúncia, poderá suspender o processo, subme
tendo o acusado a período de prova, sob as seguintes condições. 

I - reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo; 
II - proibição de freqüentar determinados lugares; 
III - proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autoriza

ção do juiz; 
IV comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, 

para informar e justificar suas atividades. 
§ 2º - O Juiz poderá especificar outras condições a que fica subordi

nada a suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do 
acusado. 

§ - A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiá-
rio vier a ser processado por outro crime ou não efetuar, sem motivo jus
tificado, a reparação do dano. 

§ 4º - A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser pro
cessado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer 
outra condição imposta. 

§ 5º Expirado o prazo sem revogação, o Juiz declarará extinta a 
punibilidade. 

§ 6º - Não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do 
processo. 

§ 7º - Se o acusado não aceitar a proposta prevista neste artigo, o 
processo prosseguirá em seu ulteriores termos. 

Artigo 90 - As disposições desta Lei não se aplicam aos processos 
penais cuja instrução já estiver iniciada. 

Artigo 91 - Nos casos em que esta Lei passa a exigir representação 
para a propositura da ação penal pública, o ofendido ou seu representante 
legal será intimado para oferecê-la no prazo de trinta dias, sob pena de 
decadência. 
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Artigo 92 - Aplicam-se subsidiariamente as disposições dos 
Códigos Penal e de Processo Penal, no que não forem incompatíveis com 
esta Lei. 

CAPÍTULO IV 
DISPOSIÇÕES FINAIS COMUNS 

Artigo 93 - Lei Estadual disporá sobre o Sistema de Juizados 
Especiais Cíveis e Criminais, sua organização, composição e competên
cia. 

Artigo 94 - Os serviços de cartório poderão ser prestados, e as 
audiências realizadas fora da sede da Comarca, em bairros ou cidades a 
ela pertencentes, ocupando instalações de prédios públicos, de acordo 
com audiências previamente anunciadas. 

Artigo 95 - Os Estados, Distrito Federal e Territórios criarão e insta
larão os Juizados Especiais no prazo de seis meses, a contar da vigência 
desta Lei. 

Artigo 96 - Esta Lei entra em vigor no prazo de sessenta dias após a 
sua publicação. 

Artigo 97 - Ficam revogadas a Lei nº 4.611, de 2 de abril de 1.965 e 
a Lei nº 7.244, de 7 de novembro de 1984. 

Brasília, 26 de setembro de 1995. 
Fernando Henrique Cardoso - Presidente da República. 
Nelson A. Jobim - Ministro da Justiça. 
(Publicado no Diário Oficial da União nº 186, em 27 de setembro 

de 1995) 
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b. LEI nº 8.556, DE 7 DE MARÇO DE 1994 

Dispõe sobre o registro e fiscalização de estabelecimentos de 
hospedagem 

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

seguinte lei: 

Artigo 1 º - O registro e a fiscalização de estabelecimento de hospe
dagem passam a ser disciplinados por esta lei. 

Artigo 2º - Os proprietários de estabelecimentos de hospedagem 
ficam obrigados ao registro de suas casas perante a Secretaria de 
Esportes e Turismo. 

Artigo 3º - O requerimento de registro será instruído com os seguin
tes documentos: 

I - prova de registro da firma na Junta Comercial do Estado de São 
Paulo; 

II - cédula de identidade dos proprietários ou diretores do estabele
cimento; 

III - atestado negativo de antecedentes criminais dos proprietários 
ou diretores do estabelecimento; 

IV - prova de permanência definitiva no país, quando os proprietá-
rios ou diretores do estabelecimento forem estrangeiros; 

V certificado de vistoria sanitária; 
VI - habite-se 
VII - atestado de vistoria do Corpo de Bombeiros; e 
VIII - prova de pagamento das contribuições exigidas pelo sindicato 

da categoria. 
Artigo 4º - Satisfeitas as exigências do artigo anterior, a Secretaria 

de Esportes e Turismo expedirá alvará de registro e funcionamento, com 
validade para um ano, no qual constarão o número de ordem e o nome 
do estabelecimento, bem como o de seus proprietários ou diretores. 
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Artigo 5º - os proprietários responderão solidariamente com seus 
empregados pelas faltas administrativas praticadas por estes. 

Artigo 6º - O estabelecimento de hospedagem deve manter, na por
taria, a fim de ser exibida quando solicitada, tabela de preços de diárias 
em vigor, aprovada pelo órgão competente e, nos aposentos, o regula
mento interno do estabelecimento. 

Artigo 7º - A mudança da denominação , ou da espécie do estabele
cimento, deverá ser requerida, previamente, à Secretaria de Esportes e 
Turismo que, se a deferir, determinará a alteração do alvará de registro. 

Artigo 8º - Nos casos de alienação do estabelecimento, o novo pro
prietário, mediante prova da aquisição, deverá requerer à autoridade 
competente a transferência do registro para o seu nome ou firma, satis
feitas todas as exigências desta lei e providenciando a baixa do registro 
anterior. 

Parágrafo único - Se o estabelecimento teve seu registro cassado, 
quando sob a responsabilidade do proprietário anterior, o novo proprietá
rio deverá provar, também, a propriedade ou locação direta do respectivo 
prédio. 

Artigo 9º - O estabelecimento de hospedagem não poderá, em 
nenhuma hipótese, funcionar sem o registro de que trata o artigo 2 desta 
lei, sob pena do infrator sujeitar-se às penalidades nela prevista, além das 
sanções penais cabíveis. 

Artigo 1 O - O estabelecimento de hospedagem deverá manter um 
livro de registro de hóspedes, conforme modelo aprovado pela Secretaria 
de Esportes e Turismo, no qual constarão a entrada e saída dos hóspedes, 
bem como sua qualificação. 

§ 1 º - O titular será responsável pela apresentação, junto à recepção 
do estabelecimento, dos documentos de identidade exigidos, responsabi
lizando-se pelas informações neles contidas, inclusive quanto ao acom
panhante. 

§ 2º - No encerramento da atividade comercial, os livros de que 
trata este artigo deverão ser entregues à Secretaria de Esportes e 
Turismo. 

Artigo 11 - Os dados pessoais do hóspede, bem como o número do 
aposento por ele ocupado, deverão ser anotados em livro de registro pró
prio. 
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Artigo 12 - Ao hóspede menor de 18 (dezoito) anos deverá ser exi
gida a autorização do pai ou responsável ou, ainda, do juiz de menores, 
que será anotada no livro de registro. 

Artigo 13 - Vetado. 
Artigo 14 - O desrespeito às disposições desta lei sujeitará o infrator 

à multa de 100 (cem) UFESPs. 
Artigo 15 - As diárias vencer-se-ão ao meio-dia, podendo, de acor-

do com o tipo de estabelecimento, ser fracionadas por períodos. 

124 

Artigo 16 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Palácio dos Bandeirantes, 7 de março de 1994. 
LUIZ ANTÔNIO FLEURY FILHO 
Odyr José Pinto Porto 
Secretário da Segurança Pública 
Fausto Eduardo Pinho Camunha 
Secretario de Esportes e Turismo 
Sérgio João França 
Respondendo pelo Expediente da Secretaria do Governo 
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 7 de março de 
1994. 
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X - JURISPRUDÊNCIA 

a. PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

ACÓRDÃO 

Participação irregular de guardas municipais em diligência 
policial chefiada por delegado de polícia na cidade de Piracicaba/SP. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 
166.461-3/6, da Comarca de Piracicaba, em que são apelantes e recipro
camente apelados Osmar Vítor da Silva ou Osmar Victor da Silva e a 
Justiça Pública: 

Acordam, em Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo, por votação unânime, rejeitar toda a matéria preli
minar, improver o apelo da Justiça Pública e dar provimento parcial ao 
recurso para cancelar o perdimento do veículo, mantida no mais a senten
ça, oficiando-se e recomendando-se, de conformidade com o relatório e 
voto do Relator, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 

Participaram do julgamento os Desembargadores Cunha Bueno 
(Presidente e Revisor com declaração de voto) e Christiano Kuntz. 

São Paulo, 23 de março de 1995. 
Poças Leitão - Relator 

VOTONºl545 
Apelação Criminal nº 166.461-3/6 - Piracicaba 
Apelantes: Osmar Vitor da Silva e outro 
Apelados: Justiça Pública e outro 

Pelar. sentença de fls. 302/315, cujo relatório se adota, da Comarca 
de Piracicaba, Osmar Vitor da Silva foi condenado às penas de quatro 
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anos de reclusão, no regime integral fechado, e cem dias-multa, no valor 
unitário mínimo, por infração ao artigo 12, caput, da Lei nº 6.368/76. 

Inconformados, apelam a Justiça Pública e o réu. 
Aquela quer ver este condenado pela conduta consistente em ter em 

depósito em sua residência cerca de 2,0 gramas de cocaína, além de plei
tear o aumento da pena corporal (fls .. 353/355). 

Por sua vez, o réu, em preliminar, alinha uma série de nulidades e, 
no mérito, a absolvição por falta de provas suficientes, a redução das 
penas ou, então, subsidiariamente, a desclassificação para o artigo 16 da 
Lei de Drogas (fls. 375/391). 

Os recursos foram contra-arrazoados às fls. 391 a 395 e 397/406 e o 
ilustre Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer de fls. 408 a 412, mani
festou-se pelo improvimento do apelo da Justiça Pública e provimento 
parcial do recurso do réu apenas para tornar sem efeito a perda do veícu
lo para o Estado. 

É o Relatório. 

As preliminares levantadas pela douta defensoria foram, todas, uma 
a uma, rechaçadas, e bem, pela respeitável sentença recorrida. 

Agora, em suas razões, a defesa volta à carga, insistindo em que 
sejam acolhidas algumas daquelas preliminares. 

Não houve o alegado cerceamento de defesa porque a testemunha 
Lucimara Cristiane de Oliveira não chegou a ser ouvida. 

Em primeiro lugar, de obtemperar-se que não se tratava de pessoa 
arrolada pelo Doutor Defensor a fls. 118, e nem seu nome integrava o 
extenso rói de fls. 99. 

Seria ela ouvida, na verdade, como testemunha do juízo que, a seu 
critério, poderia, querendo, dispensá~Ia de depor. 

D'outra face, não há certeza de que·a testemunha em questão queria 
ser encontrada, posto que sua tia afirmou que ela "há mais de quinze dias 
não aparece na residência", não sabendo "dizer de seu paradeiro e nem 
mesmo se está viajando", tudo consoante certificou a Sra. Oficial de 
Justiça a fls. 172-verso. 

Por fim, não se declara nulidade se não tiver ocorrido prejuízo. E, in 
casu, o ilustre Dr. Defensor não o demonstrou. 
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No que tange ao supostamente ocorrido na Comarca de Capivari de 
nenhum interesse o assunto para o apelante, posto que seu defensor, Dr. 
José Silvestre da Silva, estava presente ao ato e pôde dar a devida assis
tência ao seu cliente (fls. 223/226). A apontada irregularidade, se ocorri
da, efetivamente, poderia quiçá ter prejudicado o co-réu o qual, porém, 
foi absolvido. 

Desnecessária era a pretendida realização do exame de verificação 
de dependência posto que o réu, tanto na Polícia, como em Juízo, negou 
ser dependente da droga, admitindo perante o Magistrado apenas ser dela 
mero usuário (fls. 11 e 85-verso). 

Aliás, a própria defesa asseverou a fls. 100, por ocasião da prévia, 
que o réu "é um viciado", nada falando de dependência. Porisso, à toda 
evidência, que o Dr. Defensor não chegou a requerer a realização do 
exame (fls .. 95/100). 

Finalmente, no que tange aos embargos de declaração bem fez o 
digno Juiz de Direito em não conhecer dos mesmos pois a douta defesa, 
repisando argumentação já examinada pela r. sentença, pretendia redis
cutir matérias cujo exame já fugia à competência do nobre e paciente 
Magistrado que, com sua decisão, encerrou a devida prestação jurisdicio
nal. 

Em suma, não ocorreu no vertente caso qualquer nulidade, restando 
afastada a matéria alegada pela douta defensoria em linha de preliminar. 

No que tange ao mérito, o apelo da defesa está a merecer parcial 
provimento, ao contrário do da acusação que resta improvido. 

Consoante consta dos autos, de há muito a Polícia vinha investigan
do as atividades ilícitas do réu que, a par de exercer as atividades em seu 
bar e mercearia, realizava a mercancia das drogas. 

No dia dos fatos, o Delegado de Polícia, Dr. Luiz Henrique Zago, 
munido do mandado de busca e apreensão de fls. 15, ingressou na resi
dência do réu e lá, no seu criado-mudo, encontrou um pacotinho conten
do cocaína (fls. 127/128). 

Embora o réu não estivesse presente, a diligência foi acompanhada 
pela sua companheira. 

Durante a permanência de tal autoridade na casa do réu este apare
ceu ali dirigindo um Chevrolet Kadett ocasião em que foi abordado por 
policiais que permaneceram na parte externa do imóvel. 
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Nessa oportunidade, com o acusado foi apreendido um pacote con
tendo um pó branco que se verificou tratar-se de cocaína consoante os 
laudos de constatação e definitivo de fls. 24 e 185. 

O réu tentou ainda livrar-se de tal embrulho comprometedor procu
rando atirá-lo pela janela do carro que dirigia, não o conseguindo, porém, 
fazendo com que o pacote caísse no chão do veículo, sobre os pés de seu 
acompanhante, o co-réu Álvaro, consoante esclareceu este no auto do fla
grante na presença do advogado, Dr. Bráulio de Assis (fls. 11/12). 

A prova é segura e compromete, indiscutivelmente, o réu. 
Sem sentido a alegação de que o investigador ''Tonão" o estaria per

seguindo injustamente para dele vingar-se porque não o quis ajudar em 
sua campanha política, eis que a diligência estava sendo comandada por 
um Delegado de Polícia contra o qual nada foi alegado e que estava em 
poder de um mandado judicial de busca e apreensão. 

Ademais, o acusado surgiu de repente e não haveria tempo, nem 
condições de, na presença de várias pessoas estranhas aos quadros da 
Polícia, forjar um flagrante. 

A conduta do réu, porém, foi única, consoante bem decidiu a r. sen
tença, não podendo ele, como quer o nobre Dr. Promotor de Justiça, ser 
condenado por dois crimes, nem ver sua pena corporal exasperada, fato 
que, a exemplo da pecuniária, foi aplicada com justo critério pouco 
acima do mínimo face aos seus antecedentes pouco abonadores, que 
mostram tratar-se de indivíduo de má índole, com personalidade voltada 
para a prática de crimes (fls. 189/191). 

Daí porque restar improvido o apelo ministerial. 
No entanto, não há provas suficientes de que o veículo ocupado 

pelo réu, mas pertencente a terceiro, era normalmente usado por ele para 
o tráfico de drogas, não podendo, assim, subsistir a determinação da 
perda desse bem em favor do Estado. 

Nesse ponto, pois, merece o recurso ser provido. 
Dessa forma, nega-se provimento ao apelo de Justiça Pública e 

provê-se, em parte, o do réu tão-somente para cancelar a perda do veícu
lo determinada com base no artigo 34 da Lei de Drogas. mantendo, no 
mais, a bem lançada sentença atacada pelos seus próprios e jurídicos fun
damentos, prejudicados os pedidos de fls. 414/415 e 448/450, afastada 
toda a matéria preliminar. 
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Determina-se, ainda, seja oficiado ao Sr. Secretário de Estado da 
Segurança Pública comunicando a S. Exa. que houve irregular participa
ção de integrantes da Guarda Municipal de Piracicaba na diligência poli
cial chefiada pelo Dr. Delegado de Polícia. 

Recomenda-se ao douto Magistrado que tome as providências ao 
seu alcance no sentido de que a Guarda Municipal não interfira de qual
quer forma nas atribuições das Polícias Civis e Militar. 

Poças Leitão - Relator 

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR 
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 166.461-3/6 

- PIRACICABA -

A condenação dos réus é inafastável, merecendo a respeitável sen
tença apelada tão-somente um pequeno reparo no que se refere à apreen
são e perda do veículo referido a fls., repelida toda a matéria preliminar, 
nos termos de voto do eminente relator sorteado. 

A prova colhida tanto no inquérito policial como na ação penal 
esclarece suficientemente os fatos. 

No dia 17 de dezembro de 1993, por volta das 18:00 horas, aproxi
madamente, a autoridade policial de Piracicaba, Dr. Luiz Henrique Zago, 
munido de um mandado de busca e apreensão expedido pelo MM. Juiz 
de Direito da 1 ª Vara Criminal da referida comarca, dirigiu-se à residên
cia dos réus, chefiando uma caravana integrada, entre outros, por cinco 
guardas municipais, os quais portavam armas de fogo e participaram ati
vamente da diligência de busca e apreensão, chegando a algemar os ape
lantes, sendo que, no entender da autoridade policial, e consoante eluci
dou em seu relatório, aqueles guardas municipais integravam a caravana 
policial para o fim de "auxiliar" a autoridade policial. 

Leia-se, a respeito, o depoimento do Dr. Luiz Henrique Zago, a fls., 
127 /128, dando conta da efetiva participação e atuação dos guardas 
mumc1pais. 

A matéria está a demandar um esclarecimento delimitando a atua
ção das guardas municipais e situando-a devidamente face a legislação 
vigente. 
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Com muita propriedade discorreu o eminente professor e magistra
do Álvaro Lazzarini, um dos ornamentos do Egrégio Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo, a respeito do tema "Segurança Pública e o aper
feiçoamento da Polícia no Brasil" (RDA 184/25-85). No item 10 do judi
cioso trabalho, e dedicado ao tema "a polícia ostensiva e as guardas 
municipais e seguranças privadas uniformizadas", salientou o insigne 
administrativista que "alguns dirigentes de guardas municipais, sob o 
pretexto de que, como se disse alhures, 'há um clamor por maior segu
rança e que agora o Município, elevado à condição de unidade federati
va, pode considerar como de interesse local os assuntos relativos à 
ordem pública', vem agindo de forma superposta às polícias estaduais, 
fazendo tanto a prevenção como a repressão imediata de infrações 
penais". 

Citando Hely Lopes Meireles salientou o articulista que aquele sau
doso jurista já alertara: "O que define e caracteriza o 'peculiar interesse', 
inserido como dogma constitucional, é a predominância do interesse do 
município sobre o do estado ou da União". Concluindo o raciocínio, 
acentuou: "fica assim demonstrado o total descabimento de pretextar-se 
o 'interesse local' para justificar o emprego das guardas municipais na 
preservação da ordem pública, cujo valor não é de 'peculiar interesse' do 
município mas de interesse nacional, conforme remansosa doutrina jurí
dica nacional e estrangeira". 

Diga-se, desde logo, que as guardas municipais não podem ser con
sideradas polícia municipal. Não tem elas, como finalidade, a proteção 
de pessoas, nem se inclui em sua competência a prática de atos próprios 
dos órgãos de segurança pública. 

Preleciona o eminente professor José Afonso da Silva, titular da 
USP e atual Secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo, que 
"os constituintes recusaram várias propostas no sentido de instituir algu
ma forma de polícia municipal. Com isso, os municípios não ficaram com 
nenhuma específica responsabilidade pela segurança pública. A 
Constituição apenas lhes reconheceu a faculdade de constituir guardas 
municipais d.estinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, 
conforme dispuser a lei (Curso de Direito Constitucional Positivo, 6ª ed. ). 

Salientou ainda o eminente jurista que "os municípios poderão 
constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, confor-
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me dispuser a lei (artigo 144, § 8). É mera faculdade. Não serão obriga
dos a criar e manter tais guardas. Não é, portanto, polícia de segurança 
pública, mas de bens, serviços e instalações municipais" (O Município 
na Constituição de 1988, p. 11 ). 

Da análise de tais ensinamentos chega-se à conclusão de ser vedado 
ao Município ter guarda que substitua as atribuições que a lei confere às 
polícias militares. 

"A guarda municipal, ou que nome tenha, é apenas um corpo de 
vigilantes adestrados e armados para a proteção do patrimônio público e 
maior segurança dos mesmos, sem qualquer incumbência de manutenção 
da ordem pública", já alertara o saudoso Hely Lopes Meireles, em 
Direito Municipal Brasileiro. 

Esse entendimento vem sendo adotado pelo Poder Judiciário paulis
ta, alertou Álvaro Lazzarini no magnífico trabalho já mencionado. 

São manifestas a ilegalidade e inconstitucionalidade de uma polícia 
municipal. Podem as guardas municipais prestar serviços à coletividade, 
"protegendo as escolas, os hospitais, pronto-socorros, centros de saúde, 
parques, creches, centros educacionais, mercados, monumentos, prédios 
públicos em geral, cemitérios, enfim, toda a infra-estrutura municipal 
que vem sendo atacada diutumamente por atos de vandalismo", como 
lembrou Álvaro Lazzarini, com costumeira propriedade. 

Lamentavelmente, diversas guardas municipais não vêm circunscre
vendo suas atuações e tais atividades, praticando, não raro, atos privati
vos da polícia de segurança, notadamente da polícia militar, incidindo, 
até mesmo, em ilícito penal previsto em lei. 

Para regulamentar a competência constitucional da guarda munici
pal há necessidade de lei federal, sendo descabido e até mesmo inconsti
tucional a regulamentação de tal competência através de lei municipal. 

É vedado à guarda municipal proceder ao patrulhamento das ruas, a 
realização de barreiras (fato esse que tem ocorrido), a identificação de 
transeuntes, não podendo o guarda municipal sequer exigir a exibição de 
documentos a quem quer que seja, isso porque as guardas municipais 
não tem poder de polícia e não tendo aplicação a legislação municipal 
para suprir tal competência que está fixada pela constituição, cabendo, 
tal regulamentação, ao legislador federal. 
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Finalizando vem a talho o ensinamento de pontes de Miranda sus
tentando que "são inconstitucionais e suscetíveis de serem tratadas como 
forças ilegais todas as organizações policiais, mesmo estaduais, que não 
se fundaram em lei federal". 

Ocorreu, na espécie, uma seqüência de inadmissíveis falhas poli
ciais. O Dr Delegado de Polícia de Piracicaba, ao deliberar proceder a 
busca e apreensão em casa dos réus, deveria ter convocado para a mis
são, integrantes de sua equipe policial. Caso não dispusesse de elementos 
suficientes ou capacitados para a diligência, deveria ter recorrido à 
Polícia Militar, cujos integrantes, pessoas habilitadas ao serviço de poli
ciamento, teriam condições de levar avante a diligência, sem maiores 
dificuldades. 

O erro da autoridade policial foi convocar, para integrar a caravana 
policial, elementos da guarda municipal, isto é, pessoas estranhas aos 
quadros de polícia Note-se que segundo os interrogatórios de fls. 85/86, 
tais guardas municipais chegaram inclusive a algemar os réus. 

A matéria será levada ao conhecimento do eminente senhor 
Secretário da Segurança Pública para evitar que fatos de tal gravidade 
tomem maiores proporções, mesmo porque são inúmeros os Municípios 
paulistas que têm guarda municipal devidamente constituída, que, não 
raro, extravasam de sua competência, passando à prática de atos privati
vos de Segurança Pública. 

Em ralação ao mérito da acusação, ar. sentença de fls. 302/315 fica 
mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, salientando-se que 
o magistrado procedeu a um exame aprofundado da prova, fundamentan
do devidamente sua decisão. Entretanto, quanto à apreensão do veículo 
noticiada a fls., e cujo perdimento foi decretado pelo Magistrado, está a 
decisão a merecer reparo, porquanto não há provas indicando que tal veí
culo fosse utilizado para tráfico de entorpecentes. 

Em suma, acompanhando o voto do eminente Senhor Relator sor
teado, rejeito toda a matéria preliminar e dou parcial provimento à apela
ção tão-somente para o fim de cancelar o perdimento do veículo decreta
do a fls. 

Remeta-se cópia da decisão (acórdão e voto vencedor) ao eminente 
Sr. Secretário da Segurança Pública do Estado, instruída com cópias do 
auto de prisão em flagrante (5/12v.), do mandado de busca e apreensão 
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(fls. 15), do relatório da autoridade policial (fls. 78/81 ), dos interrogató
rios de fls. 85 e 86 e do depoimento do Delegado de Polícia Luiz 
Henrique Zago (fls. 127/128). 

A Câmara recomenda ainda ao MM. Juiz Corregedor da Polícia de 
Piracicaba, no sentido de coibir a atuação indevida da guarda municipal, 
nas atividades das polícias civil e militar, determinando a instauração de 
ação penal contra eventuais violações. 

Cunha Bueno 
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