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I. BRIGADEIRO RAFAEL TOBIAS DE AGUIAR

VICENTE DE OLIVEIRA MELO, Coronel da
Reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

"Servir a São Paulo é, sobretudo, antes de tudo e acima de tudo, servir ao Brasil". Este era o lema do Brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar
que, ao morrer, a 7 de outubro de 18357, a bordo do vapor Piratininga,
quando, na qualidade de parlamentar, se dirigia à Corte Imperial, despedindo-se de seus entes queridos, assim se expressou:
"Meus filhos, continuem por mim e a não poupar sacrifícios por São Paulo".
Os seus restos mortais jazem na Igreja da Ordem 3ª, ao lado da
Faculdade de Direito do Largo São Francisco.
Nasceu o Brigadeiro Tobias de Aguiar na cidade de Sorocaba, a 4 de
outubro de 1794, filho do Tenente Coronel Antônio Francisco de Aguiar
e dona Gertrudes Eufrosina Aires. Sua infância e os seus primeiros estudos, passou-os na cidade natal, posto avançado do bandeirismo e do alto
comércio de tropas, onde acorriam os tropeiros baianos, fluminenses,
mineiros, goianos, matogrossenses, sul-rio-grandenses, uruguaios e
argentinos à procura de suas famosas feiras de animais.
Os estudos começaram com os padres da Ordem de São Bento, já
com a graduação de Cadete do 36º Batalhão de Caçadores de Milícia.
Jovem, ainda, veio para São Paulo para o curso secundário e nesta
Capital contou com grandes mestres do Latim, Retórica e Filosofia, tendo
como colegas, entre outros, Diogo Antônio Feijó, Antônio Joaquim de
Mello e Paula Souza, futuros expoentes da vida pública brasileira.
Aprimorou sua cultura com Martim Francisco, irmão de José Bonifácio,
adquirindo profundos conhecimentos de Humanidades e a visão ampla
do mundo político, advindo daí sua filiação ao Partido Liberal.
Pretendia Tobias de Aguiar fazer o curso jurídico em Coimbra,
Portugal, sonho de toda a mocidade de posses, entr~tanto as Guerras
Napoleônicas impediram a concretização desse ideal. Com a morte de
seu pai, sendo primogênito e único filho varão, assumiu a responsabilidade dos negócios, cuidando, com carinho, de sua velha mãe e suas irmãs.
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Seu primeiro emprego, aos 18 anos, foi o de tesoureiro da Fábrica
Siderúrgica de Ipanema, um dos marcos pioneiros do aço no Brasil, exercendo essa função com a força de sua mocidade e o vigor de seu entusiasmo. Aos 22 anos, eleitor da Comarca de Itu, depois da Capital, é lhe
outorgadao a responsabilidade de escolher, com seus pares, os representantes da província para a deputação nas Cortes de Lisboa.
Em 1819, no Município de Sorocaba, assume os Cargos de
Administrador do Registro de Animais e Arrecadador das Rendas
Públicas, e em 1822 administra todo o comércio de carne.
Essa primeira jornada e funções públicas foram de singular importância para as investiduras posteriores, pois, já em 1826, Tobias de
Aguiar era eleito para ocupar uma Cadeira no Conselho do Governo de
São Paulo. Era o início da vida parlamentar, apresentando à consideração
de seus pares proposições do mais alto interesse dos paulistas, dando
ênfase à instrução pública e vias de transporte. Obrigado a receber seus
vencimentos de Conselheiro, transferia-os para as instituições de benemerência - o Seminário das Educandas, o Hospital dos Lázaros, e a
rRoda dos eEnjeitados.
Rafael Tobias de Aguiar foi eleito também para outras legislaturas
do Conselho e, quando, por determinação da Corte, os Conselhos das
Províncias passaram a chamar-se Assembléias Legislativas, o povo paulista sempre confiou em sua atuação, elegendo-o Deputado.
Em 1830 foi eleito Deputado Geral, com a incumbência de representar a Província de São Paulo na Corte do Rio de Janeiro, sendo reeleito em diversas legislaturas. Em duas delas teve de licenciar-se para exercer a alta função de Presidente da Província.
Nas lides parlamentares foi um lutador de primeira hora, um combatente de vanguarda, formando com outro Andrada, Antônio Carlos, uma
dupla notável, na defesa das convicções do Partido Liberal, sempre se
opondo às manobras do Partido Conservador, surgindo as divergências
que culminariam na Revolução Liberal de Sorocaba, em 1842, como
veremos mais adiante.
Em 1831, ano tumultuado da abdicação de Pedro 1, a 13 de novembro, Rafael Tobias de Aguiar foi nomeado Presidente da Província. Sua
administração foi longa, fecunda e brilhante. Abrir estradas e a instrução
pública foram a tônica de seu governo, sem descuidar da saúde, assistência social, da agricultura e pecuária.
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Mas o que fala de perto ao nosso orgulho miliciano é a homenagem
permanente que prestamos ao criador da Polícia Militar de São Paulo,
fato auspicioso, que se deu a 15 de dezembro de 1831.
Descrevemos a seguir o quadro político e social que antecedeu a
esta tão grata efeméride:
Quando o Padre Diogo Antônio Feijó assumiu o
Ministério da Justiça, a 5 de julho de 1831, a situação política
no Brasil se encontrava bastante conturbada, conseqüência da
abdicação do Imperador Pedro 1.
Uma onda de indisciplina e anarquia alastrava-se em muitas províncias e também na cidade do Rio de Janeiro: o radicalismo partidário entrava nos quartéis, ocasionando revoltas e
motins, pondo em risco a unidade nacional.
Esses tempos foram excepcionalmente graves em nossa
história, mantendo as facções um estado de sedição políticosocial ameaçador. Algumas pleiteavam o retomo do jugo português, outras queriam uma Constituição nova, despida dos
vícios originais do despotismo lusitano; uma terceira corrente
partidária reclamava a Confederação das Províncias.
Os Liberais pregavam já a proclamação da República porque, afirmavam, a Monarquia era herança portuguesa, devendo o Brasil alinhar-se
no mesmo sistema de governo adotado pelos povos americanos.
O
bravo Feijó, de início, sufocou a revolta do 26º Batalhão de Infantaria. A
14 de julho dominou o motim do Batalhão de Polícia. Outra rebelião,
logo em seguida, a dos Marinheiros da Ilha das Cobras, foi prontamente
vencida. Extinguiu as Milícias e Ordenanças com seu pulso forte e destemido.
Para ajudá-lo, criou a 18 de agosto de 1831 a Guarda Nacional com
a missão de "defender a Constituição, a Liberdade, a Independência e a
Integridade do Império".
Mesmo assim dominava o ambiente anárquico, belicoso e explosivo
no país, pondo em risco a unidade da jovem Nação.
Nessa quadra difícil que atravessava o Brasil, o Exército com seu
efetivo reduzido, a Guarda Nacional deficiente, ainda na sua fase embrionária, a confusão social, política e militar, o grande ministro propôs à
Assembléia a criação de uma GUARDA MUNICIPAL PERMANENTE,
cujo projeto foi levado à Câmara no dia 30 de agosto de 1831.
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A 29 de setembro foi aprovado em primeiro discussão.
Joaquim Manoel Carneiro da Cunha, da bancada paraibana, encaminhou
emenda para que tal corpo fosse criado em todas as Capitais das Províncias.
Rodrigo Antônio Monteiro de Barros, representante de São Paulo,
solicitou que se criasse o Corpo em sua terra, "devendo ficar seu efetivo
ao arbítrio do Presidente do Conselho".
Essas emendas foram aceitas, sendo o projeto aprovado em segunda
e terceira discussões e encaminhado à Comissão de Redação. A 10 de
outubro foi baixada a Lei com o seguinte texto:
"A Regência, em nome do Imperador, o Senhor Dom Pedro II, faz
saber a todos os súditos do Império que a Assembléia Geral decretou e
sancionou a Lei seguinte: Artigo 1º - O Governo fica autorizado a criar
nesta cidade o Corpo de Guardas Municipais Voluntários a Pé e a Cavalo,
para manter a tranqüilidade pública e auxiliar a Justiça, com vencimentos
estipulados, não excedendo o número de seiscentos e quarenta pessoas, e
a despesa anual de 180.000$000 ders. Art. 2º - Ficam igualmente autorizados os Presidentes em Conselho para criarem iguais Corpos, quando
assim julguem necessários, marcando o número de praças proporcionado.
Art. 3º - A organização do Corpo, pagamento de cada indivíduo, a
nomeação e a despedida dos Comandantes, as instruções necessárias para
a boa disciplina serão feitas provisoriamente pelo Governo, que dará
conta em futura sessão para aprovação da Assembléia Geral. Art. 4º Ficam revogadas todas as leis em contrário.
Dada no Palácio do Rio de Janeiro aos 10 de outubro de 1831, décimo da Independência e do Império.
aa) Francisco de Lima e Silva
José da Costa Carvalho
João Bráulio Muniz
a) Diogo Antônio Feijó
A regulamentação dessa Lei viria doze dias depois, com o Decreto
do qual se transcreve os primeiros artigos:
Decreto de 22 de outubro de 1831
Dá Regulamento ao Corpo de Guardas Municipais Permanentes da
Corte.
"A Regência, em nome do Imperador, o Senhor Dom Pedro 11, em
conseqüência do Parágrafo 12 do art. 102 da Constituição e da Lei de 10
do corrente mês.
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DECRETA:
Art. 1º - O estado-maior do Corpo de Guardas Municipais
Permanentes nesta Corte constará de um Comandante Geral com graduação de Tenente-Coronel, um Ajudante, um Cirurgião-Móor, um Cimrgião
Ajudante, um Secretário Sargento e um Quartel Mestre Sargento. Art. 2º
- Constará o Corpo de quatro Companhias de Infantaria, composta cada
uma de cem soldados, um cometa, seis cabos, um Furriel, três sargentos,
1º e 2º Comandantes, com a graduação de Capitão e Tenente; de duas
Companhias de Cavalaria, composta cada uma de setenta e cinco
Soldados, um Clarim, seis Cabos, um Furriel, três Sargentos, 1º e 2º
Comandantes, com a graduação de Capitão e Tenente. Art. 3º - Neste
Corpo serão alistados cidadãos brasileiros de 18 a quarenta anos, de boa
conduta, moral e política; e nele servirão enquanto quiserem, a não ser
serem demitidos pelo Governo da Corte e pelos Presidentes das
Províncias, onde tais corpos forem criados; ou por sentença; ou por sentença condenatória. Art. 4º - O estado-maior e os Comandantes das
Companhias serão nomeados pelos Presidentes em Conselho nas
Províncias, e na Corte pelo Governo, e demitidos quando tenham perdido
a confiança dos que os nomearam. Os Oficiais Inferiores serão promovidos, e tomados à classe de soldados pelo Comandante Geral sob informação dos dois Comandantes de Companhias. Art. 5º Este Decreto constou de vinte e dois artigos, (compreendendo regras
disciplinares, punições, crimes, conselhos de justiça, regras processuais,
penas, recursos, etc.), e pelos que foram transcritos acima, o leitor pode
bem avaliar a vontade firme de Feijó, que os redigiu, da prova incontestável da capacidade posta ao serviço da Pátria, nessa hora cruel dee nossa
História. No art. 3º foi exigido "ser brasileiro nato e ter boa conduta
moral e política, isto é, exigia que o soldado fosse partidário fiel da independência e da nova ordem constitucional, afastando, pois, por esse critério seletivo, os restauradores, os republicanos e os indiferentes, que comprometiam, pela infidelidade, a soberania da Pátria.
EraE era Presidente da Província de São Paulo o Coronel Rafael
Tobias de Aguiar, que, recebendo aqueles dois diplomas legais da Corte,
reuniu o Conselho, surgindo, então a Lei de 15 de dezembro de 1831,
criadora da Guarda Municipal Permanente, a Polícia Militar dos nossos
dias., Eiseis o texto da Lei:
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"O Conselho da Presidência da Província de São Paulo 9ª Sessão
Ordinária. Reunido o Exmo. Conselho pelas dez horas da manhã, o
Exmo. Sr. Presidente declarou aberta a sessão. E lida a ata da precedente
foi aprovada.
O mesmo Exmo. Sr. fez presente a carta da Lei de 10 de outubro do
corrente ano, pela qual foi autorizado para em Conselho criar um Corpo
de Guardas Municipais voluntários a pé e a cavalo,. Qquando assim julgue
necessário marcando em tal caso o número de praças proporcionado, e o
Decreto de 22 do referido mês, em que o Governo igualmente autoriza
propor o vencimento das praças que se compuser o Corpo que for criado,
e fazê-lo abonar até definitiva; e expôr que julgava conveniente a criação
de uma Companhia de Infantaria de 100 praças, os oficiais competentes, e
30 soldados de cavalaria comandados por um Tenente, número este indispensável para a manutenção da tranqüilidade pública, e auxílio da Justiça,
e quanto ao vencimento dos soldados da dita Guarda Municipal lhe parecia suficiente de 12.000 por mês, o Capitão Comandante 50.000 de saldo
por mês e 7.200 de forragem para uma cavalgadura, o Tenente 40.000 e
uma cavalgadura, os Sargentos 15.000, o Furriel 14.000 e os Cabos
13.000. Deliberou o Exmo. Conselho que se pusesse em execução de
acordo com o referido Decreto. Levantou-se a Sessão a uma hora. a)
Joaquim Floriano de Toledo - Secretário do Governo.
a) Rafael Tobias de Aguiar, Presidente da Província.

José Manoel de França
Francisco Álvares Ferreira do Amaral
José Matias Ferreira D' Abreu
José Pedro Galvão de moura Lacerda.
15 de Dezembro, dia em que o Conselho da Presidência se
reuniu, em 1831, é consideradoa a data da fundação da PM,
constituindo a primeira estrela da constelação do nosso Brasão.
O poeta Guilherme de Almeida se inspirou no texto da
referida lei para aquele verso OS CENTO E TRINTA DE
TRINTA E UM, da da consagrada Cançãoconsagração da
Polícia Militar.
A 11 de maio de 1835, Rafael Tobias de Aguiar deixa o Governo de
São Paulo, após três3 anos e meio de grandes realizações, cercado sempre pela estima e respeito do povo paulista. Voltou a governar a Província
a 5 de agosto de 1840, nomeado pelo Gabinete da Maioridade.
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Este período foi curto, onze meses apenas, durante os quais os seus
adversários do Partido Conservador não sossegaram enquanto não alijaram do poder o Gabinete Liberal, conhecido como o Gabinete dos
Andradas, pois nele estavam Martim Francisco, na pasta da Fazenda, e
Antônio Carlos, como Ministro do Império. Caindo o Gabinete, também
caíram todos os Presidentes das Províncias filiados ao Partido Liberal.
Em onze meses, de Governo, Tobias de Aguiar reeditou a eficiente
administração de seu primeiro mandato. Aumentou o número de
Comarcas, dinamizando a Justiça, criou o Gabinete Topográfico, raiz da
Escola Politécnica da USP; deu mais eficiência à saúde, dotando a
Secretaria do Departamento Vacínico; fundou a Imprensa Oficial da
Província. Não descuidou da instrução pública e dinamizou a construção
de estradas. Deu especial atenção aos Municípios da Província, cabendolhe, sem dúvida, o título de introdutor do Municipalismo na terra bandeirante. Deu início à construção de prédios para as repartições públicas.
Aumentou o efetivo da Guarda Municipal Permanente, para dar mais
tranqüilidade à população. Baixou regulamento para a Companhia destacada em Palmas, na 5ª Comarca de Curitiba. Determinou estudos sobre a
navegação dos Rios Tietê e Grande, que não pôode executar por exiguüidade de tempo. Esse sonho, os governantes de hoje tenteam tomar realidade. Foi um dos primeiros incentivadores da construção de estradas de
ferro, providenciando estudos para a 1ª estrada na Província, que seria a
atual Santos - Jundiaí. Dinamizou e deu austeridade às finanças da
Província, nada recebendo como Presidente, canalizando seus honorários,
como no governo anterior, às diversas instituições de caridade. Quando
não havia numerário no Tesouro da Província, supria os cofres públicos
com o seu próprio dinheiro.
Este ligeiro relato atesta, com eloquüência, o homem de ação nos
dois períodos que governou São Paulo. O povo paulista reconheceu essa
qualidade e, por diversas legislaturas na Província e na Corte, o elegeu-o
como legítimo representante dos bandeirantes.
A Revolução Liberal de Sorocaba, em 1842, é fruto das profundas
divergências dos Partidos Políticos, o Liberal e o Conservador. Foi deflagrada, tendo como causa próxima o Decreto de 1º de maio daquele ano,
do Gabinete Conservador, que dissolveu a Assembléia Geral (hoje
Câmara Federal), onde os Deputados liberais tinham conquistado a maioria parlamentar.
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Foi tramada já nos primeiros rumores daquela medida arbitrária,
devendo a luta armada ser desencadeada em várias frentes: em São Paulo
e Minas Gerais simultaneamente; os liberais de São Paulo chefiados pelo
Coronel Rafael Tobias de Aguiar, e os de Minas às ordens de Teófilo
·
Otoni.
Na Corte e em toda a Província do Rio de Janeiro, o comandante
seria o senador José Martiniano de Alencar, assessorado pelos parlamentares Limpo de Abreu, Torres Homem e outros correligionários que
começariam a revolta, contando com o apoio popular, quando o Governo
deslocasse tropas para fazer frente aos paulistas e mineiros.
A José Lourenço de Castro e Silva, representante do Norte, foi atribuída a missão de sublevar a Província de Pernambuco e outras regiões
do nordeste.
A 17 de maio de 1842, em sua cidade natal, Tobias de Aguiar foi
aclamado Presidente de São Paulo, pela Câmara e pelo povo, sob os
aplausos delirantes de multidão, tendo os revolucionários escolhido a
cidade de Sorocaba para Capital da Província.
À noite desse mesmo dia chegou a Sorocaba o Padre Diogo
Antônio Feijó, antigo Regente, para emprestar seu concurso ao movimento revolucionário, sendo nomeado Vice-Presidente da Província.
O Secretário do Governo foi Gabriel Rodrigues dos Santos, escolhido pelo Cel. Tobias de Aguiar, que ainda reintegrou antigos funcionários
e autoridades demitidos pelas leis opressoras do Governo opositor do
Procônsul Marquês de Monte Alegre, decretando também a franquia postal e telegráfica com o Rio Grande do Sul, onde, desde 1835, os gaúchos
lutavam contra a prepotência dos conservadores.
Os revolucionários foram divididos em dois destacamentos. Um,
com efetivo de 200 homens, sob o comando dos Capitães Manoel
Antônio Ferreira e Boaventura do Amaral (este tinha sido o segundo
comandante da Guarda Municipal Permanente, sucedendo ao Capitão
José Gomes de Almeida), tomou o rumo de Campinas em fins de maio,
estacionando nos arredores, depois retraindo-se para o local denominado
Venda Grande, distante nove quilômetros da cidade, no eixo da estrada
que liga a região à cidade de Limeira.
O outro destacamento (900 combatentes), que tomou o nome de
Coluna Libertadora, acercou-se da Capital, acampando em Pirajussara, o
atual bairro do Butantã, a 25 de maio, tomando posição para barrar a
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ponte do Rio Pinheiros, cortando assim as comunicações dos legalistas
com o sul e oeste da Província.
Do outro lado do rio, no entanto, o Barão de Caxias já tinha entrincheirado suas tropas. O grande cabo de guerra havia partido do Rio de
janeiro a 19 de maio; no dia 23 chegou a Santos, subiu a serra, alcançando São Paulo e, não perdendo tempo, mobilizou o efetivo da guarnição
de São Paulo, inclusive os Permanentes (ironia do destino: o Coronel
Tobias de Aguiar tinha agora, em 1842, como inimiga, a Milícia que
havia criado em 1831).
No dia 28 de maio, na região do Jaguaré, foi travado o combate
entre os revolucionários e legalistas, ficando indecisa a vitória, que
somente se concretizou alguns dias mais tarde em favor da tropa de
Caxias, quando, na região de Campinas, o destacamento revolucionário
foi totalmente batido.
Caxias tinha fundadas preocupações pela sorte de Campinas, baluarte que se mantinha fiel à legalidade. Se os revolucionários vencessem,
poderiam comprometer a capital de São Paulo, mudando radicalmente a
situação política.
Determinou então ao Ten Cel José Vicente de Amorim Bezerra que se
dirigisse para Venda Grande, onde chegou a 7 de junho, atacando de surpresa, vencendo o baluarte comandado por Boaventura do Amaral, depois
de muita luta, morrendo nessa refrega dezessete revolucionários, entre os
quais estse bravo comandante. Consta que Caxias, presente ao sepultamento de Boaventura do Amaral, teve para com o inimigo morto estas expressões: "Foi um herói. É pena que o Brasil perca homens desse feitio".
Na manhã de 8 de junho, Rafael Tobias de Aguiar, escoltado por
quarenta lanceiros, dirigia-se para inspecionar o destacamento de Venda
Grande quando, pouco antes de atingir aquele sítio, sabedor da derrota,
amargurado, infletiu com seus cavalarianos para Barueri, a fim de levar
ânimo à Coluna Libertadora. Em meio da jornada foi informado do outro
desastre:, a tropa revolucionária retrocedia, em marcha batida para Itu e
Sorocaba.
Caxias entrou vitorioso nesta última cidade a 20 de junho, onde
substituiu as autoridades revolucionárias, apreendendo copioso armamento e ordenando as necessárias detenções. Pessoalmente efetuou a prisão do Padre Feijó, e de seu encontro com o antigo Regente, em condições dramáticas, a história guardou eloqüente diálogo:
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- Caxias: só o dever de soldado me impõe a dolorosa pena de prender o Senador Feijó, um dos chefes da revolução.
- Feijó: estou às suas ordens, General. Assim é o mundo. Ontem no
governo eu nomeava o Sr. Major Lima e Silva comandante do Corpo de
Permanentes da Corte. Hoje, é o General Lima e Silva quem vem prender
o velho Feijó. Cumpra o seu dever, General.
A Revolução Liberal, que começou em Sorocaba a 17 de maio, teve
ramificações no Vale do Paraíba, envolvendo os liberais de
Guaratinguetá, Lorena, Bananal, Areias, Queluz, Cunha e Silveiras.
Nesta cidade travou-se o último combate, a 12 de julho, nele perecendo
cinqüenta revolucionários sob o comando do Capitão Anacleto Ferreira
Pinto.
O Combate de Silveiras foi o capítulo final da Revolução de 1842
em São Paulo, pagando a terra bandeirante pesado tributo pelas suas convicções liberais.
Restaurada a ordem em São Paulo, Caxias investiu suas tropas contra Minas. A coluna do Tenente-Coronel Amorim Bezerra, partindo de
Campinas, atravessou a fronteira na altura de Ouro Fino, nela integrando
28 soldados da Guarda Municipal Permanente, os quais, depois do combate de Santa Luzia, próximo àa Barbacena, mais uma vez vitorioso o
Exército Pacificador, foram devolvidos à Província de São Paulo, portando o seguinte ofício:
"Quartel do comando da 5ª Coluna do Exército Pacificador
Arraial do Rio Verde, 9 de setembro de 1842
Ilmo. Sr. Coronel José Tomaz Henrique, comandante das Armas da
Província de São Paulo.
Em cumprimento à ordem que ultimamente recebi do Exmo. Sr.
Barão de Caxias, General-em-Chefe do Exército nesta Província, marcho
para a cidade de Barbacena, unicamente com a força de 1ª Linha, e por
isso faço regressar à Província da qual V.Sa. é digno Chefe Militar os
Permanentes, que estavam reunidos na 1ª Brigada de meu comando,
quando marchei para Mogi Mirim e daí para esta Província, portando-se
constantemente todas as praças que ora regressam com inteira subordinação e louvável conduta.
Deus guarde V.Sa.
José Vicente de Amorim Bezerra
Ten Cel G. Com."
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Anexando o documento acima, o Coronel Tomaz Henrique encaminhou ao Presidente da Província o seguinte ofício:
Ao Ilmo e Exmo Sr. José Carlos Pereira de Almeida Torres.
Presidente da Província e Conselheiro de Estado
"Tenho a honra de enviar a V. Exa. as relações dos Guardas
Municipais Permanentes e Guardas Nacionais desta Província, vindos da
de Minas, remetidos pelo Tenente Coronel José Vicente de Amorim
Bezerra, em virtude de ordem do Exmo. General em Chefe do Exército
em operações naquela Província; a fim de V. Exa. servir-se e dar o conveniente destino às ditas relações, das quais constam os socorrimentos de
tais praças, que já não estão sob o comando das armas.
As mesmas relações acompanham o ofício do dito Tenente-Coronel,
donde V. Exa. verá a excelente conduta daqueles bravos paulistas e os
prestantes serviços de seus comandantes na Província de Minas, que
foram defender.
Deus guarde V. Exa.
Quartel do comando das armas na cidade de
Sorocaba, 10 de outubro de 1842
José Tomaz Henrique
Comandante das Armas"
Quanto a Tobias de Aguiar, derrotado, a 15 de junho empreendeu
uma retirada para as fronteiras sulinas e, vencendo numerosos obstáculos, quando atravessava os campos de Vvacaria, no Rio Grande do Sul,
foi aprisionado pela tropa legalista do Barão de Caxias, o qual, depois de
ter pacificado São Paulo e Minas, estava agora com a missão de vencer a
apaziguar os gaúchos, o que conseguiu somente em 1845, pondo fim à
Guerra dos Farrapos.
O grande sorocabano, o fundador da nossa Milícia, assumiu, perante
as autoridades e perante a história, a responsabilidade pela Revolução
Liberal de São Paulo, ficando preso no Rio de Janeiro até 1844.
Anistiado, continuou na vida pública e, em 1857, quando faleceu, tinha
assento na Corte como parlamentar do Partido Liberal de São Paulo.
Rematando esta biografia de Tobias de Aguiar, ainda podemos dizer
de seu alto espírito cristão, de sua ampla visão para os negócios, pois,
tendo herdado grande fortuna, soube conservá-la e multiplicá-la.
Conhecia, com detalhes, todas as atividades a que se dedicava. Era um
homem da Corte e do interior. Corria sempre para os campos de
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Sorocaba, quando encerradas as tarefas na Capital da Província ou na
Corte do Rio de Janeiro; a cavalo percorria todas as suas estâncias, observava as pastagens e as criações; aprimorou a raça eqüuínea, resultando
uma espécie de cavalos de duas pelagens, conhecidos como pampas.
Presenteou vários fazendeiros gaúchos com esses exemplares, na sua
famosa odisséia da revolução liberal. No sul, esses pampas se multiplicaram e, em homenagem ao seu criador, batizaram-nos de Raça Tobiana.
Nas reuniões sociais era um fidalgo, um gentil-homem. No campo,
era fazendeiro completo, amante da terra, das culturas e dos animais.
"Luzia nos salões ao lado das damas - como escreveu Aluízio de
Almeida, seu grande biógrafo - como nas rudes lides do campo, como
tropeiro. Daí a razão daquela quadrinha popular, irreverente mas espirituosa, de um poeta do sertão, sobre a retirada para o Sul, após o triste
desfecho da revolução:
O nosso Rafael Tobias,
Querendo se escapá
Passou por Campo Largo
De chilena e chiripá".
Continua Aluízio de Almeida: o repentista sertanejo foi fiel; pois
Tobias deixou Sorocaba como autêntico tropeiro, montando possante animal. Nas botas, levava presa a espora de haste cruzada e grande roseta;
pendente da cintura caíia a banda característica dos cavaleiros da época.
Outra quadra, sobre a partida de Tobias para o Rio Grande, também de
autoria desconhecida, foi cantada pelos violeiros da região:
Tobias quando fugiu,
Numa hora de incerteza,
Abraçou os seus filhinhos
AE casou com a Marquesa.
A certidão de casamento com dona Domitila de Castro Canto e
Mello, a Marquesa de Santos, se encontra na Catedral de Sorocaba. No
dia da fuga, o padre Diogo Antônio Feijó celebrou o casamento. Tiveram
os seguintes filhos:
Rafael Tobias de Aguiar
João Tobias de Aguiar e Castro
Antônio Francisco de Aguiar e Castro
Brasílico de Aguiar e Castro
Gertrudes de Aguiar e Castro
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A viúva, a grande dama, dona Domitila, e seus filhos cumpriram
fielmente o lema do ilustre varão sorocabano, pois eles também serviram
a São Paulo e, sobretudo, antes de tudo e acima de tudo, serviram ao
Brasil.
Capturado nas terras do Rio Grande, o ilustre sorocabano foi escoltado à Corte Imperial e encarcerado na Fortaleza da Lage, daí transferido
para a de Villegaigon. De Lage, endereçou uma petição asa D. Pedro II,
rogando, com bastante humildade, transferência da horrível prisão e lhe
conceder julgamento pela justiça civil e não pela militar.r, sSempre altaneiro, confessou corajosamente ser o cabeça da revolta de Sorocaba,
comandando-a como simples cidadão. Na mesma ocasião - como relata,
Aureliano Leite - a própria Marquesa de Santos dirigiru-se àa Pedro II
pedindo autorização para voltar a residir na Fortaleza da Lage, como da
vez anterior, para prestar a seu marido, gravemente doente, a assistência
preciosa. Não demorou o jovem Imperador em conceder ampla anistia
(14 de março de 1844) a todos os militares e civis implicados no movimento rebelde dos Liberais.
Como aconteceu com os grandes vultos da nacionalidade, glorificados todos os anos em magníficas comemorações de civismo e justiça, o
mesmo se deuaconteceu com o Brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar, essa
figura ímpar no cenário bandeirante, exaltado em todos os nossos quartéis: ele tem o lugar de honra na hHistória Miliciana, encabeçando a lista
dos notáveis da corporação que fundou. Sua memória é reverenciada em
cerimônias solenes, promovidas pelo Alto Comando, inclusive a visita de
delegações à ilgreja da ordem 3ª, no largo de São Francisco, onde jazem
os seus restos mortais. Evocar, na data do seu nascimento (4 de outubro)
as glórias da mais que sesquicentenária Corporação, conquistadas em
memoráveis jornadas, na defesa da tranqüilidade bandeirante e das instituições nacionais, apontando aos jovens o nome de Tobias de Aguiar,
como modelo de militar, de estadista e homem de visão.
Perpetuando toda a nossa gratidão, em frente ao Quartel General, na
Praça Coronel Fernando Prestes, ergue-se majestoso o Monumento do
Brigadeiro, inaugurado a 15 de Dezembro de 1965.
Da comissão para a construção desse belo monumento do escultor
Luiz Morrone fizeram parte:
- General de dDivisão João Franco Pontes - Presidente de
honra
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- Cel Francisco Antônio Bianco Júnior - Presidente
Dr. Arnaldo Machado Florence - 1º Vice - Presidente
- Cel Luiz Tenório de Brito - Vice - Presidente
- Cel Esdras Evihnerodach de Oliveira - Secretário
- Cel José Hipólito Trigueirinho - 1º Tesoureiro
- Cel Arrissonu de Souza Ferraz - Membro
- Dr. Aureliano Leite -. Membro
- Prof. Luiz Morrone - Membro
- Ten Cel Benito Serpa - Membro
- Prof. Jorge Safady - Membro
- Cap Waldomiro de Abreu - 2º Tesoureiro
Tem o Monumento a altura de 5,20 metros, sendo 3 do pedestal e
2,20 de estátua. De largura 5,50 metros. Na face sul, todo em granito
rosa, na parte superior, está gravado, em dourado, o ato da criação da
Corporação, e logo abaixo os nomes dos integrantes da Comissão. A
frente do monumento apresenta 3 partes distintas: duas na mesma linha,
nos extremos, delimitados por um bloco de granito, a terceira mais avançada e mais saliente, onde figuram as inscrições:
"Rafael Tobias de Aguiar, Presidente da Província de São
Paulo - 1831 a 1835 - 1840 a 1841".
No plano menos elevado, estes termos:
"Este monumento foi erigido pelos oficiais e praças da
ativa, de reserva e reformados da Força Pública de São Paulo,
como preito de homenagem e de gratidão, ao antigo Presidente
da Província que, a 15 de dezembro de 1831, criou a Milícia
Paulista, São Paulo, XV - XII - MCMLXV".
Entre essas duas inscrições, separando-as e dando-lhes mais vida,
estão dois brasões em bronze: o do Estado de sSão Paulo e o da
Corporação.
Na parte direita da face Norte, está incrustado um baixo relevo alusivo à retirada de Laguna, com a legenda: "Laguna - 1867"; na mesma
parte e na ourela do bloco granítico central, está outro baixo relevo,
mostrando todos os marcos históricos da Corporação e na face esquerda
do bloco central está fixado um episódio do combate aos fanáticos de
Antônio Conselheiro, com a legenda: "Canudos - 1897".
O pedestal é assentado sobre uma plataforma de mármore de 20
centímetros de altura, tendo em sua extensão, simetricamente dispostas,
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15 granadas de artilharia, que simbolizam as operações de guerra em que
esteve envolvida a Polícia Militar, defendendo o primado da Lei.
No alto do pedestal, em bronze, envergando o fardão de Brigadeiro,
olhar fitando o horizonte, imponente, Rafael Tobias de Aguiar, o criador
da Milícia Bandeirante.
Todos os anos, a 4 de outubro, há a solenidade de outorga da maior
comemoração de nossa Polícia Militar de São Paulo, concedida a componentes da Corporação e das Forças Armadas, pela prática de atos relevantes.
Também esta concessão se estende a personalidades civis e entidades que foram merecedoras, em virtude de excepcionais serviços prestados à Corporação.
A Medalha "Brigadeiro Tobias" tem a forma, dimensões, emblemas
e características seguintes:
I - Módulo: 36 mm.
II- Metal: bronze
III - Anverso: alto relevo, a efígie do Brigadeiro em forma circular,
na parte superior, em letras maiúsculas: "MEDALHA BRIGADEIRO
TOBIAS".
Separando a efígie e a inscrição, dispostasos em círculos, as estrelas,
simbolizando as Campanhas em que a Polícia Militar participou desde a
sua criação, e, na parte inferior, as datas de nascimento e falecimento do
Brigadeiro: 04/10/1794 - 07/10/1857.
No reverso, no centro, em alto relevo, o brasão de aramas da
mMilícia, circundado de uma bordadura com a legenda: FORÇA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO: 15/12/1831.
A Medalha pende de uma fita de gorgorão de seda chama-lotada,
com as cores da Polícia Militar, no centro, em listas verticais, azul turquesa, medindo 18 mm de largura cada lista. Há ainda a miniatura de
medalha, com 13 mm de diâmetro, a barreta com 34 mm e a botoeira ou
rosaata.
Está aí, caros leitores, a história que contamos, orientado que fomos
pelas ricas biografias dos insignes e saudosos historiadores Cônego
Aluízio de Almeida, Aureliano Leite e Cel Arrison de Souza Ferraz, que,
em ângulos diferentes, deram a extraordinária dimensão do ilustre filho
de Sorocaba, o Brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar, e de sua maior obra,
esta esplêndida realidade que é a Polícia Militar do Estado de São Paulo.
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II. JUSTIÇA MILITAR: POR QUE SIM E POR QUE NÃO?
COMPETÊNCIA *

ÁLVARO LAZZARINI , Desembargador do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
Professor e Coordenador de Direito Administrativo
na Escola Paulista de Magistratura e na Academia de
Polícia Militar do Barro Branco, Sócio Colaborador
do Instituto dos Advogados de São Paulo e Membro
da Intemational Association of Chiefs of Police
(EUA).

SUMÁRIO:

1. O tema e a ideologia. 2. Justiça Militar Estadual, órgão do
Poder Judiciário Estadual. 3. Razão da existência da Justiça
Militar Estadual. 4. Competência Criminal Militar Estadual. 5.
Competência Disciplinar Militar Estadual. 6. Necessidade de
alteração da redação do art. 125, ( 4(, da Constituição de 1988 e
de adequação do Código Penal Militar e do Código de Processo
Penal Militar à Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar. 7.
Conclusão

1. O TEMA E A IDEOLOGIA

O tema proposto faz-me lembrar Michael S. Voslensky, no seu livro
A Nomenklatura (Como Vivem as Classes Privilegiadas na União
Soviética) 1 , quando afirma que Lenin queria a revolução para levar à
classe operária o socialismo-científico, ou seja, o marxismo transformado
em dogma intocável. Para a tomada do poder., "O golpe era possível: bas* Exposição no III Painel sobre o tema, no ENCONTRO BRASILEIRO SOBRE JUSTIÇA MILITAR, do
qual participam, como debatedores o Senador Maurício Correa, Deputado Federal Hélio Bicudo, Deputado
Estado (RS) Flávio Koutzii, Promotor de Justiça (RS) Paulo Ricardo Tonet Camargo, Procurador Militar (DF)
Carlos Frederico Oliveira Pereira e Jornalista (SP) Caco Barcelos. Dia 06 de maio de 1994, Auditório do Foro
Central de Porto Alegre (RS), a convite da Escola Superior da Magistratura do Rio Grande do Sul.
1 VOSLENSKY, Michael S. A Nomenklatura, tradução da edição alemã por Edgard de Brito Chaves Junior,
2ª ed., Editora Record, Rio de Janeiro, p. 44.
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tava manipular a noção de 'interesse de classe'; como já frisamos no início desta obra - continua Voslensky - , os interesses de classe são subjetivos e podem ser falsificados ou sugeridos pela propaganda" 2 · Para tanto
Lenin idealizou o recebimento exterior leninista, ou seja, "Intelectuais
aparecem de repgente entre operários, acabam de transformar o marxismo em dogma intocável, e declaram aos trabalhadores: 'O ponto de vista
de vocês não é o ponto de vista de sua classe. Nós, intelectuais, vamos
ensinar-lhes em que consistem os seus interesses de classe.' Qual é o
ponto de vista do operário? Ele quer um salário mais elevado e melhores
condições de trabalho. Para isto está pronto a lutar e a se aliar a outros
operários .... No interesse de quem querem (os intelectuais) tomar o
poder? No interesse deles ou no dos trabalhadores? Naturalmente prometem aos trabalhadores acabar com os salários de miséria, e só tomar o
poder no interesse da classe operária, prometem leite e mel em abundância. Mas, se o operário está advertido, vai compreender que leite e mel no caso em que haja abundância deles - não serão jamais para ele, e que
os intelectuais não trabalham no interesse dos trabalhadores, muito pelo
contrário. ... Lenin sabia-o muito bem, e em Oo que fazer? menciona a
utilização da classe operária como tropa de choque para a tomada do
poder em proveito de uma outra camada social". 3 Na luta pelo poder é
preciso minar a moral, os alicerces enfim, daqueles que essa tropa de
choque, como massa de manobra, teráão de enfrentar para os inconfessáveis desejos de quem manipula a classe operária.
Para tanto pregam, agora também pela mídia, que "O Estado dispõe, contra a classe operária, tanto de meios de coerção brutal, como
de escravidão moral, meios que constituem os órgãos mais importantes
do Estado capitalista. Entre os meios de coerção brutal, é preciso
notar, em primeiro lugar, o exército, a polícia civil e militar, as prisões e os tribunais", conforme ensina Bukharin, em seu clássico ABC
do Comunismo.4 Bukharin, no que interessa ao tema em exame, a
propósito da Polícia Militar, quando da obra enfocada e que data de
1928 a tradução da edição em línguas estrangeiras de Moscou, discur2 VOSLENSKY, Michael S., Obra e ed. cits., p. 46.
3 VOSLENSKY, Michael S., Obra e ed. cits., p. 46
4 BUKHARIN, N., ABC DO COMUNISMO, Tradução da Edição em Línguas Estrangeiras de Moscou, 1928,
Coleção Bases 30 (Teoria), Global Editora, São Paulo, 1ª ed., 1980, p. 21.
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sou algo que no Brasil de hoje ainda se ouve, ou seja, "O Estado
capitalista além do seu exército regular, possui ainda um corpo de
vadios exercitados e tropas especialmente instruídas para a luta
contra os operários", certo que em relação à Justiça pregou que "A
Justiça, no Estado burguês, é um meio de defesa para a burguesia;
antes de tudo, ela condena os que se atrevem a atentar contra a propriedade capitalista ou contra o regime capitalista .... As autoridades judiciárias procedem com o mesmo rigor dos carrascos do
Estado burguês. O fio da sua espada é dirigido contra os pobres, e
não contra os ricos. Tais são as instituições do Estado capitalista que
têm a incumbência da repressão direta e brutal da classe operária",
conclui Bukharin. 5 Esse o discurso que, feitas as adaptações para a
realidade brasileira, ouve-se de uma mínima parcela de intelectuais
nossos contra a Polícia Militar e Corpos de Bombeiros Militares, em
especial contra aquela, bem como contra a Justiça Militar Estadual,
apresentando a Polícia Militar como a polícia que mata, e a sua
Justiça Militar como órgão integrante da Polícia Militar e, assim,
corpora ti vista.
Embora publicado na revista Catolicismo, que me pareceu ligada· àa
Alaela conservadora da Igreja Católica, o artigo Dois vizinhos, dois quintais e dois juízes, de autoria de Leo Daniele, jurista paulista e que cuida
dos conceitos estridentes, desintegradores e destrutivos do Direito alternativo, que colidem com a doutrina social católica, observa que a comunidade atuante (leia-se: a esquerda), para acabar com a dominação
começou uma ação, buscando atiçar a luta de classes e, assim, derrubando a classe alta e a burguesia, para instalar, inicialmente, a ditadura do
proletariado, sem Lei e sem Direito, sendo que, depois, da queda do
Muro de Berlim, houve a necessidade de algumas adaptações táticas,
dando-se, assim, prioridade hoje à luta em tomo do Direito à qual antes a
esquerda conferia poucao importância, mas agora sustenta que deve ser
desprestigiado e dessacralizado até sua exaustão completa. 6 Já o afirmei,
ao defender-me de representação contra mim dirigida pelo nobre
Deputado Federal Hélio Bicudo, do Partido dos Trabalhadores -SP por

5 BUKRARIN, N., Obra e ed. cits., p. 22
6 DANIELE, Leo. Dois vizinhos, dois quintais e dois juízes, artigo publicado na revista Catolicismo, Editora
Padre Belchior Ltda., São Paulo, n( 514, out./1993, Ano XLIII, p. 6-10
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ter escrito trabalho monográfico sobre A Justiça Militar Estadual7 , que
não tomava tal representação como patrulhamento ideológico, pois, sempre
fui avesso aà ideologia, seja de direita, seja de esquerda ou de centroerrado, seja o que for. Meu magistério e minha judicatura não ficariam eqüidistantes, minha consciência de homem público com mais de quarenta anos
de serviço público não ficaria tranqüila se a minha palavra, o meu discurso,
o meu escrito não fossem norteados pela liberdade de pensamento, longe
das peias ideológicas, sob pena de desacreditar-me perante mim mesmo.
Tenho insistido, bem por isso,, que na temática da segurança pública,
que se insere no Sistema da Justiça Criminal, não é demais enfatizar que,
pela sua importância , ela não pode ficar ao sabor de sentimentos menores, de argumentos emocionais, mas deve ser pensada com a máxima
racionalidade, porque, Polícia e Justiça Criminal, setores da atividade jurídica do Estado de Direito, devem ter os seus problemas solucionados à luz
das Ciências do Direito e da Administração Pública, pois, o conhecimento
científico, abrangente de experiências diversas e sedimentado pelo tempo,
representa caminho seguro na tomada de posições. 8 Tenho alertado, também, que não se deve misturar ressentimentos contra as Instituições
Policiais Militares, por fatos do passado recente, com a problemática da
segurança pública, conforme descreve o Professor Ney Prado, na obra Os
Notáveis Erros dos Notáveis. 9 Pela importância, a segurança pública não
pode ficar ao sabor de sentimentos menores, de argumentos emocionais,
mas deve ser pensada com a máxima racionalidade. 10

2. JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL, ÓRGÃO DO PODER JUDICIÁRIO
ESTADUAL

Órgão do Poder Judiciário, a Justiça Militar Estadual está prevista
no art. 125, ( 4(, da Constituição 1988, a exemplo do que ocorreu com a

7 LAZZARINI, Álvaro, A Justiça Militar Estadual, Revista Forense, 1993, vol. 324, p. 283-286; Revista de
Processo, 1993, vol. 70, p. 14-18; Revista "O Alferes", Polícia Militar de Minas Gerais, 1993, nº 37, p. 31-38
8 LAZZARINI, Álvaro. A Segurança Pública e o Aperfeiçoamento da Polícia no Brasil. Revista Forense,
1991, vol. 316, p. 3-34; Revista de Direito Administrativo, vol. 184, P. 25-85; Revista "O Alferes" Polícia
Militar de Minas Gerais, Separata do n( 34, 1992, oitenta páginas
9 PARDO, Ney. Os Notáveis Erros dos Notáveis da Comissão Provisória de Estudos Constitucionais,
Forense, Rio de Janeiro, 1987, p. 26-28
1O LAZZARINI, Álvaro. A Segurança Pública e o Aperfeiçoamento da Polícia no Brasil, op. cit.
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Constituição de 19869 (art. 144, § 1º, letra "d") e na liberal Constituição
de 1946 (art. 124, inciso XII).
A Justiça Militar Estadual, em outras palavras, é o órgão jurisdicional do Poder Judiciário Estadual e não órgão corporativo das Polícias
Militares e Corpos de Bombeiros Militares, embora os policiais militares
e bombeiros militares por ela sejam julgados pelos crimes militares,
como definidos em lei.
A Justiça Militar Estadual existe em todos os Estados da Federação
e no Distrito Federal, certo que ela tem dois graus de jurisdição, estando
no primeiro grau as Auditorias Militares, presididas por Juiz Togado,
enquanto no segundo grau só há três Tribunais de Justiça Militar instalados no Brasil, ou seja, os dos Estados de Minas Gerais, Rio Grande do
Sul e São Paulo. A criação de Tribunal de Justiça Militar, atualmente,
está condicionada à existência de um efetivo mínimo de 20.000 (vinte
mil) integrantes da Polícia Militar da unidade federada (art. 125, § 3º, da
Constituição de 1988), razão pela qual, nos demais Estados, o órgão de
segundo grau de jurisdição é o próprio Tribunal de Justiça.
Na quase totalidade dos Estados e no Distrito Federal, portanto,
quem julga os recursos contra as decisões das Auditorias Militares são
Desembargadores dos respectivos Tribunais de Justiça e não Juízes de
Tribunal de Justiça Militar Estadual.
O Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo foi organizado
pela Lei Estadual nº 2.856, de 1937, tendo, pois, mais de cinqüenta anos
de existência, precedendo, até mesmo, a criação dos Tribunais de Alçada
do Estado, hoje em número de três (Primeiro e Segundo de Alçada Civil
e Tribunal de Alçada Criminal), o pioneiro deles pela Lei Paulista nº
1.162, de 1951. Em São Paulo, tenho presente, a Constituição de 1989
prevê a competência da Justiça Militar nos seus artigos 80 e 82, estipulando que os juízes do Tribunal de Justiça Militar e os juízes auditores
gozam dos mesmos direitos, vantagens e vencimentos, sujeitando-se às
mesmas proibições dos juízes dos Tribunais de Alçada e dos juízes de
Direito, respectivamente (art. 82).
No Estado de São Paulo, ainda como exemplo, são seis as
Auditorias, pois, a Lei Complementar nº 705, de 04 de janeiro de 1993,
referente à reestruturação da Justiça Militar, por iniciativa do Tribunal de
Justiça do Estado, criou a Quinta e Sexta Auditoria e 07 (sete) cargos,
sendo 01 (um) de Juiz Auditor e 06 (seis) de Juiz Auditor Substituto, com
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instituição de carreira nos mesmos moldes da estrutura da Justiça Comum.
O Desembargador Lair Loureiro, Presidente da Comissão de Organização
Judiciária do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no seu voto para
o preenchimento dos cargos de Juiz Auditor Substituto, já concursados,
asseverou o interesse público, acrescentando que foram reclamadas medidas nesse sentido até pela imprensa, junto ao Poder Judiciário, para o
necessário aparelhamento da Justiça Militar no julgamento de atos dos
policiais militares, destacando, como uma de suas causas, a morosidade na
solução dos processos e a existência do número de Juízes inferior ao
necessário no Quadro da Magistratura, além de 16.000 (dezesseis mil)
processos existentes. 11 Esse o voto, apreciado e aprovado pela Comissão
de Organização Judiciária do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
conforme consta dos autos de Processo Administrativo 207/93 (DEMA
1.3 - OF.COJ-318/20.12.93). Ledo, portanto, o engano daqueles que insistem ser a Justiça Militar Estadual órgão corporativista da Polícia Militar.
Como se verifica, a Justiça Militar Estadual é órgão do Poder Judiciário
de cada Estado e do Distrito Federal.
No Distrito Federal, aliás, a instalação de sua Auditoria Militar
ocorreu em 26 de agosto de 1992, por que, anteriormente, os policiais
militares e bombeiros militares do Distrito Federal eram julgados pela
Justiça Militar Federal, também, órgão do Poder Judiciário cuja competência, porém, está mais voltada ao processo e julgamento dos servidores
públicos militares federais, ou seja, no processo e julgamento dos crimes
militares definidos em lei e praticados pelos integrantes das Forças
Armadas, a teor do art. 124 da Constituição de 1988. 12 Anoto, outrossim,
que a Justiça Militar Estadual não está vinculada aos Tribunais e Juízes
Militares da União, ou seja, ao Superior Tribunal Militar ou aos
Tribunais e Juízes Militares instituídos por lei (art. 122 da Constituição
de 1988). Não é, portanto, sem razão que, em 11 de setembro de 1993,
"A Magistratura Brasileira, reunida em Congresso Nacional na cidade de
Vitória (ES), através de sua Entidade de classe - ASSOCIAÇÃO DOS

11 LOUREIRO, Lair. Voto n( 13.570, Processo Administrativo. cit., Interessado Tribunal de Justiça Militar
de São Paulo
12 ABREU, Luiz Cláudio Almeida de. Discurso de Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal,
Revista de Doutrina e Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território , set/dez. 1992,
vol. 40, p. 378-383
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MAGISTRADOS BRASILEIROS (AMB), tendo em vista as recentes e
insistentes manifestações veiculadas pela imprensa , atribuindo à Justiça
Militar decisões corporativistas, omissões e conivências que estimulariam o incremento da violência de componentes das instituições fardadas,
e considerando que tais manifestações, atingindo a honra e a dignidade
dos juízes que militam naquele ramo especializado da Justiça Brasileira
atingem, na realidade, a todo o Poder Judiciário, vem a público manifestar seu repúdio à aludidas insinuações, bem como sua integral confiança
nos julgados daqueles Magistrados" .13

3. RAZÃO DA EXISTÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL

Repito o que anteriormente enfatizei: segurança publica, aspecto
da ordem pública, tem o seu sistema inserido no amplo Sistema da
Justiça Criminal, uma vez que o monopólio da jurisdição criminal no
Brasil é exercido pelo Poder Judiciário, nos termos do art. 5º, inciso
XXXV, da Constituição de 1988. Daí reiterar que, pela sua importância, a
segurança não pode ficar ao sabor de sentimentos menores, de argumentos emocionais, mas deve ser pensada com a máxima racionalidade, porque, Polícia e Justiça Criminal são setores da atividade jurídica do Estado
e devem, bem por isso, ter os seus problemas solucionados à luz da ciência do Direito e da ciência da Administração. O conhecimento científico,
abrangente de experiências diversas e sedimentado pelo tempo, representa caminho seguro na tomada de posições. Não se deve misturar, assim
ressentimentos contra as Instituições Policiais Militares, por fatos do passado recente, com a problemática da segurança pública, como anteriormente transcrevi a observação de Ney Prado.
Eduardo Assumpção, em exposição de 25 de novembro de 1992, na
Câmara dos Deputados, perante a Comissão Especial designada para dar
parecer ao Projeto de Emenda Constitucional nº 46/91, do nobre
Deputado Hélio Bicudo, do Partido dos Trabalhadores - SP, bem salientou que as Polícias Militares "nada têem a ver com o Movimento de 1964

13 XAVIER NETO, Francisco de Paula. Nota Oficial de 11 de setembro de 1993 da Associação dos
Magistrados Brasileiros, Jornal do Magistrado, Ano IV, Out/93, nº 17, p. 11
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e nem com a chamada repressão política, da qual os próceres, reconhecidamente, não foram policiais militares. Da mesma forma, nos tristemente
famosos esquadrões da morte, que atuaram no Brasil, não predominavam
os policiais militares. A propósito, a história nos revela que entre as
maiores crueldades conhecidas pela humanidade está a atuação dos terríveis comissários bolcheviques, que eram na maioria civis, e em nome do
Partido faziam os seus poderes de vida ou de morte, ao menor sinal de
oposição. Portanto - concluiu Eduardo Assumpção - está claro que não é
a condição de civil ou de militar, que dita o senso de justiça dos homens.
ÀA investidura militar da nossa Polícia também não vem de atual denominação, aliás, sucessora de várias outras, mas, é herança dos corpos
militares de polícia da Nação portuguesa, especialmente, da Guarda Real
de Polícia , que, por sua vez, espelhou-se nos demais países europeus.
Podemos afirmar, com o conhecimento de causa, que não há no mundo
corporação uniformizada, cuidando da ordem pública, que não seja militar ou paramilitar, como queiram" .14 Esdras Dantas de Souza, em seus
discurso de Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do
Distrito Federal, na instalação da Auditoria Militar do Distrito Federal,
em 26 de agosto de 1992, teve oportunidade de salientar o alto significado daquele ato, porque, "Sem disciplina, a cadeia de comando é fracionada e a instituição militar se desagrega. É por isso que, enquanto na vida
civil a indisciplina em regra é tratada corno mera irregularidade, na
vida militar é crime. Temos então que admitir: no que diz respeito ao
comportamento profissional, se exige-se do militar mais do que
usualmente se exige do cidadão comum São essas peculiaridades, inerentes, sobretudo, à disciplina militar, e não meros privilégios corporativistas, que ensejam a criação de uma Justiça Militar. É curial - prossegue o Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Distrito
Federal - que as suas Cortes sejam integradas também por militares.
Ninguém melhor que os próprios militares para avaliar subjetivamente a
conduta humana no seio da casema". 15 Na Revisão Constitucional ora em
andamento no Congresso Nacional, porém, no que diz respeito ao capítu-

14 ASSUMPÇÃO, Eduardo. Exposição à Comissão Especial da Câmara dos Deputados designada para emitir parecer sobre o Projeto de Emenda Constitucional n( 46/91. Não consta sua publicação.
15 SOUZA, Esdras Dantas de. Discurso, como Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do
Dsitrito Federal, na instalação da Auditoria
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lo da SEGURANÇA PÚBLICA, pairam ameaças de alguns setores político-ideológicos sobre as Polícias Militares, com reflexos em nos Corpos
de Bombeiros Militares e, ainda, no órgão do Poder Judiciário de que tratao, ou seja, a Justiça Militar Estadual.
A vingar a tese que tais ideólogos defendem, com a nítida pretensão
de abocanhar o poder no melhor estilo revolucionário a que aludem
Voslensky, Bukharin e Daniele retro citados no infra nº 1 desta exposição, não tenho a menor dúvida do enfraquecimento, senão destruição,
destes eficientes e eficazes instrumentos de defesa nda cidadania que são
as Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, diante da realidade brasileira. Ao certo serão substituídas as Polícias Militares pelos
Comissários, no estilo dos comissários bolcheviques.
Minha oposição está bem definida em escritos, discursos, palestras,
conferências e em debates em órgãos de comunicação social, em São
Paulo, em outros Estados e no Distrito Federal.
Daí eu não poder concordar com alguns intelectuais brasileiros que
apareceram de repente no meio operário, defendendo a tese de que o
policial militar deve perder o seu status de militar de polícia, a não mais
justificar a existência da Justiça Militar Estadual, e, agora, como servidor público civil, possa sindicalizar-se, tornando toda a Polícia Estadual
- a Polícia Civil do Estado de São Paulo já o é, a exemplo do que ocorre a
Polícia Federal 16 - uma verdadeira massa de manobra para inconfessáveis objetivos ideológicos - partidários, perigosamente, como se pode
sentir, para o Estado, para o seu povo, para cada cidadão brasileiro, para
o estrangeiro que aqui vive ou tenha interesse legítimo. Deixar-se-á de ter
a proteção de uma organização policial que tem como ponto de honra ser
estável, eficaz e organizada, como o são as Polícias Militares brasileiras.
Não há, assim, fundamento científico para que tal ocorra, certo que
o aumento do nível de eficiência policial, como instrumento de defesa da

16 Militar do Distrito Federal, Revista de Doutrina e Jurisprudência dos Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e Territórios, setldez. 1992, vol. 40, p.384-386. 16 Sindicato dos Investigadores de Polícia do Estado
de São Paulo - SIPESP, filiado a CUT, Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, Sindicato
dos Agentes da Polícia Federal. Quanto a este último, diante da greve da Polícia Federal, por exemplo , as
manchetes dos principais órgãos de imprensa são: Balbúrdia federal, Folha de de São Paulo, 26.-3.94,
Opinião, p. 2; Greve da PF pára serviços em São Paulo, Folha de São Paulo, 09.04.94, São Paulo, p. 2; O
absurdo garantido por lei, Jornal da Tarde, 27 .04.94, 1º cad., p. 4; Chamar o ladrão? e Greve: Polícia
Federal volta a expedir passaportes, Jornal O Estado de São Paulo, 30.04.94, p. A-3 e C-5.
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cidadania, exige que não se despreze a hierarquia e a disciplina militares,
úteis que são na condução e execução dos atos de polícia.
Para que bem possa ser o instrumento de defesa da cidadania, entendo que não deve ser esquecido que o policial militar deve ter prerrogativas, que não são privilégios pessoais e sim mecanismo eficiente e eficaz
para que bem possa exercer a sua grave atividade pública de polícia.
Dentre as prerrogativas está a de ser julgado em seus crimes funcionais pela Justiça Militar Estadual, não se podendo imputar a esta, em sã
consciência e em especial à do Estado de São Paulo, o aumento ou diminuição de mortes nos confrontos da Polícia Militar com marginais,
tenham eles passagem ou não pela Justiça Criminal comum, sejam primários ou não, tecnicamente.
Os confrontos, ao certo, não são procurados e nem podem ser evitados pela Polícia Militar, a menos que esta não cumpra o seu múnus estatal de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública, como previsto
no art. 144, § 5º, da Constituição de 1988. Não é legítimo pretender-se,
por imoral que é a pretensão, que em tais confrontos, para justificar
morte de marginal, deva haver, também, baixa policial militar. O policial
militar, bem por isso, recebe preparo jurídico, psicológico e técnico-policial para defender-se e ao cidadão, ao povo em geral, no estrito cumprimento do dever legal, embora em muitas vezes ele venha a sucumbir
diante da violência do marginal. O cidadão brasileiro deve ter em conta
que o denominado tributo de sangue, de que já falavam os romanos, só
incide sobre os militares, em especial os policiais militares, que doam,
diuturnamente, o seu sangue, as suas vidas em defesa dos cidadãos a
que servem, em razão de suas atribuições de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública.
Lembro, mais uma vez, que o militar de polícia representa um segmento diferenciado do serviço público, não sendo um servidor público
comum, pois, insisto, exerce o seu múnus estatal mesmo com o sacrifício
da própria vida, o que não se exige de nenhum outro cidadão a quem, em
verdade, defende. Há, pois, desigualdade jurídica entre um e outro, que
não se pode negar, apesar dos sofismas que alguns poucos setores da
intelectualidade, que aparecem aos operários, pregam.
Em O Poder do Mito, Joseph Campbell, entrevistado por Bill
Moyers, afirma que, em relação ao mito e o mundo moderno, aquele que
se alista como militar e veste um uniforme, ao certo, desiste de sua vida
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pessoal e aceita uma forma socialmente determinada de vida, a serviço da
sociedade de que é membro. Finaliza com estas palavras: "Eis por que
me parece obsceno julgar pessoas em termos da lei civil, por atos que
elas praticam em tempo de guerra. Elas não estavam agindo como indivíduos mas como agentes de algo acima delas, a que se haviam consagrado
inteiramente. Julgá-las como se fossem seres humanos comuns é totalmente impróprio", concluiu Joseph Campell. 17 Venho, aliás, sustentando
que, também por isso, a lei deverá apenar com maior rigor 3:quele que
cause violência contra o policial militar na sua atividade ou em razão
dela, vale dizer quando a vítima é o policial militar. 18 Essas as razões que
me levam a sustentar a existência da Justiça Militar Estadual. Outras, ao
certo, existem, mas que não são aqui tratadas dado o tempo desta exposição ser reduzido.

4. COMPETÊNCIA CRIMINAL MILITAR ESTADUAL

Enquanto que a Justiça Militar Federal processa e julga os crimes
militares definidos em lei e de que são acusados militares ou civis, a
Justiça Militar Estadual só processa e julga os mesmos crimes militares
definidos em lei, mas só nos que sejam acusados policiais militares ou
bombeiros militares, tudo a teor dos artigos 124 e 125, § 4º, da
Constituição de 1988.
Em outras palavras, a Justiça Militar Estadual, sem embargo de respeitáveis opiniões em contrário, não pode processar e julgar civil e, ao
certo, não os processa e nem os julga.
Na Justiça Militar Estadual oficia o Ministério Público Estadual, ou
seja, atuam Promotores de Justiça e Procuradores de Justiça, os quais,
não raras vezes, também acompanham os inquéritos policiais militares,
desde que designados pelo Procurador Geral de Justiça.

17 CAMPBELL, Joseph e MOYERS, Bill. O Poder do Mito. Organizado por Betty Sue Flowers, tradução de
Carlos Felipe Moisés, Associação Palas Athena, Editora Palas Athena, São Paulo, 1ª ed. 1990, 5ª reimprenssão, jam. 1993, p. 12-13
18 LAZZARINI, Álvaro. Revisão Constitucional e as Justiças Militares Estaduais, intervenção como debatedor na 3ª Conferênciasobre o tema, no III CONGRESSO DAS JUSTIÇAS MILITARES ESTADUAIS, Belo
Horizonte-MG, em 18.06.93, 13 páginas, monografia em fase de publicação. Idem no artigo Violência. O
policial como vítima. Folha de São Paulo, 26.02.94, Cotidiano, p. 2
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Denunciado o policial militar, se ocorrer a sua absolvição e com ela
não concordar, o Promotor de Justiça tem legitimidade para recorrer ao
Tribunal de Justiça Militar, nos três Estados que os têm, ou ao Tribunal
de Justiça do Estado ou do Distrito Federal nas demais hipóteses. Se
mantida a sentença absolutória, ao Procurador de Justiça caberá recorrer
ao Superior Tribunal de Justiça, em Brasília, que é a mesma Corte que
julga recursos oriundos da Justiça Criminal Comum, podendo, até
mesmo, haver eventual recurso ao Supremo Tribunal Federal, que é a
Corte Constitucional do Brasil.
A decisão final, em outras palavras, não se cinge ao Tribunal de
Justiça Militar Estadual, órgão de segundo grau de jurisdição do Poder
Judiciário Estadual, e sim ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo
Tribunal Federal, órgãos esses do Poder Judiciário e que não são, evidentemente, da denominada Justiça Estadual.
Cumpre, no entanto, deixar bem certo que os crimes de abuso de
autoridade praticados por policiais militares não são da competência da
Justiça Militar Estadual. Tais crimes estão definidos na Lei nº 4.898, de 9
de setembro de 1965, e, dentre eles, são encontrados os de atentado a
liberdade de locomoção ou, então, de atentado à incolumidade física
do indivíduo. (art. 3º, letras "a" e "i" , da citada Lei de Abuso de
Autoridade).
A competência em relação a tais crimes é da Justiça Criminal
Comum. No Estado de São Paulo, em primeiro grau, o processo e julgamento desses crimes de abuso de autoridade compete ao Juiz Criminal do
lugar do fato; em segundo grau, ao Tribunal de Alçada Criminal do
Estado de São Paulo compete o julgamento dos recursos contra as decisões de primeiro grau de jurisdição criminal.
Além dessa hipótese, há também a modificação da competência de
Justiça Militar Estadual quando, por exemplo, o policial militar poassa a
exercer mandato eletivo cujo cargo tenha prerrogativa de foro, como é o
caso de deputado estadual. Na monografia A Justiça Militar Estadual isso
abordei em relação ao Capitão PM Roberval Conte Lopes Lima, o
Capitão PM Conte Lopes, a quem se atribui mortes em confrontos com
marginais. Diplomado deputado estadual, os processos penais militares
foram remetidos ao Egrégio Órgão Especial do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, integrado pelos 25 (vinte e cinco) Desembargadores de maior antigüidade no Tribunal, que o absolveram pelo

32

Revista A FORÇA POLICIAL

São Paulo

nº 12

out./nov./dez. 1996

reconhecimento de legítima defesa e / ou estrito cumprimento do dever
legal. 19 No Presídio Militar "Romão Gomes", a população carcerária, no
dia 26 de abril de 1994, era de 211 (duzentos e onze) presos, sendo 158
(cento e cinqüenta e oito) em regime fechado, 41 (quarenta e um) no
regime semi-aberto e 12 (doze) no regime aberto (Casa do Albergado).
Nessa população carcerária, estão computados 73 (setenta e três) presos
por homicídio, 66 (sessenta e seis) presos por roubo, 12 (doze) presos por
latrocínio e 15 (quinze) presos por estupro ou atentado violento ao pudor,
que são os delitos mais freqüentes, segundo dados colhidos junto ao MM.
Juiz Auditor Corregedor Permanente da Polícia Judiciária Militar e do
Presídio Militar. Os dados são de presos da Justiça Comum e da Justiça
Militar Estadual .

5. COMPETÊNCIA DISCIPLINAR MILITAR ESTADUAL

Poucos foram os que se aperceberam que a Constituição de 1988, no
seu artigo 125, § 4º, inovou, e muito a respeito da perda da graduação
das praças das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, o
que só pode ocorrer, atualmente, por decisão transitada em julgado do
Tribunal competente, ou seja, Tribunal de Justiça Militar ou Tribunal de
Justiça nos Estados e Distrito Federal que não os tenham.
As autoridades policiais militares competentes, de regra o respectivo
Comandante Geral, não teêm mais o poder sancionador do Poder
Disciplinar para aplicar pena expulsória ou o rótulo que se dê para a
perda da graduação da praça de polícia militar ou de bombeiro militar.
A norma do art. 42, § 9º, da Constituição de 1988, que prevê lei para
dispor sobre a estabilidade do servidor militar, está restrita aos servidores
militares federais, pois, em relação aos servidores militares estaduais e,
no caso as praças estaduais, a norma do art. 125, § 4º, da mesma
Constituição de 1988 prevê a vitaliciedade e não a estabilidade, que são
institutos jurídicos bem diversos.
Em recente julgamento datado de 22 de março de 1993, na apelação
cível nº 202.087-1/2, da Comarca de São Paulo, a Primeira Câmara Civil

19 LAZZARINI, Álvaro. A Justiça Militar Estadual., revistas e páginas cits.
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do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo anulou ato demissório de
praça por tomado pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Estado,
quando, por força da norma constitucional vigente (art. 125, § 4º), a competência administrativa disciplinar para o ato é do Tribunal de Justiça
Militar do Estado de São Paulo.
O acórdão, a propósito da vitaliciedade, examinou as lições de José
Cretella Júnior, Manoel Gonçalves Ferreira Filho para entender que a
hipótese do art. 125, § 4º, da Constituição de 1988, juridicamente, é de
vitaliciedade das praças servidores públicos militares estaduais, afirmando, então, verbis : "A hipótese contemplada no artigo 125, parágrafo 4º,
da Constituição da República e ora em exame, assim, induvidosamente, é
da vitaliciedade dos oficiais e praças, que só perderão os respectivos cargos (postos e graduações) por decisão do Tribunal competente. A história
da Constituição de 1988 isso deixa bem certo, bastando examinar os seus
Anais, nos quais a vitaliciedade das praças de Polícia Militar e Bombeiro
Militar foi inserida no projeto de Constituição (B) pela Emenda nº
2P01407-1, de 13 de janeiro de 1988, do deputado constituinte PAULO
RAMOS, Major da Reserva da Polícia Militar do Estado do Rio de
Janeiro, sob fundamento de que 'não é justa a diferenciação de tratamento entre integrantes da mesma corporação, que devem estar submetidos
ao mesmo regime jurídico. A inclusão feita tem por fim dar a todos os
policiais militares e bombeiros militares tratamento igualitário, como
forma de harmonizar a situação dos integrantes das corporações encarregadas da segurança pública' (cf. Emendas Oferecidas ao Plenário ao
Projeto de Constituição - A, vol. 11, janeiro de 1988). O artigo 125, § 4º,
ora em exame, aliás, foi objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal
Federal, no Recurso Extraordinário nº 121.533-0, de Minas Gerais, julgado em 26 de abril de 1990, sendo relator o eminente Ministro Sepúlveda
Pertence. A ementa foi publicada em "O Alferes' (vol. 9, nº 28,
jan/mar/1991, p. 62), sendo que o número correto do recurso é o acima
indicado (RE 121.533-0) e não o que constou de tal publicação (RE
121.553-MG). O inteiro teor do venerando acórdão e encontrado na
Revista Trimestral de Jurisprudência, Brasília, setembro de 1990, vol.
133, p. 1.342-1 - 1.347, lendo-se, no douto voto vencedor do eminente
Ministro Paulo Brossard que 'faz algum tempo de Norte a Sul assoalhava-se a necessidade de suprimir a vitaliciedade de cátedra, que, parece,
era fonte de malefícios irreparáveis para a Nação', acrescentando, ao
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depois, que 'abolida a vitaliciedade de cátedra foram criadas outras vitaliciedades, talvez mais conspícuas e necessárias', numa clara alusão à do
3º Sargento PM Edgar Alves de Oliveira, da Polícia Militar do Estado de
Minas Gerais. Daí o eminente Ministro Moreira Alves, no seu voto vencedor, ter afirmado que 'embora o texto constitucional seja de difícil
explicação como decorre da observação feita pelo eminente Ministro
Paulo Brossard, temos de aplicar o princípio da vitaliciedade e considerar
que o texto constitucional federal é de aplicação imediata.' A perda da
graduação, assim, não pode ser decretada por juiz de primeiro grau e sim
por tribunal competente, seja Tribunal de Justiça Militar, nos Estados que
os têm, seja o Tribunal de Justiça nos demais Estados ou Distritos
Federal. A vitaliciedade está, pois, confirmada pelo Excelso Pretório, que
é o órgão competente para o julgamento de causas que envolvem matéria
constitucional. Bem por isso não pode a Administração Policial Militar
aplicar pena expulsiva, tenha o nome que tenha (expulsão , demissão,
etc), para oficiais e praças, porque, repete-se, a perda do respectivo posto
ou graduação não mais é da competência de autoridade administrativa e
sim do tribunal competente por força do artigo 125, § 4º, da Constituição
da República. Em outras palavras, não há mais, depois do julgamento do
Excelso Pretório, razão para a Polícia Militar brasileira insistir na demissão de praças por mero ato administrativo. Lembre-se que a decisão do
Supremo Tribunal Federal foi tomada em Sessão Plenária e afirmou a
vitaliciedade dos praças em caso originário do Estado de Minas Gerais". 20
Portanto, frente ao art. 125, § 4º, da Constituição de 1988, que encerra o
princípio da vitaliciedade das praças das Polícias Militares e Corpos de
Bombeiros Militares e não o da estabilidade, sendo norma de aplicação
imediata, a perda de graduação das praças não mais pode ser decretada
por ato do Comandante Geral e nem por decisão de qualquer outra autoridade administrativa ou judiciária de primeiro grau de jurisdição, comum
ou militar, pois, só eé competente para decretá-la o tribunal competente,
seja o Tribunal de Justiça Militar, nos Estados que os têm, ou o Tribunal
de Justiça nos demais Estados e no Distrito Federal.

20 Acórdão unânime da Primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em 22 de
março de 1994, na apelação cível n( 202.087-1/2, de São Paulo, relator Desembargador Álvaro Lazzarini,
revisor Desembargador RenanLotufo e 3( Juiz Desembargador Guimarães e Souza
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6. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA REDAÇÃO DO ART. 125, § 4 ~
DA CONSTITUIÇÃO DE 1988 E DE ADEQUAÇÃO DO CÓDIGO
PENAL MILITAR E DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR À
POLÍCIA MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
Venho defendendo a necessidade de alteração da redação da norma
constante do art. 125, § 4º, da Constituição de 1988, tendo escrito arespeito no trabalho Revisão Constitucional e as Justiças Militares
Estaduais, que apresentei no III CONGRESSO DAS JUSTIÇAS MILITARES ESTADUAIS, no dia 18 de junho de 1993, em Belo Horizonte
(MG), trabalho esse debatido com o Senador (MG) Ronan Tito, Deputado
Federal (RS) Nelson Jobin e Deputado Federal (RR) João Fagundes.
Lembrei, na oportunidade, que o art. 125, § 4º, está assim redigido:
"Art. 125 § 4º - Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os policiais militares e bombeiros militares nos crimes definidos em lei, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a
perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças".
Sugeri, então, a seguinte redação:
"Art. 125 § 4º - Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os policiais militar e bombeiros militares nos crimes militares definidos em lei, cabendo ao tribunal competente decidir
sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação
das praças estáveis".
É que na redação atual basta assentar praça para que o servidor
público militar estadual, isto é, o policial e o bombeiro militar (art. 42 da
Constituição de 1988), tenha o que conceitualmente se denomina vitaliciedade, pois, só perderá a graduação a praça se assim o decidir o tribunal competente, como exposto no infra nº 5.
Posteriormente, em missiva que encaminhei ao Conselho Editorial
da revista "O Alferes" e datada de 13 de novembro de 1993, evolui para
uma segunda alternativa, sugerindo que, ao invés de acrescentar-se a
palavra estáveis, seja acrescentado ao final do § 4º do art. 125 a locução
"com mais de dez anos de serviços", com o que a redação ficará tecnicamente adequada ao princípio da vitaliciedade e assim:

36

Revista A FORÇA POLICIAL

São Paulo

nº 12

out./nov./dez. 1996

"Art. 125 § 4 º - Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os policiais militares e bombeiros militares nos crimes militares definidos em lei, cabendo ao tribunal competente decidir
sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação
das praças com mais de 1O (dez) anos de serviço".
Evidenciei, na oportunidade, que não se pode tirar por completo a
prerrogativa das praças de Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar,
até mesmo pela gravidade das funções públicas que exercem. Reconheci,
porém, que se deve fixar parâmetro para tal vitaliciedade, de modo a contemplar, também, o interesse público referente à hierarquia e à disciplina.
O período de amadurecimento e demonstração das qualidades de uma
praça de polícia ou de bombeiro tem sido considerado, em grande parte
das unidades federadas, como de 10 (dez) anos, aliás conforme previsão
do art. 14, § 8º, da Constituição de 1988, que, ao cuidar da elegibilidade
do militar alistável, dispõe que "se contar menos de 1O (dez) anos de serviços, deverá afastar-se da atividade.
No que se refere ao Código Penal Militar e Código de Processo
Penal Militar, penso bastar a atualização dos mesmos, compatibizandoos, também, com as atividades próprias dos militares de polícia e bombeiro militares, uma vez que a atividade-fim desses servidores públicos
militares estaduais não se confundem, em nada, com as dos servidores
públicos militares federais e nem as respectivas Justiças Militares se confundem.
A Polícia Militar do Estado de São Paulo, por exemplo, não vê sentido em ser considerado crime militar quando o policial militar pratica o
ato ilegal com arma da corporação, mas em situação de toda estranha à
atividade policial militar, hipótese que continua contemplada no artigo
9º, inciso II, letra "f', do Código Penal Militar.
Quanto aos crimes dolosos contra a vida, igualmente, o Código de
Processo Penal Militar deve adequar-se ao art. 5º, inciso XXXVIII, letras
"a" a "d", da Constituição de 1988, uma vez que essa é a tendência da
jurisprudência. A Constituição de 1988, com efeito, em tal norma não
distingue entre civis e militares, quando reconhece a instituição do júri,
com competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, inexistindo, de outra parte, qualquer norma constitucional que tenha ressalvado os crimes dolosos contra a vida, e que são da competência do júri,
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quando praticados por militares ou qualquer outra autoridade, que tenha
prerrogativa de foro.
Penso, bem por isso, que o Código de Processo Militar deve ter
aperfeiçoado o seu texto vigente, no que diz respeito à competência da
Justiça Militar, federal ou estadual, prevendo, onde couber, o desaforamento para o júri dos homicídios dolosos contra civil. Com essa previsão, ao certo, evitar-se-ão futurosa e prováveis conflitos de competência
entre as Justiças Comum e Militar, e conflitos de atribuições entre as
autoridades de polícia judiciária, comum e militar.
Essas, em linhas gerais, as alterações necessárias para adequar a
Constituição de 1988 e os referidos Códigos à realidade atual do Brasil
no ponto que se refere ao Sistema Criminal.

7. CONCLUSÃO
JUSTIÇA MILITAR: POR QUE SIM E POR QUE NÃO?
COMPETÊNCIA.
Examinei só a Justiça Militar Estadual e, em relação a ela, à indagação respondo afirmativamente, respondo SIM, favoravelmente, portanto,
à Justiça Militar Estadual.
Não se pode imputar à Justiça Militar Estadual, em especial à de
São Paulo, o aumento ou não do número de mortos, nos confrontos da
Polícia Militar com marginais, eles tenham ou não passagem pela Justiça,
sejam ou não tecnicamente primários.
Os confrontos, em especial em uma megacidade como a de São Paulo,
sejamos realistas, não são procurados e nem podem ser evitados pela Polícia
Militar, a menos que o seja em detrimento da segurança do povo, não cumpra o seu múnus estatal de polícia ostensiva e de preservação da ordem
pública, como previsto no art. 144, § 5º, da Constituição de 1988.
Nesses confrontos não é legítimo pretender-se que, para justificar-se
a morte de marginais, também deva haver baixa policial militar. Este
recebe preparo para defender-se e ao povo, no estrito cumprimento do
dever legal.
A Justiça Militar Estadual vem cumprindo o seu múnus estatal de
órgão jurisdicional do P~der Judiciário. Ela processa e julga os policiais
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militares e bombeiros militares nos crimes militares definidos em lei,
condenando-os ou absolvendo-os, conforme as provas produzidas, nos
autos, pelo Ministério Público Estadual e pelo Advogado de Defesa, no
que não destoam os seus julgados daqueles que possam ser realizados
pela Justiça comum, aliás, conforme a Magistratura Brasileira, reunida
em Congresso Nacional na cidade de Vitória (ES) em setembro de 1993,
o reconheceu na infra transcrita NOTA OFICIAL DE REPÚDIO às insinuações que contra a Justiça Militar Estadual vêm sendo feitas.
Não compete à Justiça Militar Estadual o processo e julgamento dos
crimes por abuso de autoridade, previstos na Lei nº 4.898, de 9 de
dezembro de 1965. A competência é da Justiça Criminal Comum e, no
Estado de São Paulo, o órgão recursai de segundo grau de jurisdição é o
seu Tribunal de Alçada Criminal.
Compete ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e
patente dos Oficiais de Polícia Militar e Oficiais Bombeiros Militares,
bem como da graduação das praças dessas instituições. A estas como
àquelas, a Constituição de 1988, no seu ai1. 125, § 4º, outorgou a prerrogativa da vitaliciedade, a exemplo do que ocorre com magistrados e
membros do Ministério Público, o que implica em reconhecer a incompetência de autoridade do Poder Executivo para aplicação aos servidores
públicos militares estaduais de penas disciplinares expulsivas.
A lei deverá apenar com maior rigor aquele que cause violência
contra o policial militar na sua atividade ou em razão dela.
O art. 125, § 4º, da Constituição de 1988 deve ter incluído na sua
redação atual a locução: "com mais de dez anos de serviços", após a
locução: "da graduação das praças", com o que, na nova redação, o final
do parágrafo, ficará: " ... da graduação das praças com mais de 10 (dez)
anos de serviços".
Há imediata necessidade de adequar o Código Penal Militar e o
Código de Processo Penal Militar à Constituição de 1988, art. 5º, inciso
XXXVIII, no que diz respeito aos homicídios dolosos contra civis, prevendo-se, assim, que à Justiça Militar Estadual caberá desaforar para o
júri tais crimes.
Deve ser repensado pelo legislador infra-constitucional o ser crime
militar o fato de o militar usar, em atos ilegais, arma da Polícia Militar ou
do Corpo de Bombeiros Militar, hipótese do art. 9º, inciso II, letra "f', do
Código Penal Militar.
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Há premente necessidade de adequar referida legislação penal militar à realidade das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares,
pois, as suas atividades são bem diversas das atividades das Forças
Armadas, voltadas para operações bélicoas e não as de polícia ostensiva e
de preservação da ordem pública e, ainda, de defesa civil.
Consigno que, nesta exposição, não me animou nenhum interesse
ideológico, com raízes no leninismo ou qualquer outro ideólogo de
esquerda, de direita, de centro ou o que for. Estou e estarei sempre eqüidistante de tudo isso e não tenho nenhum ressentimento por fatos do passado recente.
Não posso silenciar ante equívocos a respeito da temática aqui examinada, o que trairia a minha consciência de estudioso, por mais de quarenta anos, da ordem pública e seu aspecto segurança pública, reconfortado, agora, pela inabalável posição da Magistratura Brasileira ao vir a
público para manifestar, formalmente, o seu repúdio às graves insinuações contra a Justiça Militar e reiterar a integral confiança nos julgados
dos Magistrados com jurisdição criminal militar.
Entendo que a razão estaá com Jorge Amado, que, em entrevista
para a Revista da Folha, 21 afirmou: "Sou um homem muito mais livre do
que quando eu era jovem e ainda pensava que a posição ideológica era
um avanço. Os comunistas são, em geral, muito preconceituosos. Hoje,
acho que a ideologia é a desgraça de nossa época".
Deixemos de lado experiências ideológicas ou partidárias.
Pensamos, antes de tudo, no nosso Brasil, tornando-o grande para as
futuras gerações, tomando realidade o que a nossa bandeira, que deve
tremular em todo o Brasil, soberanamente, exige: "Ordem e Progresso".
São Paulo, 06 de maio de 1994

21 AMADO, Jorge. Entrevista para a Revista da Folha ,,do Jornal Folha de São Paulo, 24.04.1994
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III. HELIÓPOLIS - O VÔO À BEIRA DOS LIMITES

CARLOS EDUARDO FALCONI, 1º Tenente
PMESP, Piloto de Helicóptero do Grupamento de
Radiopatrulha Aérea. Formado em Eletrotécnica pela
Escola Técnica Federal de São Paulo, em Direito
pela Universidade Mackenzie e em Análise de
Sistemas pela Faculdade de Tecnologia de São
Paulo. Professor de Informática nos Cursos de
Tecnologia de Processamento de Dados e Tradutor
Intérprete, na Faculdade Ibero-Americana.

Manhã do dia 17 de junho de 1996. Era um dia nublado, por volta das
06:30 horas, que mal acabara de nascer. Como rotineiramente fazemos,
naquele dia, cheguei ao nosso hangar no Campo de Marte, vesti meu macacão de vôo e respectivos acessórios e me dirigi até minha aeronave, a fim
de fazer o pré-vôo 1 • Como sempre, as aeronaves já estavam devidamente
inspecionadas pelos mecânicos que estavam de serviço e prontas para a
operação daquele dia, que aparentava ser mais um dia normal, sem grandes
diferenças dos anteriores.Estava escalado como Comandante de Aeronave2
da Equipe "A"3 , motivo pelo qual fazia o pré-vôo do Águia Seis, preparando-o para a execução do vôo de trânsito4 • O Tenente Peixoto, Comandante
de Operações e meu segundo piloto, procedia ao "briefing"5 ao tripulante e
passageiros não habilitados, no caso um Oficial do Comando de
Policiamento de Trânsito e um Engenheiro da Companhia de Engenharia
de Tráfego-CET, da Prefeitura do Município de São Paulo. Nesse ínterim,
o Capitão Monte Oliva, Comandante de Aeronave da Equipe "B", fazia o
pré-vôo do Águia Dois, enquanto o Tenente Médico Galetti e o Sargento
l Inspeção realizada na aeronave, por mecânicos e pilotos, antes do vôo.
2 Funções a bordo dos helicópteros do GRPAe: Comandante da Aeronave (Primeiro Piloto), Comandante de
Operações (Segundo Piloto) e Tripulantes Operacionais (Observadores Aéreos, Mecânicos, Médicos e
Enfermeiros)
3 As Equipes são divididas de acordo com as missões: "A" (alfa) atende o policiamento aéreo (apoio em ocorrências. trânsito, rodoviária, buscas etc), "B" (bravo) atende o resgate (missões aeromédicas) e "C" (charlie)
atua complementarmente.
4 Vôo diário realizado nos períodos matutino e vespertino, nos horários de "rush", objetivando melhorar a
fluidez do tráfego, através do fornecimento de informações.
5 Instruções e recomendações transmitidas aos tripulantes e passageiros antes de qualquer vôo ou missão.
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Enfermeiro Pimentel checavam todos os kits de emergência e equipamentos médicos da aeronave. O Tenente Beni estava na Sala de Rádio, nossa
Central de Comunicações, pois fora chamado pelo Tenente Joseval, Chefe
da Equipe de Tripulantes Operacionais, para acompanhar o desenrolar de
uma ocorrência com possível existência de vítimas em um prédio em chamas na Favela de Heliópolis, Zona Sul da cidade de São Paulo.
A informação foi passada pelo Comandante Luchesi 6 , piloto da
Aeronave da Rede Globo, a qual fazia seu rotineiro vôo de reportagem
para aquela emissora de televisão, juntamente com a repórter Eleonora
Paschoal e o repórter cinematográfico Edson Silva. Disse que, no local,
havia várias vítimas e o fogo era muito intenso, sendo que, até aquele
momento, não havia nenhuma viatura do Corpo de Bombeiros, e o trânsito estava complicado na região. Notou-se que o mesmo estava muito
emocionado ao passar as informações.
Prontamente, às 07:20 horas, foi acionado o alarme, fazendo soar
duas vezes a sirene, indicando que se tratava de ocorrência de resgate,
quando decolou o Águia Dois, cerca de um minuto depois.
Vista a possibilidade de o Águia Seis ser utilizado em apoio a essa
ocorrência, uma vez que havia informações não confirmadas de vítimas
no teto do prédio em chamas, solicitei ao Tenente Peixoto que acompanhasse a fonia do Águia Dois, na Sala de Rádio, orientando os mecânicos
na preparação do material que poderia ser usado para o potencial salvamento, adiando o vôo de trânsito.
Para mim, esse foi um momento de ansiedade, uma vez que passou
em meus pensamentos que as únicas vezes em que helicópteros foram
usados no Brasil em incêndios em edificações elevadas, foram nas tragédias dos Edifícios Andrauss e Joelma. Comecei a pensar, apesar de nada
confirmado ainda, como fazer para tirar as pessoas de cima de um prédio
com os meios e técnicas de que dispúnhamos. Não sabia a real extensão
das chamas nem qual seria a reação da aeronave nessa situação. Nada
escrito existia, nem ainda existe, sobre esse tipo de emprego do helicóptero. O que eu tinha de informação eram apenas especulações e suposições. Afinal, naquela época o Grupamento de Radiopatrulha Aérea nem
sequer estava nos planos da Corporação.

6 Cel Res PM Sérgio Luchesi, ex-comandante do Grupamento de Radiopatrulha Aérea.
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Finalmente, às 07:27 horas, veio a confirmação, seis minutos após a
decolagem do Águia Dois. Informaram que nossa decolagem deveria ser
o mais rápida possível, uma vez que havia mais de vinte pessoas na última laje do prédio em chamas, sem a menor possibilidade de descerem
com o auxílio dos bombeiros, já que era impossível o acesso ao local,
pelo fato de o fogo ser muito intenso.
Sobre a situação, esclareceu o Tenente Beni, pelo rádio:
"Ao chegarmos ao local, já havia várias viaturas do Corpo de
Bombeiros, e a aeronave da Rede Globo filmava tudo. O Capitão Monte
Oliva aproximou-se da laje do prédio, que estava com muita fumaça,
quando então vimos várias pessoas sobre ela. Com a nossa aproximação,
a fumaça dispersou, e as vítimas conseguiram respirar. O Cap Monte
Oliva verificou que o AB 1 estava jogando água no segundo andar (o prédio tinha cinco andares), pois não viram as pessoas no teto, devido à
fumaça. Imediatamente acionei o COB0M8 e solicitei que jogassem água
no teto, pois havia várias vítimas, cerca de vinte. Em fração de segundos,
o fluxo da água foi desviado e percebi que, pelo menos naquele momento, as vítimas teriam condições de aguentar mais tempo. Elas foram de
encontro à água e se molharam desesperadamente, enquanto que, do
chão, saía uma nuvem devido à vaporização pela alta caloria. 'Não sei
quanto tempo elas agüentam. Venham logo com tudo o que puderem para
fazer o salvamento, pois não podemos sair daqui.'"
Conforme as orientações do Tenente Joseval, nosso mais experiente
Tripulante Operacional, mandei instalar o material para o Rapel9 (Figura
1) / Me Guire 10 (Figura 2) e colocar o Cesto 11 (Figura 3) dentro da aeronave. Chegando ao local, analisaríamos a situação e decidiríamos quais
os meios e métodos que seriam utilizados.

7 Viatura de grande porte equipada com tanque de capacidade aproximada de 4000 litros de água e uma
bomba d'água acoplada ao motor.
8 Centro de Operações do Bombeiro.
9 Técnica utilizada para as descidas controladas de homens em locais de difícil acesso, partindo de uma plataforma fixa (no caso o helicóptero no vôo pairado), onde são utilizados cabos e dispositivos ou esquemas para
a frenagem durante a descida.
1OTécnica que leva o nome do Sargento americano que a idealizou. Consiste no transporte de pessoas ancoradas na extremidade de cabos, normalmente tripulantes especializados, possibilitando aos mesmos ter acesso às
vítimas para resgata-las do local isolado.
11 Equipamento desenvolvido no GRPAe, idealizado a partir de um filme americano, que consiste numa gaiola de nylon com dois aros de alumínio que, quando suspensa, tem a forma cônica. Conectada ao gancho do
helicóptero, permite o transporte de até quatro pessoas com segurança.
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Figura 1 - Rapei

Figura 2 - Me Guire

Decolamos às 07:35 horas e quatro minutos após estávamos no local
do sinistro. No caminho solicitei às aeronaves da imprensa que se afastassem do local para facilitar nossa operação e evitar a possibilidade de se
criar uma situação de falta de segurança devido à proximidade com as
mesmas, o que fizeram prontamente, desejando-nos boa sorte.
A cena presenciada por mim e por todos os componentes da aeronave era crítica. De longe se via a enorme nuvem de fumaça, tão densa que
chegou realmente a preocupar. Chegando mais perto, avistamos o Águia
Dois fazendo um vôo pairado próximo ao canto superior esquerdo do
edifício em chamas, mantendo-se a cerca de dez metros das labaredas. As
chamas saíam por todos os cantos do edifício e, no último pavimento,
quase que "abraçavam" o prédio.
O prédio ficava num dos cantos da enorme favela. Tinha cinco
andares e seu esqueleto de concreto parecia muito frágil naquele momento. Paredes só se viam algumas, de madeira e papelão, colocadas pelos
moradores, uma vez que tudo já tinha sido consumido pelo fogo. Do
segundo andar para cima, tudo era só concreto e ferros retorcidos no
meio do fogo e fumaça intensos.
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Fi ura 3 - Cesto

Próximo ao canto superior esquerdo, onde estava o Águia Dois,
avistamos as pessoas aflitas, desesperadas, tentando se molhar na pouca
água que o Corpo de Bombeiros conseguia jogar. Eram mais de vinte
seres humanos.
O Capitão Monte Oliva não podia sair dali, uma vez que, a proximidade da aeronave afastava o fogo daquele lado. Por este motivo, todas
as pessoas se juntaram ali. Caso ele saísse, o fogo imediatamente atingi-
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ria aquelas pessoas. No entanto, minha aproximação ficaria muito restrita, pois a laje era pequena, e nossas aeronaves correriam o risco de colidirem.
Pela fonia, o Capitão Monte Oliva me informou:
"Falconi, não posso sair daqui porque o fogo está sendo mantido
afastado devido à ação do vento do rotor 12 . Se eu me afastar daqui, certamente o fogo vai atingir as pessoas e elas vão acabar morrendo queimadas. Vá depressa, pois não sei quanto tempo poderemos ficar nesse pairado13 , pois a aeronave está muito instável !"Vimos várias crianças e me
lembro de ter visto uma senhora grávida, em estágio bem avançado. Esta
senhora tentou saltar lá de cima, mas um senhor a segurou. Todos pulavam como se estivessem proibidos de pisar no chão, o qual fervia de tal
modo que a água jogada pelos bombeiros mal tocava o piso e já evaporava, gerando muita fumaça.Disse o Tenente Beni, após a operação:
"Um momento que não esqueço foi quando uma mulher tentou
pular. O Tenente Galetti (médico) gritava e gesticulava compulsivamente
para alguém segurá-la. O Capitão Monte Oliva aproximou ainda mais a
aeronave, quando então a mulher foi segura por um homem".
Lembro que naquele momento cheguei a pensar que não seria possível fazer mais nada. Perguntei ao Capitão Monte Oliva, piloto muito
mais experiente, como estava se comportando a aeronave naquele calor.
Ele disse:
"Falconi, o helicóptero está bastante instável e exigindo bastante a
potência do motor. Estou com o NG 14 entre 97 e 98 %. Acho que é
melhor você usar o Me Guire."Decidi tentar, antes, uma aproximação
com a aeronave, como se estivesse com o Cesto, com o objetivo de testar
sua reação, uma vez que este equipamento é mais fácil de operar, mais
rápido para instalar e é capaz de retirar mais pessoas ao mesmo tempo, se
comparado com o Me Guire. Infelizmente, não foi possível. Constatei
que o calor era muito intenso e, na distância necessária para colocar o

12 Disco formado pelo movimento circular das pás do helicóptero.
13 Vôo estacionário sobre um determinado ponto, tomando por base referências (horizontais, verticais e laterais) em relação ao solo.
14 Abreviatura utilizada para indicar o Regime do Gerador de Gases no grupo turbo motor (turbina), proporcional à potência a ele exigida.
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Cesto no topo do prédio (cerca de seis metros), corríamos o risco de as
chamas atingirem a aeronave, com conseqüências desastrosas.
Nesse mesmo momento, informou o Tenente Beni pelo rádio:
"Peixoto, não sei de que maneira, mas um bombeiro conseguiu chegar no topo do prédio. Ele está tentando acalmar as pessoas e está conseguindo controlar a situação."
Pousei, então, em um prédio em frente ao que estava em chamas,
para proceder a instalação dos cabos e preparar a aeronave para o Me
Guire. Solicitei ao Joseval que fosse embarcado, devido a sua experiência. Precisaríamos, portanto, de mais um tripulante para ser levado no Me
Guire com o Sargento Adão. Imediatamente, por solicitação do Tenente
Peixoto, o Sargento Januário (do Corpo de Bombeiros) se apresentou
para a arriscada missão. Nesse momento o Tenente Peixoto me falou:
"Falconi, pedi a um Sargento do Corpo de Bombeiros que fizesse o
Me Guire juntamente com o Sargento Adão. Ele nunca atuou em uma
missão real, mas já o orientei sobre como proceder. O Adão está um
pouco nervoso, mas disse que vai enfrentar a situação. Todos já foram
orientados também pelo Joseval e está tudo pronto para decolarmos."
Era a primeira vez que uma missão desse tipo seria realizada:
mesma consistia em içar os dois Sargentos por meio de cabos conectados à parte interna da aeronave e colocá-los em cima do prédio. Cada
qual iria com um cinto extra para conectar, com segurança, mais duas
pessoas, repetindo-se a operação até tirarmos todos do prédio. Os cabos
escolhidos foram os de cinqüenta metros, uma vez que permitiria realizar um vôo pairado de longa duração, exigindo o máximo de potência
da aeronave, devendo mantê-la o mais distante possível do fogo e da
fumaça.
Lembro-me do momento da decolagem do playground daquele prédio, dez minutos após (07:50 horas). A aeronave subia, subia, e o cabo
parecia não ter fim. As pás passavam muito próximas ao edifício.
Finalmente, o cabo esticou e o tripulante orientou "livre deslocamento".
Iniciei deslocamento à frente.
A teoria foi muito boa, e o procedimento adotado, já treinado em
outras situações sem a presença de fogo, foi o correto. No entanto, foi
muito difícil a condução da aeronave até o local. O ar em tomo do edifício era muito rarefeito e turbulento, devido ao calor. A visibilidade era
muito prejudicada devido à fumaça, restringindo muito o uso de pontos
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de referência para fazer o pairado. Fiquei muito preocupado com aquelas
vítimas e com a segurança da operação.
Após fazer a perna base 15 , já na aproximação final para a colocação
dos tripulantes no teto do edifício, iniciou-se um pêndulo 16 longitudinal
e depois circular, motivo pelo qual tive que arremeter 17 e fazer novo circuito, uma vez que a situação não permitia mais ganhar velocidade.
Novamente ocorreu o pêndulo e novo circuito foi necessário. Comecei a
ficar impaciente, pois não conseguia tirar o pêndulo, mesmo com toda a
calma passada pelo Joseval e pelo Peixoto. O ar estava muito turbulento
e quente, e os parâmetros da aeronave chegavam a todos os limites operacionais.
Na terceira tentativa, finalmente, conseguimos colocar os tripulantes
no teto do edifício.
A fumaça, por várias vezes, tirava minha visibilidade, e, constantemente, tinha que mudar meus pontos de referência. O calor era, mesmo
naquela altura, insuportável. Os parâmetros ficaram ainda mais próximos
dos limites.
O tripulante passava a todo instante as informações necessárias:
"aeronave à frente", "aeronave à esquerda" etc, até que, em determinado
momento, disse que os dois tripulantes estavam ancorando 18 as duas primeiras vítimas, ambas crianças.Disse, depois, o Sargento Adão:"Tenente,
nunca estive numa situação tão difícil. Ao mesmo tempo que queria salvar aquelas pessoas, via que poderia morrer se fosse cometida alguma
falha. As pessoas viram em nós sua tábua de salvação. Apesar de as vítimas já estarem sendo orientadas por um bombeiro, que chegou lá não sei
de que maneira, junto com a gente, todos queriam ser os primeiros a
serem socorridos, e tive até de agir com energia, dizendo que a prioridade
eram as crianças, depois mulheres e homens adultos. Houve até uma
certa confusão, mas tudo acabou correndo bem. Selecionei as duas crian-

15 Uma das fases do circuito de tráfego durante o procedimento de pouso, que é composto de perna do vento
(quando a aeronave está se deslocando a favor do vento), perna base (curva de 180º mantendo ângulo constante, após a perna do vento) e aproximação final (quando a aeronave se coloca contra o vento para pouso).
16 Oscilação da carga colocada externamente à aeronave, podendo ser de três tipos: longitudinal, lateral e circular. O último é o mais perigoso por ser o mais difícil de ser revertido, devendo o piloto arremeter ou ganhar
velocidade, nessa situação.
17 Abandonar a operação de aproximação.
18 Ato de conectar o equipamento de salvamento da vítima ao equipamento do Tripulante Operacional.
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ças menores e que estavam aparentemente piores. Coloquei uma delas
em meus braços ancorada ao meu equipamento, o mesmo fazendo o
Sargento Januário. Quando dei o sinal ao Tenente Joseval para abandonarmos o local, senti alivio, apesar de saber que deveria estar lá novamente para tirar as outras vítimas."
Depois de ancoradas as crianças, o Joseval, finalmente, após ''horas de
ansiedade", as quais duraram exatamente cinco minutos, orientou "livre
aeronave para cima" e "livre deslocamento". Durante aqueles cinco minutos
cheguei a pensar em abortar a missão, pois estava muito crítica, mas algo
superior me acalmava.
Nesse meio tempo, devido à ação do vento das duas aeronaves e à
chegada de uma viatura do Corpo de Bombeiros com uma escada alta o
suficiente para jogar água no prédio, é que foi possível também àquele
bombeiro, citado pelo Beni e pelo Adão, devidamente equipado com capa,
capacete, bota e proteção respiratória, chegar ao topo, passando a coordenar a seqüência das pessoas que seriam socorridas pelos helicópteros.
Enquanto desembarcávamos as duas primeiras vítimas no estacionamento do prédio em frente, a fim de serem atendidas pelo pessoal do
Resgate, o Capitão Monte Oliva saiu do local para pegar o Cesto que
havíamos deixado no playground do mesmo edifício. Essa parte nós não
vimos, porém ele me disse depois:
"Você não imagina com que aflição eu estava enquanto vocês não
chegavam. Eu estava vendo as vítimas pulando feito pipocas na frigideira
e não podia fazer nada. Até tentei aproximar a aeronave do teto, mas foi
impossível. Vi então que não poderia mais sair dali, pois o pairado provocou o afastamento do fogo que abraçava a laje. Quando vi as dificuldades
enfrentadas com o Me Guire, achei que várias pessoas morreriam.
Porém, o fogo foi diminuindo aos poucos com a chegada de mais água e
a ação do vento do seu helicóptero. Então, para ganhar tempo, resolvi
instalar o Cesto e tentar resgatar algumas vítimas, enquanto você fazia a
operação com o Me Guire."
Verifiquei, então, que o mesmo já estava em aproximação final para
o topo do prédio, com o Cesto. Não entendi muito bem como o faria,
uma vez que ele não tinha nenhum tripulante operacional treinado a
bordo para fazer a orientação; afinal tripulava a aeronave, além dele, o
segundo piloto, o oficial médico e o sargento enfermeiro. Depois o
Tenente Beni me explicou:
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"Resolvemos pousar no playground e instalar o Cesto. O Capitão
Monte Oliva me perguntou se eu seria capaz de fazer a orientação, e eu
disse que sim. O Sargento Pimentel prontamente se ofereceu para ir no
Cesto. Fizemos a instalação, um pequeno "briefing" e decolamos. Só
depois fui ver como a situação era difícil. Fiquei deitado no piso da aeronave e a sensação foi muito estranha, pois nunca tinha feito aquilo antes,
apesar de ter participado como segundo piloto em várias situações e
saber perfeitamente como proceder. No entanto, a situação assim o exigiu. Disse depois o Sargento Pimentel:
"Nunca havia estado numa operação com Cesto, nem dentro dele.
Mas, a confiança que temos em Deus e na perícia dos pilotos, deixou-me
tranqüilo. Só não esperava que o Cesto, apesar de não pendular, girasse
tanto. Achei que ia cair do topo do edifício na hora em que desci do Cesto,
pois eu estava muito tonto. Cheguei até a tropeçar. Ao colocar o pé na
laje, minhas botas foram encobertas pela água fervente; foi quando senti a
real situação daquelas pessoas. Colocamos mais três pessoas no Cesto, as
que estavam piores, de acordo com minha avaliação de enfermeiro, entre
elas a senhora grávida que quis se jogar lá de cima. Percebi, então, que
vários bombeiros já estavam conseguindo chegar ao teto e começaram o
resgate pela escada, protegidos pela água lançada do caminhão de bombeiros. Dei, então, o sinal ao Tenente Beni para decolarmos."
Como os bombeiros já haviam conseguido chegar à laje e começavam a retirar as vítimas, uma vez que o fogo já havia baixado, o Capitão
Monte Oliva resolveu pousar e suspender a operação de Cesto com seu
helicóptero. O risco já não mais compensava, e a situação já estava sob
controle, apesar de ainda muito intenso o fogo. Continuou, então, com o
apoio da equipe médica, na remoção dos feridos.
Enquanto o Capitão Monte Oliva fazia o salvamento com o Cesto,
fiquei no pairado observando e avaliando a situação, quando o Tenente
Peixoto, que já foi do Corpo de Bombeiros, notou que o combate ao
incêndio estava prejudicado, pois os bombeiros não tinham acesso à parte
dos fundos da favela, para onde o fogo se propagava. O vento estava
levando as labaredas para os barracos próximos e ao outro prédio em
construção, também invadido e não evacuado. Que fique claro que isso
não foi uma falha dos bombeiros, uma vez que a favela tem muitas ruelas
estreitas, e a distância da rua mais próxima pela qual seria possível terem
acesso as viaturas de bombeiros, era muito grande.
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Também nos foi comunicado que a água das viaturas AT 19 estava
acabando, e os hidrantes mais próximos existentes no local não estavam
funcionando, o que aconteceu, provavelmente, devido ao local ter sido
invadido e as obras não terem sido concluídas. Tentaram coletar água do
prédio em frente, mas a vazão era insuficiente.Apesar de já não haver
vidas humanas potencialmente em risco, a não ser no caso de as chamas
atingirem o outro prédio ou se espalharem pela favela, decidi me deslocar
com o Águia Seis ao Campo de Marte para instalar o Bambi Bucket. 20
(Figura 4) O Águia Cinco, tendo c..omo Comandante da Aeronave o
Tenente Henrique, como segundo piloto o Tenente Gaspar e Tripulante
Operacional o Sargento Minozzi, já tinha decolado com equipamentos de
salvamento Rapel / Me Guire e Cesto para apoiar se necessário. Eles
compunham a Equipe "C". Enquanto eu retomava à Base para instalar o
Bambi Bucket, o Tenente Henrique começou a procurar algum manancial
próximo ao local do incêndio que permitisse a coleta rápida de água.
As aeronaves da imprensa, que não perdiam nenhum detalhe, se prontificaram a também procurar, no entanto, quem acabou encontrando foi a própria tripulação do Águia Cinco. Tratava-se de um reservatório da SABESP
próximo à divisa com Diadema. O Tenente Gaspar plotou o local através do
GPS 21 e passou as coordenadas geográficas para nós, no Águia Seis.
Sugeri, então, que o Águia Cinco também retornasse à base para
pegar outro Bambi Bucket para auxiliar nos lançamentos, diminuindo,
assim, os intervalos entre os mesmos.
Chegando ao Campo de Marte, solicitei à Torre aproximação direta
para o pátio do hangar da Polícia Militar, procedimento não rotineiro. A
Torre Marte imediatamente autorizou, uma vez que foi informada da
emergência.
Os mecânicos já estavam a postos, com o Bambi Bucket regulado
para 100% (580 litros), pois já havia solicitado pelo rádio, uma vez que

19 Viatura de grande porte equipada com tanque de capacidade aproximada de 8000 litros de água, cuja função principal é o transporte de água para o local do sinistro.
20 Equipamento canadense desenvolvido para combate a incêndios, que consiste num cesto de nylon conectado ao gancho do helicóptero. Através desta técnica, coleta-se a água que posteriormente, através de acionamento elétrico feito pelo piloto, é jogada sobre o fogo.
21 Gravar informações na memória do GPS-Global Positioning System (Sistema de Posicionamento no
Globo), aparelho navegador/localizador que usa satélites existentes na órbita terrestre para dar informações de
latitude/longitude (coordenadas geográficas).
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Figura 4 - Bambi Bucket

estava com apenas 30% de combustível e o peso permitia22 • Depois de dois
minutos, devido à prestreza dos mecânicos, o mesmo já estava instalado.
Solicitei à Torre decolagem imediata com carga externa (o Bambi) e, após
autorizado, retomamos ao local, chegando lá por volta das 08:40 horas.
Cerca de dez minutos depois, o Águia Cinco decolou com o Bambi
Bucket a 70% (cerca de 41 O litros), visto estar com limitação de peso,
pois estava com cerca de 50% de combustível.

22 Existe uma limitação operacional variável de acordo com estes fatores: peso básico da aeronave (1300 Kg),
o peso dos Tripulantes embarcados (cerca de 80 Kg cada), o peso do combustível (43 Kg para cada 54 litros
de querosene ou 10% do tanque) e o peso da carga externa (bambi bucket, no caso).
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Encontrei, sem problemas, o local para abastecimento do Bambi
Bucket graças às coordenadas geográficas fornecidas pelo Águia Cinco.
Efetuamos cinco lançamentos cada um, alternadamente, acabando por
extinguir, quase que totalmente, o fogo e afastando de vez o perigo de ele
atingir as circunvizinhanças.
Enquanto fazíamos a extinção do fogo, o Águia Dois estava fazendo
o transporte das vítimas que aguardavam para serem removidas ao
Hospital Heliópolis, com os cuidados de nossa equipe médica.
Retomamos todos ao Campo de Marte, a tempo de ver os comentários das várias emissoras de televisão, cujos jornalistas teceram elogios à
atuação de nossa Corporação. A operação foi divulgada ao vivo nas principais emissoras televisivas do território nacional e para todo o Mundo
através da CNN e diversas outras emissoras internacionais.
Durante todo O· tempo, as três aeronaves estavam voando. Em
momento algum tivemos expoentes de atuação, executando todas as
ações de maneira coordenada, tanto entre as aeronaves, como com o pessoal em terra, não se desperdiçando um segundo sequer de tempo.
Tudo funcionou como um relógio: enquanto uma aeronave fazia uma
coisa, a outra fazia outra, todos se comunicando e se entendendo perfeitamente.
Pela primeira vez, numa única operação, foram tão diversificadas as
técnicas e meios para o combate a um incêndio e salvamento em edificações elevadas, além dos convencionais.
Existe o risco real do emprego da aeronave próximo ao fogo ou em
ambientes próximos devido a vários motivos técnicos 23 • Angustiava-me
saber que a única solução seria arremeter o mais rápido possível, a fim de
salvar minha tripulação embarcada e não causar estragos maiores. No
caso de Heliópolis, se isso acontecesse, teríamos que primeiro cortar os
cabos ou alijar o Cesto, para depois arremeter, sendo este o principal
risco que correram os tripulantes,

23 O ar fica turbulento devido às correntes ascendentes que existem no local; fica também rarefeito, diminuindo a sustentação e conseqüentemente exigindo maior potência do motor. A sustentação diminui, uma vez que
é diretamente proporcional à massa de ar existente e à velocidade da superfície aerodinâmica. Como a tendência da aeronave é se deslocar para o local mais quente (que tem menor resistência ao movimento), no caso da
aeronave começar a descer, o piloto aplica instintivamente o coletivo aumentando a potência. Com isso o
ângulo de ataque das pás aumenta e ocorre o fenômeno do "stol de ponta de pá", que é a perda de sustentação,
pois a mesma faz com que a camada de ar que passa por ela se descole a partir da extremidade do disco do
rotor. Resumindo, quanto mais potência se aplica, mais sustentação se perde.
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As cenas presenciadas por mim e por todos os que participaram da
operação, nunca mais serão esquecidas, cenas que mostraram rtÍomentos
de verdadeiro horror e angústia por não se ter certeza do que e como
fazer para controlar a situação. Sempre vou lembrar-me daquelas crianças chorando, daquelas pessoas gritando e gesticulando para nós, daquela
senhora que tentou pular e foi salva por aquele homem que, calmo, a
segurou. Lembro-me de todos saltitando de tão quente o chão e de um
senhor que ficou o tempo todo agachado, até ser retirado por um bombeiro, enquanto o outro helicóptero ficava no pairado no meio do fogo e da
fumaça.
Nada foi tão emocionante e gratificante quanto a retirada das primeiras vítimas, após todas as tentativas frustadas de aproximação devido
ao pêndulo. Achei que não iria conseguir, mas depois de pousar, aquela
tremedeira nas pernas acabou e pude respirar aliviado ao ver que tudo
dera certo. Naquele momento, tivemos que atingir vários limites dos helicópteros e, pessoais, o que fizemos com absoluto sucesso. Tão apreensiva foi a operação realizada com o Me Guire, que a operação de lançamento de água sobre o fogo com o Bambi Bucket, normalmente tensa,
chegou a ser até uma atividade agradável.
Gostaria de referenciar, aqui, a atuação dos Sargentos Adão e
Januário (do Corpo de Bombeiros), que ficaram no Me Guire, salvando
as primeiras vítimas, e do Sargento Pimentel, que desceu no Cesto, salvando mais três vítimas. Estes profissionais arriscaram suas vidas, uma
vez que, pelo bem daquelas pessoas, se expuseram às chamas, enfrentaram o risco particular das operações de Cesto e Me Guire sem hesitar e se
submeteram a ficar à mercê dos comandantes das aeronaves, os quais
pouco poderiam fazer caso elas perdessem a sustentação, a não ser alijálos.
No dia seguinte ao ocorrido, a equipe de reportagem da Rede Globo
compareceu à nossa Sede, no Campo de Marte, apenas para nos agradecer e cumprimentar pela atuação. Recebi pessoalmente a equipe, quando
a repórter Eleonora Paschoal deu o seguinte depoimento:
"Vocês são demais ! Estávamos fazendo um sobrevôo
sobre o Osasco Plaza Shopping, onde, aliás, vocês tiveram uma
brilhante atuação, fazendo umas tomadas para verificar se estavam fazendo alguma obra no local, com as imagens ao vivo.
Ao terminarmos, o Luchesi perguntou para onde iríamos e, não
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sei o motivo, pedi para irmos para a Zona Sul, ver a favela da
Vila Prudente. Quando lá chegamos, fomos afastando a aeronave para melhorar o ângulo das tomadas. Em determinado
momento, o repórter cinematográfico Edson Silva avistou, na
direção do Ipiranga, uma fumaça muito grande e resolvemos
verificar o que era. Qual nossa surpresa quando, mais próximos
do local, na favela Heliópolis, avistamos um fogo imenso.
Solicitei à Central da Emissora para colocarmos as imagens ao
vivo no ar, a fim de que alguém, Bombeiros, Policiamento,
CET, Grupamento Aéreo, etc as visse e tomasse as melhores
providências. Enquanto isso o Luchesi tentava fazer contato
pela fonia aeronáutica com o Solo Águia24 , quando solicitou
que mandassem imediatamente uma aeronave para o local e
acionassem o Corpo de Bombeiros, que até o momento, não
havia conseguido chegar. O trânsito estava complicado demais.
Depois de termos conseguido o contato com vocês, chegando
mais perto, avistamos aquelas pessoas correndo de um lado
para o outro. A impressão que eu tinha é que podíamos pegálos com a mão, mas era mera ilusão. Emocionei-me muito
nesse momento e é uma cena que nunca mais vou esquecer.
Senti-me totalmente impotente ante a situação e achei que as
vítimas iriam morrer, pois ninguém chegava ao local. Havia um
civil com uma mangueira de jardim, do edifício em frente,
jogando água e várias pessoas gesticulando e gritando, desesperadas.
O Edson Silva chegou até a dizer que não poderia mostrar
ao vivo aquelas imagens de terror, mas era preciso, pois poderíamos ajudar em alguma coisa no planejamento da operação
de salvamento.
Quando a emissora colocou no ar nossas imagens, já estávamos lá há cerca de quinze minutos. Ninguém chegava e
comecei a entrar em desespero. Foram minutos que pareceram
eternos até vocês chegarem, quase junto com uma viatura do
Corpo de Bombeiros. Ficamos torcendo muito e, em meio

24 Nome operacional da Sala de Rádio do Grupamento de Radiopatrulha Aérea.
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aquela situação confusa, não entendi muito bem o que seria
feito, quando vi que o helicóptero de vocês se colocou próximo
ao fogo, afastando as labaredas do teto, como se fosse um enorme ventilador. Achei isso sensacional, uma idéia magnífica.
Menos de cinco minutos depois, chegou o outro helicóptero e
se aproximou mais ainda do teto, no meio do fogo e da fumaça,
de tal modo que não podíamos nem vê-lo direito de onde estávamos. E o resto você já sabe, pois estava lá.
Minha sensação de impotência ia aos poucos desaparecendo à medida que vocês atuavam. Tudo era perfeitamente coordenado, como se vocês tivessem ensaiado aquilo. Ficamos sabendo
que nada semelhante no mundo tinha sido feito anteriormente.
Ficamos maravilhados com a atuação de vocês e dos bombeiros.
O tempo todo vocês nos passavam informações da situação, através do Luchesi, as quais transmitíamos ao vivo para a televisão.
Fiquei muito gratificada por isso, pois de impotente ante a situação passei a me sentir útil novamente. A maior recompensa foi
ver, no final, que ninguém havia morrido pelo fogo, a não ser
aquelas crianças intoxicadas que não saíram a tempo do prédio.
O trabalho de vocês foi fantástico. Já havia visto vocês
operarem todos aqueles equipamentos isoladamente em outras
ocasiões. A criatividade, a sensibilidade, a rapidez nas decisões
acertadas me deixou extasiada. A troca de informações entre
vocês e as aeronaves da imprensa foi bárbara.
Vocês são realmente heróis, pois não é qualquer um que
teria a coragem de fazer o que fizeram. Sempre que precisarem
contem com a gente e que Deus os proteja !"
Dentre os vários ensinamentos que certamente assimilei naquele
fatídico dia, um deles é que nada é absolutamente verdadeiro, a não ser
que se prove na prática. Nunca sabemos realmente quais são nossos limites, apesar de sempre respeitá-los.
Acabamos, todos, cravando, na história de nossa gloriosa
Corporação, mais uma página de um relevante serviço prestado à comunidade paulista, que serviu de exemplo ao Brasil e ao Mundo. Certamente, sem a presença Divina, nada poderíamos ter feito.
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IV. A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO E DA
INFORMAÇÃO NOS PROCESSOS INSTITUCIONAIS
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Oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo há
mais de vinte anos. É instrutor da Academia de
Polícia Militar do Barro Branco desde 1983 e é
Técnico na Área de Recursos Audiovisuais e Meios
Auxiliares de Ensino.

SUMÁRIO

1. A Importância da Comunicação e da Informação. 2. A
Comunicação no Contexto Institucional. 3. A Comunicação, e
Informação na Polícia Militar do Estado de São Paulo

1. A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO
1.1. A Comunicação no Contexto Social

Comunicação é um termo derivado do latim "communis" e é o ato
de transmitir idéias. É a maneira ou via de passar informação (voz, telefone, TV, rádio, etc ... ). Pode ser entendida ,também, como canal de
comunicação em determinados grupos sociais (boatos, corrente formal de
comando, caixa de reclamações, normas, etc ... ).
Estima-se que todas as pessoas passam de 9 a 1O das horas diárias
comunicando-se, enviando e recebendo idéias ou informações. O fato de
que estamos enviando e recebendo sinais constantemente, leva-nos a
supor que somos parte do processo. Todavia, a falta de compreensão e a
abundância de confusão e discordância que se seguem são provas tangíveis de que os sinais enviados não estão sendo recebidos da forma que o
transmissor tencionava. Se ninguém compreende o que está ouvindo,
vendo, ou não entende o que está escrito, então não há comunicação.
Os meios de comunicação (primeiro o jornal e o livro, após o rádio e
depois a televisão), com os avanços tecnológicos da atualidade, marcam
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presença em todos os espaços sociais, sejam eles profissionais, familiares
ou de lazer.
Estão presentes em salas de aula, encontro de amigos, nas conversas de trabalho, no cotidiano familiar e até na interação servidor público-cidadão. A cada 30 segundos, o ser social adquire algum tipo de
conhecimento, através das várias formas de comunicação (leitura, visão,
audição, gosto, tato, paladar), que podem diretamente influenciar no seu
comportamento social. Esta informação não depende apenas de aparelhos ligados ou textos fixados em locais públicos e visíveis. Sequer
depende de o indivíduo possuir ou não algum tipo de recurso de comunicação (rádio, TV, jornais, revistas, etc ... ). Assim costumamos dizer ou
ouvir: "Você viu o que passou na rv. .. "; "Deu no rádio ... "; "Eu li no
jornal...".
Socialmente, os meios de comunicação cumprem cada vez mais, e de
forma eficiente, o bem informar de tudo que acontece no mundo, encurtando distâncias e influenciando diretamente opiniões, costumes, crenças
e valores. Assim, a percepção aumenta, estimulando o nosso senso crítico
referente a como estão as coisas e como devem ser as coisas.
O processo de informação transforma-se em desinformação quando
é subjetivo, abstrato e impessoal (boatos e fofocas a respeito de um
assunto ou de uma pessoa). Diz o dito popular: "Quem conta um conto,
aumenta um ponto" (no nosso vernáculo: "O peixe é ... ").
Desta forma, a tecnologia da informação encurta distâncias, aproxima realidades, estabelece verdades, podendo ser até nefasta quando
manipulada ou mauu utilizada.
Conceitualmente, comunicação 1 "é o processo de transmissão de
significados sob forma de idéias ou de informações entre pessoas. O verdadeiro intercâmbio de significados abrange mais do que a conversação
entre pessoas. Inclui sombras de significado (ênfase, expressões faciais,
inflexões vocais e gestos não intencionais e involuntários que sugerem
algum significado)".
Se é certo e notório que a comunicação só se efetiva quando a mensagem (aquilo que é visto, ouvido, tocado, etc ... ) for apropriada a quem
recebe (do emissor para o receptor), é fundamental conhecer os meios de

1 Leon C. MEGGINSON et ali. Administração-Conceitos e Aplicações. p. 279.
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comunicação, para sua adequada utilização em contextos instrucionais no
âmbito da Polícia Militar.

1.2. A Comunicação e a Sociedade
José Marques de Melo 2 considera que os problemas sociais e políticos nos países latino-americanos estão diretamente relacionados ao interesse de se criar uma Nova Ordem Mundial de Comunicação, semelhante ao processo de globalização social, onde ocorrem produções culturais
mundiais (agências noticiosas transmitindo via satélite, através da televisão, rádio e Internet para todos os países indistintamente). Considera,
dessa forma, que a comunicação representa uma variável fundamental e
que o comportamento do cidadão é afetado pelas informações que fluem,
sem parar, pelos veículos de comunicação de massa.
Gera-se então um circuito informativo e cultural, influenciando diretamente no pensar, sentir e agir das massas, sendo inconcebível, no
mundo contemporâneo, descartá-lo no diagnóstico da solução dos problemas e tomada de decisões.
No livro "1984" 3 ,lançado em 1949, é mostrado que a sociedade,
em todas as suas atividades, seria controlada por monitores de televisão.
Não muito diferente dos dias de hoje, os veículos de comunicação de
massa não dominam, mas manipulam opiniões, gerando mecanismos de
controle social, conforme os padrões estabelecidos.
A indústria da comunicação é hoje uma das maiores economias
mundiais, sobrepujada apenas pela indústria do petróleo e pela indústria
automobilística. 4
1.3. A Origem do Conhecimento
A comunicação está diretamente relacionada ao conhecimento. O conhecimento, elemento vital de qualquer processo social, é um ato individual, de
apropriação de informações que, processadas, transformam-se em ações.

2 José Marques de MELO. Comunicação na América Latina, Desenvolvimento e Crise. Prefácio.
3 "1984" é um romance futurista escrito por GEORGE ORWELL (1866-1946) que narra o controle da civilização ocidental através dos meios de comunicação (televisão).
4 Jornal Folha de São Paulo. GUIA DO PODER. Caderno Especial-B, p. 2.
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Nesse sentido, o indivíduo busca intencionalmente melhorar seu
desempenho social. O conhecimento implica agir corretamente, com qualidade, competência, eficiência e excelência.
Contudo, quando o indivíduo ainda não conta com o conhecimento
necessário para exercer determinada ação, o erro surge; mas poderá ser
superado quando for promovida a aprendizagem.
Portanto, conhecimento é apropriação de conteúdos.
Apropriar-se é abrir o seu cérebro, o seu sistema nervoso, para o
que possa ser significativo, útil, que o ajude a conviver no mundo
cada vez mais complicado. E isto envolve ciência e tecnologia,
arte, música e uma variedade imensa de conhecimentos que precisam ser apropriados.
A apropriação do conhecimento constitui-se de dois componentes
básicos: compreensão e memória.
A compreensão ocorre quando o indivíduo é capaz de relacionar
idéias, combinando-as, integrando-as e articulando-as. É preciso, também, que relacione essas idéias e informações com as que já possui estabelecendo associações, compreendendo e relacionando informações disponíveis em seu universo cognitivo.
A memória tem a função de armazenar informações. É através dela
que a pessoa resgata fatos, expressões, palavras, sons, imagens, enfim, a
própria história. No entanto, a memória e a compreensão, por estarem
interdependentes, necessitam constantemente ser abastecidas e trabalhadas, através do ato de aprender e informar.
Os conceitos relacionados ao aprender, nos dias de hoje, estão em
constante mutação e renovação.
Acreditava-se, antigamente, que o indivíduo aprendia apenas na
escola pôor intermédio único do professor. No campo profissional não
era diferente. O indivíduo passava por processos formatórios bastante
longos, que correspondiam às necessidades e aos anseios dos sistemas de
produção existentes.
Contudo, ao início do século XX, o comportamento humano foi sensivelmente modificado. Da prensa de Gutemberg à Internet, o homem
teve absoluta certeza que faz parte de uma aldeia global.
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Como diz Paulo Freire: "nós vivemos no mundo e com o
mundo". E que mundo é esse ? Maria Aparecida Baccega5 afirma que
é "aquilo trazido até o horiwnte de nossa percepção, até o universo
de nosso conhecimento. Afinal, não podemos estar "vendo" todos os
acontecimentos em todos os lugares. É preciso que "alguém" os relate para nós. É a partir deste relato, somando os nossos conhecimentos aos conceitos de valores, crenças e costumes, que temos redesenhado as nossas posturas comportamentais, reciclando ou não aquilo
que existia no nosso interior e recriando opiniões e novos pontos de
vista.
Indiscutivelmente, a fonte de conhecimento é busca constante de
informações. Quando nosso tempo de trabalho e de lazer diminuem, frente a inúmeras solicitações, evidencia-se a necessidade cada vez maior de
obtenção de informações 6 • Dessa forma, a informação funciona como
atualizador de conhecimentos, divulgador de novas idéias e integrador de
opiniões.
Ainda no contexto das informações, é importante frisar que o volume de informações, em cada área de conhecimento, determina uma
expansão significativa que possibilita ao indivíduo selecioná-la, muitas
vezes com dificuldade, mas que se apresenta como de utilidade para o
seu dia-a-dia.
Em que pese a dificuldade de identificar o que é útil ou desprezível, não se pode negar que a informação, entendida de forma ampla,
se constitui, na sociedade moderna, em um objeto de primeira necessidade.
Comprova-se, portanto, a inter-relação da informação e conhecimento como forma de armazenamento de tudo que foi adquirido ao longo
de nosso trabalho, de nossa existência. É o fluxo de mensagens que
modifica ou atualiza o conhecimento, comprovando-se que, quando há
sistemas potentes de comunicação, seja ela institucional ou de massa, as
informações tendem a causar efeitos motivacionais que propiciam o aprimoramento do conhecimento humano.

5 Maria A. BACCEGA. Do Mundo Editado à Construção do Mundo. Comunicação e Educação, pág. 07.
6 Maria de Fátima et ai. Vamos Perseguir a Informação. Ibid, Ano II, Número 4, Moderna, p. 52.
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1.4. A Comunicação Como Processo de Interação
A habilidade de se comunicar é a parte básica e fundamental da
experiência humana. É o que ao diferencia totalmente dos demais seres
da natureza.
A possibilidade de uma pessoa se inter-relacionar com outra, através
de inúmeros processos, sejam verbais, corporais ou de qualquer outra
forma é, sem dúvida, um passo para aquisição acumulada de experiências
e conhecimentos conseguidos através do registro de pensamentos e informações, que serão utilizadas oportunamente com outro indivíduo ou com
os grupos sociais com que convive, inclusive em seu ambiente de trabalho, estabelecendo, assim, o que chamamos de processo comunicativo. É
o que estabelece o fenômeno das relações da espécie humana.
Percebe-se que, aà medida que a comunicação interage entre o emissor e o receptor, é possível notar que estão ocorrendo fenômenos relacionados à ampliação do conhecimento, do desenvolvimento individual
(aquisição de valores culturais) e o crescimento cognitivo do ser social.

1.5. A Comunicação Como Mecanismo de Treinamento
O homem deve praticar cotidianamente o exercício da cidadania. A
comunicação favorece esse pensamento. Quando ocorre a interação entre
indivíduos ou entre grupos sociais, estamos treinando o ser social. No
ambiente profissional não é diferente. A comunicação conduz àa assimilação de novos procedimentos e novas experiências que melhoram, não
apenas as relações funcionais, mas principalmente o desempenho e a
confiança entre os funcionários mais antigos e os mais jovens. Enfim, é o
lubrificante que melhora a engrenagem social.
Deve-se ressaltar a importância do treinamento para uma organização, através dos seguintes valores:
produtividade aumentada - um aumento na capacidade profissional
geralmente resulta num incremento, tanto em quantidade como em qualidade, do desempenho profissional;
moral elevado - a posse de habilitações necessárias ajuda a satisfazer certas necessidades humanas básicas, tais como segurança e a satisfação do ego;
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supervisão reduzida - o empregado instruído pode supervisionar a si
mesmo;
acidentes reduzidos - uma instrução apropriada deve reduzir o indíce de acidentes;
aumento na estabilidade e flexibilidade da organização a habilidade da organização em manter sua eficiência constitui-se em estabilidade, e a flexibilidade consiste no ajuste das variações conjunturais.

2.A COMUNICAÇÃO NO CONTEXTO INSTITUCIONAL

2.1. A Comunicação e o Profissional
Qualquer profissional deve estar constantemente informado e bem
orientado, principalmente nos dias de hoje, onde a atualização de processos industriais ou funcionais acompanham a evolução social.
A partir deste processo de evolução, o profissional sente-se motivado e busca participar ativamente, sabendo que pode contribuir e é integrante das coisas que ocorrem no âmbito da empresa ou da sociedade.
Porém, quando isto não ocorre, o profissional é desmotivado, não se
integra socialmente, isola-se ou sente-se inútil, seja institucionalmente ou
socialmente.
Daí o comportamento será o de passividade a tudo que ocorre ao seu
redor, provocando o não fazer ou fazer mal feito.
As formas comportamentais de passividade que expressam o não
fazer, reforçada pela desinformação, podem ser caracterizadas pelos
seguintes pontos 7 :
inércia passiva - caracterizada pelo indivíduo que nada faz (aquele
que adia o máximo a tarefa, ficando sem tempo hábil para fazê-la) e o
que quase faz (começa o trabalho, mas jamais o termina);
movimento hétero-diferenciado - caracterizado pelo fenômeno da
acomodação. Apenas cumprem a ordem emanada. Não havendo ordem,
não agem, não pensam, não participam, não opinam.

7 Kátia Issa Drugg et al .O Desafio Da Educação: Qualidade Total. p. 36.
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movimento generalizado (indiferenciado) - caracteriza-se pela agitação. O passivo, quando pressionado pelo tempo, começa a se agitar, dá
ordens e contra ordens, com o objetivo de evitar fazer o trabalho que lhe
foi determinado. Causa um estado de confusão total e o que determina
não é claro, resultando em cada um fazer o que acha correto.
revoltado passivo - caracterizado pelo incapacitado e o agressivo. O
primeiro reclama muito, mas não faz nada para mudar; somatiza as dificuldades e é sempre omisso. O segundo culpa sempre a todos, agride
aquele que é bem informado e contribui para as mudanças institucionais
e coletivas.
Os exemplos acima retratam como a comunicação pode influir positiva ou negativamente no comportamento social do profissional. O valor
da comunicação ocasiona questionamentos comportamentais indispensáveis, que aprimoram a convivência social tanto no ambiente de trabalho
como nos grupos sociais em que convive.
2.2. A Comunicação nas Organizações
Qual o segredo da eficácia da Comunicação? As comunicações são
básicas para a existência diária das pessoas e das organizações nos dias
complexos de hoje. Assim, considera-se que o termo comunicação nas
organizações incorpora:
sentir o estado das relações ou a falta destas com o público envolvido; e
interpretar este estado em relação à organização.
Qual o papel da Comunicação nas organizações ? O termo comunicação na administração é relativamente novo. A partir da década de 40,
quando as organizações começaram a se preocupar com o valor humano
ou com o consciente das pessoas, ou ainda quando cientistas do comportamento começaram a aplicar suas pesquisas, visando resultados favoráveis, é que o tema começou a ser profundamente abordado.
Daí, percebeu-se que a comunicação é importante para gerentes e é
necessária a todos os empregados.
Percebe-se, dentro destes conceitos, que, à medida que ocorre a
comunicação entre os membros da organização, seja formal ou informal,
seja de subordinado ou superior, os processos produtivos são aprimorados graças à ampliação do conhecimento, desenvovimento individual
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(aquisição de valores culturais) e ao desenvolvimento cognitivo do ser
social, por intermédio de uma adequada comunicação.
Leon G. Megginson 8 considera que os seguintes aspectos dificultam
a comunicação em uma instituição:vários escalonamentos de comunicação - que seguem normalmente na mesma linha da cadeia de comando;
iltrosf de mensagem de caráter subjetivo os escalões intermediários interpretam as ordens da forma que lhes convier;
comunicação essencialmente escrita - tudo é feito por intermédio de
documentos. O resultado é que não há "feedback". Apenas se avalia o
que está no papel.
comunicação essencialmente oral - tudo é feito verbalmente. O
''feedback" é rápido, porém as ordens têm caráter subjetivo e pessoal;
preocupação apenas com o cumprimento da ordem, não importando
a sua interpretação;
desconhecimento das formas de comunicação informal (boatos, diálogos, contatos pessoais entre funcionários), utilizando apenas procedimentos formais.
Se a comunicação é deficiente, as informações são incompletas ou
incorretas, há sempre o espaço para presunções e boatos, que refletirão
uma imagem difusa, distorcida ou ruim.

3. A COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO NA POLÍCIA MILITAR DO
ESTADO DE SÃO PAULO

3.1. A Comunicação e a Orientação no Contexto da Qualidade Total

Dentro dos processos atuais de produção e desenvolvimento, é
comum se afirmar que todos buscam a excelência em atender o cliente
(ou contribuinte) acima das suas expectativas.
Quando isso não ocorre, surgem as críticas naturais referentes ao
mau atendimento por aquela instituição, e não ao personagem que a
representa.

8 Ibid. p. 290
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As instituições começaram a perceber que são duplamente responsáveis: por elas mesmas e por seus funcionários. Então percebem que todo
segmento de aprimoramento e sofisticação de suas atividades passam
obrigatóriamente pelo Homem.
Não existe instituição ou empresa no momento que não esteja preocupada em investir na preparação e treinamento de seus funcionários, de
seus recursos humanos. E as formas são as mais diversas.
Segundo Oberdan Dias Da Silva 9 , a qualidade de vida e do desempenho profissional de cada cidadão depende, fundamentalmente, da qualidade de preparação que ele recebeu. Portanto, as organizações que
almejam sucesso naquilo que fazem, devem se preocupar sobremaneira
com a busca da excelência na qualificação de seus recursos humanos.
Para isso buscam-se métodos e técnicas de sensibilização e motivação do indivíduo, para que ele desempenhe satisfatoriamente as suas
obrigações, sejam elas sociais ou profissionais.
Segundo Carlos Rossini 10 • "um funcionário tende a tratar os clientes assim como ele é tratado. Rossini acrescenta que a qualidade de serviços ao cliente é altamente dependente da forma como os empregados
da linha de frente são tratados, pois as organizações que prestam serviços ruins, freqüentemente tratam seus empregados como se eles não fossem inteligentes ou não tivessem importância".
Para se investir em qualidade de serviço e atendimento é preciso
obter primeiramente um grau de satisfação interna adequada, antes da
satisfação dos clientes. A qualidadell reivindica uma postura básica de
atitudes cuja chave é o envolvimento dos empregados para que exerçam
sua vontade de bem servir, através de um trabalho constante de preparação, informação e comunicação.
É comum acreditar-se que o indivíduo conhece permanentemente
suas atividades e responsabilidades. Aquilo que aprendeu ou em que foi
treinado em determinado período de preparação seria suficiente para
desempenhar sua atividade? Com certeza não. O homem não é uma
máquina que está programada para agir sempre da mesma forma. Mas
algumas empresas ou instituições públicas não pensam assim. Elas enten9 Oberdan Dias da SILVA. Profissionalização do Policial Militar Florestal. PMESP, CA0-1/95, p.17.
lO Ibid.p.18.
U Marcos COBRA it al. Serviços Ao Cliente. Marcos Cobra, p. 03.
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dem que o seu funcionário, após concursado ou formado, estará apto a
saber perfeitamente suas obrigações, e acreditam que quando houver
novas determinações funcionais, todos irão cumpri-las prontamente. Não
percebem, contudo, que muitas vezes, por desatualização, desinformação,
ou mesmo despreparo, o seu funcionário não terá condições de interpretar a norma, muito menos executá-la e, ao consultar seus superiores (que
também fazem parte desse sistema complexo), não obtém respostas plausíveis para a solução de seus problemas. Daí ocorrem interpretações e
procedimentos diversos, diferentes daqueles que a administração deseja.
Se em organizações pequenas ocorrem problemas sérios de comunicação e preparação de seus funcionários, imaginem em uma instituição
como a Polícia Militar, com mais de 70 mil homens, ocupando extensa
dimensão territorial, onde o campo espectral de atuação é imenso, complexo e bastante diversificado.
Com efeito, algumas instituições, objetivando otimizar os canais de
comunicação, procuram dissociá-los dos canais de comando. Dentro
dessa premissa, surge a utilização dos meios de comunicação de massa (a
Televisão e o Videocassete) como formas práticas e viáveis que facilitem
a transmissão de determinações e ordens , muitas vezes se antevendo a
manipulação de opiniões ou informações equivocadas, evitando boatos
ou distorções de comunicação e propiciando uma maior confiança e
segurança de todos.
Toda atividade de informação e preparo de funcionários deve ter
como objetivo final a mudança de comportamento e filosofia do trabalho.
Philip Lesly1 2 considera as seguintes maneiras que podem influenciar na mudança comportamental:
Registrar mudanças num ambiente relevante - local favorável a
mudanças desde que seja agradável e adequado.
Ressaltar padrões existentes de comportamento - determinando qual
o tipo de informação que as pessoas desejam e providenciá-la, ou seja,
ensinar aquilo que o funcionário deseja e necessita aprender e não o que
se pretende ensinar;
Reforçar de forma seletiva atitudes existentes - focalizando pontos
conflitantes do universo cognitivo do indivíduo, objetivando formular
12 Philip LESLY. Op. Cit. p. 69.
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questionamentos que possam contribuir na definição de um novo conceito que antes não estava estabelecido;
Focalizar a atenção - determinando o assunto de maior interesse
que contribui para o desenvolvimento do funcionário;
Ativar atitudes existentes - motivá-lo e sensibilizá-lo engajando-o
quanto à sua importância perante a sociedade e a instituição em que trabalha;
Desenvolver novos interesses e atitudes - motivar o indivíduo, buscando demonstrar novos conceitos e procedimentos a que será submetido;
Sugerir novos padrões de comportamento - a partir do somatório
dos demais processos, buscar estabelecer mudanças de comportamento
dentro do contexto institucional ou social.
Outro aspecto importante é a construção da imagem institucional.
Segundo Domingos Fernandes de Aguiar13 , a imagem é formulada a partir da própria identidade da organização e das informações que as pessoas, comunidade e opinião pública recebem dela.
Outro ponto importante é a Qualidade Total nos processos instrucionais, imprescindível para o desenvolvimento inicial de qualquer programa.
João Catarin Mewmo 14 afirma: "a Qualidade Total é criação de
uma nova cultura organizacional que privilegie a qualidade dos serviços, que respeite seus destinatários, que apoie e promova a mudança,
que valorize a participação, que possibilite a trabalho de equipe, que
gere e utilize informação, que aposte na criatividade e inovação, que
avalie os resultados e que ouse sem limites. Mezomo considera ainda
que a implantação da Qualidade Total implica em mudanças de valores
e apoio dos dirigentes da organização; destacando que a garantia do
sucesso reside na introdução de nova visão cultural, que passa a ser
assimilada por todos os envolvidos no processo. Os dirigentes superiores
acreditando, estimulam os demais e apóiam o processo que, sendo duradouro, só traz benefícios".
Indiscutivelmente o tema Qualidade Total é estudado e debatido,
constantemente, como metas a serem atingidas por todas as instituições.
Mas o caminho para atingir essas metas passa obrigatoriamente pela ins-

13 Domingos F. de AGUIAR. Imagem da PMESP: Propostas de Melhoria. PMESP, CSP - II/93, p. 14.
14 Oberdan Dias da SILVA. Op. Cit. p.18.
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trução, orientação e treinamento. Somente essas atividades seriam capazes de preparar as instituições e pessoas para os grandes desafios do contexto social.
Portanto, não basta ser bom naquilo que se faz. O que se exige é que
deva ser ótimo. As empresas que não pensarem assim estão fadadas ao
fracasso e ao desaparecimento. A Polícia Militar não está excluída deste
processo.
3.2. A Comunicação e Instrução do Profissional de Polícia

O homem profissional, no caso o policial militar, guardião da segurança - um dos princípios básicos da existência humana - convive diretamente com um universo de informações e desinformações no contexto
social e institucional com tamanha velocidade que os procedimentos instrucionais e de orientação do policial militar convencionados e formais
não atendem às expectativas esperadas pelo cidadão-policial, criando
frustrações e sensações de descrença na sociedade e na Instituição, não
satisfazendo também suas necessidades individuais.
Neste contexto, a PMESP busca mecanismos cada vez mais eficientes com o objetivo de aprimorar a orientação social e individual do seu
contingente policial, procurando informá-lo e instrui-lo no seu próprio
ambiente de trabalho, mesmo competindo com os meios de comunicação
de massa, que muitas vezes causam fatores negativos no pensar ou agir
do profissional de segurança pública.
Desacreditado como cidadão, desmotivado como policial, o profissional passa a ter comportamentos inertes e passivos, que estimulam "o
não fazer" ou "fazer malu feito".
A Polícia Militar, devido a seu espectro de atividades, necessita permanentemente de mecanismos que informem, orientem e instruam seu
contingente, com temas técnico-profissionais concernentes aos fatos
atuais do contexto social onde atua.
Contudo, a Instituição sempre careceu de mecanismos ágeis que
possibilitem um adequado preparo da tropa.
Os Programas Padrão De Instrução (PPI-PM) ,elaborados com o
objetivo de disciplinar as atividades no âmbito da Corporação, buscam
atender completamente às metas. Contudo, enfrentam algumas dificuldades devido aos seguintes fatores:
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a falta de efetivo, ou claros existentes, acarretando prejuíws ao
desenvolvimento do ERP, visto que as OPM priorizam o policiamento;
alguns Comandos consideram a instrução secundária (só se houver
possibilidade);
a falta de recursos provocando prejuíws ao desenvolvimento da
instrução de qualquer forma ou de qualquer nível;
a descentralização da instrução sem um controle adequado dos
comandos, gerando desmotivação e falta de doutrina.
Outro ponto importante é que a Polícia Militar oferece anualmente
uma gama de cursos nas áreas de formação, especialização, aperfeiçoamento e complementação profissional. Contudo estes cursos não atendem, em sua totalidade, àa expectativa e à demanda da instrução e do
ensino necessárias aos policiais militares para o aprimoramento de sua
atividade profissional, visto que não atingem a totalidade de seu efetivo
de 87 .687 homens.
3.3. A Importância da Instrução
O país atravessa constantes e sérias transformações no campo social
e político, e isso acaba refletindo interna e externamente na Instituição. O
policial, aàs vezes ignorante, sem instrução, sem base legal para poder
agir, sem formação física, moral ou intelectual, está fadado a cometer os
mais diversos erros, as mais diversas barbaridades e arbitrariedades, concluindo que está correto em seu agir. Neste proceder, muitas vezes, destrói sua carreira, sua imagem e a da sua Instituição onde trabalha, não
cumprindo o papel para o qual que foi preparado, designado e pago.
Daí vem a importância da instrução, que é, em síntese, a educação
continuada e permanente de tudo aquilo que o policial aprendeu no período de formação. A instrução consiste em manter o homem informado,
atualizado e orientado sobre o que se passa em sua volta; dar a ele a
noção exata do seu papel na sociedade e o que a esta dele espera, fornecendo-lhe condições físicas e intelectuais necessárias para o desempenho
de seu papel.
Mas a carência de instrução é sintomática. O policial militar, no seu
dia-a-dia, empenha-se em adquirir informações muitas vezes por necessidade funcional ou mesmo para melhorar seu relacionamento social. Isto é
percebido no momento em que se desenvolvem satisfatoriamente os
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Programas Padrão de Instrução (PPI-PM) e as preleções diárias à tropa
de serviço. Na oportunidade, os comandantes e os graduados procuram
interagir com seus subordinados trocando experiências, sanando dúvidas
e fornecendo orientações gerais indispensáveis para o desenvolvimento
do serviço.
Mas a realidade Institucional muitas vezes apresenta uma gama de
dificuldades próprias e enraizadas dentro de conceitos preestabelecidos,
que impossibilitam a instrução em algumas situações, representadas
pelos seguintes fatores:
falta de mentalidade de instrução - alguns consideram um castigo.
O grau de importância não é devido, principalmente pelos escalões de
chefia e comando;
falta de incentivos - o policial não vislumbra a instrução como um
benefício para a melhora de sua atividade. A instrução é meramente um
acréscimo na sua carga horária de trabalho;
acúmulo de funções dos responsáveis pela instrução - o oficial ou
responsável pelo desenvolvimento da instrução não consegue priorizá-la
devido aos diversos encargos e determinações emanadas pelo escalão
supenor;
falta de tempo - devido ao grande emprego da tropa, e ao tempo
indisponível da folga do policial, toma-se quase impossível ministrar
alguma instrução;
carência de Efetivo - como sempre está em déficit, fica difícil dar
instrução para poucos policiais;
ausência de controle da instrução - como não há controle, não há
motivação. Isto é evidenciado pelo fato de que a instrução depende diretamente do acompanhamento do comandante em qualquer escalão, dentro de parâmetros normativos, e não por convicções pessoais. O que
ocorre na realidade é que, como existe um despreparo também do comandante, ele ignora e não exige, porque sabe que será solicitado tanto por
seus subordinados como por seus superiores.
3.4. O Instrutor e Seu Papel
O instrutor é acima de tudo um educador. O educador é aquele que

direciona e estimula o crescimento do educando.
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O instrutor deve ter competência e capacidade para incentivar, motivar, direcionar, preparar e orientar o instruendo, através de um apurado
senso de responsabilidade e necessário entendimento do assunto em que
está explanando. Isso possibilita uma adequada receptividade no assunto,
o que propicia a interiorização de conteúdos indispensáveis para o desenvolvimento funcional do indivíduo.
O instrutor é criativo, participativo e integrativo. É o principal responsável pelo início do processo de mutação e desenvolvimento de qualquer instituição.
Na Polícia Militar convencionou-se dizer que o instrutor é o oficial
integrante de um centro de formação ou de uma escola. Também é. Mas
o comandante de um fração de tropa ,administrativa ou operacional, oficial ou graduado, deve entender que seu papel chega a ser tão importante
quanto os demais, porque o instrutor de uma escola de formação tem por
obrigação preparar o cidadão-policial para a sua missão; o comandante
de uma determinada tropa tem por missão manter o policial-cidadão
preparado para a missão.
Portanto, é através do instrutor que o policial militar conseguirá
interiorizar conceitos e valores fundamentais para o desempenho de sua
função: honestidade, lealdade, coragem, profissionalismo, urbanidade e
sentimento de dever.

3.5. A Importância da Preleção Diária
As preleções diárias, ao início do quarto de serviço, são fundamentais. Tem por objetivo orientar, atualizar e informar os policiais militares
de procedimentos, normas, ordens, determinações e aspectos necessários
para o desenvolvimento prático da atividade policial.
A instrução, dada na preleção ao patrulheiro, atende às necessidades do
cotidiano referentes às peculiaridades locais e de momento, realizadas antes,
durante ou após o serviço diário pelo contato direto dos superiores com os
subordinados. Assim, constitui-se em instrumento fundamental para fortalecer o enquadramento, a interação, coesão, espírito de corpo e conhecimento
técnico-profissional do homem, dentro de características informais, semelhantes às utilizadas pelos veículos de comunicação de massa.
A obrigação de prelecionar é, como norma usual, do comandante,
do oficial ou do graduado mais antigo.
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Mas o que ocorre é que, em alguns casos, as preleções são muito
aquém das expectativas; não existe um preparo, ou planejamento. Isso
acarreta descontinuísmo na atividade de orientação e informação do policial, fazendo com que ele aja empiricamente.
A preleção deve ser vista como segmento celular de qualquer processo que leve à modificação e padronização de comportamentos. É a
oportunidade que o comandante tem de se integrar e interagir com o seu
grupo, reconhecendo e identificando as dificuldades pessoais e funcionais dos indivíduos. E isto não depende de tempo; depende de vontade e
criatividade. Vontade de querer fazer e criatividade por querer realizar.
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V. INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO

Divisão de Meios de Comunicação da Missão NorteAmericana de Cooperação Econômica e Técnica no
Brasil (Ponto IV).

Sumário

Prefácio. 1. A Importância da Investigação de Acidentes. 2.
"Nãos para Investigadores. 3. Motivos da Investigação de
Acidentes. Tipos de Investigação de Acidentes. 4. Proteção da
Vida e do Patrimônio. 5. Coleta de Provas - Determinação da
Causa. 6. Causas - Resultados. 7. Generalidades. 8. Preenchimento do Boletim de Informação.

PREFÁCIO

O presente trabalho foi preparado com vistas a um manual básico de
treinamento sobre investigação de acidentes de trânsito e objetiva o aperfeiçoamento dos serviços policiais que se destinam à elucidação de acidentes de trânsito em geral. Destina-se à suplementação dos ensinamentos ministrados em salas de aulas e, bem assim, servir como fonte de
referência e consultas por parte de delegados, peritos criminais, investigadores e policiais em geral, os quais, para fins do presente Manual,
estão englobados na denominação genérica de "policial".
Trata-se de um trabalho destinado ao treinamento preliminar de policiais que se dedicam à investigação de acidentes e que deverá ser complementado por treinamento em serviço mais adiantado e especializado.

1. A IMPORTÂNCIA DA INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES

A importância da investigação de acidentes; comparada a outros
tipos de serviço policial, toma-se flagrante pelo exame das estatísticas.
Os acidentes de trânsito tem causado maior número de vítimas de feri-
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mentos, casos fatais e prejuízos econômicos, do que todos os outros tipos
de acidentes juntos.
A investigação de acidentes é extraordinariamente importante como
um serviço público que é prestado às pessoas envolvidas em acidentes,
bem como a seus representantes e à própria nação. Os relatórios que são
preparados sobre os resultados de investigações de acidentes, constituem
a única fonte de informações completas e imparciais de que dispõem as
pessoas interessadas. Dentre essas, incluem-se as pessoas envolvidas nos
acidentes; as companhias de seguros, em vista de seus compromissos
financeiros; e outras pessoas e organizações legitimamente interessadas. A
investigação de acidentes constitui a pedra fundamental dos alicerces de
qualquer projeto sobre supervisão de trânsito. Sem informações precisas,
sobre as quais basear o planejamento, essa função não pode desenvolverse precisa e progressivamente. O administrador de trânsito é o arquiteto
responsável pela edificação e manutenção do programa de supervisão de
trânsito. Ele depende do investigador de acidentes como um dos engenheiros de estrutura, e sem os esforços sinceros e competentes desse investigador, o projeto delineado e erigido ruirá inevitavelmente.
A investigação de acidentes não só é importante; é interessante; provavelmente a mais interessante fase das atividades de trânsito. O policial
trata de problemas humanos, fragilidades humanas e sofrimentos humanos e presta, ainda, um serviço à humanidade. Sua pronta ação pode,
diretamente, salvar uma vida e, indiretamente, muitas vidas podem ser
preservadas como resultado de seus esforços. Cada investigação representa um novo desafio que requer um máximo de experiência, habilidade
e conhecimentos.
Devido à falta de motivo, a investigação de acidentes de trânsito
torna-se mais trabalhosa do que certos tipos de investigação policial.
Ninguém deseja envolver-se em acidente. Se a ocorrência for planejada,
o fato já não constituirá acidente. O Dicionário Universitário Americano
define um "acidente" como sendo "um acontecimento indesejado ou
infeliz; casualidade; desgraça; qualquer fato que aconteça inesperadamente, sem desígnio, ou por acaso". O elemento surpresa faz parte de
qualquer acidente de trânsito. É muito fora do comum envolver-se
alguém em acidente por desígnio, embora conste que isto já aconteceu.
A investigação de acidentes oferece um desafio ao policial e proporciona-lhe ilimitadas oportunidades de aplicar sua iniciativa e senso práti-
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co comum. Nessa atividade, ele trata com pessoas sob diferentes estados:
as que estão emocionalmente excitadas; as que tenham sido feridas; as
cujos entes queridos tenham sido feridos ou mortos; e, na melhor das
hipóteses, as que estão preocupadas com as despesas em perspectiva,
devido a danos materiais em seus veículos. Ele toma-se o protetor dos
prejudicados e o anjo que presta assistência imediata aos feridos. O
público encara com simpatia suas providências para desembaraçar o trânsito e auxiliar as vítimas do acidente. Esta é uma ação positiva; ele está
fazendo algo pelo público; é uma ação correta; o povo pode ver o que ele
está fazendo; isto apresenta o policial sob um aspecto favorável, que é o
de assistência em hora de necessidade.
Muitas detenções de vulto são efetuadas logo após a investigação do
acidente. Entre essas incluem-se detenções por dirigir em estado de
embriaguês, homicídio culposo, atropelamento e fuga, dirigir pondo em
perigo a segurança alheia e, bem assim, furto de veículo e outros delitos.
Evidentemente, grande cuidado deve ser dedicado à preparação do I?rocesso. As provas essenciais devem ser reconhecidas, identificadas e cuidadosamente preservadas. O policial deve ter todo o cuidado em fazer
uma investigação completa; ele deve preparar o caso meticulosamente e
deve ir até o fim, comparecendo ao julgamento na melhor das condições.
Caso compareça de modo pouco convincente, o culpado poderá livrar-se
da punição; o inocente poderá sofrer constrangimento público; e ele, o
policial, terá deixado de cumprir seu dever para com o povo, cujo direito
ele jurou defender, proteger e observar.
Nos casos civis resultantes de acidentes, os tribunais vieram a
depender do policial investigador como fonte de testemunho imparcial e
fundamentado. O investigador deve ter isto sempre em mente e compreender que uma investigação mal feita, assim como uma fraca apresentação das provas, logo destruirão o que ele levou anos para adquirir.
Todo policial constata que as investigações de acidentes tomam a
maior parte de seu tempo. Quanto melhor conhecer ele o procedimento
certo, mais digno de confiança será seu relatório e mais agradável será
seu trabalho. Quando se está familiarizado com uma tarefa é bem mais
fácil executá-la.
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2. "NÃOS" PARA INVESTIGADORES
Como qualquer outra diligência, a investigação de acidentes também tem seus engodos. Os seguintes "nãos" para investigadores são apresentados na esperança de que alguns dos lapsos mais comuns possam ser
evitados:
1. Não discuta o acidente com pessoa alguma estranha à polícia ou
ao caso. A investigação é parte do trabalho designado e deve ser tratada
como tal.
2. Não tome partido em um acidente. O investigador não é um árbitro ou juiz e sim um apurador de fatos.
3. Não diga a nenhum dos participantes que ele está fora de suspeita.
4. Não diga a ninguém que o acidente foi causado por ele ou ela, ou
que a culpa cabe a este ou àquele. Os assuntos relacionados à culpabilidade ou responsabilidade de cada indivíduo escapam ao objetivo da
investigação. São assuntos da alçada de um juiz ou júri.
5. Não diga a ninguém que você terá prazer em servir como testemunha, para ele ou ela. Se tiver que servir como testemunha, você será
intimado a não fazê-lo em favor de pessoa alguma. Seu testemunho deve
ser prestado honesta e imparcialmente, deixando que as peças se encaixem onde bem se encaixarem.
6. Não mencione contas de garagem ou consertos, ou responsabilidade civil. Esses particulares não fazem parte da investigação.
7. Não participe de nenhuma espécie de discussão sobre a multa
provável ou possível. Isto caberá ao tribunal competente.
8. Não se precipite nos julgamentos quanto à causa. Apure os fatos
primeiro; levante todas as provas materiais, circunstanciais e testemunhais;
analise a situação; aí, então, após certificar-se de tudo, tome a decisão.
9. Durante toda a investigação, não aja de outra maneira que não a
de um imparcial representante do povo. Sua única finalidade é a de atuar
exclusivamente como um apurador de fatos.

3. MOTIVOS DA INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES

Há três motivos igualmente importantes para a investigação de acidentes. Em primeiro está a função policial básica de proteção da vida e
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do patrimônio. A segunda,ftlzão está em 1:ieterminar as causas do acidente. Isto é necessário a fim de coligir as informações de que a Polícia
necessita para desempenhar suas funções precípuas, conforme estabelece
o Código Nacional de Trânsito e a demais legislação em vigor. A terceira
razão consiste na coleta das provas para processamento de indivíduos
culpados pela infração de qualquer lei e conseqüente contribuição para a
ocorrência do acidente.
Considerando que o êxito de qualquer programa de prevenção de acidentes depende de investigações e relatórios completos, torna-se necessário distinguir entre relatar um acidente e investigá-lo. É relativamente
simples ir ao local do acidente e determinar onde e quando ele se deu, o
que aconteceu e quais as pessoas envolvidas, e registrar esses dados num
formulário impresso. Isso, entretanto, não é investigação de acidente.
Aproxima-se mais de uma reportagem jornalística. Conseguidos esses
dados, o policial deve coligi-los, mas a parte essencial de seu trabalho está
em determinar como ocorreu o acidente e por quê. É nessas duas questões que se verificará o êxito ou fracasso do investigador.

4. TIPOS DE INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES

Por investigação normal de acidentes compreende-se a investigação
dos acidentes em que os principais participantes são encontrados no local,
os veículos acham-se aproximadamente na posição em que pararam, as
provas materiais inalteradas e as testemunhas possivelmente presentes.
Acidentes comunicados ou investigados tardiamente, são aqueles
em que o conhecimento do acidente e a investigação correspondente,
caso realizada, se verificam após algum espaço de tempo.
Atropelamento e fuga é o acidente em que o condutor causa danos
ou ferimentos, conscientemente, e abandona o local sem identificar-se.

5. PROTEÇÃO DA VIDA E DO PATRIMÔNIO

Em uma investigação normal de acidente de trânsito, há várias
medidas que podem ser convenientemente agrupadas sob o aspecto geral
da proteção da vida e do patrimônio, que é um dos três motivos básicos
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da investigação. Nem todas essas medidas se fazem necessárias em toda
investigação de acidente e nem são elas sempre executadas dentro de
uma determinada ordem cronológica. O que importa ao policial ter sempre em mente, é que cada investigação deve ser avaliada à luz de cada
uma dessas medidas, atribuindo principal prioridade àquela que, em cada
caso, avulta-se de maior importância. O melhor procedimento é o procedimento planejado e que possa ser adaptado a cada circunstância.
Antes de ser iniciada qualquer investigação, o policial deve estar no
local. Por conseguinte, torna-se essencial que ele chegue ao local incólume. Há muitas razões para que uma investigação seja realizado o mais
cedo possível após a ocorrência do acidente. Depreende-se então, que sua
pronta chegada ao local é igualmente importante. O que todo policial
deve fazer primeiramente, é alcançar o local com segurança, porém
rapidamente.
Uma vez que o acidente haja ocorrido, nada há que o policial possa
fazer para evitá-lo; ele deve levar isso em consideração e proteger sua
vida e a dos demais, dirigindo a uma velocidade que não ofereça perigos.
A sujeição a riscos desnecessários pode levar o próprio policial a envolver-se em um acidente de trânsito. Isto não somente retarda a investigação do acidente cuja apuração lhe foi confiada, como ainda acarreta mais
um acidente a ser investigado. Relações públicas negativas podem resultar do conhecimento de que um policial envolveu-se em acidente, fatal ou
com vítimas, quando a caminho do local do acidente original.
Os condutores de veículo de patrulha devem lembrar-se de que servem de exemplo a outros condutores. As sirenes e as luzes vermelhas
destinam-se à proteção do policial e dos outros viajantes das estradas. A
existência e utilização das mesmas não conferem ou implicam o privilégio de dirigir negligentemente. Os condutores de veículos de emergência
cedo aprendem que a sua segurança depende de seus julgamentos pessoais e hábitos em dirigir com cuidado e não do público motorista, grande parte do qual dificilmente consegue fazer face aos problemas comuns
de direção de veículos, sem falar nos problemas que os veículos de emergência apresentam. É sempre melhor atender com alguns minutos de
atraso a um chamado de emergência, do que causar um acidente e ferir
alguém ou nem mesmo chegar ao local.
A chegada do policial é necessária para proteger o local e o trânsito,
preservar as evidências que poderiam se perder e, em alguns casos, salvar
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vidas mediante socorros de emergência. Às vezes, outro acidente poderá
ocorrer devido à obstrução do trânsito. O congestionamento de trânsito
sobrevém, geralmente, cabendo ao policial procurar restaurar a circulação normal dos veículos. Sua imediata chegada ao local evitará irritações
por parte dos motoristas, bem como a deterioração das relações com o
público. Para as pessoas envolvidas num acidente, o tempo corre. Cada
minuto que elas esperam parece mais longo do que realmente é . Elas
estranham o fato e, às vezes, expressam em altas vozes, suas suposições
sobre o que está atrasando o policial. Igualmente importante é o fato de
que certas testemunhas, possivelmente de grande utilidade, poderão tornar-se impacientes e deixar o local após satisfazerem sua curiosidade,
deixando o investigador, por conseguinte, de auferir o benefício de informes que, do contrário, lhe seriam fornecidos.
A consecução desses objetivos aparentemente diametralmente opostos, constitui um desafio ao policial. Uma das maneiras de atingi-los consiste em planejar sua chegada ao local pelo caminho mais rápido, que não
é, necessariamente, o mais curto. Todo policial deve conhecer bem sua
área de serviço - os cortes, contornos, zonas de construção e zonas congestionadas. Alguns segundos dispendidos no planejamento do melhor
itinerário a seguir poderá economizar minutos de viagem perigosa em
alta velocidade. O policial deve lançar-se ao trabalho imediatamente após
o recebimento da chamada. Uma curta demora em iniciar o trabalho terá
que ser recuperada na estrada, e uma demora prolongada significa perda
de tempo que jamais poderá ser recuperado.
Ao chegar ao local, o policial deve estacionar sua viatura segura e
convenientemente. Deve-se atender à segurança do policial, do carro de
patrulha e do trânsito em geral. Em vez de estacionar no lado oposto ao
do acidente, de modo a ter que cruzar o trânsito toda vez que tiver que
voltar à viatura, o estacionamento no mesmo lado em que se deu o acidente é mais seguro e conveniente. O estacionamento correto permite a
utilização das lanternas de aviso da viatura de patrulha para proteger o
local. A segurança e disponibilidade dos equipamentos existentes nesse
veículo devem ser consideradas, pois serão utilizados o rádio, os sinais
luminosos, os equipamentos de socorro de emergência, e outros similares. Acresce, ainda, que os equipamentos não vigiados oferecem um
incentivo a saqueadores em potencial. Estacionando com segurança, o
investigador ajudará a estabelecer um sistema seguro de estacionamento
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e travessia, e sua tarefa será grandemente facilitada se ele tiver os vários
objetos de que necessita em lugar de fácil acesso e onde possam ser
vigiados.
É necessário proteger o local do acidente a fim de evitar a ocorrência
de outros acidentes e preservar as provas de que o investigador necessitará.
Para tanto, à noite ou em local de pouca visibilidade, deve-se assinalar o
local com sinais luminosos. Deve-se dedicar toda a atenção à colocação
dos sinais luminosos de modo que os motoristas que se aproximam tenham
tempo de diminuir a marcha antes de atingir o obstáculo, e bem assim
canalizar o trânsito para um caminho seguro em tomo do local do acidente.
Talvez haja necessidade de fazer o trânsito circular em volta do local. Em
muitos casos, alguns transeuntes se oferecem para auxiliar e, caso se aceite
essa ajuda, eles devem ser bem instruídos sobre o que fazer; caso contrário,
seus esforços mal orientados poderão prejudicar, em vez de auxiliar o serviço. Deve-se procurar conservar os curiosos em local seguro. Isso, às
vezes, acarreta problemas extremamente difíceis à investigação.
Caso o pavimento tenha sido respingado de óleo ou gasolina, talvez
seja necessário requisitar equipamento contra incêndio para limpá-lo desses respingos, ou talvez haja necessidade de se colocar areia sobre o
pavimento a fim de eliminar o perigo. Onde quer que exista o perigo de
incêndio, oriundo de gasolina, gás petrolífero liqüefeito ou fluidos semelhantes, deve-se ter cuidado ao fazer a disposição dos sinais luminosos;
curiosos devem ser prevenidos sobre o perigo de fumar nas imediações e,
se necessário, deve-se afastá-los do local.
Caso haja feridos, será necessário aplicar socorros de emergência.
Em alguns casos, isto pode constituir a necessidade mais premente do
momento e devem ser aplicados sem demora. Em outros casos, em que
os ferimentos não apresentam gravidade, a proteção do local poderá figurar como prioritária. A manipulação de sinais luminosos e o desvio do
trânsito enquanto alguém está sofrendo grave hemorragia seriam indubitavelmente considerados cronologicamente errados em um trabalho dessa
natureza, tanto quanto o seria a dedicação de especial atenção a alguma
arranhadura antes de proteger um local que esteja obstruindo uma pista
de alta velocidade em local de pouca visibilidade. O policial deve considerar cada situação de acordo com suas circunstâncias próprias. As providências mais prementes devem ser tomadas primeiro, independentemente de sua colocação na lista de providências a tomar. Deve-se requisi-
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tar uma ambulância caso necessário. Essa é uma das primeiras providências caso haja feridos graves. Em caso de acidente absolutamente fatal, o
serviço médico legal deve ser notificado. Qualquer dúvida quanto a se a
vítima está morta ou viva deve ser resolvida de modo a não prejudicá-la
caso haja equívoco no diagnóstico. Em outras palavras, a vítima deve ser
tratada como se estivesse viva a menos que, pela evidente natureza dos
ferimentos, não reste a menor parcela de dúvida de que já esteja sem vida.
O policial deve zelar pelas propriedades dos feridos. Tal vez seja
necessário um carro-guincho, e o mesmo deve ser requisitado assim que
se puder fazê-lo convenientemente. Se possível, deve-se verificar qual a
preferência do condutor acidentado quanto ao serviço de guincho e requisitar o serviço escolhido. Nos casos em que o condutor acidentado não
está em condições de cuidar de seu próprio veículo e o policial ordena
seja este guardado para fins de segurança, deve ser preparado um relatório sobre o veículo, com discriminação de seus conteúdos, sendo esse
relatório assinado, como prova de recebimento, pelo condutor do carroguincho requisitado para a remoção do veículo acidentado.

6. COLETA DE PROVAS - DETERMINAÇÃO DA CAUSA

As demais fases da investigação enquadram-se no capítulo sobre a
coleta de provas para o inquérito policial e a determinação da causa ou
causas do acidente. Essas duas providências são comuns às investigações
de acidente e não podem ser apartadas. Elas andam de mãos dadas. As
provas sobre a causa levarão à infração cometida. Com base nas provas
materiais e nos depoimentos de testemunhas e participantes, o investigador deve determinar as causas do acidente, conservando em mente que,
provavelmente, haverá mais do que uma causa em qualquer acidente
exceto os de pequeníssimo vulto, e que nos casos que envolvem mais do
que um veículo, talvez mais do que uma infração tenha sido cometida
pelos respectivos condutores.
Há três fatores que devem ser considerados em qualquer acidente - a
via pública, o veículo ou veículos e as pessoas envolvidas. Em todos os
três deve-se procurar evidências físicas. Sendo impossível reunir todos os
fatos sobre todas as ocorrências, o investigador deve, não obstante, procurar reunir todos os fatos pertinentes ao caso. Se ficar evidenciada a
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comissão de uma infração, deve-se envidar todo o esforço a fim de recolher suficientes provas comprobatórias dos elementos dessa infração.
De um modo geral, no princípio da investigação, o policial já começará a formar uma opinião sobre o que aconteceu e procurará obter provas
para confirmá-la. Nessa fase, o policial deve ter o cuidado de não negligenciar provas que não concordam com sua teoria. Evidências tendentes a
anular suas impressões iniciais podem, não obstante, ser muito importantes. Nem sempre alguma causa é o que aparenta ser. O policial jamais
deve procurar deturpar os fatos para que esses se ajustaem à sua teoria.
Sua opinião deve ser ajustada para corresponder aos fatos. Ele nunca deve
hesitar em admitir provas em contrário ou divergentes, não importa quão
certo e esteja de que o acidente ocorreu de modo diferente. Isso eqüivaleria a dizer: "Não me confunda com fatos; minha opinião já está formada".
Cada fato, cada depoimento, e cada fragmento de evidência, deve
ser analisado e avaliado a fim de se obter um quadro realístico da ocorrência. Ao iniciar os trabalhos, o policial defronta-se com um resultado.
Passo por passo, ele deve trabalhar retrospectivamente, partindo daquele
resultado, a fim de determinar as causas. Ele deve começar pelo "o que"
da ocorrência, a fim de determinar, tanto quanto possível, o "como" e o
"porquê".
A prirp.eira medida plausível consiste em localizar e interrogar condutores e testemunhas: isso é feito fazendo-se uma rápida averiguação
preliminar para certificar-se de que todos os condutores encontram-se
presentes, procurando-se presentes,, procurando-se , a seguir, arrolar testemunhas. O policial encarregado deve apreender as licenças de cada um
dos condutores, determinar qual o veículo que cada um dirigia e, a seguir,
localizar pessoas que possam haver presenciado a ocorrência do acidente.
Muitas pessoas podem permanecer no local do acidente até a chegada da
polícia, para então abandoná-lo antes que o policial tenha tido a oportunidade de interrogá-las. A localização, sem delongas, dessas pessoas, poderá proporcionar ao investigador dados que não lhe seria possível obter em
caso contrário. O policial que iniciar o processo de arrolamento de testemunhas perguntando: "Alguém testemunhou a ocorrência do acidente?",
provavelmente não terá muito êxito em sua pesquisa. A palavra "testemunha" ressoa desagradavelmente nos ouvidos de muitas pessoas. Elas já
se habituaram, devido a filmes cinematográficos e outras diversões públicas, a imaginar as testemunhas em juízo sendo atormentadas e martiriza-
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das pelos promotores e pelos advogados de defesa ao ponto de completa
aflição, de modo que não querem nada a ver com esse assunto. A "abordagem" indireta apresenta, inerentemente, bem melhores resultado. O
policial deve saber dos condutores, se possível, qual foi a primeira pessoa
que eles viram ou com quem conversaram logo após o acidente e, a
seguir abordar essas pessoas e inquirí-las sobre o que viram. É possível
que elas digam que o acidente já havia ocorrido quando chegaram ao
local; entretanto, talvez possam fornecer informações sobre quem estava
lá quando de sua chegada. Portanto, pode-se, assim, descobrir uma testemunha indiretamente. Freqüentemente, enquanto presta socorro de urgência ou executa alguns dos outros serviços pertinentes às investigações, o
policial poderá ouvir alguém fazer comentários sobre como ocorreu o
acidente . Essa pessoa poder ou não ser uma testemunha. Ela poderá
haver falado com alguém que tenha, realmente, presenciado o acidente, e,
por conseguinte, esse é também um método de localizar testemunhas. A
verificação e anotação das licenças dos veículos estacionados por perto
do local do acidente poderá vir a ser de grande utilidade. É bem possível
que os condutores desses veículos tenham sido os primeiros a chegar.
Mesmo que não se possa arrolar testemunhas no local, o contato com
essas pessoas em data posterior poderá revelar que uma ou mais delas
testemunhou o acidente. Entretanto, testemunhas devem ser arroladas o
mais cedo possível devido à tendência geral em abandonar o local após
haver passado a emoção, e, ainda, considerando que os depoimentos
prestados no local podem ser de utilidade no que se refere ao fornecimento de indícios que poderão desenvolver-se durante o interrogatório dos
condutores, podendo, inclusive, sugerir provas materiais que o investigador ainda poderá recolher.
Em todos os contatos com testemunhas comprovadas ou testemunhas
em potencial, o policial deve agir com tato, diplomacia e compreensão.
Deve-se ter em mente que ele estará perguntando alguma coisa a alguém
que não tem nenhuma obrigação de lhe dizer o que sabe. Seu auxílio
poderá ser de grande utilidade, se dado livremente, mas, caso essas pessoas sejam coagidas ou intimidadas a prestar um depoimento, seus sentimentos de ressentimento para com o interrogador destruirá, possivelmente, o valor de qualquer depoimento que ele consiga arrancar-lhes.
Os condutores devem ser minuciosamente examinados quanto ao
seu estado físico. A intoxicação constitui estado que freqüentemente se
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altera rapidamente. O exame de dosagem alcoólica deve ser realizado
sem demoras desnecessárias. O estado do condutor à hora do acidente é
que é importante, não seu estado uma hora ou duas após a ocorrência do
acidente.
No princípio dos trabalhos deve-se determinar se se trata de caso de
atropelamento e fuga, pois os procedimentos para esse tipo de investigação diferem daqueles relativos à investigação de acidentes comuns. O
tempo é fator de grande importância, de modo que, quanto antes se puder
aplicar os procedimentos de atropelamento e fuga, maior será a possibilidade de apreensão do infrator.
O segundo fator a ser considerado é o próprio veículo. Muitas provas
poderão ser encontradas examinando-se acuradamente e testando-se os veículos envolvidos no acidente. Deve-se determinar se todos os danos visíveis resultaram, realmente, do acidente em questão. A localização exata e a
extensão dos danos devem ser registradas e anotadas. A existência de páralamas amassados e vidros quebrados que não se vinculam ao acidente pode
ser resultante de acidente anterior. Danos recentes, não ligados ao acidente
em foco, podem conduzir à elucidação de caso anterior de atropelamento e
fuga. É possível que haja discrepâncias no depoimento do condutor, sendo
que os danos que ele não conseguir explicar poderão levar à verdadeira
causa do acidente. Deve-se fazer uma verificação dos instrumentos mecânicos, freios, lantemagem, faróis, limpadores de pára-brisa, indicadores de
direção e espelhos retrovisores, a fim de determinar se estão em bom estado. Em alguns casos, a validez das carteiras de habilitação do condutor está
limitada a veículos equipados com determinados dispositivos de segurança;
havendo tais restrições, deve ser verificado se tais dispositivos de segurança são empregados conforme exigido. O estado de cada pneu deve ser examinado e feita uma verificação da parte dianteira, desde que os danos não
sejam de tal monta que se tome impossível a realização do teste. O depoimento do condutor poderá fornecer ao investigador uma pista sobre o que
deve ser procurado. Os freios podem se encontrar falhos, defeituosos ou
inadequados. Perda de controle pode indicar desgaste no conjunto do
volante. É mais provável que um rompimento recente no mecanismo de
direção seja um resultado do acidente em vez de causa. Outros pontos a
serem verificados são: falta de dispositivos de segurança em veículos
comerciais, equipamento inadequado de iluminação, limpador de párabrisa defeituoso e obstruções à visibilidade. Pneus defeituosos são freqüen-
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temente apresentados como causa do acidente, mais freqüentemente constituem resultado do mesmo e não causa. O policial deve saber se algum
defeito no veículo contribuiu para o acidente, pois, mais tarde, no desenrolar do processo, o condutor poderá alegar defeitos no veículo em sua defesa. Caso o policial não tenha verificado isso, ele não estaráentrara em condições de refutar esse tipo de argumentação. Entretanto, tendo examinado
detidamentedteidamente o veículo, ele poderá esclarecer quaisquer dúvida
que forem suscitadas durante o processo. As condições físicas em tomo do
local do acidente constituem o terceiro fator que o policial deve considerar.
Todas as condições que possam haver contribuído para o acidente devem
ser cuidadosamente examinadas pelo policial; por exemplo: buracos na
superfície da entrada; objetos soltos no pavimento; o tempo; visibilidade
do condutor, inclusive obstruções à visibilidade, tais como, barreiras, árvores, postes, sinais, dispositivos de controle de trânsito; e sinais de aviso.
Todas as observações devem ser feitas do ângulo visual do condutor. O
condutor de um caminhão, ao olhar para baixo, de uma altura de 3 metros
acima do pavimento, tem uma visão muito diferente daquela do condutor
de um carro esporte de linhas baixas. Marcas de derrapagem, entalhes,
marcas de pneus e a posição do veículo devem ser registrados no local,
tanto para a feitura do relatório sobre o acidente como para utilização
durante o depoimento em juízo.
Além das anotações, o investigador deve preparar um croqui do
local, que servirá tanto à investigação como para preservação das informações. Esses esquema deve ser preparado assinalando-se norte no lado
superior, sendo todas as legendas orientadas nesse sentido. A escala
empregada deve ser suficientemente grande para não deixar dúvidas e
suficientemente pequena para se poder incluir todo o local. Tudo que
tiver qualquer ligação ao acidente deve ser incluído no croqui, inclusive
marcas de derrapagem e seu comprimento e posição, distância percorrida
após o impacto, largura da rua, estrada, cruzamento e acostamento. A distância às obstruções visuais nos cruzamentos deve ser indicada, assim
como suas alturas. A localização exata de dispositivos de controle de
trânsito deve ser indicada, assim como a distância do pavimento a qualquer objetivo fixo que tenha sido atingido, bem como vítimas ou partes
de veículos e árvore, postes, fragmentos, torrões deslocados, vidros quebrados e água do radiador. As distâncias devem ser medidas em vez de
calculadas ou tiradas em passos.
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O policial não deve deixar de localizar e registrar evidências que
possam estar escondidas sob os veículos. Ao fazer o croqui, deve-se
desenhar os veículos de modo transparente, vistos de cima, sendo as provas encontradas registradas em sua localização original.
Deve-se fazer um levantamento fotográfico, caso necessário. Pode
ser de grande utilidade àa promotoria, pois apresenta os fatos e as circunstâncias físicas de um caso de um modo simples e facilmente compreensível. A maioria das pessoas é dotada de mentalidade visual. Como
diz o provérbio, "Uma fotografia vale mil palavras". Uma fotografia de
uma peça testemunhal de grande porte ou sujeita a se inutilizar ou desaparecer ée aceita como prova em lugar da peça original, e isso inclui marcas de derrapagem, pegadas, etc., ou mesmo um cadáver a fim de evidenciar a localização e espécie de ferimento. As fotografias mostram o que o
perito observou sob o microscópio.
O fotógrafo deve ser competente. Ele deve estar consciente do que
está fazendo e por quê, pois, quanto mais importante for a fotografia
maioresia serão os esforços feitos para anulá-la ou desacreditá-la em
juízo. Fotógrafos comerciais, de um modo geral, não satisfazem por várias
razões: além de serem dispendiosos, podem não saber exatamente o que é
necessário; freqüentemente relutam em comparecer perante o tribunal; e
podem não registrar e conservar os dados indispensáveis para que as fotografias sejam admitidas como prova material. Sendo utilizados os serviços
de um fotógrafo comercial, o policial deve determinar os tipos de fotografias a serem executadas e tomar nota da abertura usada bem como de
outros dados técnicos correlatos. Deve ser lembrado que esses tipos de
fotografia não devem ser utilizados em publicidade e sim como prova,
juntamente com o croqui do local, como parte do trabalho da promotoria.
Por mais valiosas que sejam, o policial não deve depender unicamente de
fotografias. Elas poderão constituir-se em peça importante no caso, entretanto, isoladamente, não representam uma investigação completa.
As seguintes fotografias são freqüentemente necessárias como prova
ou para complementação dos dados sobre um determinado caso: vista
geral do local; do ângulo visual do condutor; ponto de impacto; dispositivos de controle de trânsito; marcas de derrapagem, mostrando comprimento e direção; tipo de pavimento no local, mostrando defeitos; posição
dos veículos, vítimas e partes ou peças dos veículos após aponto de choque;
obstruções visuais ou ausência das mesmas; sangue, carne, cabelo, tecidos,
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marcas de arranhadura, etc., freqüentemente úteis em casos de atropelamento e fuga; marcas de pneus; pegadas; defeitos nos veículos envolvidos, tais
como ausência de faróis, etiquetas obstruindo a visão do condutor, caminhões sem setas indicadoras de direção, etc., a beira da· estrada, para mostrar
a espécie de bairro (urbano, rural, etc); molas vergadas de veículo superlotado; placa de identificação para posterior identificação.
Não obstante a feitura de fotografia, deve ser preparado um croqui.
Fotografia não mostram medidas ou dimensões. O croqui do acidente
constitui o registro do exame pessoal e intrincado que o policial faz do
local do acidente.
Uma vez reunidos os dados, o investigador deve passar a determinar a
causa ou causas do acidente. Ele deve proceder com muito cuidado nessa
fase, pois é ela uma das mais importantes fases da investigação. Deve-se
proceder àquela determinação nos termos da infração e reunir os dados factuais para consubstanciar asou elementos essenciais da ação perpetrada.
Assim como o fator-chave é o resultado da causa direta, e a própria
causa direta o resultado de causas mediatas, essas resultam de causas
anteriores e mais remotas. Pode haver muitas dessas últimas e elas
podem ser realmente remotas, tais como os hábitos e atitudes das pessoas
envolvidas no acidente, etc.
Tome-se como exemplo um acidente não complicado em que um veículo sai da estrada e capota, ferindo o condutor. Nesse caso, o resultado é
acidente, com ferimentos. O fator-chave seria sua saída da estrada. A causa
direta poderia ser derrapagem numa curva, o que poderia ter resultado de
uma combinação de causas mediatas, incluindo-se entre elas pavimento
escorregadio, excesso de velocidade, pneus lisos, uso inadequado dos freios
e aviso inadequado sobre o perigo. Essas, por sua vez, podem se originar de
muitas causas anteriores, tais como chuva; conduta imprópria do condutor;
verbas insuficientes para sinalização; construção e policiamento inadequados da estrada; falta de conhecimentos do condutor quanto à boa manutenção do equipamento; e muitas outras ações, negligências ou condições que
conduzem às causas mediatas. O setor para melhoramentos em todas as três
fases da supervisão de trânsito é o setor das causas mediatas.
Muitas das causas anteriores também oferecem um campo em que
se pode realizar melhoramentos, mas outras são tão remotas que se tornam de pouco interesse imediato para o policial, muito embora elas
desempenhem um papel no quadro geral da supervisão de trânsito.
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7. GENERALIDADES
É aconselhável reexaminar o policial todas as providências tomadas,
ao deixar o local do acidente. Isso atende a duas finalidades: proporciona-lhe a segurança de que executou todas as tarefas essenciais e colheu
todos os dados indispensáveis e pode, ainda, revelar algum indício porventura esquecido ou, mesmo, trazer a descoberto algum pertence ou pertences das vítimas que, caso contrário, estariam perdidos. Os policiais
encarregados do levantamento de um local de acidente devem confrontar
suas anotações a fim de se assegurarem de que cada um dispõe de todos
os dados indispensáveis ao prosseguimento de seus trabalhos. É um serviço de controle que toma pouco tempo e que pode ser muito produtivo
em termos de resultados obtidos.
Em alguns dos casos em que o levantamento é feito por um policial
sozinho, talvez seja aconselhável solicitar a opinião de outros policiais, a
fim de que o trabalho produza uma conclusão bem equilibrada.
Antes de abandonar o local do acidente, o policial deve certificar-se
de que este está em condições seguras. Isso quer dizer que não somente
os veículos envolvidos devem ser removidos, como também todas as partes de veículos, vidros quebrados e outros fragmentos devem ser retirados da estrada. Manchas de óleo devem ser cobertas com areia ou terra;
sinais luminosos devem ser apagados, caso ainda não o tenham sido; e
todos os demais indícios devem ser removidos; caso contrário, outros
veículos poderão ocasionar acidentes adicionais devido a súbitas diminuições de marchas ou paradas, caso o condutor note sinais de acidente e
queira satisfazer sua curiosidade, fique confuso ou pare para ver se há
algo que possa fazer ou, ainda, prestar assistência. Essas últimas providências pertencem mais ao capítulo sobre proteção da vida e propriedade;
contudo, são aqui reiteradas devido à sua transcendental importância.
Em muitos casos, poderá ser impossível concluir os trabalhos no
local. Pode haver necessidade de se entrar em contato com testemunhas
adicionais que não tenham permanecido no local a fim de determinar a
causa verdadeira. Os condutores dos veículos acidentados ou outras
pessoas podem ter sofrido ferimentos e ter que ser entrevistadas em
hospitais ou em suas casas após o tratamento. Às vezes o policial faz
isso ele mesmo, e, em outros casos, essa investigação adicional é feita
por policiais destacados para trabalhos de prosseguimentos de investi-
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gação de acidentes. Caso haja necessidade de interrogar pessoas feridas, o policial deve consultar o médico atendente antes de procurar
falar com essas pessoas. Em alguns casos, seu estado pode ser tal que
desaconselhe o interrogatório. Em outros casos, elas podem estar sob a
ação de sedativos ou outro tratamento, de modo que seus depoimentos
poderão não corresponder aos fatos. Cada situação terá que ser tratada
por seus próprios méritos pelo policial. Assim como não há dois acidentes idênticos, duas investigações nunca são idênticas. As providências planejadas devem ser flexíveis a fim de que possam ser executadas
em obediência cronológica às exigências de cada conjunto de circunstâncias surgido.
A última providência numa investigação será a feitura do relatório e
a preparação do laudo sobre o acidente, em formulários padronizados. No
preenchimento desses, o policial se orientará por normas direcionais de
seu departamento, tendo em mente que, para serem completos, eles não
devem deixar sem resposta nenhuma pergunta lógica que possa vir a ser
feita por algum dos órgãos que os utilizarão como fontes de informação.
Uma boa investigação perderá muito de seu valor caso os dados não
sejam transmitidos por intermédios de relatos completos e precisos,
incluindo informes completos sobre "Quem", "O quê", "Quando",
"Onde", "Por quê" e "Como" do acidente:. Por outro lado, sem uma
investigação completa, precisa e acurada, não é possível preparar bons
relatórios e laudos periciais.

8. NORMAS PARA PREENCHIMENTO DE
BOLETIM DE INFORMAÇÕES REFERENTE
A ACIDENTE DE TRÂNSITO
8.1. Natureza do acidente

COLISÃO, choque entre dois veículos em movimento. CHOQUE,
veículo com obstáculo (poste, árvore, muros, etc.). ABALROAMENTO, choque de veículo em movimento com outro estacionado. TOMBAMENTO, quando o veículo tomba sobre um dos seus flancos. CAPOTAMENTO, quando o veículo tomba sobre o teto (rodas voltadas para
cima), embora, em seguida, se imobilize sobre um dos flancos ou na
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posição normal. QUEDA DE. .... (automóvel, auto-caminhão, etc.), especificando, assim, o tipo de veículo, quando há precipitação em aterro,
precipício, etc. Embora termos sejam sinônimos, o emprego específico
serve para efeito estatístico.
No caso de confluências e cruzamentos colocar os nomes das vias,
da seguinte maneira: Ruas Major Sertório X Cesário Motta, e o nome da
localidade, bairro, vila, etc., se necessário.
Quando ocorrer acidente afastado de cruzamentos e confluências,
citar número de prédios, postes, marcos quilométricos e outros pontos de
referência mais evidentes e estáveis.
Se uma das ruas for preferencial, indicar da seguinte maneira:
AV. SÃO JOÃO X RUA HELVETIA
Preferencial
8.2. Veículo

Colocar a marca, o tipo (automóvel, auto-caminhão, etc.) e o número da chapa, licença especial ou prefixo, se houver, no caso da inexistência dos primeiros.
\

8.3. Perfil

DECLIVE ou ACLIVE (considerando o sentido da marcha do veículo). Quando se tratar de dois veículos que rodavam em sentidos opostos, determinar apenas declive. No croqui será indicada a direção da
declividade. Convém assinalar se ACENTUADO, MODERADO,
SUAVE. ( ACLIVES CONVERGENTES, quando formando lombada.
DECLIVES CONVERGENTES, formando depressões. Assinalar, também taludes marginais, corte ou aterro, da seguinte maneira: Talude de
corte, ou Talude de aterro.
NÍVEL, quando a via for plana ou praticamente horizontal (declividade mínima), como por exemplo: ( Nível, praticamente em nível. Se
houver abaulamento do leito carroçável (convexidade que se dá ao calçamento das ruas para escoamento de águas pluviais), e que tal perfil tenha
influído no acidente, convém assinalar: - Nível com abaulamento.
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8.4. Traçado

RETA; reta precedida ou prosseguida de curva. CURVA, curva
de raio amplo ou curva de pequeno raio. Se a curva tiver inclinação
transversal do leito carroçável, assinalar: - curva compensada. Curva
em "S", ou curva em "S" invertido (genericamente denominam-se curvas reversas), que só podem ser assinaladas se houver influência no acidente.
CRUZAMENTO ORTOGONAL, quando as vias formam ângulos
retos, Cruzamento oblíquo, quando formam ângulos diferentes de 90º .
Confluência perpendicular, quando uma rua termina em outra, formando ângulo de 90º . Confluência oblíqua, quando forma ângulos diferentes de 90º. Passagens de nível (estrada de ferro com ruas, estradas rodoviárias, etc.). VIAS duplas, triplas, etc. - Nas praças públicas, assinalar
apenas o trecho que interessar como, por exemplo: confluência ou cru-

zamento.
8.5. Pavimentação

Interessa apenas o revestimento aparente do leito carroçável. Se um
leito for de concreto, porém revestido de asfalto, colocar apenas esta última designação.
Terra simples; terra piloada; macadame (areia e pedra britada, ou
terra e areia, ou ainda, terra e pedra britada, sendo esta às vezes, substituída por pedregulho); paralelepípedos de granito, (macaco), que também pode ser de asfalto ou concreto; asfalto, concreto, lajes de pedra
ou de concreto.
Colocar as condições de conservação, como por exemplo: - asfalto,
em bom estado (mau, ou regular) e a sua condição na ocasião do acidente: - seco, úmido ou molhado, empoeirado, lamacento, derrapante,
etc.
8.6. Linha de bonde

Simples ou dupla; com ou sem desvios.
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8. 7. Iluminação pública

Se o sinistro ocorrer em horas noturnas, assinalar se a iluminação é
boa, satisfatória ou má. Se ramagens, tapumes, lâmpada apagada, prejudicarem a iluminação, descrever a anomalia no item "OBSERVAÇÕES".
8.8. Sinalização

Quando houver sinais indicadores de direção do tráfego, de advertência e de informação, colocar o número do artigo do Código Nacional
de Trânsito, da seguinte maneira: - Obrigatoriedade de parar (art. 24,
letra "e", do Código Nacional de Trânsito). Indicar no croqui a situação
do sinal ou placa. Colocar, também, sinais outros de advertência, como,
por exemplo, "HOMENS TRABALHANDO", "OBRA PÚBLICA",
etc.
8.9. Veículos

Colocar a chapa, licença especial ou prefixo, na falta daqueles primeiros. Se houver duasdias chapas, colocar a de outro Estado, por exemplo, após a descrição das avarias aparentes.
TIPO, automóvel, auto-caminhão, micro-ônibus, ônibus, etc.
CARGA, com ou sem. Se a carga for alta, mal disposta, assinalar na
parte inferior do "HISTÓRICO". DIREÇÃO, em bom estado, defeituosa ou com folga. ILUMINAÇÃO, boa, satisfatória ou defeituosa. Se
houver anomalias assinalar no "HISTÓRICO". FREIOS, bons, regulares, sem. Se o veículo não puder ser movimentado, anotar se o pedal
apresenta pressão ou não. O tipo do freio (mecânico, hidráulico, hidrovácuo ou de ar), deverá ser especificado no "HISTÓRICO", se fornecessário. BUZINA, estridente, regular ou defeituosa. SEDE DAS AVARIAS. Parte anterior direita (ou esquerda), flanco direito (ou esquerdo) e
se no terço anterior, médio ou posterior; parte posterior direita (ou
esquerda). Se os danos se localizarem no centro dos flancos ou das partes
anteriores, assinalar como no seguinte exemplo: - Parte central do flanco
direito. AVARIAS APARENTES - devem ser resumidas e assinaladas só
aquelas que forem aparentes, como: - mossas no pára-lama anterior
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esquerdo, na porta e no estribo, que eram intensos (ou de pouca monta,
etc.).
8.10. Observações

Colocar nessa rubrica indicações que possam ser úteis: - como, por
exemplo, visibilidade prejudicada pela chuva, neblina, etc. ou complementos de algum detalhe dos itens anteriores referentes às condições do
local.
8.11. Croqui

Os desenhos a serem feitos podem ser copiados em papel de seda e
depois transferidos por decalque no espaço reservado ao BOLETIM e
nele devem ser assinalados veículos, sinais, declividade, etc. O croqui
dever ser executado com lápis cópia.
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VI. LEGISLAÇÃO

a. LEI FEDERALNº9.299, DE 7 DE AGOSTO DE 1996.
Altera dispositivos dos Decretos-leis n ºs 1001 e 1002, de 21 de
outubro de 1969. Códigos Penal Militar e de Processo Penal Militar, respectivamente.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:

Art. 1º O Art. 9º do Decreto-lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969
- Código Penal Militar, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 9º
II -

c) por militar em serviço ou atuando em razão da função,
cm comissão de natureza militar, ou em formatura, ainda que
fora do lugar sujeito à administração militar contra militar da
reserva, ou reformado, ou civil;
f) revogada
Parágrafo único: Os crimes de que trata esse artigo,
quando dolosos contra a vida e cometidos contra civil, serão da
competência da justiça comum."
Art. 2º O caput do art. 82 do Decreto-lei nº 1002, de 21
de outubro de 1969 - Código de Processo Penal Militar, passa a
vigorar com a seguinte redação, acrescido, ainda, o seguinte §
2º, passando o atual parágrafo único a § 1º.
"Art. 82 O foro militar é especial e, exceto nos crimes
dolosos contra a vida praticados contra civil, a ele estão sujeitos, em tempo de paz.
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§ 1º

§ 2º Nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra
civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum".
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 7 de agosto de 1996, 175ª da Independência e
108ª da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
Mauro César Rodrigues Pereira
Zenildo de Lucena

b. LEI FEDERALNQ9.303, DE 5 DE SETEMBRO DE 1996.
Altera a redação do art. 8Q da Lei nQ 9.034, de 3 de maio de 1995,
que "dispõe sobre a utilização de meios operacionais para a prevenção e
repressão de ações praticadas por organizações criminosas. "
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º O art. 8º da Lei nº 9.034, de 3 de maio de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 8º O prazo para encerramento da instrução criminal, nos processos por crime de que trata esta Lei, será de 81 (oitenta e um) dias,
quando o réu estiver preso, e de 120 (cento e vinte) dias, quando solto."
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 5 de setembro de 1996, 17 5º da Independência 108º da
República.
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FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
PedroMalan

(D.O.E.; Poder Exec. ,Seç.I, São Paulo, 106 (175), quarta-feira, 11
set. 1996)
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c. LEI FEDERALNQ9.305, DE 12 DE SETEMBRO DE 1996.

Concede a título de indenização decorrente de responsabilidade
civil da União, pensão especial aos dependentes de José lvanildo
Sampaio de Souza.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º É concedida, a título de indenização decorrente de rtsponsabilidade civil da União, pensão especial mensal, no valor de R$ 300,00
(trezentos reais), em conjunto, a Maria Silvana Santos Sampaio, viúva, a
Natália Santos Sampaio e Loran Santos Sampaio, filhos menores de José
lvanildo Sampaio de Souza, morto em dependência da Polícia Federal
em Fortaleza, Estado do Ceará, em 24 de outubro de 1995.
Parágrafo único. As importâncias recebidas pelos beneficiários
serão deduzidas de qualquer indenização que a União venha a ser obrigada a pagar em razão do fato.
Art. 2º Ocorrendo o falecimento de qualquer beneficiário, a quota
respectiva reverterá, em partes iguais, aos supérstites.
Art. 3º A pensão especial será devida ao filho até a idade de vinte e
um anos e, em caso de invalidez, enquanto esta durar.
Art. 4º O benefício previsto nesta Lei será reajustado na conformidade com o art. 224 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e seus
efeitos financeiros retroagem à data de 24 de outubro de 1995.
Art. 5º A despesa decorrente desta Lei correrá à conta dos Encargos
Gerais da União - Recursos sob a supervisão do Ministério da Fazenda.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 12 de setembro de 1996, 175º da Independência e 108º da
República.
Fernando Henrique Cardoso,
Pedro Malan
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d. DECRETO ESTADUALNQ41.200, DE 1 DE OUTUBRO DE 1996.
Termo de Convênio que entre si celebram o Estado de São Paulo,
através da Secretaria da Segurança Pública e o Município de, objetivando os serviços de conservação, manutenção e reparos de viaturas da
Polícia
de.

Aos
de
de 199 , o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria da Segurança Pública, doravante denominada
SECRETARIA, neste ato representada por seu Titular,
, em conformidade com a autorização do
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, contida no Decreto nº
41.200, de 1º de outubro de 1996, e o Município de
doravante denominado MUNICÍPIO, neste ato representado pelo
seu Prefeito, Senhor
devidamente autorizado a firmar o presente acordo pela Lei
Municipal nº
, de
de
de 199
resolvem celebrar o presente Convênio, mediante as cláusulas e condições que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA
Do Objeto
O presente Convênio tem por objeto a prestação de auxílio na conservação de veículos utilizados pela Polícia Civil e pela Polícia Militar,
no Município.

CLÁUSULA SEGUNDA
Das Obrigações
Para a execução do presente Convênio:
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I - o MUNICÍPIO compromete-se a adquirir peças de reposição,
acessórios necessários e a prestar serviços de manutenção, conservação e
reparo nas viaturas que lhe forem encaminhadas pela Polícia (Civil ou
Militar) e mantê-las em perfeitas condições de uso durante todo o período de vigência do ajuste.
II - a SECRETARIA, por intermédio da Polícia (Civil ou Militar),
compromete-se a utilizar esses veículos somente nos serviços de policiamento prestados no Município.

CLÁUSULA TERCEIRA
Dos Recursos Financeiros

Os recursos necessários à execução do presente Convênio são originários do Tesouro do Município e onerarão a(s) classificação (ações)
orçamentária (s), elemento (s) econômico (s) do orçamento vigente e
subseqüente.

CLÁUSULA QUARTA
Do Valor

O valor do presente Convênio é estimado em R$ (

CLÁUSULA QUINTA
Dos Representantes dos Partícipes

A SECRETARIA, através do
(Delegado
Geral de Polícia ou Comandante Geral da Polícia Militar) e o
MUNICÍPIO indicarão, no prazo de 30 (trinta) dias da publicação, o
representante de cada um dos partícipes, encarregado do controle e fiscalização da execução deste Convênio.
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CIÁUSULA SEXTA
Da Vigência
O presente Convênio vigorará pelo prazo de (
) anos, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, mediante acordo
entre os partícipes e por termo aditivo firmado pelo Secretário de
Segurança Pública e o Prefeito Municipal, observado o limite legal de 5
(cinco) anos.

CIÁUSULA SÉTIMA
Da Denúncia
O presente Convênio poderá ser denunciado, a qualquer tempo e por
quaisquer dos partícipes, mediante comunicação escrita, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

CIÁUSULA OITAVA
Da Rescisão
O partícipe prejudicado pelo descumprimento de qualquer obrigação
convencional ou de infração legal, poderá rescindi-lo, unilateralmente,
mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias, independentemente de interpelação judicial.
Parágrafo único - Reserva-se à SECRETARIA a faculdade de rescindir o presente Convênio nas hipóteses de paralisação dos serviços
objeto das cláusulas primeira e segunda, por mais de 30 (trinta) dias.

CIÁUSULA NONA
Do Foro
Fica eleito o Foro da Comarca da Capital para dirimir as questões
decorrentes da execução deste Convênio que não forem resolvidas de
comum acordo pelos partícipes.
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E, por assim estarem certos e ajustados, firmam os partícipes o presente Convênio em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença das
testemunhas abaixo, que também assinam este instrumento.
São Paulo,
de
de
199
SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA
PREFEITO MUNICIPAL
Testemunhas:
Nome:
R.G.:
CIC:
Nome:
R.G.:
CIC:
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VII. JURISPRUDÊNCIA

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

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI
nº 16330-0/8

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI nº 16.330-0/8, da Comarca de
São Paulo, em que é requerente Sindicato dos Condutores de Veículos
Rodoviários de São Paulo, sendo requerido o Prefeito Municipal de
São Paulo.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, indeferir o pedido de sustentação formulado pelos advogados da Municipalidade, rejeitar as preliminares, vencidos os
Desembargadores Yussef Cahali, Alves Braga, Carlos Ortiz, Rebouças de
Carvalho, Nélson Schiesari, Djalma Lofrano, Dirceu de Mello, José
Osório e Denser de Sá e, no mérito, julgar procedente a ação, vencidos os
Desembargadores Alves Braga, Carlos Ortiz, Silva Leme, Rebouças de
Carvalho, Márcio Bonilha, Nélson Schiesari, José Osório e Viseu Júnior.
Participaram do julgamento os Desembargadores Yussef Cahali
(Presidente, vencido na preliminar), Lair Loureiro, Nigro Conceição,
Cunha Bueno, Nélson Fonseca, Oetterer Guedes, Cuba dos Santos,
Hermes Pinotti, Gentil Leite, Dante Busana e José Cardinale, com
votos vencedores, in totum; Djalma Lofrano, Dirceu de Mello e Denser
de Sá, vencidos na preliminar e vencedores no mérito; Silva Leme,
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Márcio Bonilha e Viseu Júnior, vencedores na preliminar e vencidos no
mérito e Alves Braga, Carlos Ortiz, Rebouças de Carvalho e Nélson
Schiesari (com declaração de voto), com votos vencidos, in totum.
São Paulo, 08 de maio de 1996.
Yussef Cahali - Presidente
Álvaro Lazzarini - Relator
Voto nº 14.258 (nº 8.128/TJ) - nº 534/94
Ação Direta de Inconstitucionalidade de Lei nº 16.330-0/8
Requerente:
Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários
de São Paulo
Prefeitura do Município de São Paulo
Requerido:
Governador do Estado
Int:
Procurador Geral do Estado e
Câmara Municipal
Desembargador Álvaro Lazzarini
Relator:

Ação Direta de Inconstitucionalidade - Sustentação oral requerida
só na oportunidade da colheita do último voto, o do Presidente do Órgão
Especial, que pediu adiamento após todos os demais integrantes da turma
julgadora terem proferido os seus votos - Indeferimento do pedido.
Ação Direta de Inconstitucionalidade - Procurador-Geral do
Estado - Pretendida exclusão do feito - Indeferimento.
Ação Direta de Inconstitucionalidade - Alegada incompetência do
Órgão Especial - Preliminar rejeitada.
Ação Direta de Inconstitucionalidade - Alegada impossibilidade
jurídica do pedido - Lei Orgânica do Município e Convênio, no caso,
normativo, postos frente a normas da Constituição do Estado - Preliminar
rejeitada.
Ação Direta de Inconstitucionalidade - Alegada ilegitimidade de
parte passiva ad causam do Governo do Estado - Preliminar rejeitada.
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Ação Direta de Inconstitucionalidade - Sindicato autor Legitimidade de parte ativa ad causam reconhecida - Preliminar rejeitada.

Ação Direta de Inconstitucionalidade - Lei Orgânica do Município
de São Paulo - Art. 179 caput e inciso I - Previsão de sua competência
para fiscalização do trânsito, imposição de penalidades, cobrança de multas ao infrator das normas sobre utilização do sistema viário Insconstitucionalidade reconhecida - Ação procedente nesse ponto.
Ação Direta de Inconstitucionalidade - Convênio de nítida natureza de ato normativo regulamentar de polícia de trânsito, firmado entre o
Governo do Estado e o Município de São Paulo - Violação a normas da
Constituição do Estado de São Paulo - Ação procedente.
1. O Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários de São
Paulo, Governo do Estado de São Paulo, Procuradoria Geral do Estado e
Câmara Municipal de São Paulo, tendo por objeto a inconstitucionalidade
do inciso I do artigo 179 da Lei Orgânica do Município de São Paulo, de
04 de abril de 1990 (fls. 62), bem como do Convênio de 17 de junho de
1991, firmado entre o Estado de São Paulo e o Município de São Paulo
sobre policiamento de trânsito e consectários (fls. 63), tudo porque violam os artigos 5º, § 1º; 111; 139 caput e 141 caput, da Constituição
Estadual de 1989 e os artigos 22, inciso XI e 144, § 5º da Constituição da
República de 1988.
A Prefeitura do Município de São Paulo, nas suas informações, preliminarmente, sustentou a impossibilidade jurídica do pedido e incompetência deste Egrégio Órgão Especial, uma vez que se cuida de confronto
com a Constituição Federal, certo que está suspenso o inciso XI, do artigo 74 da Constituição Estadual que cuida da sua competência, quando a
constitucionalidade for contestada em face da Constituição Federal. No
mérito, sustentou a improcedência da ação.
No mesmo sentido estão as manifestações da Câmara Municipal de
São Paulo e do Governo do Estado, certo que este, ainda, sustentou preliminar de ilegitimidade de parte passiva ad causam.
A douta Procuradoria Geral de Justiça requereu a sua exclusão do
feito, por não estar em discussão inconstitucionalidade de ato legislativo
estadual.
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A douta Procuradoria Geral do Estado é favorável à requerida exclusão da douta Procuradoria Geral do Estado, bem como ao acolhimento
das preliminares de ilegitimidade de parte ativa e de impossibilidade jurídica quanto à declaração de inconstitucionalidade do convênio, sendo
que, no mérito, opinou pela improcedência da ação.
2. Indeferiram o pedido de adiamento da sessão de julgamento
designada para o voto do eminente Desembargador Presidente do
Egrégio Tribunal de Justiça, a fim de que, a teor dos arts. 458 e 466, do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça, pudessem os nobres
Advogados da Municipalidade de São Paulo proceder à sustentação
oral, conforme petição protocolada sob nº 224.084, em 02 de maio de
1996.
O art. 458 do aludido Regimento Interno dispõe que "Os desembargadores poderão retificar ou modificar seus votos, até a proclamação do
resultado da votação, desde que o façam antes de anunciado o julgamento" e o art. 466, por sua vez, está no sentido de que "Nas argüições de
inconstitucionalidade submetidas ao Órgão Especial e nos incidentes de
uniformização de jurisprudência, no âmbito das turmas especiais, será
sempre admissível sustentação oral".
Evidentemente que o artigo 458 do Regimento Interno não diz respeito a direito àa sustentação oral da parte, porque, dirigido unicamente
aos desembargadores que poderiam retificar ou modificar seus votos até
a proclamação do resultado da votação, desde que o fizessem antes de
anunciado o julgamento seguinte.
Por sua vez o art. 466 do Regimento Interno é que garante o direito
da parte à sustentação oral. Esse direito, todavia, há de ser combinado
com o art. 448, §§ 2º e 3º, do Regimento Interno, que, cuidando da
"Ordem de Votação", dispõe que, "Após o pregão, o oficial de sessão
anunciará, em voz alta, a presença ou a ausência das pessoas habilitadas à
sustentação oral" e, "Em seguida, o relator fará a exposição da causa,
sem manifestar seu voto" para, ao depois, "Concluído o relatório, o presidente dará a palavra às pessoas credenciadas à sustentação oral, quando
cabível, na forma do art. 464 e seguintes, deste Regimento" e, finalmente, "Encerrada a sustentação oral, será restituída a palavra ao relator, para
que profira seu voto".
Embora não invocado, o pedido de sustentação oral foi examinado,
inclusive, nos termos do art. 474 do Regimento Interno, também, inapli-
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cável, porque, ao admitir a renovação da sustentação oral isso o faz sempre que o feito retorne à Mesa, "após o cumprimento de diligência, ou em
julgamento adiado, quando intervir novo juiz".
A hipótese dos autos, porém, não era de feito que retornava à Mesa
após cumprimento de diligência, nem de julgamento adiado, no qual
devesse intervir novo juiz. A hipótese, em verdade, era de julgamento
que retornava à Mesa, porque, o eminente Desembargador Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, após colher os votos de
todos os demais integrantes do Egrégio Órgão Especial, entendeu de
pedir adiamento, para proferir seu voto, antes de proclamar o resultado
da votação e anunciar o julgamento seguinte, como lhe facultava o art.
458, combinado com o art. 479, inciso 1, ambos do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça.
Bem por isso não havia como deferir-se o pedido de sustentação oral
a teor do art. 474 do Regimento Interno.
Não foi descartada, igualmente, a hipótese do art. 7º, inciso IX, da
Lei nº 8.906, de 04 de julho de 1994, ou seja, do novo Estatuto da Ordem
dos Advogados do Brasil, expresso que é no sentido de ser direito do
advogado "sustentar oralmente as razões de qualquer recurso ou processo, nas sessões de julgamento, após o voto do relator, em instância judicial ou administrativa, pelo prazo de quinze minutos, salvo se prazo
maior for concedido".
A referida norma do Estatuto dos Advogados, no entanto, está com
a sua eficácia suspensa por força de liminar do Supremo Tribunal
Federal, concedida nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº
1.105-7 - Medida Liminar, relator o eminente Ministro Paulo Brossard
(Diário da Justiça da União, Seção 1, nº 150, segunda-feira, 08 de agosto
de 1994, p. 19540).
Daí por que a pretensão de proferirem sustentação oral não tinha
amparo legal e, assim, restou indeferida.
3. Não se há de decretar a exclusão da Procuradoria Geral do
Estado, pois, cumprido o art. 90, § 2º, da Constituição Estadual, combinado com o art. 671 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, ele sustentou não lhe caber a defesa da lei e ato
impugnado, por serem municipais.
Como já se decidiu neste Egrégio Órgão Especial, "Recusando-se a
integrar a lide, Sua Excelência não é parte, de molde que, na espécie, não
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há lugar para a sua exclusão do feito" (Jurisprudência do Tribunal de
Justiça", Lex Editora, São Paulo, v. 151, p. 137). Nesse sentido, aliás,
tem sido, de modo predominante, o entendimento deste Egr~gio Órgão
Especial.
4. Rejeita-se a preliminar de carência de ação formulada pela
Prefeitura do Município de São Paulo e referente à impossibilidade jurídica de confronto de lei e ato normativo municipais com a Constituição
da República. Essa preliminar, aliás, foi referendada, também, pela
Câmara Municipal de São Paulo e pelo Governo do Estado.
O requerente, Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários de
São Paulo, ao certo, não confrontou a lei e o ato retro indicados só com a
Constituição da República. Fê-lo, também, com normas, já indicadas, da
Constituição Estadual, ou seja, as dos seus artigos 111; 139 caput e 141
caput.
Improcedem, portanto, as preliminares de impossibilidade jurídica e,
por via de conseqüência, de incompetência deste Egrégio Tribunal de
Justiça, pelo seu Órgão Especial, pois, o confronto dá-se com a
Constituição Estadual e competente para dirimi-lo é este Egrégio Órgão
Especial, sejam as normas constitucionais estaduais confrontadas reprodução obrigatória ou não de preceitos constitucionais federais.
É verdade que o invocado artigo 22, XI, da Constituição da
República, que cuida da competência privativa da União para legislar
sobre trânsito e transporte, não tem, e nem podia ter, regra similar na
Constituição Estadual.
A referência a tal norma constitucional federal não reflete, porém,
na admissibilidade integral desta ação direta de inconstitucionalidade,
porque, de fato, se violado o artigo 22, XI, da Constituição da República,
necessariamente violado está o artigo 144 da Constituição Estadual, que,
na esteira do artigo 29 da Constituição da República, determina que "Os
Municípios, com autonomia política, legislativa, administrativa e financeira se auto-organizarão por Lei Orgânica, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição" (a Estadual).
O inciso I, do artigo 179 da Lei Orgânica do Estado de São Paulo
pode, bem por isso, ser confrontado com o artigo 144 da Constituição
Estadual, combinado com o artigo 22, inciso XI, da Constituição Federal.
Não há, pois como acolher-se tal matéria preliminar que, em mais
esse ponto, fica rejeitada.
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5. No que se refere à preliminar de ilegitimidade de parte passiva ad
causam, sustentada pelo Governo do Estado de São Paulo, ao certo, ela
não pode ser acolhida, quanto ao Convênio.
O Governo do Estado de São Paulo, com efeito, sustenta que o
Convênio de 17 de junho de 1991, objeto também desta ação, não é ato
normativo, razão de não poder ser examinado em representação de
inconstitucionalidade. A Câmara Municipal nesse sentido, também, sustentou o não ser o Convênio ato normativo.
Ora, ninguém pode ignorar que Convênio não é contrato e, assim, é
a lição sempre lembrada de Hely Lopes Meirelles ("Direito
Administrativo Brasileiro", 19ª ed., atualizada por Eurico de Andrade
Azevedo, Délcio Balestero Aleixo e José Emmanuel Burle Filho,
Malheiros Editores, São Paulo, 1994, p. 354). Ambos, Convênio e
Contrato, embora tenham por comum ser acordo de vontades, se diferenciam, no entanto, porque, nos contratos os interesses dos contratantes
são opostos, enquanto que, no Convênio, os interesses dos entes públicos
são convergentes para a realização de objetivos comuns.
Leon Frejda Szklarowsky, em trabalho sobre "Os Convênios
Administrativos" ("Revista dos Tribunais", v. 669, p. 39-46), lembra que
"A Consultoria-Geral da República, em momentos distintos, manifestouse acerca do assunto, tendo Paulo Brossard acentuado que a expressão
convênio, é de uso recente na linguagem das leis e da .Administração,
prevalecendo o sentido de ajuste ou pacto entre entidades de Direito
Público, interno ou internacional, com a nota publicista" (Obra e v. cits.,
p. 40).
O mesmo autor, partindo de regramento do Código Tributário
Nacional, ensina que os "Convênios, que entre si celebram a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, têm força de normas complementares das leis, dos tratados, das convenções internacionais dos
decretos" (Obra e v. cits., p. 40), subordinando-se, de qualquer modo à
lei, porque "esta não pode ser desobedecida, nem muito menos revogada
por aqueles acordos internos, ainda que ratificados pelo Congresso ou
pelas Assembléias estaduais" (Obra e v. cits., p. 40).
Eros Roberto Grau, discorrendo sobre "Convênio e Contrato",
observa que "Espécie de ato coletivo, os convênios são largamente utilizados, como instrumento de acordo de vontades, no âmbito do setor
público", tendo natureza de normas complementares no direito tributá-
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rio, sendo que, "além disso, convênios cujos objetivos prendem-se a matérias não tributárias são também firmados, com bastante freqüência", como,
por exemplo, os que têm por objeto a realização de obras e serviços públicos (cf. Eros Roberto Grau, verbetes "Convênios e Contrato", Enciclopédia
Saraiva do Direito", Edição Saraiva, São Paulo, v. 20, p. 378).
Que tem natureza de ato normativo administrativo não discorda
Bernardo Ribeiro de Moraes, ao tratar dos "Convênios Internos (Direito
Administrativo)". O citado autor, com efeito, salienta que "Desde que
respeitadas as normas constitucionais vigentes, os convênios celebrados
entre poderes públicos diversos podem complementar as normas
legais. Eqüivalem aos atos normativos administrativos, devendo ser
recebidos com as cautelas já salientadas" (Bernardo Ribeiro de Moraes,
"Convênios Internos - Direito Administrativo", Enciclopédia Saraiva do
Direito, v. cit., p. 380).
Não pode restar dúvida, portanto, que essa espécie de ato normativo, que é o Convênio, tem a natureza dos atos administrativos normativos ou, simplesmente, Convênio é ato normativo, que surge para complementar as normas legais, aliás, como se sustentou na inicial desta
ação, ou seja, "Embora sob o nome de "Convênio", o ato jurídico assinado em conjunto pelo Governo do Estado de São Paulo e a
Municipalidade" trata-se de um ato normativo, eis que vincula à sua
execução agentes das autoridades estadual e municipal, especialmente
através da leitura das cláusulas primeira, letras a a g, segunda, letra a a g
e seu parágrafo único, e cláusula quarta. As entidades públicas elencadas estão, a partir da assinatura daquele ato, adstritas ao seu fiel cumprimento. E também a população, que no caso compõe o pólo dos administrados especialmente os motoristas que se servem das vias de circulação
terrestres do Município - está adstrita aos efeitos (se não ao cumprimento) do referido Convênio/ato normativo. E, dentre tais motoristas, os
filiados ao Autor da lide" (inicial, fls. 4, final e 5).
O Sindicato requerente tem plena razão, portanto, mesmo porque o
Convênio, que se vê em fls. 63 (cópia do Diário Oficial do Estado de São
Paulo, Seç. I, São Paulo, 101 (134), sábado, 20.jul.1991, 3) e em fls. 154
a 159, como também em fls. 160 a 162, como bem salientou-se na inicial,
implica em verdadeiro comando geral e abstrato para os agentes públicos, estaduais e municipais, que os devem observar, como também para
toda a coletividade que se sujeita às normas de trânsito de veículos.
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Ditos Convênios não deixam de representar um verdadeiro
"Regulamento de Polícia de Trânsito", naquilo que interessou ao
Governo do Estado de São Paulo e o Município de São Paulo, no
momento de sua celebração.
Ato normativo coletivo, firmado por dois entes estatais de diferentes
graus, produz, também, efeitos coletivos, podendo ser, assim, tido como
ato normativo de efeitos coletivos.
Escrevendo, em 1961, o seu ensaio sobre o ato jurídico coletivo,
Gabriel Roujou de Boubée afirmou que a noção do ato coletivo é relativamente nova na ciência do Direito, tendo aparecido no curso da elaboração da teoria geral do ato jurídico (Gabriel Roujou de Boubée, "Essai Sur
L' Acte-Juridique Colectif", librairie Générale de Droit et de
Jurisprudencie, Paris, 1961, p. 7). Deu, também, a noção de que ato de
efeito coletivo é em Direito Público a lei, destinada por definição, a reger
uma multitude de pessoas que não tiveram participação em sua elaboração, o mesmo ocorrendo em relação aos atos que tenham natureza regulamentar (Obra cit., p. 30).
Daí por que não se acolhe a preliminar de impossibilidade jurídica
quanto ao pedido de inconstitucionalidade do Convênio de 17 de junho
de 1991 e, bem por isso, a de ilegitimidade passiva de parte ad causam
do Governo do Estado de São Paulo.
O Governo do Estado de São Paulo assinou dito Convênio, aliás em
papel timbrado do Estado de São Paulo (cf, fls. 154 a 159) e dito
Convênio, como examinado é inequívoco ato administrativo normativo da competência dos Chefes do Poder Executivo Estadual e Municipal.
Rejeita-se, assim, referidas preliminares, permanecendo na lide o
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de São Paulo que, juntamente com a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, assinou referido Convênio (cf. fls. 159).
6. No que se refere à ilegitimidade ativa ad causam, argüida pelo
Governo do Estado de São Paulo, ela é de manifesta improcedência e,
portanto, fica a preliminar respectiva rejeitada, como também a de que ao
Sindicato requerente falece legítimo interesse para a causa.
Sindicato, com efeito, tem legitimidade ad causam para a defesa dos
direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em
questões judiciais ou administrativas, tudo a teor do artigo 8( inciso III,
da Constituição da República, não se podendo desconhecer também que
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o seu artigo 5º inciso XXI, firma de modo absoluto que as entidades
associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para
representar seus filiados judicial ou extrajudicial.
O Sindicato requerente, logo no início de sua inicial, afirmou que
propunha a ação, "expressamente autorizado por deliberação de assembléia geral extraordinária (documento 5), e com fundamento no art. 5º
inciso XXI, da Constituição Federal e art. 90, inciso V, da Constituição
do Estado de São Paulo" (fls. 02).
A Ata da Assembléia Geral Extraordinária, realizada no dia 25 de
julho de 1992, está em fls. 59/60 e comprova, que a Diretoria do
Sindicato requerente foi autorizada a ingressar com a presente ação, a fim
de defender a coletividade e os seus filiados, buscando a normalidade
constitucional em relação aos preceitos municipais que a afrontam.
7. Afastadas, assim, todas as preliminares argüidas pelos requeridos,
cumpre, inicialmente, enfrentar o mérito da ação em relação ao artigo
179, inciso I, da Lei Orgânica do Município de São Paulo, que merece
transcrito:
"Art. 179. Ao Município compete organizar, prover, controlar e
fiscalizar:
I - O trânsito no âmbito de seu território, inclusive impondo
penalidades e cobrando multas ao infrator das normas sobre utilização do sistema viário, seus equipamentos e infra-estruturas".
Ninguém desconhece que, há muito tempo, ao município brasileiro
é que compete organizar e prover o trânsito no âmbito de seu território.
Isso quer dizer que o Município de São Paulo, dentro do que dispuserem às normas legais federais que regem o trânsito (artigo 22, XI, da
Constituição da República), pode organizar o trânsito, dispondo, por
exemplo, os sentidos de tráfego de veículos, os locais de estacionamento
de veículos, os horários de circulação, as áreas vetadas para o tráfego de
veículos, etc., de tudo provendo as áreas de sua atuação dos meios adequados, corno sinalização, obras de engenharia, etc., para atender e regular a fluidez do tráfego de veículos.
O Município brasileiro, aliás, em matéria de trânsito tem competência comum com a União, os Estados e o Distrito Federal, ao, e só mesmo,
para "estabelecer e implantar política de educação para a segurança do
trânsito", a teor do artigo 23, XII, da Constituição da República.
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E, naturalmente, a autonomia municipal, prevista no prequestionado artigo 144 da Constituição do Estado não vai ao ponto de poder violar
as retro indicadas normas de competência legislativa, previstas na
Constituição da República, pois, a mesma norma do artigo 144 da
Constituição do Estado - que resume os artigos 29 caput e 30 da
Constituição da República - é precisa em prever que a autonomia municipal deve, porém, atender "os princípios estabelecidos na Constituição
Federal e nesta (a do Estado) Constituição".
O artigo 179 caput e inciso I, da Lei Orgânica do Município de São
Paulo, como examinado e se examinará, afronta, expressamente, o artigo
144 da Constituição do Estado, pois, parte da norma orgânica municipal
não atende os princípios nela (Constituição Estadual) e na Constituição
Federal estabelecidos.
Não pode restar dúvida que o artigo 179 caput e inciso I, ora examinado, cuida do Poder de Polícia Municipal.
Tratando-se 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. E, dentro da entidade estatal, naturalmente,
dependerá do que a lei estabelecer como sendo da atribuição do órgão
público seu. A regra é essa, isto é, da exclusividade do poder de polícia.
O poder de regulamentar a matéria Trânsito é da União, como já focalizado, por força do artigo 22, XI, da CF. A competência é privativa.
O Município e o Estado só têm competência comum com a União
para estabelecer e implantar política de educação para a segurança do
trânsito, conforme autorização do art. 23, XII e parágrafo único, da
mesma CF/88.
Em outras palavras, o Município não tem competência para exercer
poder de polícia para policiamento de trânsito, pois, só tem competência para, em comum com a União e o Estado, estabelecer e implantar
política de educação para a segurança do trânsito em tudo aquilo que não
contrarie a legislação federal.
Lembre-se, a propósito, que a Lei Orgânica do Município, que é a
sua Lei Maior, deve atender os princípios estabelecidos na Constituição
Federal de 1988 e na Constituição do respectivo Estado, de acordo com o
exigido no artigo 29 da CF/88 (acrescenta-se, agora, o prequestionado
artigo 144 da Constituição do Estado). A sua competência para legislar
sobre assuntos de interesse local (art. 30, I, da CF), assim, não pode vio-
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lar a competência privativa da União de legislar em tudo que diga respeito
a trânsito (art. 22, XI, da CF), o mesmo se dizendo, de maneira recíproca,
em relação ao uso e ocupação do solo que, nos exatos termos do art. 30,
VIII, da CF, só pode ser promovido pelo Município, "no que couber".
A competência, aliás, já era da União nas anteriores Constituições.
Daí ser nacional - e não municipal agora se acrescenta - O Código de
Trânsito e seu Regulamento. Competindo à União legislar a respeito de
trânsito, ela também, dentro do que era de sua competência constitucional, houve por bem indicar, expressamente, que à Polícia Militar cabe a

atribuição de policiar o cumprimento das regras de trânsito impostas, sem autorizar a sua delegação a nenhum órgão público, conforme
legislação retro mencionada.
Diógenes Gasparini, como Superintendente de Assistência Técnica
do Centro de Estudos de Administração Municipal, o conhecido CEPAM
da Fundação Prefeito Faria Lima, órgão vinculado ao Governo do Estado
de São Paulo, em parecer FPFL 1.475/91 em que figura como interessado
a Assessoria Parlamentar do Governo do Estado de Minas Gerais junto
ao Governo Federal, em Brasília, em 4.10.91, após examinar cumpridamente a legislação de regência a nível constitucional e infraconstitucional
federal e estadual, afirmou "a impossibilidade de delegação do poder de
polícia, para a fiscalização de trânsito, a paiticular ou empresa paraestatal", pois a missão constitucional e legal intransferível é das Polícias
Militares.
Do mesmo sentir, também, o estudo de Vera Lúcia de Oliveira
Alcoba Marcopito, Gerente de Legislação Social - Advogada da referida
Fundação Prefeito Faria Lima - CEPAM, no qual concluiu "pela impossibilidade da delegação de competência ou atribuições distribuídas, com
exclusividade, às Polícias Militares, por força constitucional e legal, quer
seja por legislação estadual, quer seja por convênios ou acordos, isto com
amplo respaldo na repartição constitucional de competências, na hierarquia das normas jurídicas e no princípio da legalidade, todos norteadores dos atos emanados da Administração Pública e, portanto, de observância obrigatória".
O Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, aliás, em 23.4.84,
reafirmou que o Código Nacional de Trânsito, no seu artigo 3º não contemplou o Município como integrante do sistema de fiscalização, poli-

ciamento, autuação e aplicação de penalidades de polícia de trânsito,
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pelo que "não sendo o DSV competente para o exercício dessas atribuições, deve cancelar suas atividades nesse campo", pois, "Estando o DSV
operando o trânsito na Capital Paulista por Delegação de poderes do
Estado, com interveniência do DETRAN, de conformidade com o convênio celebrado com a Prefeitura da Capital e sendo o trânsito em todo o
território nacional fiscalizado, policiado e autuadas as infrações
pelas Polícias Militares das Unidades Federadas, não se pode admitir
a presença de funcionários da Companhia de Engenharia de Trânsito
(sic) no exercício dessas atividades, mesmo que limitadas às chamadas
áreas azuis das vias públicas demarcadas para a exploração comercial de
estacionamento.
Em sede doutrinária, igualmente, tudo isso também examinei e conclui (ÁLVARO LAZZARINI, "O Esforço Legal no Contexto do
Trânsito", "Revista dos Tribunais", São Paulo, maio de 1994, v. 703, p.
393-406; idem, "Revista de Informação Legislativa", Subsecretaria de
Edições Técnicas do Senado Federal, Brasília, ano 30, jan/mar/1993, nº
117, Separata; idem "Estudos de Direito Administrativo", Coletânea
Jurídica da Magistratura 2, Escola Paulista da Magistratura, Editora
Revista dos Tribunais, São Paulo, 1ª ed., 1995, 2ª tiragem 1996, p. 311334).
Como se verifica todos esses princípios estabelecidos na
Constituição Federal e repetidos na Estadual, foram flagrantemente violados pela Lei Orgânica do Município de São Paulo, de 4 de abril de
1990, quando, no seu artigo 179 caput e inciso I, prevê competir ao
Município de São Paulo " ... controlar e fiscalizar o trânsito no âmbito de
seu território, inclusive impondo penalidades e cobrando multas ao infrator das normas sobre utilização do sistema viário, ... ".
Como sustentou o sindicato requerente, por força do Código
Nacional de Trânsito, não é ao Município de São Paulo que isso cabe,
pois, o seu artigo 11 diz competir aos Departamentos Estaduais de
Trânsito, os DETRANs, cumprir e fazer cumprir a legislação de trânsito,
aplicando as penas previstas no aludido Código, ou seja, nos termos do
seu artigo 104, as multas serão impostas e arrecadadas pela repartição
competente, em cuja jurisdição haja ocorrido a infração, certo também
que as autuações serão julgadas pela autoridade competente.
No Estado de São Paulo, o artigo 3º inciso 2, da Lei Estadual nº
616, de 17 de outubro de 1974, a exemplo do que ocorre na previsão do
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Decreto Federal nº 88.777, de 30 de setembro de 1983, que, regulamentou o Decreto-lei Federal nº 667, de 2 de julho de 1969, com as modificações do Decreto-lei Federal nº 1.406, de 24 de junho de 1975, e pelo
Decreto-lei nº 2.010, de 12 de janeiro de 1983, não deixa dúvida que
compete à Polícia Militar do Estado de São Paulo o policiamento ostensivo, que será executado no território paulista na atividade de segurança do
trânsito, atividade essa que, como cediço é atividade que diz respeito à
ordem pública, e, bem por isso, é da competência constitucional da
Polícia Militar do Estado de São Paulo (artigos 141, da Constituição do
Estado e regra similar do artigo 144, § 5( da Constituição da República).
Louis Rolland, Professor de Direito Público Geral da Faculdade de
Direito de Paris, diz que assegurar a boa ordem, isto é, a ordem pública, é
assegurar a tranqüilidade pública, a segurança pública e a salubridade
pública, concluindo, então, por asseverar que assegurar a ordem pública
é, em suma, assegurar essas três coisas, pois a ordem pública é tudo
aquilo, nada mais do que aquilo (Louis Rolland, "Precis de droit administratif', 9ª ed., 1947, Librarie Dalloz, Paris, França, p. 399). No mesmo
sentido a lição de Paul Bernard, na sua clássica obra "La notion d' ordre
public en Droit Administratif', 1962, Librarie Générale de Droit et de
Jurisprudence, R. Pichon et R. Durand-Auzias, Paris, França, p. 12 e 25).
Daí por que o Sindicato requerente tem razão quando afirma, in verbis: "Resulta claro que o artigo 179 da Lei Orgânica do Município, inciso
I, ao definir competência diferente do que dispõe não só a lei federal
como a estadual no que se refere ao policiamento de trânsito e à imposição de penalidades por infrações previstas no Código Nacional de
Trânsito, invadiu área de legislação privativa da União e de atuação privativa dos Estados. Sendo, portanto, inconstitucional, tanto face à
Constituição Federal como face à Constituição Estadual" (fls. 8).
Bem por isso, quanto à Lei Orgânica do Município de São Paulo, de
04 de abril de 1990, declara-se a inconstitucionalidade do seu artigo 179
caput e inciso I, no ponto que prevê como da competência do Município
para " ... controlar e fiscalizar ... ", bem como " ... inclusive impondo
penalidades e cobrando multas ao infrator das normas sobre utilização do
sistema viário ... ", não o sendo inconstitucional as demais previsões da
mesma regra, ou seja, a previsão de que ao Município compete organizar
e prover o trânsito no âmbito do seu território.
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8. Resta examinar a inconstitucionalidade do Convênio indicado na
inicial e contestado face à Constituição do Estado de São Paulo, por violar, também, os seus artigos 5º, § 1º, 111; 139 caput e 141 caput.
Esse Convênio foi celebrado em uma época de aproximação política-partidária entre o Governo do Estado e a Prefeitura do Município de
São Paulo, ou seja, de 17 de junho de 1991, com aquele sob a égide do
Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB e esta do partido
dos Trabalhadores - PT.
Para sua concretização buscou-se o apoio de dois juristas de escol
Hely Lopes Meirelles e Geraldo Ataliba, este parecer desfavorável,
enquanto que aquele favorável.
Bem por isso a Prefeitura do Município de São Paulo, a estes autos,
não fez juntar o Parecer do ínclito Professor Geraldo Ataliba por lhe ser
desfavorável.
O saudoso Professor Hely Lopes Meirelles (cf. fls. 180-200), que,
rompendo com que ensinou em sua obra, foi enfático ao responder ao 5º
Quesito da Consulta, dizendo que "O DSV, devidamente autorizado pela
Prefeita do Município, pode, através da Secretaria Municipal de
Transportes, da qual é um departamento, mediante contrato, delegar competência à Companhia de Engenharia de Tráfego - CET, para que exerça
a fiscalização do trânsito no Município de São Paulo, inclusive aplicando multa por infrações às leis de trânsito, por seus empregados que,
embora mantenham vínculo empregatício regido pela CLT, são funcionários públicos para efeitos penais (Cód. Penal, art. 327)" (fls. 199).
Neste passo desnecessário é insistir que o Convênio ora em exame é
ato normativo, mesmo porque caracteriza verdadeiro "Regulamento de
Polícia de Trânsito", caracterizado num acordo entre o Governo do
Estado de São Paulo e a Prefeitura do Município de São Paulo, como
exaustivamente examinado no retro nº 4.
Tem-se entendido que o Poder de Polícia, que legitima a ação da
polícia e a sua própria razão de ser, é a capacidade derivada do Direito,
de que dispõe a Administração Pública, como poder público, para controlar os direitos e liberdades das pessoas naturais ou jurídicas, inspirando-se nos ideais do bem comum. Polícia, portanto, sendo uma idéia indissociável da do Estado, só pode ser exercida por órgãos da Administração
Pública, enquanto poder público e não através de órgãos paraestatais,
como empresas públicas, sociedades de economia mista e outras entida-
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des que explorem atividades econômicas, sujeitando-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive, quanto às obrigações trabalhistas e tributárias, nos termos do art. 173, § 1º, da CF/88.
Isso, já nos idos de 1984, cuidamos de esclarecer em painel de
"Semana de Estudos de Trânsito", organizado pela Polícia Militar do
Estado de São Paulo, asseverando que o "Poder de Polícia" é indelegável. Ele é exclusivo da Administração Pública como "Poder Público".
Essa a premissa que não pode ser descartada. O "Poder de Polícia"
só pode ser exercido pela Administração Pública, enquanto "Poder
Público".
O eminente José Cretella Júnior, com maior alcance, explica: "O
primeiro elemento, de obrigatória presença na definição de polícia, é o da
fonte de que provém, o Estado, ficando, pois, de lado qualquer proteção
de natureza particular. Isso porque o exercício do poder de polícia é
indelegável, sob pena de falência virtual do Estado".
Naquela oportunidade, ou seja, no Painel de 1984, também cuidamos do tema, dizendo-o atual, qual seja o da legitimidade ou não de
autuações de veículos terrestres estacionados nas denominadas "Zonas
Azuis", quando feitas pelas chamadas "Moças das Zonas Azuis".
Ponderamos, então, que "Tais autuações, na verdade, são ilegítimas, pois
efetuadas por simples empregados de uma entidade paraestatal municipal
que é a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).
Entidade paraestatal é pessoa jurídica de direito privado e assim
continua a ser na vigência da atual Constituição de 1988 (art. 173, § 1().
Não se confunde, em absoluto, com pessoa jurídica de direito público
interno e, menos ainda, com Poder Público, embora a ele possa emprestar a sua colaboração ou serviços. Bem por isso não pode lavrar autuações, isto é, não pode autuar os veículos enfocados.
O tema se tomou mais atual no exato momento em que o Governo
do Estado de São Paulo e do Município de São Paulo, em 17.6.91, celebraram Convênio para a execução dos serviços de Engenharia,
Fiscalização, Policiamento e Controle de Tráfego e Trânsito nas vias
terrestres municipais. A sua cláusula primeira, letra d, atribuiu ao
Município faculdade para exercer, através de pessoal designado pela
Secretaria Municipal de Transportes, a fiscalização de trânsito, concomitantemente com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, cabendo
a esta, o policiamento de trânsito.
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A injuridicidade dessa previsão é tão grande, porque, possibilitou a
transformação de uma competência exclusiva do poder público em
competência comum com uma pessoa jurídica de direito privado,
como tal considerada a entidade paraestatal municipal enfocada. Seus
atos, em verdade, são atos como de qualquer outro particular, pois, não
gozam de nenhum outro privilégio não extensíveis às empresas e sociedades do setor privado (art. 173, § 2º, da Constituição da República).
Javier Barcelona Llop, aliás, escrevendo sobre a "Autotutela y
Actos de los Particulares Puedem estos Dictar Actos Administrativos
Ejecutivos y Ejecutorios?, afirmou que na sua opinião, "el acto de un particular no puede ser considerado, en términos técnicos-jurídicos, acto
administrativo" (J avier Barcelona Llop, "Ejecutividad, Ejecutoriedad y
Ejecución Forzosa de los Actos Administrativos", Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Cantabria, Espafía, 1995, p. 119).
Mas, para acordar como se fez no convênio em exame, deve ser
colocado nesta oportunidade, o Estado de São Paulo e o Município de
São Paulo levaram em consideração, em especial, parecer de lavra do
saudoso Hely Lopes Meirelles que, respondendo o quesito nº 5, de consulta então formulada, afirmou que "O DSV, devidamente autorizado
pela Prefeita do Município, pode, através da Secretaria Municipal de
Transportes, da qual é um departamento, mediante contrato delegar competência à Companhia de Engenharia de Tráfego - CET, para que exerça
fiscalização de trânsito no Município de São Paulo, inclusive aplicando
multa por infrações às leis de trânsito por seus empregados que, embora
mantenham vínculo empregatício regido pela CLT, sãosoa funcionários
públicos para efeitos penais (CP, art. 327)".
As duas entidades estatais, em verdade, ao assim admitir, afastaramse do Estado Democrático de Direito, ou seja, descuidaram do mínimo
que se podia esperar, fosse entendido. Nesse sentido, aliás, já discorremos em artigo publicado ("Trânsito - Multa de Amarelinhos não cabe no
Estado de Direito". O Estado de São Paulo, Caderno de Justiça, p. 15,
30.08.91).
Com a devida vênia, a interpretação do saudoso administrativista
não é a melhor, pois, os empregados de paraestatais, com efeito, só são
funcionário públicos para fins penais e, mesmo assim, como agentes ativos de delitos, conforme vem sendo interpretada, pacificamente, a norma
do art. 327 do CP. Para nenhum outro efeito eles são servidores públi-
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cos como resta certo da citada norma constitucional do art. 173, § 1º,
da CR. Geraldo Ataliba, aliás, também ofereceu parecer no procedimento administrativo de que resultou o aludido Convênio, tendo enfatizado
que "O exercício do poder de polícia administrativa, quando se manifesta
mediante expedição de atos de autoridade, sancionadores dos que violam
a ordenação de trânsito regularmente estabelecida, só pode ser exercido
por titulares de cargo público - cargo público municipal, no caso -, e não
por servidores de uma empresa, ainda que governamental, submetidos à Consolidação da Leis do Trabalho", caso dos empregados da
Companhia de Engenharia de Tráfego.
Mesmo assim assinou-se o Convênio.
Manuel Alceu Affonso Ferreira, ilustre jurista, então no cargo de
Secretário de Estado dos Negócios da Justiça e Defesa da Cidadania, já
em execução o questionado "Convênio", concluiu, em fundamentado
despacho publicado no DOE (Seção I, 28.07.92, p. 10) e no qual afirmou
que o "pessoal designado pela Secretaria Municipal de transportes" para
executar encargos de fiscalização do trânsito (Convênio, CL 1ª, d), naquilo que implicar "aplicar, na área de sua competência, a pena de multa de
trânsito ... "(idem letra e), deverá ser sempre composto por funcionários
municipais, ocupantes de cargos públicos, a tanto não se prestando
empregados celetistas vinculados à Companhia de Engenharia de Tráfego
- CET".
Cumpre lembrar, porém, que na lição de Caio Tácito, "a primeira
condição de legalidade é a competência do agente. Não há, em direito
administrativo, competência geral ou universal: a lei preceitua, em relação a cada função pública, a forma e o momento do exercício das atribuições do cargo. Não é competente quem quer, mas quem pode, segundo a
norma de direito. A competência é, sempre, um elemento vinculado,
objetivamente fixado pelo legislador", legislador que seja competente
para fazê-lo"(Álvaro Lazzarini, "O Esforço Legal no Contexto do
Trânsito", Livro e Revistas, v. e p. cits.).
Em excelente monografia a respeito de "A Fiscalização de Trânsito
no município de São Paulo", apresentada como requisito de aprovação
em pós-graduação do Centro de aperfeiçoamento e Estudos Superiores,
da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o Capitão PM Reinaldo de
Oliveira Rocco, do Comando de Policiamento de Trânsito de São Paulo,
trouxe à colação Rui Domingos Carence, do Gabinete do Governador do
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Estado de Minas Gerais e que, como Major da Polícia Militar daquele
Estado, foi designado para estudar "A Municipalização do Policiamento
e Fiscalização de Trânsito do Município de São Paulo"(obra não publicada).
Rui Domingos Carence, de fato, nessa sua primorosa monografia,
concluiu que "Da doutrina, depreende-se com muita clarividência que o
policiamento ou fiscalização de trânsito está ligado à ordem pública não
sendo possível, com base em dispositivos legais hoje vigentes no país, a
delegação do poder de polícia de preservação da ordem pública atribuídas às Polícias Militares. Quem assim o faz, age em flagrante desrespeito às normas que regulamentam tal matéria no país"(obra não
publicada).
Diógenes Gasparini, aliás, já havia alertado, no seu retro indicado
parecer, invocando a lição de Mário Masagão ("Curso de Direito
Administrativo", 6a. ed., 1977, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo,
p. 71) e de José Cretella Júnior ("Tratado de Direito Administrativo", v.
I, 1a. ed., 1966, Editora Forense, Rio de Janeiro, p. 138-139) que "Não
resta assim, qualquer dúvida quanto a função policial no trânsito integrarse à polícia de ordem pública, configurando a terceira das atividades
jurídicas do Estado, eis que é ação desenvolvida para a Tutela do
Direito"(parecer FPFL no 15.176, Processo nº FPFL 1475/91). Linhas
após, Diógenes Gasparini, invocando o ensino de José Afonso da Silva
("Curso de Direito Constitucional Positivo", 6a. ed., 1990, Editora
Revista dos Tribunais, São Paulo, p. 413, nota 5), estabeleceu que "a
diferença que se faz entre competência exclusiva e competência privativa
é que aquela é indelegável e esta é delegável. Então, quando se quer atribuir competência própria a uma entidade ou a um órgão com possibilidade de delegação de tudo ou de parte, declara-se que compete privativamente a ele a matéria indicada. Assim, no artigo 22, se deu competência
privativa (não exclusiva à União para legislar sobre ... , porque o parágrafo
único, faculta à lei complementar autorizar aos Estados a legislar sobre
questões específicas das matérias relacionadas nesse artigo".
Diógenes Gasparini, bem por isso, concluiu no mesmo parecer que:
"Demonstra-se, assim, que, se o legislador contempla alguma entidade
com competência ou atribuições exclusiva, isso exclui, expressamente, as
demais, sem nenhuma possibilidade de transferência ou de delegação .
... Óbvio está, e não há como fugir desse entendimento, que os serviços de
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polícia de trânsito, por vincularem-se à preservação da ordem pública,
não podem ser executados pelo Município, em face da competência constitucional e legal que a Magna Carta e as leis outorgaram, com exclusividade, às Polícias Militares. O disposto no artigo 144, par. 5º., da
Constituição da República, que, por oportuno, merece ser citado, é de
clareza meridiana, dispensando, assim, qualquer interpretação, não
cabendo, portanto, a outro órgão, a competência para a execução dos serviços de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública".
E é Reinaldo de Oliveira Rocco que enfatiza que "Em decorrência
deste acordo, a CET atua hoje em todos os segmentos do trânsito paulistano: monitoração do sistema viário, fluidez, remoção de interferências,
atendimento ao público usuário do sistema viário, desvio de tráfego, bloqueio de vias, acompanhamento de eventos em vias públicas, fiscalização
de obras no leito viário, operação manual de semáforos, operações em
cruzamentos, elaboração de projetos de sinalização, manutenção da sinalização e fiscalização em geral. Na cidade de São Paulo conta-se com um
total aproximado de 3.700 fiscais da CET, os chamados marronzinhos,
constituindo - acrescentamos: com os poderes que lhes foram outorgados
pelo questionado Convênio -, na prática, numa verdadeira polícia municipal ostensiva de trânsito. A legislação em vigor: Código Nacional de
Trânsito (Lei Federal nº 5.108, de 21 de setembro de 1966), seu
Regulamento (Decreto nº 62.127, de 16 de janeiro de 1968), o Decretolei nº 667, de 02 de julho de 1969, e suas alterações introduzidas pelos
Decretos-leis 1.072/69, 1.406/75, 2.010/83 e 2.106/84, bem como o
Decreto Federal nº 88.777, de 30 e dezembro de 1983, atribui em conformidade com o texto constitucional, competência exclusiva à Polícia
Militar para exercer o policiamento de trânsito no Estado, afirmando que tal atividade é intransferível e indelegável, não podendo ser
objeto de convênio para outros órgãos, como prevê o artigo 45 do
Decreto Federal 88.777/83, razão pela qual a atuação da CET é inconstitucional. O convênio firmado, entre o Estado e a Prefeitura do Município
de São Paulo, como vem sendo executado, também face à hierarquia das
normas, tendo em vista a lei Estadual nº 616, de 16 de dezembro de
1974, que elenca em seu artigo 3º, parágrafo único, item 2, que o policiamento de trânsito é de competência exclusiva da Polícia Militar. Além da
legislação já mencionada, a doutrina e a jurisprudência plenamente
conhecidos por todos, impedem a celebração do estipulado convênio nos
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moldes em que vem sendo realizado pela CET, através de seus empregados celetistas, pois estão executando funções indelegáveis, proveniente
do exercício do Poder de Polícia, por exemplo: fazendo autuações ou
realizando policiamento e fiscalizações em veículos e condutores (quanto
aos condutores, anota-se, isso é realizado, em especial, em relação ao uso
do cinto de segurança). Reafirmando esta concepção, o artigo 144, § 5º,
da Constituição Federal (acrescenta-se, agora, a similar norma do prequestionado artigo 141 da Constituição do Estado de São Paulo), reza
que a Polícia Militar tem como missão o exercício da polícia ostensiva
da qual o policiamento de trânsito é uma das modalidades mais
expressivas das tarefas realizadas"( obra cit., p. 35 e 36).
Não se diga, como se fez, que há diferença entre o policiamento de
trânsito e fiscalização de trânsito.
Neste passo, com efeito, e a propósito do Convênio em exame, já foi
afirmado, mister se toma enfatizar que a fiscalização de trânsito, que se
delegou ao "pessoal designado pela Secretaria Municipal de Transportes"
para ser exercido "concomitantemente com a Polícia Militar do
Estado de São Paulo, cabendo a esta, ainda, o policiamento de trânsito"(cláusula primeira, d, do Convênio), nada mais é do que parte integrante do policiamento de trânsito que a legislação federal e estadual
atribuiu exclusividade à Polícia Militar.
Diogo de Figueiredo Moreira Neto (Curso de Direito
Administrativo", 8ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 1989, p.p. 340-343),
um dos grandes publicistas brasileiros e estudiosos da temática da ordem
pública, observa que "O Poder de Polícia atua de quatro modos: pela
ordem de polícia, pelo consentimento de polícia, pela fiscalização de
polícia e pela sanção de polícia", para, ao depois, quanto a fiscalização
de polícia, tema que interessa à presente ação, esclarecer que ela se fará
tanto para a verificação do cumprimento das ordens de polícia quanto
para observar se não estão ocorrendo abusos na utilizações de bens e nas
atividades privadas que receberam consentimento de polícia. Sua utilização é dupla: primeiramente, realiza a prevenção das infrações pela
observação do comportamento dos administrados, relativamente às
ordens e aos consentimentos de polícia; em segundo lugar, prepara a
repressão das infrações pela constatação formal dos atos infringentes".
O mesmo publicista, aliás, estudando A Segurança Pública na
Constituição (Revista de Informação Legislativa, Senado Federal,
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Subsecretaria de Edições Técnicas, Brasília, ano 28, jan-mar-1991, nº
109, p. 147), bem por isso, afirmou que "o policiamento corresponde
apenas à atividade de fiscalização; por esse motivo, a expressão utilizada polícia ostensiva, expande a atuação das Polícias Militares à integralidade das fases do exercício do poder de polícia. O adjetivo ostensivo
refere-se à ação pública de dissuasão, característica do policial fardado e
armado, reforçada pelo aparato militar utilizado, que evoca o poder de
uma corporação eficientemente unificada pela hierarquia e disciplina. A
competência de polícia ostensiva das Polícias Militares só admite exceções constitucionais expressas: as referente às polícias rodoviária e ferroviária federais (art. 144 § 2º e 3º), que estão autorizadas ao exercício do
patrulhamento ostensivo, respectivamente, das rodovias e das ferrovias
federais. Por patrulhamento ostensivo não se deve entender, conseqüência do exposto, qualquer atividade além da fiscalização de polícia:
patrulhamento é sinônimo de policiamento".
A fiscalização - como insiste Diogo de Figueiredo Moreira Neto
(Revista nº e p. cits.) - "No caso específico da atuação da polícia de preservação da ordem pública - esta de competência exclusiva da Polícia
Militar - , é que toma o nome de policiamento".
Daí poder asseverar-se que, em absoluto, "não é jurídico, dentro do
ordenamento constitucional e infraconstitucional vigente, delegar-se
poder de fiscalização .de trânsito, previsto para a Polícia Militar, para
qualquer outro órgão púbijco, estadual e municipal, pois, trânsito, dizendo respeito à ordem públicà~~nos seus aspectos de segurança pública e
tranqüilidade pública, tem a sua fiscalização tomada pelo nome de
policiamento. Repita-se, aqui, a lição de Caio Tácito já transcrita linhas
atrás: "Não é competente quem quer, mas quem pode, segundo a norma
de direito. A competência é sempre, um elemento vinculado, objetivamente fixado pelo legislador" (Álvaro Lazzarini, Revista, nºs. e p.p. cits.).
"A competência administrativa - diz Hely Lopes Meirelles (obra e
ed. cits., p. 134) -, sendo um requisito de ordem pública, é intransferível
e improrrogável pela vontade dos interessados. Pode, entretanto, ser delegada e avocada, desde que o permitam as normas reguladoras da
Administração. Sem que a lei faculte essa deslocação de função não é
possível a modificação discricionária da competência, porque ela é
elemento vinculado de todo o ato administrativo , e pois, insuscetível de
ser fixada ou alterada ao noto do Administrador e ao arrepio da lei".
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Massami Uyeda, em tese com que conquistou, em 1993, o grau de
doutor pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, cuidando "Da Competência, em matéria administrativa", (São Paulo, 1992,
ainda não publicado comercialmente), salientou que "No campo do
Direito Administrativo decorrem do princípio da legalidade os princípios da restritividade (Só fazer o que a lei determina ou permite") e da
especialidade ("Somente empregar o patrimônio, os meios técnicos e o
pessoal de que dispõem para a consecução do fim específico em virtude
do qual foram criados").
Estes princípios informam toda a atividade da Administração
Pública e deles é que se irradia a competência administrativa, ressaltando-se que a competência requer sempre texto expresso de lei para que
possa existir. A competência decorre, portanto, do primado legal. É a lei
quem estabelece, outorgando poder ao agente público para prática de ato
que, em última análise, deságua na gestão do interesse público. Sem
observância da lei, não há falar-se em outorga de competência" (Massami
Uyeda, obra cit. p.183). Ora, como se examinou acima, a legislação federal e estadual de regência não prevê, em absoluto, a possibilidade de
delegação da competência em matéria de Polícia de Trânsito, que é
exclusiva da Polícia Militar do Estado de São Paulo, para qualquer outro
órgão estadual ou municipal.
Bastaria isso para tomar írrito o Convênio em exame. O art. 45 do
Decreto Federal nº 88.777, de 30 de setembro de 1983, ou seja, o já citado Regulamento para as Polícias Militares e Corpos de Bombeiros
Militares, expedido em conformidade com o Decreto-lei Federal nº 667,
de 02 de julho de 1969, com as modificações que se lhe seguiram, porém,
põem pá de cal na questão, ao estabelecer que "a competência das
Polícias Militares estabelecida no art. 3º, alíneas a, b e c, do Decreto-lei
nº 667, de 02 de julho de 1969, na redação modificada pelo Decreto-lei
nº 2.010, de 12 de janeiro de 1983, e na forma deste Regulamento, é
intransferível, não podendo ser delegada ou objeto de acordo ou convênio".
Como se verifica, a União, competente que é para, privativamente,
legislar em matéria de trânsito, expressamente, vedou que a competência
da Polícia Militar em matéria de trânsito seja objeto de acordo oll convênio como o aqui examinado.
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O comando do artigo 5º, § 1º, da Constituição do Estado tem aplicação à hipótese desta ação direta de inconstitucionalidade do ato administrativo que é o Convênio de 17 de junho de 1991, firmado entre o
Governo do Estado de São Paulo e o Município de São Paulo, pois, firma
o princípio de que "É vedado a qualquer dos Poderes delegar atribuições".
Dir-se-á que a norma constitucional estadual veda delegação de atribuições entre os Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si,
ou seja, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, o que é absolutamente
correto.
Porém, se está vedada a delegação entre os Poderes do Estado de
São Paulo, com muito mais razões, vedada também está delegação das
atribuições de Polícia de trânsito, da competência do Poder Executivo do
Estado de São Paulo, para o poder Executivo de outro ente estatal, isto é,
o do Município de São Paulo que, por sua vez, terceirizou a atribuição
para um ente privado, que é o que vem exercendo dita polícia de trânsito,
através de empregados seus.
Violentou-se, e violenta-se por todos os meios, os princípios insculpidos na Constituição Federal, legislação federal e estadual de regência,
e, assim, em especial o prequestionado artigo 144 da Constituição do
Estado de São Paulo, como também o seu prequestionado artigo 111
(princípio da legalidade).
E, na verdade, para o melhor engodo do administrado em geral, do
povo que é o destinatário dos atos de polícia, naquilo que se chama de
"estelionato administrativo", foi previsto para o curso de ''Métodos e práticas de fiscalização do trânsito urbano"(fls. 291), a abordagem de preenchimento da AIIP"(auto de infração e imposição de penalidade), organizado pela Companhia de Engenharia de Tráfego. Verifica-se, na via do
proprietário, que há um campo próprio destinado, na forma da legislação
federal de regência, a ser anotado o "Bat/Cia", ou seja, o Batalhão e
Companhia de Policiamento de Trânsito da Polícia Militar, que efetuou a
atuação. Como se observa m fls. 38, no engodo, em verdadeiro falso
ideológico documental que é possível determinar ainda na atualidade
das autuações, aparece os números "5.95", que significa 5º Batalhão de
Policiamento de Trânsito (5º BPTran) e 95ª Companhia do referido
Batalhão.
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A Polícia Militar do E'stado de São Paulo só tem quatro ( 4)
Batalhões de Policiamento de Trânsito na cidade de São Paulo e, com
certeza, nenhum deles tem noventa e cinco (95) Companhias, como o
total delas, somadas às dos demais Batalhões, não chega a tanto.
É o princípio da moralidade administrativa que, também foi violentado em tal Convênio, como também o princípio da finalidade,
ambos de obediência obrigatória a teor do prequestionado artigo 111 da
Constituição do Estado de São Paulo.
O princípio da finalidade, realmente, foi claramente violado, pois,
no interesse político-partidário já mencionado, foi firmado o Convênio
ora em exame para beneficiar a Companhia de Engenharia de Tráfego CET, e seus empregados, sendo ela uma sociedade de anônima, de economia mista, que não tem por objeto social nenhuma das atribuições previstas no Convênio, como resulta da lei que autorizou a sua constituição
e deu outras providências, ou seja, da Lei nº 8.394, de 28 de maio de
1976, do Município de São Paulo (cf. fls. 64 e verso).
Lembre-se, a propósito, que conforme orientação firmada na RCL
nº 383-3-SP, o exame da inconstitucionalidade, nas ações diretas, não
fica restrito aos dispositivos invocados na inicial como violados,
espraiando-se, isto sim, a qualquer dispositivo do parâmetro adotado,
que, no caso, é a Constituição do Estado de São Paulo, nos seus artigos
5º, § 1º, 111; 139capute 141 caput.
O sindicato requerente tem, portanto, razão em contestar o
Convênio firmado em 17 de junho de 1991 entre o Governo do Estado de
São Paulo e a Prefeitura Municipal de São Paulo, pelo qual, como sustentou em face das normas constitucionais estaduais apontadas, o primeiro
requerido delegou à segunda atividades de policiamento de trânsito no
Município, sendo, assim, nulo de pleno direito, pois, é inconstitucional o
Convênio, ato normativo que é.
9. Posto isto, é possível assim concluir:
9.1- O Procurador Geral do Estado não é excluído, porque ele sustentou não lhe caber a defesa da lei e do ato impugnado.
9.2- Improcedem as preliminares de impossibilidade jurídica do
pedido e de incompetência deste Egrégio Órgão Especial do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, pois, a Lei Orgânica do Município de
São Paulo, no seu artigo 179, inciso I, e o Convênio celebrado em 17 de
junho de 1991 são contestados, também, face as normas previstas nos
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artigos 5º, § 1º; 111; 139 caput e 141 caput, da Constituição do Estado
de São Paulo.
Não há, portanto, nem impossibilidade jurídica do pedido e, menos
ainda, incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça.
9 .3- Não há, referentemente ao Convênio de 17 de junho de 1991,
ilegitimidade de parte passiva "ad causam" em relação ao Governo do
Estado de São Paulo.
O Governador do Estado de São Paulo, em nome do Governo, assinou referido Convênio. Convênio, como o aqui examinado, é ato administrativo normativo, que não se confunde com contrato administrativo.
Foi firmado pelos chefes dos Poderes Executivos Estadual e Municipal,
que normatizaram, em conjunto, verdadeiro "Regulamento de Trânsito",
com um comando geral de ambos os Poderes, visando a aplicação no
Município de São Paulo, das normas legais federais que regem o trânsito
urbano por parte do administrado em geral, pois, em São Paulo trafegam
veículos não só seus como o de todo o Brasil e do exterior, produzindo
quanto a eles efeitos concretos. O ato normativo coletivo, também produz efeitos coletivos. Nesse sentido as lições de Hely Lopes Meirelles,
Leon Frejda Szklarowsky, Eros Roberto Grau, Bernardo Ribeiro de
Moraes, Gabriel Roujou de Boubeé, entre outros.
9.4- O Sindicato requerente tem legitimidade de parte ativa "ad causam" e interesse processual inconteste, razão de ficarem rejeitadas essas
preliminares.
Ele, com efeito, foi autorizado a agir judicialmente em Assembléia
Geral Extraordinária e a sua legitimidade decorre do artigo 5º, inciso
XXI e artigo 8º, inciso 111, ambos da Constituição da República, bem
como artigo 90, inciso V, da Constituição do Estado de São Paulo e artigo 667, V, do Regimento Interno desta Corte.
9.5- O artigo 179 caput e inciso I, da Lei Orgânica do Município de
São Paulo, datada de 04 de abril de 1990, é de evidente inconstitucionalidade quando prevê como da competência do Município de São Paulo o
" ... controlar e fiscalizar ... "o trânsito, " .. .inclusive impondo penalidades e
cobrando multas ao infrator das normas sobre utilização do sistema viário ... ", não o sendo inconstitucional nos demais pontos da previsão legal
orgânica municipal no sentido de que ao Município compete organizar e
prover o trânsito no âmbito do seu território.
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A norma orgânica municipal- vi,~lenta, claramente, o artigo 144 da
Constituição do Estado por não aten&r os princípios estabelecidos no
artigo 22, XI; 23, XII; 29 caput; 30, te VIII e 144, § 5º, todos da
Constituição da República bem como o artigo 141 da Constituição do
Estado de São Paulo, contrariando, ainda, toda, uma gama de normas
infraconstitucionais, federais e estaduais, mencionad~s na inicial e examinadas neste voto e que regem o Sistema Nacional de Trânsito, em
todo o território brasileiro e no qual o município não se apresenta como
incluído, bem como a atividade exclusiva da Polícia Militar dentro do
aludido Sistema, lembrando-se que trânsito é matéria que diz respeito à
segurança e tranqüilidade públicas, aspectos da ordem pública, segundo
Louis Rolland, Paul Berna, segundo Louis Rolland, Paul Bemad, Álvaro
Lazzarini, Diógenes Gasparini, Reinaldo de Oliveira Rocco e Rui
Domingos Carence, entre outros, devendo, assim, ser preservado pela
Polícia Militar do Estado de São Paulo, na sua atividade preventiva e de
repressão administrativa aos ilícitos de trânsito.
9.6- O Convênio de 17 de junho de 1991, como ato normativo
regulamentar de polícia que é (infra nº 8.3), claramente, viola os artigos
5º, § 1º; 111; 139 caput e 141 caput, todos da Constituição do Estado de
São Paulo e, por via reflexa, também, o seu artigo 144, pois, Convênio
firmado pelo Município, igualmente, deve atender os princípios estabelecidos na Constituição Federal e na do Estado, do mesmo modo que a sua
Lei Orgânica.
Competência administrativa só pode decorrer de lei. Qualquer modificação da competência deve decorrer de lei. Policiamento (e assim fiscalização) de trânsito ée da competência exclusiva da Polícia Militar, estando expressamente vedada a sua delegação pelo Poder Executivo Estadual
a qualquer outro Poder ou ente estatal ou paraestatal quer por força do
artigo 5º, § 1º, da Constituição do Estado de São Paulo, quer por força da
legislação infraconstitucional, federal e estadual, de regência das atividades da Polícia Militar do Estado de São Paulo, tudo inobservado no aludido Convênio, com o que, igualmente restou violentado o princípio da
legalidade previsto no prequestionado artigo 111 da Constituição do
Estado de São Paulo, mesmo porque também violentados os seus artigos
139 caput e 141 caput.
O convênio questio}?.ado, também, viola o princípio da moralidade
e o princípio da finalidade, ambos previstos no artigo 111 da
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Constituição do Estado de São Paulo, o primeiro deles, porque, obriga à
prática de verdadeiro falso ideológico ao prever, no auto de infração e
imposição de penalidade (AIIP), campo que indica Batalhão e
Companhia de Policiamento de Trânsito inexistentes na Polícia Militar
do Estado de São Paulo, enquanto que o segundo, o princípio da finalidade, por ter sido celebrado com evidente propósito de beneficiar a
Companhia de Engenharia de Tráfego - CET, como decorre dos pareceres
de Hely Lopes Meirelles e Geraldo Ataliba, certo que, a referida
Companhia é sociedade de economia mista municipal, que se sujeita ao
regime jurídico próprio das empresas privadas (artigo 173, § 1º, da
Constituição da República), sem nenhum privilégio em relação a estas e
cujos empregados não são agentes públicos, só o sendo para efeitos
penais, na condição de agentes ativos de delito, e não para efeitos administrativos.
10. Daí, após indeferido o pedido de sustentação oral quando do reinício do julgamento para a só colheita do voto do eminente Presidente do
Tribunal de Justiça e rejeitadas todas as preliminares, decidir-se pela procedência desta ação direta de inconstitucionalidade para os fins previstos
no infra nº 95 em relação ao artigo 179 caput e inciso I, da Lei Orgânica
do Município de São Paulo, de 04 de abril de 1990, no ponto que prevê
como da competência do Município de São Paulo o "controlar e fiscalizar ... "o trânsito", .. .inclusive impondo penalidades e cobrando multas
ao infrator das normas sobre utilização do sistema viário ... e, também, de
procedência da mesma ação em relação ao Convênio de 17 de junho de
1991, celebrado entre o Governo do Estado de São Paulo e Município de
São Paulo e que cuida de delegação de competência em matéria de trânsito urbano.
Oportunamente, cumprir-se-á o artigo 90, § 3º, da Constituição do
Estado de São Paulo, combinado com o artigo 676 do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, comunicandose esta decisão aos órgãos públicos do Estado de São Paulo e do
Município de São Paulo, e autoridades interessadas para a suspensão da
parte inconstitucional do artigo 179 caput e inciso I, da Lei Orgânica do
Município de São Paulo, e de todo o Convênio aqui tratado, dentro das
respectivas competências legais.
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Nome:---~-----~--------------------Profissão: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _RG: _ _ _ _ _ _ _ __
Endereço (p/ envio da r e v i s t a ) : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cidade: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Estado: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
CEP: _ _ _~ _ _ _ _ _ _Fone: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~

(*) Valor atual de um exemplar (dezembro/96) = R$ 4,00
(**) Opção restrita aos policiais militares do Estado de São Paulo. Por esta assinatura o leitor receberá a
revista por período ininterrupto, enquanto não se manifestar em contrário, com valor descontado em folha de
pagamento.
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, DO 19 GRUPAM
letra: Cb Ozéias A. das Santos Música: Cap António Eugênio,

o ouvir o soar do alarme
Convocando-o prâ sua Jornada

Se apressa o homem do fogo
A lutar contra a chama e camada

li
Quando surge o drama terrível
Colocando, a pessoa em perjgo
Uma voz a clamar po r socorro

É um alento o, bombeiro querido
R frão
Sob as asas da águia marc ará
Defende11do o Primeiro GI

Sob as asas da águia marchará
Elevando

o Primeiro GI
IH
Nas cidades, nas águas e campos
Destemidos 9m todo sinistro
Esp rança é no salvamento
Verdadeiro heró· do momento

IV
Com denodo real de um ·gigante
Que duela em busca da V1da
Transformando a dor em vitó r,ia
Escrevendo seu nome na glóri a

Refrão
Sob as asas da águia marcharâ

Defendendo o Primeiro Gl
Sob as asas da águia marchará
Elevando o Primeif'iO GI

