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I. O MUNICÍPIO E A SEGURANÇA PÚBLICA(*)

CLAUDIONOR LISBOA, Presidente do Conselho
Nacional de Comandantes Gerais das Polícias
Militares e Corpos de Bombeiros Militares e
Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de
São Paulo

O tema proposto para esta palestra, em conjunto com tão nobres
personalidades da segurança pública de São Paulo, aqui presentes e
nominadas pelo cerimonial, me compeliria a dizer algo sobre a Polícia
Militar do nosso Estado: suas tradições, suas glórias, que ultrapassaram
as fronteiras do país, a sua presença em todos os municípios, todas as
horas de todos os dias, prestando serviços aos cidadãos, além, por certo,
dos anseios e das aspirações que moram no peito dos nossos policiais.
Porém, com a devida vênia, pretendo dizer muito pouco da nossa
história e da nossa realidade atual para depois, com toda a sinceridade e
ousadia de um Comandante de Polícia Militar, que por mais de trinta anos
vem se dedicando inteiramente ao serviço policial, analisar e opinar sobre
a municipalização da segurança pública, tema central deste Seminário.
Assim, a Polícia Militar de São Paulo, criada pelo Brigadeiro Rafael
Tobias de Aguiar, no dia 15 de dezembro de 1831, conta hoje com quase
oitenta mil policiais militares, homens e mulheres, que atendem, em
média, 3.600.000 (três milhões e seiscentas mil) ocorrências anuais, das
quais boa parte de cunho eminentemente social.
Somos mais de 500.000 (quinhentos mil) policiais militares e bombeiros militares em todo o Brasil !
Portanto, minha fala não será política e sim técnica, pois o exercício
do poder de polícia, numa sociedade verdadeiramente democrática, terá
de ser eminentemente técnico, livre de matizes políticos e de interesses
de classes, facções ou grupos, já que a atividade policial deve ser voltada
para o bem-estar da coletividade.
(*) Palestra proferida em Campinas/SP, no dia 21 de fevereiro de 1997, durante Simpósio sobre a
Municipalização da Segurança Pública.
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Quando se fala em segurança pública, é costume simplificá-la,
reduzindo-a, unicamente, à forma de polícia adotada pelo Estado. O
equívoco é aceitável, pois a polícia existe em razão da segurança pública, e esse é o raciocínio normal esperado das pessoas que não conhecem a complexidade do governo e do Estado moderno. Entretanto,
numa análise mais precisa, veremos que segurança pública e polícia
são realidades distintas e interdependentes, daí não admitirem conceitos sinônimos.
A segurança pública é muito mais abrangente que a polícia, e a sua
efetivação completa depende tanto da sociedade como do governo.
Bem por isso, o artigo 144, caput, da Constituição Federal, assim a
define: "A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio... "
Ao fazer tal afirmativa, a Constituição deixa evidente a diferença
entre polícia e segurança. Caso contrário todos poderiam considerar-se
policiais, e, logicamente, não foi esse o objetivo do constituinte nacional.
Essa responsabilidade, certamente, refere-se à obrigação que todas
as pessoas têm de procurar evitar ou prevenir a ocorrência do ilícito, do
acidente, enfim daquilo que possa causar mal a si próprio, a outrem, ao
patrimônio, ao meio ambiente, etc. Assim, alguém que use entorpecente,
ou que dirige embriagado, ou o pai descuidado que deixe uma arma ao
alcance de um filho menor de idade ou, ainda, que não lhe proporcione
educação adequada, acaba contribuindo para o mal, ou seja, tem atitude
irresponsável perante a segurança pública.
No entanto, com grande alarde e irritante freqüência, culpa-se
exclusivamente a polícia pelo aumento da criminalidade e da violência.
Ora, há de se convir ser inegável que a diminuição desses fatores de
insegurança está ligada, de forma indissociável, à efetivação de programas estruturais que devem envolver não apenas a polícia e a própria
sociedade, mas, principalmente, a adoção de políticas públicas sérias e
eficazes no campo social.
Na verdade, ninguém pode se considerar alheio à segurança, pois
aquele que com ela não se preocupa acaba por contribuir para a insegurança. Afinal todos nós estamos relacionados com a segurança em maior
ou menor grau, de forma positiva ou negativa. Notem que, por esse pris-

8

Revista A FORÇA POLICIAL

São Paulo

n2 14

abril/maio/junho 1997

ma, a segurança pública passa a ser até uma questão cultural, necessitando da conscientização de cada indivíduo.
Da mesma forma, nas diversas esferas de governo não é apenas a
polícia que influencia a segurança, mas sim o desempenho de todos os
órgãos públicos, na medida em que obtêm êxito ou fracassam nas políticas
públicas que venham a implementar, nas respectivas áreas de competência.
O exemplo que está na moda é o da cidade de Nova Iorque, onde a
criminalidade baixou devido ao grande engajamento da sociedade e ao
maciço investimento do poder público municipal na prestação de serviços básicos nos bairros pobres, de modo a melhorar o atendimento público prestado em escolas e hospitais, além da construção de parques e
áreas de lazer, a fim de que a comunidade venha a sentir a presença do
governo mais próxima dela.
Isso, outra vez, prova que as causas da criminalidade são principalmente sociais, e, portanto, é imprescindível que a comunidade e o governo se mobilizem contra a miséria, a falta de educação, a de moradia, a de
saúde, enfim contra a falta de infra-estrutura que cria condições favoráveis para que o indivíduo pratique infrações penais.
No Brasil, conforme o artigo 30 da Carta Política, a tarefa de atuar
socialmente e, portanto, nas causas da criminalidade, foram atribuídas
principalmente aos Municípios, e os recursos que lhes são destinados
devem ter esse fim, cabendo aos Estados-Membros e à União as funcões
de polícia, ou seja, a contenção da criminalidade, no tocante aos seus
efeitos. Se esses efeitos se multiplicam é porque as suas causas não estão
sendo devidamente combatidas e tratadas. Essa é uma constatação inegável!
Penso que o modelo brasileiro de segurança pública é bom, embora
possa sempre ser aperfeiçoado e, para tanto, alinho as seguintes alternativas:
a. engajamento da comunidade na prevenção do ilícito;
b. esforço das prefeituras para prover adequadamente os serviços
sociais, que hoje são prestados pela polícia. Neste sentido há experiências interessantes, como a da cidade de Lins, onde o controle das ambulâncias passou a ficar junto com as comunicações da Polícia Militar, aliviando-a dos atendimentos sociais, restando mais tempo para o policiamento preventivo;
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c. ajuda dos municípios em campanhas permanentes contra a violência e também na recuperação de infratores, os quais, via de regra, sem
apoio da comunidade, voltam à prática delituosa. Grande parte dos crimes acontecem no impulso da reincidência, que no Brasil está em torno
de 46,04%, conforme constatado em estudo do professor da
Universidade Federal de Minas Gerais, Doutor Vinícius Caldeira Brant,
percentual que nos leva à conclusão de que a cada duas pessoas que
saem do sistema penitenciário brasileiro, em média, uma acaba retornando.
Entretanto, caso o município entenda que está fazendo todo o
necessário no tocante às causas da criminalidade e ainda disponha de
recursos para auxiliar diretamente a polícia, só posso receber a ajuda
como bem-vinda. Neste caso, sugiro que, por meio de parceria firmada
mediante convênio, haja repasse de meios, possibilitando otimizar os
efetivos policiais existentes.
Além disso, tal convênio deve prever que os encargos da coordenação, da fiscalização e do controle da guarda municipal fiquem atribuídos
à Polícia Militar.
Em Novo Hamburgo, há quase um ano, desenvolve-se, com sucesso, este tipo especial de parceria.
Quanto à municipalizar a atividade policial, ou seja, transferi-la do
Estado para o município, acredito que passe longe do ideal, por contrariar a atual tendência de aperfeiçoamento da conduta criminosa e da
mobilidade crescente do delinqüente.
Tivemos, recentemente, um caso grave aqui na região de Campinas,
quando uma quadrilha fez vários roubos e praticou cinco homicídios
num roteiro que começou por Campinas, onde os infratores atuaram nas
Zonas Oeste e Norte, e terminou em Sumaré. Como se solucionaria tal
impasse intermunicipal? Municipalizar a polícia, ao invés de combater
melhor o crime, acabaria por beneficiá-lo, pois limitaria a ação policial.
O fenômeno da conurbação, onde o delinqüente, ao atravessar a rua,
muda de município, também inviabiliza a idéia de municipalização da
atividade policial, que, na prática, significa restringir a área de atuação
do policiamento, além do inevitável fracionamento do comando, do planejamento, das comunicações, etc., o que seria extremamente oneroso e
de resultados desastrosos.
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Por outro lado, a transformação das guardas municipais em polícia
municipal, sem entrar no mérito constitucional, também precisa exame
cauteloso para que não se criem situações conflitantes contrárias ao interesse público, seja pela superposição de esforços, seja pela dispersão de
meios, cujas conseqüências negativas recairiam sobre a coleth~idade.
O policiamento moderno não se resume a saudosismos do tipo
"policial de quarteirão", mas exige unidade de comando, coordenação
das comunicações, bancos de informações sempre atualizados e rapidamente consultáveis, formação adequada e reposição regular de meios.
Enfim, exige estmtura capaz de levar a bom termo as operações policiais.
O criminoso, a cada dia, evolui e modifica seus métodos, e a polícia
tem de acompanhar essa evolução. Enganam-se aqueles que imaginam
simplesmente uniformizar e colocar um revólver na cintura de alguém
para transformá-lo, imediatamente, num passe de mágica, naquele policial que a sociedade deseja e merece.
A função de polícia é cada vez mais complexa e exige quadros de
profissionais bem selecionados, esmeradamente formados, constantemente reciclados, bem remunerados e convenientemente equipados.
Nesse sentido, lembro que Nova Iorque tinha três polícias: o
Departamento de Polícia de Nova Iorque (NYPD), a polícia de trânsito
(Transit) e a guarda noturna (Housing). Essas, por razões de planejamento do policiamento ostensivo foram unificadas no NYPD, que tinha
maior lastro administrativo e técnico, dando exemplo, àqueles que defendem a concessão do poder de polícia às guardas municipais, de que a
multiplicidade de polícias, com a mesma atribuição legal e com comandos distintos, não significa melhor segurança.
Lembro ainda que a polícia ostensiva é apenas um segmento de um
sistema maior destinado à aplicação da lei, e que inclui a polícia judiciária, a Justiça Criminal, o Ministério Público e o subsistema prisional.
Todos esses segmentos merecem atenção e aperfeiçoamento, alguns até
mais que a polícia, a exemplo dos presídios, que seriam levados ao caos,
caso a polícia realizasse, hoje, uma grande operação e cumprisse apenas
20% dos mandados de prisão que estão em aberto no Estado de São
Paulo. Certamente não teríamos onde colocar tais presos, que são os
delinqüentes que, neste momento, estão atuando nas ruas da cidade.
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O Poder Judiciário do Estado de São Paulo possui hoje as impressionantes marcas de 95.430 (noventa e cinco mil quatrocentos e trinta)
pessoas com mandados de prisão decretados, 232.715 (duzentos e trinta
e dois mil setecentos e quinze) processos em andamento na Justiça
Criminal comum e 144.81 O (cento e quarenta e quatro mil oitocentos e
dez) processos na Justiça Especial Criminal, que cuida das infrações criminais de menor potencial ofensivo, enquanto o sistema penitenciário
paulista conta com 57. 778 (cinqüenta e sete mil e setecentos e setenta e
oito) presos.
Esses dados estão a demonstrar duas vertentes bastante insinuantes:
a primeira é a despreocupação da sociedade com o sistema carcerário e a
Justiça assoberbada de processos; a segunda afeta a eficiência da polícia.
Ora, diante de tais dados resta admitir, de maneira insofismável, que
a nossa polícia é atuante, pois, caso contrário, não teríamos os números
aqui apresentados, urna vez que todo criminoso, com raras exceções, é
preso e conduzido pela polícia.
A criação de polícias municipais também não favoreceria a polícia
judiciária nem aumentaria a capacidade de processamento das demandas
judiciais dos tribunais, que são estaduais e não municipais, corno em países tornados por exemplo pelos defensores da tese de municipalização da
polícia.
Na verdade, muito útil seria instalar os Juizados Especiais para o
processamento e julgamento das infrações de menor potencial ofensivo,
o que permitiria a celeridade nos processos, mediante o encaminhamento
da ocorrência, pelo policial civil ou militar, diretamente ao órgão judicial, além da ampliação do sistema prisional.
É forçoso reconhecer que não há soluções mágicas em matéria de
segurança pública e que simples alterações organizacionais, sem valorizar o policial, também não ajudarão a minimizar o problema. Bem por
isso os Comandantes Gerais, em declaração feita na Cidade de Salvador,
no dia 22 de novembro de 1996, alertaram para o mal das "soluções
organicistas", que não revertem em benefício da sociedade e das condições de trabalho e de vida dos policiais.
Gostaria de afirmar que urna segurança pública melhor depende da
conscientização de todos os cidadãos e de um esforço conjunto de todas
as esferas de governo, cada urna dentro da sua competência legal.
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Para encerrar, deixo consignada a minha apreensão quanto ao teor
da Carta de Intenções prevista para encerrar este Seminário.
Reafirmo, nesta oportunidade, em nome não só da Polícia Militar
do Estado de São Paulo, mas também do Conselho Nacional de
Comandantes Gerais das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros
Militares, que tenho a honra de presidir, a nossa posição contrária à
municipalização da polícia.
Chega de teses mirabolantes !
O momento é, e sempre deveria ser, de respeito à legislação do país
e, principalmente, aos mandamentos constitucionais.
A segurança pública não admite ensaios demagógicos, alucinantes
fantasias e esplendorosos milagres.
Muito obrigado !
Claudionor Lisboa - Coronel PM
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II. TURMA "MONTE CASTELO" (*)

JOSÉ AMÉRICO FIGUEIREDO SILVA, Coronel
PM, Subchefe do Estado-Maior da Polícia Militar
do Estado de São Paulo

Preliminarmente quero agradecer ao Excelentíssimo Senhor
Comandante Geral da Polícia Militar, ao Senhor Diretor de Ensino,
Instrução e Pesquisa e ao Senhor Comandante do Centro de Formação de
Soldados por este convite a mim ofertado e dizer aos Senhores formandos da imensa honra que tenho em paraninfá-los.
Há 52 anos, em terras da Itália, na manhã do dia 21 de fevereiro de
1945, às 5 horas e 30 minutos, a Força Expedicionária Brasileira iniciou
o ataque decisivo. Os alemães começaram a sentir os bombardeios da
artilharia brasileira. Às 17 horas e 20 minutos desse mesmo dia, a defesa
inimiga silenciou, e as tropas brasileiras ocuparam, definitivamente, o
Monte Castelo. A vitória custara, entre oficiais e praças, a vida de
400 (quatrocentos) homens.
Ao escolher o patronato da Batalha de Monte Castelo, os Senhores
formandos evocam justamente o sacrifício daqueles homens, como
exemplo de abnegação a ser seguido, conscientes das dificuldades da
carreira que ora iniciam.
O traço comum entre o soldado de Monte Castelo e o soldado da
Polícia Militar de hoje é a vontade inquebrantável de servir à Pátria, à
coletividade. Seja nas cidades, na área rural, nas matas, nas estradas, na
água e no ar, são os soldados da Polícia Militar que dia e noite estão a
zelar pela segurança dos brasileiros, ajudando, orientando, salvando,
protegendo, contendo, convictos de que suas vidas podem ser sacrificadas pela de outrem que sequer conhecem, mas para que o justo e a lei se
sobreponham.
(*) Discurso proferido no dia 21 de fevereiro de 1997, na condição de paraninfo da Turma "Monte Castelo",
durante a solenidade de encerramento do Curso de Formação de Soldados, no Centro de Formação de
Soldados "Cel Eduardo Assumpção", em Pirituba, Capital/SP.
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Ser policial militar, Senhores, é exercer uma profissão ímpar, diferente de todas as demais. Não é um simples emprego, é uma causa, é
cumprir uma missão para a qual nos apresentamos voluntariamente,
guiados pela mão da providência e, por isso, a ela devemos nos dedicar
inteiramente, de corpo e alma.
Os Senhores foram escolhidos em duras provas, e a Instituição,
mercê dos meios disponíveis, lhes ofereceu a melhor formação possível,
para que atuem nas ruas ao máximo e da melhor maneira, sempre tendo
em vista que a polícia nasceu com os primórdios da humanidade para
funcionar como amortecedor dos conflitos sociais, nunca para potencializá-los. Por isso as ocorrências, ainda que graves, devem ser conduzidas
ao desfecho menos traumático. O grande objetivo é preservar a vida.
O resultado morte é sempre indesejável e, portanto, vamos evitá-lo ao
máximo. A violência não será contida com violência maior, mas com
equilíbrio, bom senso, ponderação.
No dia a dia, os Senhores terão de estar sempre atentos para não se
contaminarem com a violência do delinqüente. Para tanto os valores éticos que aprenderam nesta Escola deverão ser permanentemente lembrados porque eles são a garantia da cidadania das pessoas perante o
Estado, representado em cada policial militar.
Não se iludam com aqueles que acham que a polícia vai acabar com
o crime. O crime é um fenômeno social próprio da natureza humana,
cabendo ao policial contê-lo, seja prevenindo pela presença ou prendendo quem praticou o ato anti-social. Preso o delinqüente, seus direitos
constitucionais devem ser rigorosamente preservados. Todo policial
consciente sabe que o rigor da lei que ele aplicou no ato da prisão, após
dominado o preso, transforma-se, instantaneamente, em responsabilidade pelos direitos desse mesmo preso. É isso que manda a lei e a ética
policial-militar. Assim como o Direito não subsiste sem o respaldo da
força, o uso da força só é legítimo se balizado pelo Direito.
Ao preparar esta Mensagem aos Senhores formandos, eu poderia ter
me limitado a exaltá-los; contudo, com a experiência de mais de 30

anos de serviço policial, preferi alertá-los das agruras profissionais,
porque sei que será mais útil.
A Polícia Militar e a sociedade esperam que os Senhores, na longa
caminhada dos próximos trinta anos, trilhem a filosofia do soldado cida-
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dão, tanto na vida pública como na vida particular, especialmente na
condição de chefes de família, sendo leais, constantes e responsáveis
pelos seus atos, compreendendo e respeitando as pessoas na rua igualmente ao seus próprios familiares.
A partir de hoje, os Senhores terão a incumbência de dar continuidade à história de 166 anos da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
Não é pouco. Cada ato no policiamento reflete na Instituição, negativa ou positivamente. As críticas serão muitas e precisam ser encaradas
com serenidade para que os erros não se repitam. Os elogios não devem
diminuir-lhes a humildade, ao contrário, aumenta-lhes a responsabilidade.
Para encerrar, conclamo a todos, para que, com fé inquebrantável na
Polícia Militar, atirem-se ao trabalho de policiamento visando erigir uma
sociedade melhor e que o espírito dos soldados que tombaram em Monte
Castelo venha a guiá-los por toda a vida.
Muito obrigado!
José Américo Figueiredo Silva - Coronel PM
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III. LICENÇA-PRÊMIO DE POLICIAL-MILITAR

DIÓGENES GASPARINI, Advogado, Doutor em
Direito Administrativo pela PUC-SP, Professor de
Direito Administrativo em São Paulo e Professor
Titular da Faculdade de Direito de São Bernardo do
Campo.

LICENÇA-PRÊMIO DE POLICIAL-MILITAR - É inconstitucional, por violar o princípio da igualdade, a lei q11e submete os policiaismilitares à mesma condição de aquisição dessa vantagem pessoal a que
estão submetidos os servidores civis, posto que disciplinarmente são
absolutamente desiguais. Via de conseqüência, é irrelevante discutir se a
punição administrativa aplicada aos policiais-militares impede a aquisição desse direito, tanto quanto é desarrazvado saber se dita sanção suspende ou interrompe seu período aquisitivo.

CONSULTA
O ilustre Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de São
Paulo, Coronel PM CLAUDIONOR LISBOA, informa que a interpretação dada hoje ao art. 209 da Lei paulista nº 10.261, de 28 de outubro de
1968, chamada de Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado
de São Paulo, que estatui ser direito do funcionário, como prêmio à assiduidade, a licença de 90 dias a cada período de 5 anos de exercício ininterrupto, em que não haja sofrido qualquer penalidade administrativa,
pela Procuradoria Administrativa, órgão da Procuradoria Geral do
Estado de São Paulo, no que respeita à concessão desse direito ao policial-militar, é a absoluta submissão desse servidor público à literalidade
desse dispositivo estatuário, por força do que estabelece o art. 5º da Lei
Complementar Estadual nº 546/88.
Com tal exegese não se conforma essa douta autoridade policialmilitar, pois entende que a absoluta sujeição dos integrantes da Polícia
Militar do Estado de São Paulo à força literal desse dispositivo do
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Estatuto funcional acabaria por negar, como vem ocorrendo, a licençaprêmio a servidor público dessa espécie, apenado nos termos de um regime disciplinar extremamente rigoroso e diverso tanto na estrutura como
na finalidade, daquele que submete o servidor público civil. Ademais,
assevera essa autoridade, a aplicação do art. 209 do mencionado diploma
legal aos policiais-militares é feita por empréstimo dada a inexistência de
Estatuto próprio, não obstante sua instituição estar prevista no § 2º do
art. 141 da Constituição Paulista. É verdade, afirma ainda essa autoridade, que a aplicabilidade do Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado
de São Paulo, no que concerne à concessão da licença-prêmio, foi determinada pela Lei Complementar, também paulista, nº 546/88 (art. 5º).
À vista dessas considerações e dos pareceres anexados à consulta,
em especial o PA-3 nº 03/96, originado do Processo SS/DGP nº
016194/96, aprovados pela Procuradoria Geral do Estado de São Paulo,
essa nobre autoridade indaga:
"1 - É constitucional a Lei Complementar paulista nº 546/88 que
instituiu a licença-prêmio em favor dos componentes da Polícia Militar
do Estado de São Paulo e a concede de acordo com a legislação vigente
para o funcionário público civil estadual?
2 - Tem como ser sustentada a interpretação da e. Procuradoria
Administrativa, órgão da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo,
que submete, ex vi do art. 5º da Lei Complementar paulista nº 546/88,
aos termos do art. 209 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do
Estado de São Paulo os integrantes da Polícia Militar, quando se sabe
que seus respectivos regimes disciplinares são, gritantemente, diversos?
3 - Não sendo sustentável dita interpretação, que medida deverá ser
tomada pelo Comando Geral da Polícia Militar para obstar que o Parecer
PA-3 nº 3/96 seja havido como normativo?
4 - O policial militar que teve seu pedido de licença-prêmio indeferido com base no Parecer PA-3 nº 3/96 que medida pode tomar na defesa
de seu direi to?"
À Consulta formulada, após o devido exame de seus aspectos constitucionais, jurídicos e fáticos e, ainda, considerados os vários pareceres
da Procuradoria Administrativa, órgão da Procuradoria Geral do Estado
de São Paulo, a ela acostados e as informações ofertadas pelo douto
Consulente, respondemos nos termos do seguinte
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PARECER

1 - As licenças, variáveis de legislação para legislação, são períodos
de afastamento do servidor do serviço público, permitidos pela
Administração Pública, segundo o ordenamento jurídico pertinente.
Existem nas esferas federal, estadual, distrital e municipal. São concedidas, quase sempre, sem perda dos vencimentos e demais direitos inerentes ao cargo ou à pessoa de seu ocupante, sendo seu tempo contado para
todos os efeitos de direito, salvo previsão legal em contrário. Os estatutos costumam, entre outras, prever as licenças para tratamento de saúde,
prestação do serviço militar e para cuidar de interesse particular, ao lado
da licença gestante e da licença-prêmio. Atendidos os pressupostos
legais, essas licenças são concedidas, via de regra, tanto aos servidores
ocupantes de cargos efetivos como aos titulares de cargos de provimento
em comissão, salvo, por certo, qualquer discriminação legal. Ainda,
segundo os respectivos estatutos, são concedidas tanto aos servidores
administrativos civis dos três poderes, incluindo-se aí o Tribunal de
Contas, como aos militares e, entre estes, aos policiais.
Satisfeitas as condições de aquisição, é direito que se integra ao
patrimônio do servidor por ele beneficiado, independentemente de qualquer pedido. Seu gozo, no entanto, não poderá frustrar os interesses da
Administracão Pública concedente, que pode, por essa razão, permiti-lo,
salvo uma ou outra, nesta ou naquela ocasião ou interrompê-lo uma vez
iniciada sua fruição. Deve, assim, ser solicitado formalmente pelo servidor agraciado, que, ademais, deverá aguardar sua concessão em exercício. Dependendo da finalidade do afastamento, doença do cônjuge, por
exemplo, a licença poderá ser prorrogada. Enquanto outras, como a
licença-prêmio, são improrrogáveis. A concessão dessas licenças, normalmente, não pode ser antecipada. Alguma, como é o caso da licençaprêmio, pode ser convertida, em parte, em pecúnia, segundo a legislação
correspondente. Cumprido o afastamento, salvo prorrogação quando
couber, o licenciado deve reassumir de imediato suas funções.
2 - Nesse perfil enquadra-se a licença-prêmio definível nos termos
da maioria dos estatutos, como sendo o afastamento do servidor do serviço público consentido pela Administração Pública, por três meses a cada
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qüinqüênio de serviço ininterrupto, com direito à remuneração e contagem do tempo para todos os efeitos legais, desde que satisfeitas as
condições de sua aquisição. É a licença-prêmio, para CELSO
ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO ( Curso de Direito
Administrativo, ?8 ed., São Paulo, Malheiros, 1995, p. 169), a ausência
do serviço, pelo prazo de três meses a cada quinqüênio de serviço
ininterrupto, com direito à remuneração e contagem do respectivo
tempo para todos os efeitos legais. Ao comentar dita espécie de afastamento, concedido aos servidores públicos civis da União pelo art. 87
da Lei Federal nº 8.112/90, IVAN BARBOSA RIGOLIN acentua que
o artigo trata da tradicional licença-prêmio por assiduidade, que é um
direito de gozo ou fruição, atribuído ao servidor em razão de sua constância no serviço público e, mais adiante, ensina que dito direito não
prescreve, nem precisa ser defendido por requerimentos imediatos
( Comentários ao Regime Único dos Servidores Públicos Civis. 4ª ed.,
São Paulo, Saraiva, 1995, p. 165).
3 - Com semelhante regime, o Estatuto dos Funcionários Públicos
Civis do Estado de São Paulo, Lei nº 10.261, de 28 de outubro de
1968, prevê no art. 181 as várias hipóteses em que o funcionário público civil poderá ser afastado. Em outras palavras, esse dispositivo institui as várias licenças que a Administração Pública pode conceder aos
funcionários, estampando, como último desses afastamentos, a licença
como prêmio de assiduidade, chamada mais adiante de licença-prêmio.
É concedida pelo prazo de noventa dias a cada período de cinco anos
de exercício ininterrupto, desde que o servidor no correr do qüinqüênio
não tenha sofrido qualquer punição administrativa. A Lei Federal nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre o Regime Jurídico
dos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias e das fundações
públicas federais, não fugiu ao referido modelo e estabeleceu no art. 87
que:
"Após cada quinqüênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus
a 3 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com a
remuneração do cargo efetivo".
4 - Os policiais-militares paulistas desfrutavam esse direito desde
sua instituição, pela Lei nº 1.543 de 1951, em benefício dos integrantes
da extinta Força Pública. Com o advento da Lei paulista nº 10.123, de 27
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de maio de 1968, denominada de Lei Orgânica da Polícia, esses servidores passaram a fazer jus à licença-prêmio, consoante regulada pelo então
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo, em
virtude da regra disposta no art. 33 dessa Lei Orgânica da Polícia que
estatuía: "No que respeita aos deveres, direitos, vantagens e regime de
trabalho, aplicam-se aos servidores policiais as disposições do Estatuto
dos Servidores Civis do Estado, exceto no que contrariarem as desta Lei
e as da legislação específica".
Tal direito, desfrutado por dita classe de servidores com base nesse
artigo da Lei Orgânica da Polícia mesmo depois da entrada em vigor do
Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo (Lei nº
10.261, de 28/10/68), foi reafirmado pela Lei Complementar paulista nº
546, de 24/06/88, que dispunha sobre vencimentos e vantagens pecuniárias dos componentes da Polícia Militar paulista. Dita lei, nesse particular ainda em vigor, preceitua:
"Art. 5º - Os componentes da Polícia Militar do Estado de São
Paulo fazem jus:
I - à licença-prêmio ou à gratificação de Natal, ao salário família e
ao salário esposa, de acordo com a legislação vigente para o funcionário
público do Estado".
À época da entrada em vigor desse diploma legal vigorava, como
ainda hoje vigora, a Lei nº 10.261, de 28/10/68, que institui o Estatuto
dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo. Esse diploma
legal, sobre a licença-prêmio, assim prescreve:
"Artigo 209 - O funcionário terá direito, como prêmio de assiduidade, à licença de 90 (noventa) dias em cada período de 5 (cinco) anos de
exercício ininterrupto, em que não haja sofrido qualquer penalidade
administrativa".
5 - Assim, o art. 5º da Lei Complementar paulista nº 546/88 e, no
caso, em especial o art. 209 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis
do Estado de São Paulo passaram a disciplinar, quando atendidos os
pressupostos legais a concessão da licença-prêmio aos policiais-militares
e, quando não satisfeitos esses requisitos, o indeferimento de qualquer
pedido feito nesse sentido por tais servidores. Em suma, essa a legislação
aplicável, hoje no concernente à concessão, ou não, de licença-prêmio ao
policial-militar. A esse propósito escrevem AILTON SOARES et alii
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(Direitos e Vantagens dos Servidores Militares do Estado de São Paulo.
1ª ed., São Paulo, Gráfica Editora Hamburg, 1992, p. 63) que:
"Com a promulgação da Lei Complementar nº 546, de 24 de junho
de 1988, que dispõe sobre os vencimentos e vantagens pecuniárias dos
componentes da Polícia Militar do Estado de São Paulo reafirmou-se, em
razão de seu art. 5º inciso I, que a licença-prêmio seria concedida de
acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado.
Portanto é a Lei nº 10.261, de 1968, que regula atualmente a concessão
de licença-prêmio aos policiais militares".
6 - No transcrito art. 209 do Estatuto dos Funcionários Públicos
Civis do Estado de São Paulo está, induvidosamente, assentado o direito
à licença-prêmio a que, cumpridos os pressupostos aí fixados, fazem jus,
a cada cinco anos de exercício ininterrupto, os funcionários públicos
civis e militares desse Estado. No que respeita à instituição e à fixação
dos pressupostos de concessão da licença-prêmio aos servidores civis
não cabe qualquer reparo à sua constitucionalidade. Também não cabe,
dada sua constitucionalidade, qualquer crítica quanto à instituição de
igual direito aos policiais-militares pelo art. 5º da mencionada Lei
Complementar nº 546/88, embora seja inconstitucional a restrição de que
no período aquisitivo esses servidores não tenham sofrido qualquer punição administrativa. Está o transcrito art. 209 inserido em lei editada para
submeter aos seus termos uma específica classe de servidores públicos,
os civis, no que respeita aos seus direitos e obrigações. Nesse aspecto
reconhece-se a plena autonomia dos entes federados para organizar o seu
pessoal e instituir o respectivo regime, consoante prevê o art. 39 da Lei
Maior da República.
O mesmo não se pode dizer sobre certo requisito de aquisição da
licença-prêmio pelos componentes da Polícia Militar do Estado de São
Paulo. Com efeito, se não se pode objetar quanto a instituição, pela referida Lei Complementar paulista nº 546/88, da licença-prêmio em favor
do policial-militar ou em relação ao exercício ininterrupto de cinco anos
previsto pelo citado art. 209 do Estatuto, cujo atendimento foi determinado por essa Lei Complementar, há que se acentuar a inconstitucionalidade da frase: " ... em que não haja sofrido qualquer penalidade administrativa", de satisfação obrigatória, também imposta por essa lei. Dita
sentença cravada ao fim desse preceptivo estatuário não pode prevalecer
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quando o beneficiário é o policial-militar. De outro modo violaria o princípio constitucional da igualdade, pois aos seus termos foram submetidos
agentes públicos estaduais sumamente diferentes no que respeita aos correspondentes regimes disciplinares. Para os civis a condição é aplicável,
mas não o é para os policiais-militares.
7 - A Constituição Federal, no que respeita ao princípio da igualdade, também chamado princípio da isonomia, estabelece:
"Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e
à propriedade, ... ".
A regra aí grafada não é outra senão a síntese da máxima aristotélica, consistente em tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida das respectivas desigualdades, sob pena do cometimento de injustiças inconcebíveis num estado democrático de direito. Daí o
acerto da lição de ANACLETO DE OLIVEIRA FARIA (Do Princípio
da Igualdade Jurídica. São Paulo, Revista dos Tribunais / Universidade
de São Paulo, 1973, p. 23), ao afirmar que a importância do conceito de
igualdade não se circunscreve ao fato de se constituir num dos direitos
fundamentais do homem, mas por se constituir num dos elementos fundamentais à caracterização da justiça. Outra não é a ensinança de
MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO (Comentários à
Constituição Brasileira de 1988. São Paulo, Saraiva, 1990, vol. 1, p. 27)
quando assevera que:
"De fato, conduziria a inomináveis injustiças se importasse em tratamento igual para os que se acham em desigualdades de situações. A
justiça que reclama tratamento igual para os iguais pressupõe tratamento
desigual dos desiguais".
8 - A isonomia é princípio substancialmente voltado para o
Legislador, consoante uníssono e tradicional entendimento de autores
estrangeiros e ensinamento, por exemplo, de FRANCISCO CAMPOS
(Direito Administrativo. Rio de Janeiro, 1958, II vol. p. 189), HELY
LOPES MEIRELLES (Estudos e Pareceres de Direito Público. São
Paulo, Revista dos Tribunais, 1983, vol. VII, p. 196), ANACLETO DE
OLIVEIRA FARIA (ob. cit., p. 85) MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO (ob., vol. e loc. cits.) e JOSÉ AFONSO DA SILVA (Curso
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de Direito Constitucional Positivo. 11 ª ed., São Paulo, Malheiros,
1996, p. 213). De fato, não pode o legislador editar normas de conteúdo diseriminatório, equiparando os desiguais ou desequiparando os
iguais. A isso está proibido o legislador. Segundo precisa lição de
FRANCISCO CAMPOS (ob. e vol. cits., p. 190), aceita sem qualquer
refutação pelos autores e tribunais, "é defeso ao legislador operar discriminações arbitrárias entre os iguais, ou tratar com igualdade os
casos entre os quais é flagrante a desigualdade". Igual é a inteligência
de MIGUEL SEABRA FAGUNDES (O Controle dos Atos
Administrativos pelo Poder Judiciário. 4ª ed. Rio de Janeiro, Forense,
1967, p. 208, nota 2 de pé de página). Com efeito, nessa passagem restou afirmado, e bem, que:
"Em verdade, sob pena de se ter como nenhum o sistema de direitos
subjetivos constitucionais, o legislador se há de considerar sujeito ao
princípio da igualdade, quando elabora, tanto as leis materiais, não
podendo tratar desigualmente situações idênticas, nem com igualdade
situações desiguais (sujeição imediata à Constituição, art. 150, § 1º),
como quando vota as leis em sentido formal, que não podem servir de
instrumento a tratamento preferencial ou opressivo, porque, à sua vez,
necessariamente conformes às leis materiais preexistentes (sujeição
mediata ao mesmo texto da Constituição)".
9 - Se o legislador, qualquer que seja sua produção legislativa, está
vinculado ao princípio da igualdade, segundo a firme tradição doutrinária que acabamos de ver e a coerência do sistema jurídico-constitucional,
é, evidente, a toda luz, que a norma desgarrada desse parâmetro, sem que
possa ser diferente desta conclusão, há de ser havida como inconstitucional. Nesse sentido ensinam autores do mais alto saber jurídico, a
exemplo de F.C. DE SANT TIAGO DANTAS (Igualdade Perante a Lei
e Due Process Of Law, in Problemas Direito Positivo. Rio de Janeiro,
Forense, 1953, p. 65), MIGUEL SEABRA FAGUNDES (RT 235:3),
JOSÉ AFONSO DA SILVA (ob. cit., p. 213), HELY LOPES MEIRELLES (ob. e vol. cits., p. 196), MANOEL GONÇALVES FERREIRA
FILHO (ob., vol. e loc. cits.), CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE
MELLO (RDP 15:285) E ANACLETO DE OLIVEIRA FARIA (ob. cit.,
p. 87), cabendo, desse último, trazer à colação a seguinte manifestação:
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"Caso o legislador se afaste desses pressupostos, a norma que venha
a editar apresenta-se inquinada de vício irremediável, contrária ao princípio geral da igualdade. E se isto acontecer, mister se faz seja fulminada
de inconstitucionalidade a malsinada lei".
Nem poderia ser de outra forma. Com efeito, de modo preciso e eloqüente, leciona CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, que:
"Não se pode entender corretamente uma norma constitucional sem
atenção aos princípios consagrados na Constituição e não se pode tolerar
uma lei que fira um princípio adotado pela Lei Magna. Violar um princípio é muito mais grave que trangredir uma norma. A desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um específico mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de comando. É a mais grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio violado,
porque representa insurgência contra todo o sistema, subversão de seus
valores fundamentais, contumélia irremissível a seu arcabouço lógico e
corrosão de sua estrutura mestra"(RDP 15.285).
10 - É certo que o legislador paulista ao submeter à mesma condição de aquisição de licença-prêmio, via Lei Complementar nº 546/88,
tanto os fancionários públicos civis como os policiais-militares, igualou
duas classes diversas de beneficiários. Que ditas classes não se igualam
não remanesce a menor dúvida. Tanto é assim, que a Constituição de São
Paulo ao versar sobre os servidores militares estabeleceu, no § 2º do art.
138, "Naquilo que não colidir com a legislação específica, aplica-se aos
servidores mencionados neste artigo o disposto na seção anterior", que
versa, como se sabe, sobre os servidores públicos civis. Atente-se que só
o fato de serem, no que não colidir com a legislação específica, submetidos ao disposto nessa seção já indica que não se cogita de idênticos servidores, mas de diferentes agentes públicos ou de classes diversificadas
de servidores públicos. Tal previsão constitucional somente pode ser
lógica e plausível na medida em que seus destinatários são agentes públicos diferenciados, pois se iguais, essa determinação seria absolutamente
sem propósito. De fato, somente prescreve-se a aplicação de certa regra
de direito, próprio, por exemplo, de uma dada categoria de servidores a
outra, quando são diversas.
Não bastasse esse raciocínio para mostrar que as citadas categorias
de servidores são diversas, diga-se que essa mesma Lei Maior paulista,
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ao tratar da Polícia Militar, estabelece no § 2º do art. 141, que a Lei
Orgânica e o Estatuto disciplinarão, em relação a ela e aos seus integrantes, a organização, o funcionamento, direitos, deveres, vantagens e regime de trabalho, para não mencionar o nº 10, do parágrafo único, do art.
23, que prevê, mediante lei complementar, a instituição dos Estatutos dos
Servidores Civis e dos Militares. Destarte, se os integrantes dessa corporação militar estadual terão seus direitos, deveres, vantagens e regime
trabalho estabelecidos em Estatuto próprio, resta inquestionável a desigualdade entre tais servidores e os civis, cujo regime, no que não contrariar as Constituições Federal e Paulista, é o instituído pela Lei Estadual
de São Paulo nº 10.261/68.
11 - A par dessa diferença institucional, outra, de ordem pragmática, o culto à disciplina, permeia as organizações militares, onde a ordem,
a hierarquia e a obediência são elementos indissociáveis ao bom resultado de suas campanhas. Os gestos, as atitudes, o uniforme e as insígnias
impõem a cada momento o culto à disciplina, presente todo o tempo e
em qualquer relação entre superior e subordinado, o que, induvidosamente, não ocorre, nem é necessário, no relacionamento funcional supervisor-servidor público civil. O servidor militar é punido quando pilhado
com a túnica levemente (um botão) aberta ou quando se apresenta com o
coturno sujo e sem estar engraxado, ou, ainda, quando não cumprimenta
seu superior, deixando, portanto, de fazer continência ou não se perfila
quando o superior entra na sala onde está, consoante estatuem o Decreto
Lei Federal nº 667 /69 e o Decreto paulista nº 13.657 /43, chamado
Regulamento Disciplinar da Polícia Militar.
Nada disso, nem de modo semelhante, acontece com o servidor
público civil. Este não sofre qualquer punição, nem a mais leve reprimenda, por estar inadequadamente vestido (usando a camisa do clube de futebol para o qual torce) ou por estar calçando, não sapatos sujos ou mal
engraxados, mas simples chinelos de dedo ou por não responder à saudação que lhe dirige o superior quando chega ao seu local de trabalho. Essas
considerações não devem, de modo algum, ser tomadas como crítica a
ditos regimes disciplinares, mas devem ser havidas como elementos diacríticos dessas duas importantes classes de agentes públicos. Por outro
lado, sabemos que existem fatores que as igualam, de todo, no entanto,
irrelevantes ao deslinde do caso apresentado pelo ilustre Consulente.
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12 - O rigor da disciplina militar justifica-se, pois se assim não
fosse seria impossível a condução coesa de grandes efetivos ou o cumprimento de difíceis e perigosas missões, conforme têm demonstrado
episódios recentes e graves ocorridos em várias regiões brasileiras. Os
servidores militares, integrantes da Polícia Militar, são regimentados
para o desempenho da polícia ostensiva e de manutenção da ordem
pública, consoante prescrito pelo § 5º do art. 144 da Lei Maior da
República. No Estado de São Paulo essa atribuição é dada pelo art. 141
da Constituição paulista. Integrando a Polícia Militar, acabam por pertencer à força pública estadual. Essa peculiaridade outorga a essa organização o status de corporação e permite impor aos seus integrantes condições especiais de ingresso, carreira, deveres e direitos, sem o que seria
inexeqüível o uso de força estatal em defesa do interesse público, inclusive para fazer valer manu militari, quando necessário, o direito expressado na lei ou na ordem do Administrador.
13 - O desempenho da atividade policial-militar, desde o enfrentamento de criminosos fortemente armados até o controle de multidões
inflamadas por suas justas rei vindicações sociais, não pode ser assemelhado com atividades desempenhadas na paz dos gabinetes e repartições
públicas ·civis. Tal desempenho, ao revés, exige quadro de pessoal cuja
preparação e controle prescrevem estrita observância à hierarquia e à disciplina militares, fatores que dão à corporação que os congrega o caráter
militar, justificável por razões de variadas ordens, como bem salientou o
então Comandante Geral da Polícia Militar paulista, Cel PM JOSÉ
FRANCISCO PROPÍCIO. Com efeito, esse ilustre oficial ao defender a
atualidade e utilidade da investidura militar das forças policiais preventivas, como é o caso da Polícia Militar, afirmou que todas essas forças têm
em comum o status militar por razões:
"a) estruturais: permitindo as subdivisões necessárias à organização de grandes efetivos armados, hierarquizados de forma a propiciar
estabilidade interna e eficiência nas ações policiais; b) morais: traduzidas numa disciplina rígida, onde impere o senso do exato cumprimento
do dever, expresso em lei; c) estéticas: destacando-se o uso do uniforme,
a correção nos gestos e atitudes, a apresentação pessoal e coletiva; d)
funcionais: com o uso da ordem unida e outras técnicas militares indis-
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pensáveis ao emprego do grupo em situações críticas, além do manuseio
de armas e equipamentos" (A Força Policial, nº 2, abr/jun de 1994, p. 15).
14 - "Essas razões", acentua essa autoridade em seguida, "peculiares às corporações militares, é que fundamentam a disciplina e a lei
penal castrense, autênticos freios a manter-lhes a estabilidade interna, a
eficácia e o controle, conforme preconizou Robert Peel". Não é, pois,
sem razão que, nesse particular, ÁLVARO LAZZARINI, Doutor
Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, realça
que "o aumento do nível de eficiência policial exige que não se despreze
a disciplina e a hierarquia militares, instrumentos úteis na condução e
execução dos atos de polícia" (RF 316:22) e MIGUEL REALE
JÚNIOR, então Secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo,
acentua que "a hierarquia e a disciplina próprias das instituições militarizadas devem ser mantidas, pois essenciais ao controle de uma força
posta nas ruas"(Folha de São Paulo de 04/09/93).
15 - Se, de um lado, ex vi do princípio da igualdade, pessoas e fatos
diversos não podem ser submetidos, ainda que por lei, ao mesmo tratamento legal e, de outro, como se demonstrou, até ex abundantia, os servidores militares, no que respeita ao regime disciplinar, são profundamente diferentes dos servidores civis, uma e única conclusão impõem-se:
os servidores militares não podem ser submetidos ao prescrito no art.
209 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São
Paulo, especialmente para ter seu pedido de licença-prêmio, fruível a
cada 5 anos de efetivo exercício, indeferido porque apenados administrativamente, ainda que a Lei Complementar paulista nº 546/88 assim tenha
determinado. A submissão do policial-militar a esse dispositivo, observada unicamente a determinação dessa Lei Complementar e a literalidade
do art. 209 do Estatuto, essa é outra conclusão, viola, às abertas, o princípio de isonomia, pois na lição. precisa de CELSO RIBEIRO BASTOS e
IVES GANDRA MARTINS (Comentários à Constituição do Brasil. São
Paulo, Saraiva, 1989, 2º vol., p. 9)
" ... o princípio da isonomia pode ser lesado tanto pelo fato de
incluir na norma pessoas que nela não deveriam estar, como também
pelo fato de não colher outras que deveriam sê-lo".
16 - O conteúdo do princípio da igualdade, inibidor de injustiças, é
primordialmente dirigido ao legislador, na exata medida em que lhe
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impõe estabelecer tratamento desigual para situações desiguais, sem lhe
permitir, como é óbvio, tratar os desiguais de forma igual ou os iguais de
modo 'desigual. Se isso, de um lado, é verdade, de outro, não é menos
verdade, que também se volta, na aplicação da lei, ao Judiciário e ao
Executivo. Nessa direção manifestam-se, entre outros, FRANCISCO
CAMPOS (ob. e vol. cits., p. 189), MIGUEL SEABRA FAGUNDES
(RT 235:3), ANACLETO DE OLIVEIRA FARIA (ob. cit., p. 84), JOSÉ
AFONSO DA SILVA (ob. e loc. cits.) e MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, escrevendo este (ob., vol. e loc. cits.) que:
"Por outro lado, o princípio da igualdade que, como se viu, se
impõe ao próprio legislador, a fortiori obriga o Judiciário e a
Administração na aplicação que dão à lei. Da consagração constitucional
da isonomia resulta a regra hermenêutica de que sempre se deverá preferir a interpretação que iguale, não a que discrimine".
17 - A vista do tradicional conteúdo do princípio da igualdade e de
sua observância pelos três poderes estatais, resta induvidosa a inaplicabilidade, aos policiais-militares, da condicionante: "em que não haja
sofrido qualquer penalidade administrativa", consignada na parte final
do art. 209 do Estatuto paulista, quando ditos servidores pugnarem pela
concessão da licença-prêmio instituída pela Lei Complementar paulista
nº 546/88. Esse entendimento, estribado na melhor compreensão do conteúdo do princípio da igualdade, tal como acolhido pelo sistema constitucional pátrio e a ce11eza que seu desatendimento leva à lei que o contém
a pecha de norma inconstitucional, toma absolutamente irrelevante para
o direito saber se no citado qüinqüênio aquisitivo da licença-prêmio o
policial-militar sofreu qualquer apenação administrativa. Via de conseqüência, não tem mais sentido lógico ou jurídico discutir se a punição
sofrida pelo policial-militar extingue ou não o direito a esse afastamento
ou se o tempo anterior à punição restou suspenso ou interrompido, para,
conforme o caso, ser aproveitado (suspensão) ou descartado (interrupção).
18 - Nada há nessa inevitável conclusão que discrepe da lógica e da
Constituição Federal. Trata-se de restrição inconstitucional, pois são submetidos à mesma exigência agentes públicos diversos, como os policiaismilitares e os servidores civis, no concernente aos respectivos regimes
disciplinares. Por ser assim, deve ser tida como inexistente na redação do
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art. 209 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São
Paulo, sempre que sob sua égide for posto um policial-militar, a frase:
"em que não haja sofrido qualquer punição administrativa".
Consoante ensinam, entre outros, RUY BARBOSA, ALFREDO
BUZAID e FRANCISCO CAMPOS a norma inconstitucional é um
nadá jurídico e se algum efeito produziu, seguramente, não são válidos.
Sobre mais, é conclusão que encontra apoio em legislação passada, portadora de dispositivo de conteúdo semelhante, que, contudo, não criava
dita exigência aos policiais-militares. Com efeito, é sabido que a Lei
paulista nº 2.497/54, modificadora da Lei, também paulista, nº 1.543/51,
que instituíra, pela primeira vez, a licença-prêmio aos integrantes da
antiga Força Pública, retirou do art. 1º desta última Lei a exigência de
não ter sofrido qualquer penalidade, passando dito preceptivo a vigorar
com a seguinte redação:
"Artigo 1º - Os militares da Força Pública terão direito, em cada
período de 5 (cinco) anos de contínuo exercício, a 3 (três) meses de
licença-prêmio que poderá ser gozada por inteiro ou parceladamente,
com percepção de todos os proventos".
Ao proceder assim, o legislador dessa alteração restaurou a supremacia do princípio da igualdade, previsto no § 1º do art. 141 da
Constituição Federal de 1946, a cuja proteção foi editada essa Lei. O dispositivo na sua versão original não satisfazia aos desejos de justiça, conforme salientaram AILTON SOARES et alii (oh. cit. p. 62) em lição proferida nestes termos:
"O benefício da Licença-Prêmio foi instituído no dia 28 de dezembro de 1951, através da Lei nº 1.543 e beneficiava os integrantes da
Força Pública que contassem com cinco anos de contínuo exercício,
desde que não houvessem sofrido qualquer penalidade. No ano de 1954
foi elaborada uma retificação no texto da Lei citada, sendo revogada a
ressalva do não sofrimento de qualquer penalidade, visto que a lei não
estava tendo o efeito desejado inicialmente" (grifamos).
Também não é desconhecida norma equivalente a essa, consignada
no Anteprojeto do Estatuto do Servidor Público Militar do Estado de São
Paulo, elaborado pelo Grupo de Trabalho designado pelo item 14 do
BOL G nº 116/90 e presidido pelo Cel PM JOSÉ ROBERTO ROSAS. O
art. 103 desse Anteprojeto estabelece que:
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"O servidor militar terá direito como prêmio de assiduidade, à
licença de 90 (noventa) dias, em cada período de 5 (cinco) anos de função policial militar ininterrupta, que poderá ser gozada por inteiro ou
parceladamente e, neste caso, no mínimo 30 (trinta) dias por parcela".
Igualmente prescreve a Lei federal nº 6.880, de 09/12/80, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares. Com efeito, seu art. 68 ao definir a
licença especial criada pelo art. 67, também dessa Lei, estabeleceu:
"Art. 68. Licença especial é a autorização para o afastamento total
do serviço, relativa a cada decênio de tempo de efetivo serviço prestado,
concedida ao militar que a requeira, sem que implique em qualquer restrição para sua carreira".
Para não ficarmos somente nesses exemplos, cabe ainda mencionar,
ao lado de outras, a Lei estadual do Tocantins nº 125, de 31/01/90, a Lei
estadual do Rio de Janeiro nº 443, de 01/07/81 e a Lei federal nº 7.289,
de 18/12/84, que dispõem sobre o Estatuto dos Policiais-Militares e definem de modo semelhante a licença especial ou licença-prêmio. De fato,
essa licença é definida nessa última Lei da seguinte maneira:
"Art. 67. A licença especial é a autorização para o afastamento total
do serviço, relativa a cada decênio de tempo de efetivo serviço prestado,
concedida ao policial-militar que a requerer, sem que implique em qualquer restrição para a sua carreira".
A previsão de semelhantes dispositivos na legislação policialmilitar pretérita, a prescrição de normas de igual teor em legislação
futura, a existência de análogas disposições no Estatuto que regula a
situação, obrigações, deveres, direitos e prerrogativas dos membros das
Forças Armadas, o estabelecimento de regra de idêntico conteúdo em
Lei federal criadora do Estatuto dos Policiais-Militares do Distrito
Federal e a vigência de iguais preceptivos em leis que dispõem sobre a
organização, o funcionamento, direitos, deveres, vantagens e regime de
trabalho das Polícias Militares estão, claramente, a indicar que é absolutamente incompatível com a licença-prêmio ou licença especial a exigência, para sua concessão, que o militar ou o policial-militar, durante
o período de aquisição desse direito, não tenha sofrido qualquer punição administrativa.
19 Note-se que os Estatutos dos Servidores Públicos, mesmo os
que disciplinam os agentes civis, quando condicionam a concessão da
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licença-prêmio à inexistência, no período aquisitivo, de punição o fazem
com parcimônia. Vale dizer: somente será negada essa vantagem pessoal
se grave for a penalidade aplicada. Sanções leves, como as de advertência e multa, não obstam a fruição desse direito, conforme extrai-se, a
contrário senso, que prescreve a Lei federal do Regime Jurídico dos
Servidores Públicos Civis da União, das autarquias e das fundações
públicas federais, cujo respectivo artigo está assim redigido:
"Art. 88. Não se concederá licença-prêmio ao servidor que, no
período aquisitivo:
I - sofrer penalidade disciplinar de suspensão.
Desse modo também estava preceituado no anterior Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis da União (Lei nº 1.711, de 28/10/52) em
relação à licença em caráter especial, criada pelo art. 88 e regulada pelo
art. 116, este assim redigido:
"Art. 116 - Após cada decênio de efetivo exercício ao funcionário
que a requerer, conceder-se-á licença especial de seis meses com todos
os direitos e vantagens do seu cargo.
Parágrafo único. Não se concederá licença especial se houver o funcionário em cada decênio: I. sofrido pena de suspensão; ... ".
Não se diga que ditas prescrições são isoladas, pois são encontráveis em outros estatutos, a exemplo da Lei nº 255, de 20 de fevereiro de
1991, que instituiu o regime jurídico único dos funcionários públicos
civis estaduais de Tocantins, suas autarquias e fundações (art. 144).
20 - Instituído constitucionalmente o princípio da igualdade, dele
deriva a regra de interpretação, segundo a qual, conforme o caso, deverse-á, sempre, preferir a exegese que iguala não a que discrimina ou a
interpretação que discrimina não a que iguala, pois se agride dito princípio quando se desequiparam situações iguais, tanto quanto quando se
igualam situações desequiparadas. Daí o acerto da lição de MANOEL
GONÇALVES FERREIRA FILHO (ob., vol. e loc. cits.) quando acentua
que:
"Da consagração constitucional da isonomia resulta a regra hermenêutica de que sempre se deverá preferir a interpretação que iguale, não
a que dicrimine".
Certamente a interpretação dada pelo preclaro autor do Parecer PA3 nº 3/96 da Procuradoria Administrativa, Órgão da Procuradoria Geral
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do Estado de São Paulo, não observou essa elementar regra de exegese e
a conclusão a que chegou restou, perante o princípio da igualdade, insustentável, inconstitucional mesmo. Com efeito, ao submeter ao mesmo
dispositivo legal, que exige absoluta ausência de punição no período
aquisitivo da licença-prêmio, tanto os servidores civis como os policiais
militares, igualou agentes públicos desiguais. A inclusão nessa norma
estatuária de servidores, como os policiais militares, que sob seus auspícios não deveriam estar, lesa a igualdade prestigiada pela Constituição
Federal.
A conclusão seria constitucional e, portanto, a negação da fruição
da licença-prêmio seria válida, se entre esses agentes não houvesse,
quanto à aplicação das sanções administrativas a que estão sujeitos, qualquer diferença no pertinente à causa, ao rigor e à finalidade dessas punições. Tal igualdade, no entanto, não acontece e quanto a isso não há
dúvida. Não são, portanto, iguais. Ao contrário são classes de agentes
públicos absolutamente desequiparadas, daí a insustentabilidade da conclusão consignada na mencionada peça jurídica. Só por dita razão já está
esse entendimento a merecer a devida reformulação pela própria
Procuradoria Administrativa, senão pela Procuradoria Geral do Estado
de São Paulo provocada pelo ilustre Consulente.
21 O art. 209 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do
Estado de São Paulo ainda exige, para o deferimento do pedido de licença-prêmio, que o período aquisitivo de cinco anos seja de exercício ininterrupto. Segundo CALDAS AULETE (Dicionário Contemporâneo da
Língua Portuguesa. 4ª ed. Brasileira, Rio de Janeiro, Delta, 1958, p.
2.742) ininterrupto significa: "que não é interrompido, que não tem
interrupção; contínuo; incessante", enquanto para AURÉLIO BUARQUE DE HOLANDA FERREIRA (Novo Dicionário da Língua
Portuguesa. 1ª ed., 12ª impressão, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, p.
767) quer dizer: "não interrompido; constante, incessante, contínuo". O
qüinqüênio, portanto, deve ser cumprido sem solução de continuidade,
dia após dia. Não obstante seja assim, hão de ser ressalvados os afastamentos consentidos, como são as férias, o nojo, a gala e outros legalmente mencionados. Nessas hipóteses, tais afastamentos para fins de licençaprêmio são irrelevantes, considerando-se o qüinqüênio como ininterrupto, de efetivo exercício.
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22 - A exigência de ser um período de cinco anos de exercício ininterrupto para a aquisição da licença-prêmio leva a outra discussão, visando discernir sobre a legalidade da sorna de tempos descontínuos para a
formação desse período aquisitivo. Deve-se, portanto, responder se esse
tempo é suscetível de suspensão ou interrupção. Em análise imediata,
afoita, a resposta, por força da literalidade do texto do art. 209 estatuário,
tenderia à afirmação que é tempo vinculado ao instituto da interrupção.
Assim, qualquer evento que rompesse com a fluência do contínuo exercício extinguiria, para fins de licença-prêmio, todo o tempo já vencido e
período aquisitivo de cinco anos teria que começar ex novo. Desse modo
não é, pois cuida-se de tempo ligado a outro instituto, o da suspensão.
A licença-prêmio é urna vantagem pessoal e essas quando concedidas pelo legislador devem ser interpretadas do modo que mais favoreça
ao seu beneficiário, o que, certamente, não ocorreria se se imaginasse
que qualquer descontinuidade do exercício levasse à perda (interrupção)
de todo o tempo já percorrido. Se assim fosse, retirar-se-ia do servidor o
tempo que já armazenara para a obtenção dessa vantagem. Mais justo e
consentâneo com a índole desse instituto é entender, nesses casos, corno
permitida a suspensão. Assim, o período que vinha fluindo normalmente
suspende-se pela ocorrência de certo evento que, findo este, começa a
fluir novamente, de sorte a somar os tempos descontínuos para a formação do período aquisitivo dessa vantagem. Essa interpretação não é
estranha dentro da própria Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, a
exemplo do Parecer nº 232/91 que concluiu:
"Segundo entendemos, as faltas e penalidades, nos termos do artigo
209 da Lei nº 10.261/68 suspendem o período, que fica prejudicado,
recomeçando-se a contagem dos cinco anos quando cessada a causa da
suspensão".
Não se pense que dito entendimento está longe de qualquer disciplina legal. Ao contrário, está claramente consignado, por exemplo, na Lei
federal nº 8.112/90 que instituiu no âmbito da União, das autarquias e
das fundações públicas o regime jurídico dos seus servidores. Com efeito, estabelece o parágrafo único do seu art. 88 que:
"As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença prevista neste artigo, na proporção de 1 (um) mês para cada falta".
O que é essa previsão legal, senão a adoção do instituto da suspen-
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são? Suspende-se, por exemplo, por um mês se uma foi a falta injustificada do servidor, para poder somar os dois tempos: um anterior, outro
posterior à falta injustificada. Assim, se a falta injustificada ocorreu no
último dia do segundo ano do período aquisitivo, dito dia não é contado,
interrompendo-se a contagem, cujo reinício dar-se-á após um mês. Esse
expediente legal permite a somatória dos dois primeiros anos (primeiro
tempo) mais os três últimos (segundo tempo). Mais justa, portanto, é a
suspensão que a interrupção.
23 Estabelece a Constituição Federal no inciso XXXIV do seu art.
5º que: "são a todos assegurados, independentemente, do pagamento de
taxas: a) o direito de petição aos Poderes Púbiicos em defesa de direitos
ou contra ilegalidade ou abuso de poder". Embora essa Lei Maior da
República não tenha, como a de 1967, mencionado o direito de representação, alguns têm entendido que seu exercício está fundado no próprio direito de petição. Nesse sentido é o magistério de CELSO RIBEIRO BASTOS e IVES GANDRA MARTINS (ob. e vol. cits., p. 167) que
asseveram:
"É bom notar, no entanto, que o atual Texto Constitucional não faz
menção expressa à representação. Esta, contudo, continua implícita no
direito de petição, sobretudo na parte em que o dispositivo sob comento
diz ser aquela cabível contra ilegalidade ou abuso de poder".
24 - De qualquer modo, ainda que não às claras, o direito de representação existe e pode ser exercitado por qualquer pessoa, já que a todos
ele foi assegurado pela Constituição Federal. A representação segundo
esses autores, apoiados em Canotilho, consiste na exposição de idéias
contrárias ou chamadas de atenção em relação a atos praticados pelas
autoridades públicas de forma que estas possam exercer um autocontrole
ou refletir sobre os efeitos desses atos (ob. e vol. cits., p. 167). Pode ser
exercida tanto por alguém que se encontra na contingência de ter que
cumprir uma ordem ilegal, como por quem objetiva obter a revisão de
um ato de interesse coletivo praticado pelo Poder Público ou deseja nova
e maior reflexão da autoridade competente sobre esse provimento. Essa,
a representação, é a medida indicada, no caso, para forçar um reexame
do Parecer PA-3 nº 3/96 pela Procuradoria Geral do Estado de São Paulo
com fito de considerar inaplicável aos policiais-militares a parte final do
indigitado artigo estatuário. Sua interposição pode ser exercida pelo
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Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo ou por
qualquer pessoa, inclusive pelas associações que representam esses servidores estaduais integrantes dessa corporação.
25 Ensina HELY LOPES MEIRELLES (Direito Administrativo
Brasileiro, 11ª ed., São Paulo, Malheiros, 1994, p. 577) que no exercício
de sua jurisdição, a Administração Pública analisa e decide as pretensões
dos administrados e servidores, aplicando o direito que entenda cabível
segundo a interpretação de seus órgãos técnicos e jurídicos. Essas decisões podem ser atacadas, no próprio âmbito administrativo, por quem
com elas não se conforma, mediante a utilização do competente recurso
hierárquico. Este é o meio hábil a provocar, no seio da própria
Administração Pública, o reexame, pela autoridade superior, de ato praticado por subalterno, proposto por quem, em razão dele, achar-se prejudicado.
Essa, portanto, a medida a ser utilizada pelo interessado que teve
seu pedido de licença-prêmio indeferido pela autoridade competente,
com base em manifestação opinativa que, consoante amplamente
demonstrado neste parecer, afronta, tanto nas premissas como na conclusão, a Constituição Federal ou, especificamente, o princípio da igualdade
garantindo a todos por essa Lei Maior da República. Não cabendo essa
medida por ser extemporânea, o recurso a ser utilizado para combater
esse indeferimento é o mandado de segurança, cuja propositura toca ao
servidor ofendido no direito de fruir licença-prêmio adquirida nos termos
da lei, verificada sua tempestividade. Caso essa medida também reste
impossibilitada, o recurso é a interposição de ação ordinária de anulação
de ato jurídico.
26 - Assim analisada a Consulta, ao lume da legislação, da doutrina
e dos princípios constitucionais pertinentes, respondemos aos quesitos
formulados, do seguinte modo:
26.1 - Não. A Lei Complementar paulista nº 546/88, não obstante
conceder validamente a licença-prêmio aos policiais-militares, é inconstitucional por afrontar o princípio da igualdade na medida em que submete esses agentes ao mesmo regime dos servidores civis, igualando,
desse modo, agentes públicos desequiparados no tocante aos respectivos
regimes disciplinares.
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26.2 - Não, pois a conclusão do indigitado parecer teve por pressuposto a igualdade dos servidores civis e militares e como esses agentes
públicos são inconstitucional e praticamente diversos, especialmente
quanto aos respectivos regimes disciplinares, sua equiparação para a
fruição de licença-prêmio acabou por afrontar o princípio da igualdade.
Por esse princípio é defeso ao intérprete igualar os desiguais, tanto quanto lhe é proibido desigualar os iguais. O parecer igualou os inigualáveis,
daí sua insustentabilidade jurídica.
26.3 - Cabe ao Comando Geral da Polícia Militar representar ao
Secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo para que esse,
ouvidos os órgãos competentes, leve dita representação ao Governador
do Estado para os devidos fins.
26.4 - O policial-militar que teve, com base no malsinado Parecer
PA-3 nº 3/96, indeferido seu pedido de licença-prêmio, deve recorrer
hierarquicamente, se essa medida couber e for compatível com o prazo
recursai. Caso contrário, deverá pleitear judicialmente a anulação desse
indeferimento, via mandado de segurança ou ação ordinária de anulação
de ato jurídico. Conseguida essa anulação, restaurado estará seu direito
de fruir a licença-prêmio.
É, salvo melhor juízo, o PARECER.
São Bernardo do Campo, 28 de outubro de 1996.
Diógenes Gasparini
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IV. A DISCIPLINA COMO FATOR DE PROSPERIDADE

Alaor Silva Brandão, Coronel da Reserva da Polícia
Militar do Estado de São Paulo, Diretor do Clube
dos Oficiais.

Sumário

1. A disciplina como fator de liberdade. 2. A disciplina como
fator de progresso material. 3. A disciplina como fator de estabilidade. 4. A disciplina como fator de segurança. 5. A disciplina
como fator de bem estar.

1. A DISCIPLINA COMO FATOR DE LIBERDADE

Desde a Revolução Francesa, a humanidade vem buscando, de
forma mais ou menos ávida, um bem, que se convencionou ser tão
importante quando a vida: é a Liberdade. No entanto, poucos se preocuparam em verificar quais as condições prévias para o exercício desse tão
propalado direito de cada cidadão, seguramente tão defendido quanto
controvertido.
Julgam alguns que, por Liberdade, deve ser entendida Liberdade
Absoluta, pois qualquer restrição seria uma negação do princípio libertário básico.
Chegaram alguns filósofos de plantão a afirmar que o seu uso sem
restrições é simples: é só se fazer espontaneamente com que a Liberdade
de um não se sobreponha à do outro, ou seja, que a minha Liberdade termine no exato extremo em que comece a sua.
Mesmo que fosse possível determinar esses extremos, ainda teríamos um problema muito grave para a aplicação desse princípio: o conceito de Liberdade varia de acordo com a pessoa, por ser um bem altamente subjetivo.

Revista A FORÇA POLICIAL

São Paulo

nº 14

abril/maio/junho1997

41

Diante desse problema, como resolver a questão?
A História deve servir, nessas ocasiões, de guia e de orientação.
Como têm se saído os povos que optavam pela Liberdade Absoluta?
ou não chegou ainda a haver nenhum povo com esse predicado?
Como dissemos no início, esses conceitos de Liberdade datam da
Revolução Francesa. Mas ... na França já se tentou a Liberdade
Absoluta? E nos Estados Unidos, tão propalados como "a terra da liberdade"?
Passemos a analisar cada uma das indagações.
Primeiramente, não se tem notícia de nenhum povo que tenha optado pela Liberdade Absoluta, até porque esse conceito é de difícil implantação. Sempre seria preciso algum órgão, alguma regra, para garantir
essa Liberdade, e só aí teríamos uma restrição, o que a faria não ser
absoluta.
Na França, o que houve no fim do século XVII foi um aumento de
grau de liberdade, e não uma liberação geral. Na própria Revolução,
muito se falou sobre o assunto, mas na prática, pouco se fez. A guilhotina é uma testemunha eloqüente nessa questão.
No Estados Unidos, a decantada Liberdade Absoluta é mais um clichê de propaganda que uma realidade concreta. Embora a Constituição
rezasse, em seu preâmbulo, que a Liberdade é um dom provindo do
Criador, no bojo da Carta Magna Yankee não havia menção de liberdade
ou de igualdade de direitos.
Isso é óbvio, de vez que não estava prevista a abolição da escravatura por ocasião da promulgação daquela Constituição. Foram necessárias emendas de interpretação dúbia para introduzir, de forma pálida, o
conceito de Liberdade. Assim, a propalada Liberdade e Igualdade garantida pela Constituição dos Estados Unidos, é um mito, tão falso como a
expressão "Elementar, meu caro Watson", que Conan Doyle nunca
escreveu, ou a "play it again, Sam", que Ingrid Bergman não disse em
"Casablanca".
Na prática, porém, o que vemos é que esse mito está arraigado até
no folclore do povo estadunidense, embora não seja verdade que eles
gozem de Liberdade muito grande. O Sistema se encarrega de suprir as
limitações que a lei não impõe. A propaganda oficial ou privada cria um
clima de pode ou não pode, e o Establishment incumbe aos Tribunais

42

Revista A FORÇA POLICIAL

São Paulo

nº 14

abril/maio/junho 1997

dirimir as dúvidas suscitadas por tal esquema, criando-se regras através
de jurisprudência. Mas um fato é certo: Liberdade absoluta não há nos
Estados Unidos.
Países outros há, também freqüentemente citados como paraísos de
Liberdade: Suíça, Suécia, os escandinavos em geral. Mas o outro lado da
moeda é que nesses países as regras de convivência são muito rígidas, e
Liberdade é apenas o que sobra dessas regras.
E no Brasil? Nosso país, mesmo nos chamados regimes autoritários, garantiu um clima de liberdade bem maior do que sempre se noticiou. Talvez aí esteja o fulcro de muitos de nossos males: gozamos da
liberdade de sujar as ruas, de desrespeitar sinais de trânsito, de "furar"
filas, de dar o famoso 'jeitinho", e por aí vai ... Dir-se-á que essas práticas não são lícitas, e portanto não fazem parte da Liberdade; mas em
nossa terra estão tão incrustadas na mentalidade geral que é muito difícil
coibi-las e já fazem parte de uma cultura.
Com tudo isso, a conclusão é de que a Liberdade é inatingível ou
irrealizável? Não, a resposta é outra.
Primeiro, é preciso que se afirme ser a Liberdade Absoluta um alvo
impossível - e indesejável. Millôr Fernandes, nos tempos de Idi Amim,
dizia que o único país do Mundo onde havia Liberdade total era Uganda,
mas que só o próprio Idi Amin a exercia; os demais ficavam sob uma
tirania tão violenta, que fazia essa palavra parecer uma quimera.
Segundo, é necessário que se estabeleçam normas para a garantia da
Liberdade e dos direitos - e essas regras têm que ser tanto mais rígidas
quanto mais Liberdade se queira, num paradoxo aparentemente inextricável.
Para a solução desse paradoxo, chegamos a uma conclusão surpreendente de tão óbvia: O CAMINHO PARA A LIBERDADE PASSA
PELA DISCIPLINA!

2. A DISCIPLINA COMO FATOR DE PROGRESSO MATERIAL
Qual o traço comum entre a Rússia no intervalo entre 1924 e 1934,
a Alemanha entre 1930 e 1939, e o Japão entre 1946 e 1960? Parecem
esses casos totalmente díspares, pois os regimes políticos que regeram
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essas nações por essas épocas não só eram diferentes, como antagônicos,
mas tinham em comum a rigidez das regras, e com isso, a Rússia saiu da
maior fome que um país ocidental experimentara até então, para ser a 3ª
potência mundial em 1934. Vitória do regime comunista? Nem tanto,
pois esse regime se esboroou quando, conforme nos relata Gorbachov, as
regras passaram a não ser observadas com rigor.
E a Alemanha, com uma inflação de três digitos ao mês, que com a
ascensão de Hitler demorou apenas seis anos para ameaçar o planeta
com suas ideologias esdrúxulas e suas armas terríveis? Vitória do
Nazismo? Evidente que não, pois quando o país perdeu a confiança no
"Füher", e com isso, diminuiu a rigidez de suas regras, a debâcle não se
fez esperar.
O Japão, onde as regras rígidas não são impostas por regimes,
sendo antes uma tradição nacional, se recuperou de duas bombas atômicas, de perder uma guerra e se submeter de forma humilhante ao inimigo
do dia anterior. Hoje esse país nos dá exemplo de desenvolvimento e de
prosperidade.
O traço comum entre esses três casos é o rigor com que foram cumpridas as regras. Observemos bem: não é o rigor das disposições, mas
sim do seu cumprimento.
É mais danoso a lei cominar penas rigorosíssimas, como a de morte,
por exemplo, e tal condenação nunca ocorrer, do que não haver pena. O
que leva à coerção é a inexorabilidade da execução, e não sua perspectiva.
No nosso país até que as regras impostas à sociedade são bem rigorosas, mas seu cumprimento é negligenciado. Por isso, de nada vale que
se abram CPI's para isso ou para aquilo, e que a imprensa denuncie ou
crie escândalos para atrair a atenção popular, se continuarmos indisciplinados.
O cidadão que fuma onde há uma proibição, por mais "inocente"
que tal ato possa parecer, é filosoficamente igual aos tristemente célebres
"Anões do Orçamento", ou os responsáveis pelos famosos "precatórios":
trata-se tudo de infringência de regras pre-estabelecidas que visam o bem
comum. O que varia é exclusivamente o grau.
Observa-se que onde o progresso material está presente, a disciplina
também o está, levando à conclusão natural de que O PROGRESSO
PASSA PELA DISCIPLINA.
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3. A DISCIPLINA COMO FATOR DE ESTABILIDADE

É interessante que se observe o caso mais típico de disciplina do
ocidente, que é a Igreja Católica, em sua Hierarquia (este nome aqui
tomado como o conjunto de prelados e sacerdotes da Instituição), e
cujo estabelecimento remonta ao Concílio de Nicéia em 325.
Dir-se-ia que a igreja é mantida unida e ilesa por seus laços filosóficos, mas isso é falso: Se um extraterreno lesse os escritos de Santo
Agostinho, com sua Patrística quase órfica, e em seguida a "Summa
Teológica" de Santo Tomás de Aquino, com sua Escolástica racional,
para depois ler um compêndio do Concílio Vaticano II, com seu
Pragmatismo quase materialista, suporia que se tratava de três religiões
diferentes, tais as divergências culturais e filosóficas que essas obras
encerram. No entanto, pertencem a uma mesma religião, que manteve
por esses tempos todos, mesmo com as cisões que se ofereceram, uma
estabilidade notável.
Não se trata aqui de analisar o catolicismo, mas de constatar que a
Hierarquia católica foi altamente competente em se manter quase incólume por mais de 1600 anos.
E a Hierarquia Católica assim se manteve porque a observância
das regras é mais que fundamental, é incontestável para todos os que
vão seguir os caminhos do sacerdócio.
Finalmente, conclui-se que os bens mais desejáveis, que podemos
chamar de Prosperidade, e que são a Liberdade, a Estabilidade e o
Progresso, pela fragilidade com que se apresentam, exigem regras rígidas e, principalmente, a garantia do seu cumprimento. Esse processo é
o que chamamos de DISCIPLINA, palavra que vem sendo execrada
pelos meios pseudo-intelectuais, mas que, se bem examinarmos, como
o fizemos acima, veremos ser vital para a obtenção da Prosperidade.
Acrescente-se que a Disciplina traz como subproduto a Liberdade
Relativa (que é mais efetiva do que a Absoluta), enquanto a Liberdade
Absoluta (se for possível), pode descambar para o caos, onde não haverá mais nada - nem Liberdade nem Estabilidade, e muito menos
Progresso.
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4. A DISCIPLINA COMO FATOR DE SEGURANÇA
Numa Sociedade organizada, as leis não são suficientes para garantir a segurança, e conseqüentemente, o bem estar. É necessária a força
de coerção para que se garanta o cumprimento das leis. Já dizia Tobias
Barreto que a força sem a lei é uma violência, mas que a lei sem a força
é uma palavra vã.
Mas, será essa força, apenas a força física? Será desejável que
assim seja? Tribos primitivas nos dão exemplos de força que nada têm
de física, quando seguem cegamente tabus estabelecidos pelos ancestrais com o fito de preservar o grupo.
Se nossa Sociedade "civilizada" tivesse na Disciplina, ou seja, nas
regras de bem viver algo como "tabu", a coerção realizada pela Polícia
ou pela Justiça seria muito menor.
Quando um cidadão desrespeita uma regra, por mais simples que
seja, está, na realidade, desrespeitando seus concidadãos e gerando um
desequilíbrio social, que será maior ou menor, segundo a regra desrespeitada.
Quando esse desrespeito põe em risco o sistema social, o Estado se
obriga a intervir para garantir a volta ao "status quo" desejado. É aí que
entra o Sistema de Segurança, representado pela Polícia, pelo Ministério
Público e pela Justiça, com sua ação de força (que não é necessariamente física mas por esta garantida) para recompor o quadro social ameaçado.
Num povo em que as regras definidas são aceitas naturalmente, ou
seja, que tenha Disciplina consciente, a ação dos órgãos de segurança
diminui de intensidade, por não haver agressões significativas.
Por isso, comparar atitudes policiais de países diferentes é, no
mínimo, ingenuidade, para não dizer ignorância, pois a ação policial
será facilitada na medida em que haja maior ou menor disciplina por
parte dos cidadãos, e essa condição varia enormemente de país para
país.
Se todos deixarem de cometer "pequenos" delitos, ainda que não
haja "guarda" observando, e tratarem de cumprir com sua parte no conjunto social, até a propalada "violência das ruas" e a insegurança atingirão níveis compatíveis com os desejos de todos.
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5. A DISCIPLINA COMO FATOR DE BEM ESTAR
Finalmente, pode se inferir que o atributo mais desejável para a
humanidade é a DISCIPLINA, especialmente quando ela é consciente,
pois é a base para todo o processo de bem estar - onde se inclui a
Segurança, a Liberdade, a Estabilidade e o Progresso.
A própria Natureza nos oferece exemplos expressivos de
Disciplina: nos animais e nas plantas, cada órgão funciona dentro de
padrões rígidos, para que todo o organismo ou a espécie não pereçam. O
pulmão não altera sua troca de oxigênio, nem pés de couve viram árvores.
O ser humano, porém, vem tratando essa ordem de coisas como um
ônus, quando é, realmente, uma necessidade. É a negação da disciplina
que vem gerando muitos males freqüentemente atribuídos a outras causas, como financeiras, políticas, ou sociais.
É necessário, porém, que esse espírito de disciplina vigore de forma
ampla, atingindo todas as camadas da Sociedade, ou seja, abolindo
quaisquer privilégios. Talvez, no dia em que nossos propagandistas da
Liberdade Absoluta se capacitem disso, façamos uma propaganda intensa da DISCIPLINA, e aí então tenhamos a PROSPERIDADE, que conduz ao ESTADO DE BEM ESTAR, tão almejado por todos os povos.
São Paulo, 12 de março de 1997
Alaor Silva Brandão
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V. RUAS PAULISTANAS COM NOMES DE MILITARES

FRANCISCO POSSEBOM, Capitão da Polícia
Militar do Estado de São Paulo, Bacharel em Letras
pela Universidade de São Paulo (USP), Mestre em
Lingüística (USP)

Que importa sejam esquecidos vossos serviços? Que importa
que a inveja obscureça os vossos talentos? A posteridade subtrairá vossa memória às injúrias do tempo e do predomínio das
paixões. Seguida da Justiça, sustentada pela Razão, ela vos distinguirá daqueles que dormem o sono do esquecimento, terá em
conta vossas virtudes e apreciará os vossos méritos. (Frei Monte
Alverne - 1815)

Este artigo é um resumo da minha dissertação de mestrado em
Lingüística, apresentada na Universidade de São Paulo em 1996.
Intitulada Militares na toponímia paulistana: axiotopônimos militares
nas vias públicas da cidade de São Paulo, contém 444 páginas, das quais
162 de texto propriamente dito, 22 de bibliografia, 25 de anexos e 233
do apêndice, que é um dicionário com dados sobre as ruas paulistanas
com nomes de militares e as respectivas biografias. A linguagem é típica
dos trabalhos de pós-graduação. Para maior comodidade do leitor, preparei este artigo que resume a dissertação, no qual utilizei uma linguagem
mais simples e acessível.
Para a compreensão do título da dissertação, é necessário explicar
que a Onomástica, ciência que estuda os nomes próprios, divide-se em
duas disciplinas, a Antroponímia, estudo dos nomes de pessoas, e a
Toponímia, estudo dos nomes de lugares 2 • É preciso distinguir a
Toponímia, com inicial maiúscula, que é a disciplina da ciência Onomástica, da toponímia, com inicial minúscula, que é o conjunto dos nomes
de lugares de uma localidade. O topônimo é, portanto, o nome de lugar.·
2 CAMPROUX, Charles. De L'Onomastique. ln: BAYLON, Cristian, FABRE, Paul. les noms de lieux et
de personnes. Paris: Nathan, 1982, p. 5.
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A.dissertação é um trabalho de Toponímia que estuda uma parte da
toponímia da cidade de São Paulo. Seu principal objetivo é analisar as
vias públicas paulistanas cujo nome é formado pela combinação de um
grau hierárquico militar e de um nome de pessoa. Exemplos: avenida
Brigadeiro Luís Antônio, rua Capitão Salomão e Largo General Osório.
Isto significa que o estudo restringe-se às vias públicas (e não a edifícios,
monumentos etc.) que receberam nomes de militares e tiveram registrada
essa condição de militar. Por isto, não foram abordadas vias como a avenida Duque de Caxias, avenida Presidente Castelo Branco, elevado
Presidente Artur da Costa e Silva e muitas outras, que com certeza constituem farto material para uma tese.
Para explicar a palavra axiotopônimo, utilizada no subtítulo da dissertação, é necessário saber que vários toponimistas propuseram classificações para os topônimos, a fim de facilitar o estudo. A classificação
mais abrangente e detalhada foi elaborada por minha orientadora 3 •
Dentre as várias classificações propostas encontra-se a dos axiotopônimos, que são os nomes de lugares identificados pelos títulos e dignidades
que acompanham os nomes próprios individuais. Exemplo: Presidente
Prudente, Duque de Caxias. Acrescentei o adjetivo militar a essa classificação. Ou seja, a dissertação estuda os axiotopônimos militares, que são
quase mil na cidade de São Paulo.
É preciso saber que até o século XVII São Paulo era pequena e possuía poucas ruas, que por isto não possuíam nomes. As primeiras denominações surgiram com o crescimento da vila, a partir do século XVIII,
geralmente utilizando o nome de um morador da vila ou de algum edifício local. A população criava os nomes. A preferência era por nomes
religiosos e de pessoas. O século XIX foi a época da modificação de
nomes e criação de outros, em função da expansão da cidade. O governo
municipal passou a controlar a atribuição dos nomes de ruas, com preferência pelas homenagens a pessoas ilustres. 4
3 DICK, Maria Vicentina de Paula do Amaral. O problema das taxeonomias toponímicas uma contribuição
metodológica. Toponímia e Antroponímia no Brasil - coletânea de estudos. São Paulo: FFLCH/USP, 1987,
p. 38-40.
4 DICK, Maria Vicentina de Paula do Amaral. A dinâmica dos nomes na toponímia da cidade de Slio Paulo
1554-1897. Tese de livre-docência - FFLCH/USP. São Paulo, 1988, p. 141,203,206, 209, 278, 383, 392,
406,411,412,413 e 425.
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O reconhecimento legal das ruas ocorreu em 1914, quando o Ato
671, do Prefeito, adotou oficialmente a planta da cidade elaborada pelos
engenheiros Fernando Costa e A. Cococci. Somente em 1916 promulgou-se o Ato 972, que oficializou as vias públicas existentes. A partir de
então foram surgindo outros dispositivos legais para regulamentar a
denominação de logradouros. A norma atualmente em vigor, aliás, rica
em detalhes, é o Decreto nº 27.568, de 1988.
Em 1993, ano em que reuni o material para a pesquisa, São Paulo
possuía mais de 50.000 vias oficiais e mais de 10.000 não oficiais 5 •
Ninguém sabe ao certo quantas ruas existem6, até porque diariamente são
abertas novas vias, em razão do crescimento desordenado da cidade.
Morar em rua sem nome causa transtornos, como dificuldade para
receber correspondência, conseguir emprego e abrir crediário. Tal dificuldade levou a criação do neologismo sem-endereço, para definir tais
pessoas 7 •
A seleção das vias pesquisadas ocorreu no início de 1993, a partir
da edição mais recente e abrangente, à época, de guia da cidade 8 • Tive
que ler os cerca de 60.000 nomes de vias listados naquele guia. Separei
todos os que se enquadravam neste modelo: tipo de via + título militar
+ nome de pessoa; exemplos: avenida Brigadeiro Faria Lima, rua
Coronel Xavier de Toledo. Isto resultou em 997 vias, ou 1,7% do total de
60.000.
A etapa seguinte consumiu meses de pesquisa no Arquivo Histórico
do Município, o qual possui os dados das vias oficiais da Capital. O
nome de cada uma das 997 vias foi confrontado com os registros do
Arquivo, obtendo-se a data e diploma legal de oficialização e as biografias de muitos dos homenageados. Constatou-se que 47 daquelas vias
não eram oficiais.
Conhecidas as biografias, surgiu um novo problema: as definições
de militar, existentes nos dicionários, livros de História, Constituição
Federal e Estatuto dos Militares, não abrangem todos os homenageados.
Em geral, os dicionários falam em soldado, guerreiro ou homem voltado
5 Informação verbal de funcionários do Arquivo Histórico do Município.
6 ZAN, Pedro. São Paulo perde o controle de ruas. O Estado de São Paulo. São Paulo, 06.03.1988, p. 22.
7 ZAPPAROLI, Alecsandra. São Paulo tem I milhão de "sem-endereço". O Estado de São Paulo. São
Paulo, 26.11.1995, p. C-6.
8 GUIA São Paulo. São Paulo: Abril, 1993.
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para a guerra, o que exclui os militares médicos, dentistas, capelães, professores etc. A legislação restringe a definição aos servidores públicos da
atualidade, grupo em que não se enquadram vários dos militares do
Brasil Colônia, que exerciam outras profissões, mas pegavam em armas
quando a vila corria perigo. A fim de abranger todos os homenageados,
propus a seguinte definição de militar: pessoa que integra, em pleno
exercício (ativa) ou na reserva, um grupo organizado com base na hierarquia e na disciplina, tendo como função a guerra, a defesa da comunidade e do território, a manutenção da ordem ou atividades de apoio a
estas, usando a força quando necessário.
A guerra e a defesa da sociedade sempre foram fenômenos de grande influência na vida da humanidade. Conseqüentemente, os militares
obtêm destaque em quaisquer épocas e lugares. O Brasil não foge à regra
e a toponímia paulistana é a prova desse prestígio. O nome de rua é uma
espécie de retribuição por bons serviços prestados, uma homenagem da
comunidade e do governo.
A toponímia reflete a diversidade de correntes políticas da sociedade. Há, em São Paulo, vias que homenageiam militares que combateram
em trincheiras opostas. Por exemplo, a revolução de 1924, teve seu líder
homenageado por meio da rua General Isidoro Dias Lopes. O oficial que
morreu em combate com as tropas do General Isidoro teve seu nome
atribuído à rua Coronel Artur Godói.
As fichas do Arquivo Histórico do Município foram preenchidas
em épocas diversas por diferentes funcionários. Não há uma padronização. Algumas não possuem biografia, outras são lacônicas, e outras, ricas
em detalhes. Estas últimas relatam várias atividades de cada homenageado, não sendo possível afirmar se a razão da escolha foi uma das atividades ou o conjunto delas. Mesmo assim, é possível apontar a razão de
parte das homenagens.
Analisando-se as biografias, nota-se que as causas da escolha para a
homenagem são as mais diversas possíveis. Entre estas, as principais são
a carreira militar exemplar e o heroísmo. O grupo mais numeroso é o dos
pracinhas que lutaram na Segunda Guerra Mundial, num total de 149, ou
15% das vias com nomes de militares.
A causa seguinte é a projeção do militar na política. Há também 18
militares médicos e um dentista. Três destacaram-se como músicos.
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Também foram homenageados dois Juízes de Paz e um Tabelião, que
não eram militares de carreira, mas detentores de postos de Oficial da
Guarda Nacional. Outros onze foram fundadores de cidades.
A relação abaixo apresenta as motivações mais curiosas e incomuns
das homenagens:
a) A rua Capitão Antônio Rosa homenageia um fazendeiro, vereador e comissário.
b) A rua Coronel Bento Pires refere-se a um capitalista e industrial.
c) A travessa Major Brito homenageia o proprietário da única caldeiraria de sua época.
d) A rua Coronel Cintra refere-se a um fazendeiro.
e) A rua Capitão Cláudio Coutinho, nas palavras do Arquivo, homenageia um esportista brasileiro. O Arquivo não registrou, mas ele destacou-se como técnico da Seleção Brasileira de Futebol.
f) A praça General Gentil Falcão presta homenagem ao engenheiro
militar e Deputado Federal que tentou construir em São Paulo a torre
mais alta do mundo.
g) O registro da rua Tenente Laudelino Ferreira do Amaral contém
apenas a informação de que o homenageado ingressou na Força Pública,
cursou a Escola de Oficiais e morreu atropelado.
h) A rua Coronel Luís Alves presta homenagem a fazendeiro,
industrial, filantropo, fundador e presidente do Automóvel Clube.
i) A rua Major Maragliano presta homenagem ao empreiteiro que
realizou diversos contratos de obras públicas com a Câmara Municipal.
j) A rua Capitão Nicolau Puccini refere-se a um italiano que veio
para o Brasil com dez anos de idade e foi ator teatral, fabricante de calçados, comerciante e jornalista. Presidiu a Liga dos Comerciantes de São
Paulo, organizou grupos políticos e foi considerado benfeitor da Vila
Carrão. Em 1908 foi nomeado Capitão Honorário da Guarda Nacional.
1) A rua Coronel Serafim Leme da Silva homenageia um juiz de
paz, político e pecuarista.
Algumas vias, ou o bairro onde estão situadas, possuem vínculos
com a pessoa homenageada. Neste grupo incluem-se os políticos do bairro, benfeitores do bairro e moradores locais.
Há dados sobre as corporações a que pertenceram 64% dos homenageados. Destes, 59% pertenceram ao Exército (36% de diversas tropas
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e 23% da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial).
Vem, a seguir, a Força Pública, antecessora da atual Polícia Militar, com
16%. Os demais 25% referem-se a várias corporações, como Polícia
Militar, Marinha, Força Aérea, Guarda Nacional e milícias do Brasil
Colônia.
O período em que o homenageado se destacou foi informado em
74% das fichas do Arquivo Histórico. Desse percentual, 22% referem-se
ao período entre o início da República e o da Segunda Guerra. O período
da Segunda Guerra e o que se estende do final dela até a Revolução de
1964 contam, cada um, com 20%. O período do governo militar (19641986) abrange 17%, e outros períodos, desde o Brasil Colônia até a atualidade, ocupam 21 %.
As ruas com nomes de militares contam com 25 diferentes graus
hierárquicos, dos mais elevados (Marechais e Generais) até os menos
elevados (Cabos e Soldados), abrangendo diversas corporações e épocas.
Os Coronéis ocupam 21 % do total, seguidos pelos Generais (13%) e
Capitães (12%). Os restantes 54% dividem-se pelos demais 22 graus. É
interessante salientar que as patentes elevadas não predominam apenas
em quantidade, mas também na escolha do tipo de logradouro: 33% das
praças homenageiam Coronéis e 30% Generais; 30% das avenidas referem-se a Generais e 14% a Coronéis. Os nomes dos Soldados estão associados somente a ruas e travessas. A localização da via também sofre
influência da projeção social do homenageado: no centro da cidade predominam as vias com nomes de Generais, Coronéis e Capitães; os
Sargentos, Cabos e Soldados concentram-se nos bairros periféricos.
Todos os homenageados em São Paulo são homens, pois o ingresso
de mulheres nas Forças Armadas e Polícias Militares é relativamente
recente. Na cidade de Guaratinguetá há uma rua com o nome de uma
Soldado da PM morta por delinqüentes.
A oficialização é geralmente um processo demorado, que dura
alguns ou muitos anos. No entanto, há sete exceções, em que a homenagem deu-se poucos meses após a morte do militar. Seis deles morreram
heroicamente.
A tradição, e mais recentemente a lei, determinam que só pessoas
falecidas podem tomar-se nomes de ruas. Há quatro exceções: o Tenente
João Negrão (herói da travessia do Atlântico Sul no Jahu), o Marechal
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Hermes da Fonseca, o Marechal Deodoro e o Major Sertório, presidente
do·Banco da Lavoura em 1893, tiveram, ainda vivos, seus nomes associados a vias públicas.
Há uma tendência para registrar a patente com a qual o homenageado obteve destaque. João Negrão chegou a Coronel, mas a rua recebeu o
nome de Tenente Negrão. Outros faleceram e foram promovidos post
mortem, sendo registrado este último grau hierárquico.
A lei determina que cada pessoa só pode dar nome a uma via pública. Mas a pesquisa detectou 21 exceções, a maioria causada por diferença de nomes, uso ou não do grau hierárquico e a existência da via não
oficial. O exemplo típico é Cristóvão de Aguiar Altero, Capitão-Mor de
São Vicente em 1543. Foi homenageado por meio da rua Capitão-Mor
Aguiar Altero e da rua Cristóvão de Aguiar Altero.
Em alguns pontos da cidade há uma concentração de vias com o
mesmo tipo de nome, constituindo uma área toponímica 9 • O Jardim
América, cujas ruas têm nomes de países americanos, é um exemplo.
A pesquisa identificou em São Paulo 15 áreas onde se concentram
vias com nomes de militares. Propus chamá-las de áreas axiotoponímicas
militares. O Parque Novo Mundo, na Zona Norte, possui a maior concentração, com 97 vias homenageando pracinhas da Força
Expedicionária Brasileira (FEB). Uma curiosidade é que os homenageados são um Tenente, alguns Sargentos e Cabos e vários Soldados. A
única avenida da área recebeu o nome do Tenente. As alamedas receberam os nomes dos Sargentos. As ruas receberam os nomes dos Sargentos
restantes e de todos os Cabos e Soldados.
A segunda maior concentração está no Conjunto Mascarenhas de
Morais, na Zona Leste. São 39 ruas, também homenageando pracinhas
da FEB. As demais áreas possuem concentração bem menor.
A dissertação estudou 1,7% das vias públicas paulistanas. Outros
estudos serão necessários para que se conheça a totalidade da Toponímia
da cidade, suas características e motivação. Tais estudos, quando concluídos, permitirão ao paulistano conhecer melhor sua cidade, sua
História e sua vida.
Os militares, em qualquer época e quaisquer que sejam suas corporações, sempre foram alvo da antipatia de alguns e da simpatia de outros.
9 DICK, Toponímia e Antroponímia no Brasil, p. 67.
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Recrutados entre as camadas mais humildes e as elites, são parte da
sociedade, a qual não abre mão da existência deles. Ao serem homenageados com nomes de vias públicas, tiveram seus nomes e feitos legados
ao conhecimento das gerações futuras. Isto é motivo de orgulho não apenas para eles, mas também para seus colegas, vivos ou mortos. Todos os
que bem desempenharam seu papel social, tenham ou não sido homenageados, têm um ponto em comum: a satisfação do dever cumprido.
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VI. A VÍDEO INSTRUÇÃO COMO VEÍCULO DE ORIENTAÇÃO
E INFORMAÇÃO NA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO
PAULO

MIGUEL LIBÓRIO CA VALCANTE NETO,
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. Introdução. 2. Origem do Programa Vídeo Instrução. 3.
Desenvolvimento do Programa Vídeo Instrução.

1. INTRODUÇÃO

A necessidade de instrnir e orientar permanentemente o profissional
de Polícia Militar é fator preponderante e necessário nos dias atuais, para
que haja uma incorporação constante de novos valores, conhecimentos,
técnicas e habilidades que contribuam no seu aprimoramento, sedimentando os já adquiridos.
A sociedade como um todo exige cada vez mais competência e
capacidade dos seus órgãos policiais em bem agir na sua segurança.
Assim, o policial não pode ser colocado à margem dos processos comunitários, sendo acionado apenas nos momentos de risco. Deve, sim, saber
que é parte integrante e deve estar sempre atualizado de tudo o que ocorre ao seu redor.
Neste contexto percebemos a importância da comunicação como
forma de disseminar informações que contribuem para a orientação e
instrução do homem, buscando adaptar ou modificar seu comportamento
social e profissional.
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Esse processo, contínuo e permanente, deve ser uma constante
preocupação de chefes ou comandantes. As inovações de metodologia de
ensino e instrução que norteiam o seu aprimoramento, constituem-se,
hoje, verdadeira imposição contextual, onde a melhora da qualidade dos
serviços prestados é meta permanente dos órgãos públicos e privados
que queiram ser reconhecidos.
Portanto, a preparação profissional em uma Instituição como a
Polícia Militar do Estado de São Paulo passa, obrigatoriamente, pela instrução permanente, que deve ser ágil, rápida e dinâmica, próximas da
realidade conjuntural da sociedade e do policial.
O Vídeo Instrução, pelo seu próprio desenvolvimento, pode contribuir para a consecução destes objetivos colimados. Como diz o dito
popular, "uma imagem vale mais que mil palavras". A TV e o Vídeo
têm o poder de reforçar aquilo que aprendemos e sabemos. O impacto da
imagem transmitida é ilimitado.
Hoje, queiramos ou não, os meios de comunicação de massa convivem e concorrem com a instrução formal, veiculando situações e fatos
que retratam o dia-a-dia.
Dessa forma, destacamos os comentários milenares de Sun Tzu, em
seu livro A Arte da Guerra:" "Enviar soldados para a guerra sem
educá-los é o mesmo que abandoná-los. Uma pessoa ensina dez. Dez
pessoas ensinam cem. Cem pessoas ensinam mil. Mil pessoas ensinam dez mil. E assim os exércitos se formam. Treine-as assim e, com
certeza, os adversários serão derrotados".

2. A ORIGEM DO PROGRAMA VÍDEO INSTRUÇÃO
O Vídeo Instrução surgiu na Polícia Militar do Estado de São Paulo
devido à necessidade da Corporação em desenvolver um programa rápido, eficaz e permanente de instrução a distância, destinado a todo contingente policial, com base nas experiências com vídeo, desenvolvidas
tanto em empresas como ao longo de 20 anos na Corporação.
Com o desenvolvimento do Radiopatrulhamento Padrão e o programa Polícia Comunitária, a partir de 1987, a Diretoria de Ensino e
Instrução começou a elaborar um projeto de Instrução Integrada, que
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tinha por objetivo básico disciplinar os programas existentes, desenvolvidos conforme o interesse dos comandantes 10 •
Na oportunidade, o plano já indicava a necessidade de se desenvolver algo que auxiliasse as preleções diárias, transformando a instrução e
orientação diária em rotina de serviço, visto que é requisito indispensável para o emprego do homem no cotidiano social onde convive e trabalha. Necessitava, também, intensificar a comunicação entre o comando e
a tropa, bem como ampliar os conhecimentos, habilidades e atitudes
adquiridas durante o processo de formação.
A partir de 1992, o Cel PM Eduardo Assumpção, Comandante
Geral à época, determinou a implantação imediata do Sistema
Integrado de Instrução, através das 1-22-PM, de onde derivariam todos
os demais programas, chamados Programas Padrões de Instrução
(PPI/PM), dentre os quais o próprio Vídeo Instrução.
O Programa Padrão de Instrução-1 (PPI-1-PM - Instrução de
Manutenção), em seu artigo 4º, regulamentou o Vídeo Instrução na
seguinte conformidade:
"a instrução de manutenção básica deverá ser desenvolvida por
intermédio de Vídeo Instrução. Como decorrência natural, propiciará permanente interação entre os escalões superiores e subordinados, com o aperfeiçoamento do canal de comunicação".
Assim, a partir de 1994, o Programa surgiu como mecanismo ágil e
versátil de comunicação, viabilizando a interação entre os integrantes da
Instituição e propiciando o desenvolvimento do espírito de corpo além
da identificação do ser profissional com a organização onde trabalha.

3. DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA VÍDEO INSTRUÇÃO
3.1. Características Técnico-Pedagógicas do Programa Vídeo
Instrução
O programa Vídeo Instrução é desenvolvido através da associação
das técnicas pedagógicas atuais e modernas (no campo de recursos
10 Polícia Militar do Estado de São Paulo. Plano de Aplicação da Instrução. São Paulo, 1989. p.3.
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audiovisuais) com a linguagem tipicamente jornalística, informativa e
atual.
Utiliza, em sua elaboração, informações difundidas pelos veículos
de comunicação de massa (televisão e, eventualmente, o jornal), como
base na instrução, complementando-a com orientações gerais ou específicas quando o fato assim o exigir. A técnica usual utilizada é do ensino
a distância, semelhante ao telecurso, ou atividades educativas de televisão comercial. Assim, o grande objetivo do trabalho em vídeo é adequar a linguagem televisiva ao contexto profissional do policial militar,
aproximando-o cada vez mais de seu universo afetivo, cognitivo e
social.
O Programa Vídeo Instrução desenvolve um planejamento de temas
que visam atingir as seguintes metas:

estabelecer a padronização de informações e conhecimentos
profissionais;
fixar princípios e conceitos doutrinários ;
aprimorar conhecimentos profissionais básicos;
consolidar os valores morais e sociais;
motivar o policial, demonstrando a sua importância no contexto
social;
desenvolver a mentalidade da polícia envolvida com OS· problemas da sociedade (Polícia Cidadã);
estabelecer um canal direto de comunicação do comando com a
tropa; e
atualizar o profissional de polícia dos contextos sociais em que
convive e trabalha, objetivando propiciar condições para refletir e
discernir quando da sua atividade.
Os temas abrangem normas e regulamentos referentes à doutrina de
emprego da Corporação, aspectos vinculados ao emprego operacional da
tropa, aspectos legais bem como legislações específicas em vigor, informações de cultura geral que possam contribuir para o aprimoramento das
atividades policiais e determinações diretas do comando da Corporação à
tropa em geral.

3.2. Recursos Existentes e Disponíveis para o Desenvolvimento do
Programa
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O Programa Vídeo Instrução vem sendo desenvolvido com recursos financeiros fornecidos pela Diretoria de Finanças da Polícia
Militar do Estado de São Paulo, através do Fundo Especial da Polícia
Militar - FEPOM, sob a coordenação da Diretoria de Ensino e
Instrução - DEI/PM. Estes recursos são destinados exclusivamente à
atividade de instrução à distância, tanto no aspecto de produção, como
na difusão de temas produzidos. Os recursos fornecidos pelo FEPOM
propiciaram a distribuição de equipamentos de televisão (TV) e vídeo
(VT) a todas as Companhias/PM da região metropolitana (CPM) e do
interior (CPI), ainda em fase final de implantação, sendo expandido também para os órgãos de Direção Geral, Setorial e Apoio da Organização.
Priorizaram-se, assim, primeiramente, as Organizações Policiais
Militares operacionais, partindo-se das Companhias/PM metropolitanas
de São Paulo, a partir de 1994, encerrando-se em 1995. O objetivo era
fornecer ao contigente policial operacional, o minímo de condições de
instrução durante a preleção diária, orientações gerais à tropa e utilização
em palestras com a comunidade.
No primeiro ano de implantação, os resultados foram excepcionais,
devido ao alto grau de interesse dos policiais (vide avaliação do programa).
Por ser recurso do FEPOM (adquirido através de contribuições
mensais dos próprios policiais militares), o programa, até o momento,
não apresentou solução de continuidade, sendo possível atender 95% dos
pedidos feitos para o fornecimento dos conjuntos de TV e Vídeo.

Tabela 1 - Recursos Destinados aos Diversos Órgãos da PMESP.
OPM

TV

VT

SUPORTE

VALOR

CPM

149

143

94

R$ 151.900,00

CPI

126

104

35

R$ 112.450,00

OUTRAS/CCB

100

69

10

R$ 84.500,00

DEI/PM

06

18

-

R$ 91.000,00

TOTAL

381

334

139

R$ 439.850,00

1

i
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Figura 1 - Gráfico Comparativo dos Recursos Destinados

ou·rRAS/CCB
CPI

151.900

CPM

o

20.000

40.000

60.000

1

80.000

100.000

120.000

140.000 160.000

A definição dos temas, roteiros e demais atividades são definidas
pelo Coordenador (Major PM) e pelo Diretor de Imagens (Capitão PM).
A equipe de filmagem desenvolve semanalmente atividades de coleta,
armazenamento de imagens e produção dos temas, conforme roteiro. As
demais ações visam o controle e distribuição das fitas gravadas às unidades da Polícia Militar.
Quadro 1 - Resumo das Atividades do Programa Vídeo Instrução
NÚMERO DE FITAS EM CIRCULAÇÃO
VHS T-30 (LOCADORA)

488

NÚMERO DE FITAS PRODUZIDAS (1994 • 1995)

88

TEMPO MÉDIO DE PLANEJAMENTO,
ROTEIRIZAÇÃO E COLETA DE IMAGENS

30HORAS

TEMPO MEDIO DE EDIÇÃO E PÓS-PRODUÇÃO

32HORAS

TEMPO MÉDIO PARA DUPLICAÇÃO DAS FITAS
PARA DISTRIBUIÇÃO

24HORAS

TOTAL DE HORAS TRABALHADAS PARA O
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
(SEMANALMENTE)

84HORAS

Fonte: DEI/PM

62

Revista A FORÇA POLICIAL

São Paulo

nº 14

abril/maio/junho 1997

3.3. Temas desenvolvidos pelo Programa Vídeo Instrução
A essência do Programa Vídeo Instrução é produzir e distribuir
semanalmente temas que são exibidos nas preleções diárias que antecedem ao início do quarto do serviço nas Companhias/PM operacionais.
Assim, o programa Vídeo Instrução busca a difusão de orientações que estabeleçam a padronização da conduta e atuação dos policiais militares, de forma única, óbviamente respeitando as peculiaridades, mas buscando criar o conceito da polícia cidadã.
Durante os anos de 1994 e 1995 a DEI/PM elaborou temas que
atendessem a expectativa do contingente policial no que se refere a
informações internas e externas à Instituição. Procurou-se assim
abranger as seguintes áreas:
a) técnico-profissional - englobando todas as atividades profissionais, buscando transmitir conceitos atualizados dos procedimentos operacionais;
b) jurídicas - destinadas à atualização dos aspectos legais que
podem influenciar no modo de atuação do policial militar. Nesta
atividade damos destaque ao vídeo da Lei nº 9099/95 elaborado e
difundido em tempo recorde;
c) social - voltado à identificação de valores sociais do cotidiano;
d) Institucional - demonstrando fatos históricos, atividades
desenvolvidas pelos órgãos internos da Corporação e mensagens
do Comando da Corporação à tropa, como um todo;
e) cultura geral - fatos e atividades do cotidiano que são mostrados pelos meios de comunicação.
Dessa forma, o planejamento do Vídeo Instrução procurou
abranger, genericamente, os diversos contextos sociais e institucionais, viabilizando uma informação permanente ao policial, visto que
muitas vezes não lhe sobra tempo nem para uma leitura de jornal.
A fórmula usada é a mesma transmitida pelos veículos de massa,
só que elaborada conforme o enfoque e interesse da Instituição.
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Quadro 2 - Temas Específicos Desenvolvidos em 1994 e 1995 pelo
Programa Vídeo lnstrução 11

1995

TOTAL

TÉCNICO-PROFISSIONAL

1994
9

7

JURÍDICA

2

3

16
5

SOCIAL

4

6

10

INSTITUCIONAL

2

8

10

CULTURA GERAL

5

9

TOTAL

22

4
28

ÁREA ABRANGIDA
1

1

1

50

Figura 2 - Gráfico dos Temas Específicos Desenvolvidos
em 1994 e 1995

9
8
7

Profissional

6

5

Ili Jurídico

4

Social

3

2

im Institucional

1

Geral

o

1995

1994

Fonte: DEI/PM

11 Alguns temas, devido a sua complexidade, foram feitos cm tempo superior a quinze minutos, ocasionando
a produção em partes. Isto propiciou a produção de 88 fitas como foi apresentado anteriormente. Este quadro
representa, especificamente, os temas produzidos.
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3.4. Distribuição das fitas de vídeo instrução
Implantado efetivamente a partir de 19 de abril de 1994, o Vídeo
Instrução é produzido e distribuído semanalmente, através de fitas de
videocasseste, formato VHS, tendo o tempo máximo de quinze minutos.
O objetivo é ser projetado no início do serviço, durante a preleção diária,
como apoio técnico pedagógico e instrucional ao comandante de pelotão
ou sargentos auxiliares. Destina-se, para isso, uma fita de vídeo para
cada Companhia PM, que as retira, através do P/3 do BTL (no caso das
OPM do CPM), ou da Seção Operacional (no caso das OPM do CPI). As
Companhias, por sua vez, colocam as fitas à disposição dos comandantes
de força patrulha que as projetam nos vídeos e TV fornecidos pela
DEI/PM e FEPOM à sua tropa, pelo menos uma vez na semana. Feito
isto, as fitas são devolvidas para serem regravadas com novos temas e
redistribuídas. Este trabalho é idêntico ao de uma locadora de vídeo
comercial.

Tabela 2 - Demonstrativo das Exibições Mensais em 1994 (2º semestre) e 1995 (nºs absolutos e a média de espectadores p/ mês)
OPM

1994 (6 meses)

CPM

49.708
(8.284 PM p/mês)

CPI

7.209
28.308
(1171,5 PM p/mês) (2.830 PM p/ mês)

TOTAL

1995 (10 meses)

Tota1(16 meses)

143.259
192.967
(14.325 PM p/mês) (12.060 PM p/ mês)
35.337
(2.208 PM p/mês)

171.567
56.737
228.304
(17.156
PM
p/mês)
(9.456 PM p/mês)
(14.269 PM p/mês)
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Figura 3 - Gráfico do nº de Policiais Militares que Assistiram o
Vídeo Instrução por Grande Comando (1994-1995)
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Figura 4 - Gráfico do nº de PM que Assistiram a Vídeo Instrução
(1994 - 1995)
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3.5. Avaliação do programa.
Durante o período de implantação (ano de 1994), a DEI/PM desenvolveu um trabalho intenso de avaliação do programa. Para isso elaborou
questionários avaliativos que foram distribuídos a 15 OPM da área do
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CPM, num universo de 8000 policiais militares, dos quais foram avaliados 426 questionários para cabos e soldados e 132 questionários de
comandantes de CIA/PM, além de serem colhidos depoimentos de
comandantes a respeito do programa. Os resultados apresentados
demonstraram uma expectativa muito grande inclusive com a participação de policiais As conclusões foram as seguintes:
Quadro 3 - Resultados da avaliação dos questionários
PESQUISA

OFICIAIS

PRAÇAS

Opinião sobre o

73,10%BOM

63,75% M BOM E BOM

Vídeo Instrução

26,90% REGULAR

36,25% REGULAR

Tempo de Duração

77% IDEAL

55,42% CONSIDERAM ADEQUADO

é suficiente ?

43%CURTO

34,63% CONSIDERAM CURTO

11%LONGO

9,95% CONSIDRARAM LONGO

91% BOM

86,84% CONSIDERARAM BOM

9%RUIM

13,16% CONSIDERARAM RUIM

56%GRANDE

71,05% GRANDE

Nível de Compreensão

Grau de Interesse

Motivação para Assistir

35% RELATIVO

23,77% RELATIVO

9%POUCO

4,73%POUCO

78% BASTANTE

84,12% BASTANTE MOTIVANTE

MOTIVANTE

15,88% POUCO MOTIVANTE

12%POUCA
MOTIVAÇÃO
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VII. APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.099/95 NA ATUAÇÃO DA
POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR

AILTON SOARES, Capitão da Polícia Militar do
Estado de São Paulo, Adjunto da Subseção de
Legislação da 1ª Seção do Estado-Maior da Polícia
Militar do Estado de São Paulo e Autor em colaboração da Obra Direitos e Vantagens dos Servidores
Militares do Estado de São Paulo.

SUMÁRIO
1 - Introdução, 2 Desenvolvimento. 3 O Artigo 88 da Lei.
4 Praw para Representação. 5 - A Prisão em Flagrante Delito
e o Inquérito Policial Militar. 6. Conclusão.

1. INTRODUÇÃO:

A idéia de escrever este artigo surgiu em razão de estudos realizados a respeito do Comunicado nº 16/95 da Escola Paulista do Ministério
Público (publicado no Diário Oficial do Estado nº 105, página 22, de 20
de dezembro de 1995), que enumera algumas ilações acerca da Lei nº
9.099/95, das quais destacamos a seguinte:
"4. Representação nos crimes de lesões corporais dolosas leves e
lesões culposas;
4.1 Aplica-se à legislação comum e especial, incidindo, portanto,
também sobre os delitos previstos no Código Penal Militar".

2. DESENVOLVIMENTO

A Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, foi editada para disciplinar o disposto no inciso I, do artigo 98, da Constituição Federal, bus-
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cando imprimir celeridade nas atividades de primeiro grau do Poder
Judiciário, no que concerne à conciliação, ao julgamento e à execução de
causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor
potencial ofensivo. mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, nas
hipóteses previstas em lei.
Organizada em quatro capítulos, referida lei traz, no Capítulo III,
as específicas normas sobre os Juizados Especiais Criminais, tomandose oportuno reproduzir as disposições gerais desse capítulo:
"Artigo 60 - O Juizado Especial Criminal, provido por Juizes togados ou togados e leigos, tem competência para a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo.
Artigo 61 - Consideram-se infrações penais de menor potencial
ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a
que a lei comine pena máxima não superior a um ano, excetuados os
casos em que a lei preveja procedimento especial.
Artigo 62 - O processo perante o Juizado Especial orientar-se-á
pelos critérios da oralidade, informalidade, economia processual e celeridade, objetivando, sempre que possível, a reparação dos danos sofridos
pela vítima e a aplicação de pena não privativa de liberdade." (GN)
A leitura atenta e a mera interpretação gramatical do texto do artigo
61, deixa induvidoso que são infrações penais de menor potencial
ofensivo todas as contravenções penais e os crimes a que a lei comine
pena máxima igual ou inferior a um ano, devendo serem excluídos da
definição legal de infrações penais de menor potencial ofensivo os casos
(contravenções e crimes) em que a lei prevê que a persecução penal seja
feita mediante procedimento especial.
Aceita esta interpretação, que excepcionaliza da definição legal de
infrações penais de menor potencial ofensivo os casos em que a lei prevê
procedimento especial é de se saber se os crimes militares obedecem a
rito procedimental especial. A conclusão nesse sentido deve ser buscada
na análise de autonomia de Direito Penal Militar:
"Os juristas que sustentam a autonomia da lei judicante militar
subscrevem os ensinamentos de Américo Lecci, citado por Hélio Lobo,
com os seguintes argumentos( ... ):
1º Quanto ao Código Penal:
a) existência de várias figuras jurídicas de infrações que se encontram somente nas Classes Armadas;

70

Revista A FORÇA POLICIAL

São Paulo

nº 14

abril/maio/junho 1997

il

1

b) consequentemente, necessidade de se criar, para tais crimes especiais, penas igualmente especiais;
c) necessidade imperiosa de se fizer corresponder aos crimes previstos e punidos no Código Comum, mas praticados por militares, disposições que com mais severidade, apliquem-se ao dano imediato e político
em que trabalha a sociedade.
Isso significa, segundo o autor, que a especialidade da Lei Criminal
Militar assenta na especialidade do crime, na especialidade da pena, na
especialidade das formas de Direito Judiciário. ''(Direito Penal Militar,
José da Silva Loureiro Neto, São Paulo, Atlas, 1992, pág.24).
De fato, não há como negar-se a existência de um procedimento
especial na Lei Adjetiva Castrense "A instrução criminal, bem como o
julgamento dos processos na Justiça Militar, são feitas perante
Conselhos Especiais sorteados, quando os acusados são oficiais até o
posto de Coronel, ou Conselhos Permanentes (mutáveis de três em três
meses), quando os acusados são praças ou civis" (Exposição de
Motivos do Código de Processo Penal Militar, Decreto-lei nº 1.002, de
210ut69, item 18). Assim sendo, a parte final do artigo 61 da Lei nº
9.099/95, não autoriza que se considere infrações penais de menor potencial ofensivo os crimes militares a que a lei comine pena máxima não
superior a um ano, já que os delitos castrense (mesmo com penas máximas inferiores a um ano) estão sujeitos a um rito procedimental especial
para o seu julgamento constituindo exceções às regras do referido artigo.
Admitidas argumentações contrárias às até aqui expendidas deverse-á admitir também a necessidade da criação, na Justiça Militar
Estadual, de Juizado Especial Criminal Militar, porquanto não se justificaria a aplicação das diretrizes insertas nos artigos 60 e 92 da Lei nº
9.099/95, mantendo-se as estruturas dos Conselhos Especiais de Justiça e
dos Conselhos Permanentes de Justiça, previstos no Código de Processo
Penal Militar (Decreto-lei nº 1.002, de 210ut69), na Lei de Organização
Judiciária Militar (Decreto-lei nº 1.003, de 21 Out69) e na Lei de
Organização da Justiça Militar do Estado de São Paulo (Lei nº .5.048, de
22Dez58).
Parece-nos conflitar com o espírito da lei o pensamento de atribuirse aos Conselhos de Justiça, constituídos de um juiz auditor e de quatro
juízes militares, a competência dos Juizados Especiais Criminais e fazê-
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los funcionar em obediência às normas adjetivas castrenses e em obediência às normas da Lei nº 9.099/95, cuja edição prestou-se a atender a
ncecessidade de informalização dos processos civil e criminal, dotando
essas atividades jurisdicionais de mecanismos simples, célebres e mais
econômicos, adequados à solução das contravérsias surgidas nesses dois
campos do Direito.
Assim, face ao exposto, concluímos que os Juizados Especiais
Criminais são órgãos da Justiça Ordinária. As regras estabelecidas pela
Lei nº 9 .099/95 para esses juizados não tem aplicabilidade nas Justiças
Especiais, como é o caso da Justiça Eleitoral e da Justiça Militar, as
quais adotam rito procedimental especial.

3. O ARTIGO 88 DA LEI
Não obstante a conclusão anterior, continuemos tendo em vista o
questionamento que foi levantado, quanto a aplicabilidade do artigo 88,
da lei em comento, face à posição do Professor Damásio E. de Jesus,
expressada em sua obra Lei dos Juízados Esspeciais Criminais Anotada,
São Paulo, Saraiva, 1995, onde diz:
"Casos em que a exceção do rito processual especial não é aplicável:
1. exigência de representação (art. 88 desta Lei);
2. suspensão condicional do processo (art. 89). Incidem as condições legais, sobre infrações que estejam ou não dentro da competência
do Juizado Especial Criminal, estendendo-se a toda legislação criminal
(Código Penal e leis extravagantes). Assim, a exigência de representação
nas formas dolosas simples e culposa de lesão corporal e o sursis processual são aplicáveis à legislação penal militar, embora apresente rito procedimental diverso" (ob. cit. p. 36).
"Código Penal Militar
O art. 88 incide sobre os crimes militares que menciona, sendo inaplicável a ressalva do art. 61, parte final, desta Lei" (OB. CIT., P. 86).
Toma-se oportuno reproduzir o artigo citado:
"Artigo 88 - Além das hipóteses do código Penal e da legislação
especial, dependerá de representação a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e lesões culposas."
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De fato devemos nos inclinar à essa posição adotada pelo ilustre e
renomado professor Damásio E. de Jesus. O legislador infra-constitucional, ao redigir o artigo 88 da Lei nº 9.099/95, não restringiu, quando
poderia tê-lo feito, a dependência de representação para a ação penal
militar, nos crimes de lesões corporais leves e lesões culposas. Assim,
exclusivamente nos crimes militares de lesão corporal dolosa, de natureza leve e lesão corporal culposa, a ação penal tornou-se pública condicionada, portanto dependerá de representação, em oposição à regra geral
do artigo 29 do Código de Processo Penal Militar, que estabelece:
"Artigo 29 - A ação penal é pública e somente pode ser promovida
por denúncia do Ministério Público Militar."
Por ora, uma síntese do que foi desenvolvido neste estudo:
Ao conceituar "infrações penais de menor potencial ofensivo", o
legislador, na parte final do artigo 61, vedou genericamente a aplicação
da Lei nº 9.099/95 aos crimes militares, face ao seu procedimento especial.
Ao transformar a ação pública em ação pública condicionada à
representação, nos crimes de lesões corporais leves e lesões culposas, o

legislador projetou a regra do artigo 88 da Lei nº 9.099/95 para os
crimes militares dessa espécie.
Vale dizer que as normas insertas no Código de Processo Penal
Militar, quanto ao Inquérito Policial Militar (artigos 9º ao 28) e quanto

à Prisão em Flagrante Delito (artigos 243 ao 253), não foram superadas pelo conceito de infrações penais de menor potencial ofensivo
estabelecido pelo artigo 61 da Lei nº 9.099/95.
A questão que surge é aformalidade da representação nos crimes
militares acima indicados.

4. PRAZO PARA REPRESENTAÇÃO
Com relação à formalidade da representação, o tema merece ser
desenvolvido mais profundamente. São várias situações que devem ser
enfocadas quanto ao prazo para o oferecimento da representação do
ofendido por crime de lesão corporal dolosa de natureza leve ou crime,de
lesão corporal culposa:
Diz o artigo 75 da Lei em estudo:
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"Artigo 75 - Não obtida a composição dos danos civis, será dada
imediatamente ao ofendido a oportunidade de exercer o direito de representação verbal, que será reduzida a termo.
Parágrafo único - O não oferecimento da representação na audiência preliminar não implica decadência do direito, que poderá ser exercido no prazo previsto em lei."
Considerando que a totalidade da Lei nº 9.099/95 não se aplica às
deliberações da Justiça Militar Estadual na apreciação dos crimes de sua
competência, não há que se falar em obtenção da composição dos danos
civis, bem assim, não há que se falar em audiência preliminar para a tentativa de conciliação.
Considerando que não haverá audiência preliminar e, por conseqüência, não haverá o oferecimento da representação, o ofendido não
decairá desse direito, que poderá ser exercido no prazo previsto em lei.
Sendo certo que o prazo legal é o do artigo 38 do Código de Processo
Penal (CPP), que estabelece: "Salvo disposição em contrário, o ofendido,
ou seu representante legal, decairá do direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em
que yier a saber quem é o autor do crime, ( ... )". A aplicação do CPP
decorre da disposição prevista no artigo 92 da Lei nº 9 .099/95 (aplicação
subsidiária dos Códigos Penal e Processo Penal), além do fato de que o
Código de Processo Penal Militar não previu prazo para que o ofendido
possa exercer seu direito de representação.
Considerando o disposto no artigo 91 da Lei nº 9.099/95, cujo texto
diz que: "Nos casos em que esta Lei passa a exigir representação para a
propositura da ação penal pública, o ofendido ou seu representante legal
será intimado para oferecê-la no prazo de trinta dias, sob pena de decadência"; entendemos que nos 1PM e nos processos em andamento perante a Egrégia Justiça Militar Estadual, não tendo decorrido o prazo de 6
(seis) meses, de que trata o artigo 38 do CPP, o ofendido deverá ser intimado para oferecer representação, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme determina a lei.

5. A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO E O INQUÉRITO
POLICIAL MILITAR
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Outra questão que pode surgir é: A falta de representação do
ofendido desobriga a autoridade de polícia judiciária militar de elaborar auto de prisão em flagrante delito ou o inquérito policial militar?
Quanto à prisão em flagrante delito, deve-se destacar que a regra do
parágrafo único do artigo 69 da Lei nº 9.099/95, estabelece que não se
imporá prisão em flagrante delito, desde que o autor do delito seja encaminhado, após lavrado o termo circunstanciado, ao Juizado Especial
Criminal.
Como essa regra não se aplica aos crimes militares podem, os mais
precipitados, concluírem que a prisão em flagrante delito é a medida que
deva ser adotada quando da constatação da prática de infrações penais
castrenses. A conclusão nesse sentido, ao nosso ver, apresenta-se equivocada, podendo-se sustentar entendimento diverso, baseado nos argumentos de que nos crimes militares de lesão corporal dolosa, de natureza leve
e lesão culposa, a desnecessidade da autuação em flagrante delito exclui
a preocupação da autoridade de polícia judiciária militar com a representação por parte da vítima. Porém, ao menos em tese, nesses crimes militares, agora condicionados à representação, é perfeitamente admissível a
prisão em flagrante delito, bastando que a autoridade de polícia judiciária militar, antes de lavrar o auto respectivo, obtenha da vítima ou de seu
representante legal a devida manifestação de vontade (representação). A
prisão em flagrante nesses casos é admissível teoricamente, porém não
recomendável, _conforme se pode observar.
Quanto ao inquérito policial, a regra do artigo 69 da Lei em estudo,
aboliu sua feitura, substituindo-o por um termo circunstanciado. Vale
dizer que a autoridade policial ao tomar conhecimento da prática de
infração de menor potencial ofensivo lavra termo circunstanciado e o
encaminha imediatamente ao Juizado, com o autor do fato e a vítima,
providenciando-se as requisições dos exames periciais necessários.
Considerando que os delitos de lesão corporal dolosa, de natureza
leve e lesão corporal culposa, ainda que militares, dependem de representação do ofendido; para alcançar-se o objetivo da Lei nº 9.099/95
entendemos que a autoridade de polícia judiciária militar deve elaborar
um termo circunstanciado dos fatos, colher a representação da vítima, se
esta se propuser a oferecê-la, e encaminhar tudo à Justiça Militar
Estadual.
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Essa conclusão encontra assento na desnecessidade do inquérito
policial militar, não só em decorrência da lei citada, que projetou seu
artigo 88 para os crimes militares já especificados, como também em
razão do disposto na alínea "a", do artigo 28, do CPPM, verbis:
"Artigo 28 - O inquérito poderá ser dispensado, sem prejuízo de
diligência requisitada pelo Ministério Público:
a) quando o fato e sua autoria já estiverem esclarecidos por documentos ou outras provas materiais."
Nesse sentido, o termo circunstanciado de que trata a lei se afigura
como hábil para esclarecer o fato e a autoria do delito e, quando complementado com o laudo médico de lesões corporais, com certeza atenderá
ao disposto na lei processual penal militar acima transcrito.
Como já foi demonstrado o CPPM silencia quanto a ação penal nos
crimes dependentes de representação. Desse modo, temos que nos socorrer
do CPP que dita as normas sobre o assunto. Aí surge uma situação curiosa:
"11. Tratando-se de crime de ação pública condicionada a representação, diz o § 4º do artigo 5º: "O inquérito nos crimes em que a ação
pública depender de representação, não poderá sem ela ser iniciado".
Conclui-se daí que se o crime for de ação pública, mas condicionada à
representação, a Autoridade Policial não poderá iniciar o inquérito por
iniciativa própria. (Processo Penal, Fernando da Costa Tourinho Filho,
Bauru/SP, JALOVI, Y ed., 1979, v. I, p. 226).
Face ao exposto conclui-se, também, que nesses crimes militares
dependentes de representação, a Autoridade Policial Militar não poderá
iniciar o inquérito policial militar por iniciativa própria, se não tiver a
manifestação de vontade da vítima.

6. CONCLUSÕES

Como se pode observar, as conclusões acerca da aplicação da Lei nº
9.099/95 paralelamente à aplicação do Código de Processo Penal Militar,
podem se apresentar nebulosas. Contudo, entendemos que:
- a referida lei não se aplica a totalidade dos crimes militares passíveis de enquadrarem-se no conceito de crimes de menor potencial ofensivo;
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- o artigo 88 dessa lei se aplica aos crimes militares de lesões corporais dolosas leves e lesões corporais culposas;
- para que os objetivos da lei sejam alcançados seria recomendável
que não se autuasse em flagrante delito o autor desses crimes de lesões
corporais, na forma em que especifica a lei processual penal militar;
- não se poderia instaurar inquérito policial militar nesses crimes, se
não houvesse a representação do ofendido; e
- havendo representação da vítima o ideal seria a elaboração de um
termo circunstanciado para ser remetido à Justiça Militar Estadual, que
receberia o referido termo, em substituição a inquéritos policiais militares ou autos de prisão em flagrante.

São Paulo, 25 de julho de 1996.
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VIII. LEGISLAÇÃO

a. DECRETO Nº 2.169, DE 4 DE MARÇO DE 1997

Dispõe sobre o Conselho Nacional de Segurança Pública CONASP, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 84, inciso IV e VI, da Constituição.
DECRETA:
Art. 1º O Conselho Nacional de Segurança Pública - CONASP,
órgão colegiado de cooperação técnica entre a União, os Estados e o
Distrito Federal no combate à criminalidade, com sede no Distrito
Federal, subordinado diretamente ao Ministério da Justiça, tem por finalidade:
I - formular a Política Nacional de Segurança Pública;
II - estabelecer diretrizes, elaborar normas e articular a coordenação
da Política Nacional de Segurança Pública;
III - estimular a modernização de estruturas organizacionais das
polícias civil e militar dos Estados e do Distrito Federal;
IV - desenvolver estudos e ações visando a aumentar a eficiência
dos serviços policiais e promover o intercâmbio de experiências;
V - estudar, analisar e sugerir alterações na legislação pertinente;
VI - promover a necessária integração entre órgãos de segurança
pública federais e estaduais.
Art. 2º Integram o CONASP:
I - o Ministro de Estado da Justiça, que o presidirá;
II - o Secretário de Planejamento de Ações Nacionais de Segurança
Pública;
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III - os Presidentes dos Conselhos Regionais de Segurança Pública;
IV - o Inspetor-Geral das Polícias Militares;
V - o Diretor do Departamento de Polícia Federal;
VI - o Presidente do Conselho Nacional dos Chefes de Polícia
Civil;
VII o Presidente do Conselho Nacional de Comandantes-Gerais
das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares.
Parágrafo único. O Ministério Público Federal e o Conselho Federal
da Ordem dos Advogados do Brasil poderão indicar, cada um, representante junto ao Conselho, com direito à voz e voto.
Art. 3º O Presidente do CONASP terá direito a voto nominal e de
qualidade.
Art. 4º A Vice-Presidência do CONASP será exercida pelo
Secretário de Planejamento de Ações Nacionais de Segurança Pública.
Art. 5º Os serviços de Secretaria-Executiva do CONASP serão executados pelo Departamento de Assuntos de Segurança Pública da
Secretaria de Planejamento de Ações Nacionais de Segurança Pública do
Ministério da Justiça.
Art. 6º O Regimento Interno do CONASP disporá sobre sua organização e condições de funcionamento.
Art. 7º O art. 39 da Estrutura Regimental do Ministério da Justiça,
aprovada pelo Decreto nº 1.796, de 24 de janeiro de 1996, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso:
"VI - promover a necessária integração entre órgãos de segurança
pública federais e estaduais."
Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9º Fica revogado o Decreto nº 98.936, de 8 de fevereiro de
1990.
Brasília, 4 de março de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
Fernando Henrique Cardoso
Nelson A. Jobim
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b. REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO NACIONAL DE
SEGURANÇA PÚBLICA

Dispõe sobre sua finalidade
CAPÍTULO!
CATEGORIA E FINALIDADE'

Art. 1º O CONSELHO NACIONAL DE SEGURANÇA
PÚBLICA, órgão colegiado de cooperação técnica entre a União, os
Estados e o Distrito Federal no combate à criminalidade com sede no
Distrito Federal, subordinado diretamente ao Ministro da Justiça, tem
por finalidade:
I - formular a Política Nacional de Segurança Pública;
II estabelecer diretrizes, elaborar normas e articular a coordenação
da Política Nacional de Segurança Pública;
III - estimular a modernização de estruturas organizacionais das
polícias civil e militar dos Estados e do Distrito Federal;
IV - desenvolver estudos e ações visando a aumentar a eficiência
dos serviços policiais e promover o intercâmbio de experiências;
V - estudar, analisar e sugerir alterações na legislação pertinente;
VI - promover a necessária integração entre órgãos de segurança
pública federais e estaduais.

CAPÍTULO II
ORGANIZAÇÃO DO COLEGIADO
Seção I
Composição

Art. 2º O CONSELHO NACIONAL DE SEGURANÇA
PÚBLICA, será constituído pelos seguintes membros:
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I - O Ministro de Estado da Justiça;
II - O Secretário de Planejamento de Ações Nacionais de
Segurança Pública;
III - Os Presidentes dos Conselhos Regionais de Segurança
Pública;
IV - O Inspetor-Geral das Polícias Militares;
V - O Diretor do Departamento de Polícia Federal;
VI - O Presidente do Conselho Nacional dos Chefes de Polícia
Civil;
VII - O Presidente do Conselho Nacional de Comandantes Gerais
das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares.
VIII - O representante do Ministério Público Federal, se indicado;
IX - O representante do Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil, se indicado.
Art. 3º CONSELHO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA,
será presidido pelo Ministro de Estado da Justiça.
§ 1º A Vice-Presidência do Conselho será exercida pelo Secretário
de Planejamento de Ações Nacionais de Segurança Pública.
§ 2º O Presidente terá direito a voto nominal e de qualidade.

Seção II
Funcionamento

Art. 4º O CONSELHO NACIONAL DE SEGURANÇA
PÚBLICA reunir-se-á, ordinariamente, no mínimo uma vez por ano e,
extraordiariamente, a qualquer tempo, por convocação do Presidente ou
em decorrência de solicitação fundamentada de um dos membros.
Parágrafo único. As reuniões serão realizadas com presença mínima de dois terços de seus membros.
Art. 5º As deliberações do CONSELHO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, observado o "quorum" estabelecido, serão tomadas
pela maioria simples de seus membros, através de resoluções assinadas
pelo Presidente.
Art. 6º O CONSELHO NACIONAL DE SEGURANÇA
PÚBLICA, observada a legislação vigente, estabelecerá normas complementares relativas ao seu funcionamento e a ordem dos trabalhos.
Art. 7º Para a consecução de suas finalidades o CONSELHO
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NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA deliberará sobre:
I - criação de comissões especiais para estudo de assuntos de sua
competência;
II - proposição de alteração do Regimento Interno;
III proposição de diretrizes e normas relativas à Política Nacional
de Segurança Pública;
IV proposições que visem à modernização das estruturas organizacionais das polícias civil e militar dos Estados e do Distrito Federal;
Seção III
Atribuições dos Membros do Colegiado
Art. 8º Ao presidente incumbe:
I - representar o CONSELHO NACIONAL DE SEGURANÇA
PÚBLICA;
II - aprovar a pauta das reuniões;
III - convocar e presidir as reuniões, determinando a execução das
resoluções aprovadas;
IV assinar as atas das reuniões e, juntamente com o SecretárioExecutivo, as resoluções do Conselho;
V - indicar, dentre os membros do Conselho, o relator da matéria
em pauta, assim como designar os integrantes das comissões especiais
de estudo;
VI - expedir "ad referendum" do Colegiado, normas complementares relativas ao funcionamento do Conselho, bem como atos administrativos que se fizerem necessários.
Art. 9º Ao Vice-Presidente incumbe substituir o Presidente em suas
faltas e impedimentos.
Art. 10. Aos membros do Conselho incumbe:
I participar das reuniões do Conselho e exercer seu direito de
voto;
II - propor a realização de reuniões extraordinárias;
III apresentar proposições, apreciar e relatar matérias que lhes
forem atribuídas;
IV - coordenar e participar de comissões especiais de estudos sobre
matérias da área de atuação do Conselho;
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CAPÍTULO III
SECRETARIA-EXECUTIVA

Art. 11. Os serviços de Secretaria-Executiva do CONSELHO
NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA serão executados pelo
Departamento de Assuntos de Segurança Pública do Ministério da
Justiça.
CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.12. Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação do presente Regimento Interno serão solucionados pelo Presidente, ouvido o
Colegiado.
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e. DECRETO FEDERAL Nº 2.170, DE 4 DE MARÇO DE 1997

Dá nova redação ao art. 2º do Decreto nº 89.250, de 27 de dezembro de 1983, que regulamenta a Lei nº 7.116, de 29 de agosto de 1983,
que assegura validade nacional às Carteiras de Identidade, regula sua
expedição, e dá outras providências.
DECRETA:

Art. 1º O art. 2º do Decreto nº 89.250, de 27 de dezembro de 1983,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2º A Carteira de Identidade conterá campo destinado ao registro:
I - do número de Inscrição no Programa de Integração Social - PIS
ou no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público PASEP;
II do número do Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da
Fazenda - CPF;
III - da expressão "Idoso ou maior de sessenta e cinco anos";
IV - de uma das expressões "Doador de órgãos e tecidos" ou "Nãodoador de órgãos e tecidos".
§ 1º A inclusão na Carteira de Identidade dos dados referidos neste
artigo poderá ser parcial e dependerá exclusivamente de solicitação do
interessado e, quando for o caso, da apresentação dos respectivos documentos comprobatórios.
§ 2º São documentos comprobatórios, para efeito do disposto neste
artigo, os cartões de inscrição no PIS, no PASEP, no CPF e o Registro
Civil de Pessoa Física.
§ 3º - A inclusão de uma das expressões referidas no inciso IV deste
artigo:
a) dependerá de requerimento escrito do interessado, a ser arquivado no órgão competente para a expedição da Carteira de Identidade;
b) deverá constar no espelho correspondente ao anverso da Carteira
de Identidade no espaço vazio acima da fotografia do identificado."
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Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Fica revogado o Decreto nº 1.233, de 31 de agosto de 1994.
Brasília, 4 de março de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
Fernando Henrique Cardoso
Nelson A. Jobim
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d. DECRETO FEDERAL Nº 2.193, DE 7 DE ABRIL DE 1997

Dispõe sobre o remanejamento dos cargos em comissão que menciona e altera dispositivos do Decreto nº 1.796, de 24 de janeiro de
1996, que aprova a Estrutura Regimental do Ministério da Justiça.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição.
DECRETA:
Art. 1º Ficam remanejados, na forma do Anexo I a este Decreto, os
seguintes cargos em comissão.
I - do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado
para o Ministério da Justiça, um DAS 101 4, um DAS 102 4, um DAS
1O1 3 e dois DAS 1O1 2, oriundos da extinção de órgãos da
Administração Pública Federal;
II - do Ministério da Justiça para o Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado, um DAS 101 2.
Art. 2º - Os arts 2º, 8º e 9º dos Anexos I ao Decreto nº 1.796, de 24
de janeiro de 1.996, passam a vigorar coma seguinte redação.
Art 2º ...
III ...
a) Secretaria Nacional dos Direitos Humanos ...
"Art 8º À Secretaria Nacional dos Direitos Humanos compete: ...
X - coordenar, gerenciar e acompanhar a execução do Programa
Nacional de Direitos Humanos - PNDH , dando ocorrência às políticas
setoriais das diversas áreas governamentais em matéria de direitos humanos e cidadania, em articulação com a sociedade civil.
XI - promover interface a cooperação com os Organismos
Internacionais, em matéria de direitos humanos.
XII - coordenar os Conselhos de Defesa de Direito da Pessoa,
Nacional dos Direitos da Mulher e o Núcleo de Acompanhamento do
Programa Nacional de Direitos Humanos.
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XIII - auxiliar o Ministro de Estado da Justiça aos assuntos relacionados às atividades de apoio à Comissão Especial Criada pela Lei nº
9.140, de 4 de dezembro de 1995.
XIV - coordenar as atividades necessárias à concessão do Prêmio
Direitos Humanos"
"Art. 9º ...
I - assistir ao Secretario Nacional dos Direitos Humanos ao trato de
assuntos que envolvam a defesa dos direitos de cidadania.
VI - gerenciar e acompanhar a execução do Programa Nacional de
Direitos Humanos - PNDH.
VII - administrar, supervisionar e gerenciar os acordos, protocolos e
convênios já assinados para implementação do PNDH e para o desenvolvimento da cidadania.
VIII - elaborar os relatórios sobre a implementação do PNDH, face
à situação dos Direitos Humanos no Brasil;
IX - promover e incentivar campanhas de conscientização da opinião para criação de uma cultura de direitos humanos e cidadania".
Art. 3º Em decorrência do disposto do art. 1º, ao Anexo II ao
Decreto nº 1.796, de 24 de janeiro de 1996, passa a vigorar na forma do
Anexo II a este Decreto.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de abril de 1997, 176º da Independência e 109º da
República
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
Luiz Carlos Bresser Pereira
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e. LEI FEDERAL Nº 9.454, DE 7 DE ABRIL DE 1997

Institui o número único de Registro de Identidade Civil e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º. É instituído o número único de Registro de Identidade
Civil, pelo qual cada cidadão brasileiro, nato ou naturalizado, será identificado em todas as suas relações com a sociedade e com os organismos
governamentais e privados.
Parágrafo único. (vetado)
I - (vetado)
II - (vetado)
III - (vetado)
Art. 2º. É instituído o Cadastro Nacional de Registro de
Identificação Civil, destinado a conter o número único de Registro Civil
acompanhado dos dados de identificação de cada cidadão.
Art. 3º. O Poder Executivo definirá a entidade que centralizará as
atividades de implementação, coordenação e controle do Cadastro
Nacional de Registro de Identificação Civil, que se constituirá em órgão
central do Sistema Nacional de Registro de Identificação Civil.
§º 1º órgão central do Sistema Nacional de Registro de Identificação
Civíl será representado, na Capital de cada Unidade da Federação, por um
órgão regional e, em cada Município, por um órgão local.
§ 2º. Os órgãos regionais exercerão a coordenação no âmbito de
cada Unidade da Federação, repassando aos órgãos locais as instruções
do órgão central e reportando a este as informações e dados daqueles.
§ 3º. Os órgãos locais incumbir-se-ão de operacionalizar as normas
definidas pelo órgão central repassadas pelo órgão regional.
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§ 4º. Será incluída, na proposta orçamentária do órgãos central do
sistema, a provisão de meios necessários, acompanhada do cronograma
de implementação e manutenção do sistema.
Art. 5º. O Poder Executivo providenciará, no prazo de cento e
oitenta dias, a regulamentação desta Lei e, no prazo de trezentos e sessenta dias, o início de sua implementação.
Art. 6º. No prazo máximo de cinco anos da promulgação desta Lei,
perderão a validade todos os documentos de identificação que estiverem
em desacordo com ela.
Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8º. Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 7 de abril de 1997; 176º da Independência 109º da
República.
Fernando Henrique Cardoso
Nelson A. Jobim
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f. LEI Nº 7.102, DE 20 DE JUNHO DE 1983

Veda o funcionamento de estabelecimento financeiro onde haja
guarda de valores ou movimentação de numerário, que não possua sistema de segurança aprovado pelo Banco Central do Brasil.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º É vedado o funcionamento de qualquer estabelecimento
financeiro onde haja guarda de valores ou movimentação de numerário
que não possua sistema de segurança aprovado pelo Banco Central do
Brasil, na forma desta lei.
Parágrafo único. Os estabelecimentos financeiros referidos neste
artigo compreendem bancos oficiais ou privados, caixas econômicas,
sociedades de crédito, associações de poupanças, suas agências, subagências e seções.
Art. 2º O sistema de segurança referido no artigo anterior inclui
pessoas adequadamente preparadas, assim chamadas vigilantes; alarme
capaz de permitir, com segurança, comunicação entre o estabelecimento
financeiro e outro da mesma instituição, empresa de vigilância ou órgão
policial mais próximo; e, pelo menos, mais um dos seguintes dispositivos:
I - equipamentos elétricos, eletrônicos e de filmagens que possibilitem a identificação dos assaltantes;
II - artefatos que retardem a ação dos criminosos, permitindo sua
perseguição, identificação ou captura; e
III - cabina blindada com permanência ininterrupta de vigilante
durante o expediente para o público e enquanto houver movimentação de
numerário no interior do estabelecimento.
Parágrafo único. O Banco Central do Brasil poderá aprovar o sistema de segurança dos estabelecimentos financeiros localizados em dependência das sedes de órgãos da União, Distrito Federal, Estados,
Municípios e Territórios, independentemente das exigências deste artigo.
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Art 3º. A vigilância ostensiva e o transporte de valores serão executados:
I - por empresa especializada contratada; ou
II - pelo próprio estabelecimento financeiro, desde que organizado e
preparado para tal fim, e com pessoal próprio.
Parágrafo único. Nos estabelecimentos financeiros federais ou estaduais, o serviço de vigilância ostensiva poderá ser desempenhado pelas
Polícias Militares, a critério do Governo do respectivo Estado, Território
ou Distrito Federal.
Art. 4º. O transporte de numerário em montante superior a 500 (quinhentas) vezes o maior valor de referência do Pais, para suprimento ou
recolhimento do movimento diário dos estabelecimentos financeiros,
será obrigatoriamente efetuado em veículo especial da própria instituicão
ou de empresa especializada.
Art 5º. O transporte de numerário entre 200 (duzentas) e 500 (quinhentas) vezes o maior valor de referência do País será efetuado em veículo comum, com a presença de dois vigilantes.
Art 6º Compete ao Banco Central do Brasil:
I - autorizar o funcionamento dos estabelecimentos financeiros após
verificar os requisitos mínimos de segurança indispensáveis, de acordo
com o artigo 2º desta Lei, ouvida a respectiva Secretaria de Segurança
Pública;
II - fiscalizar os estabelecimentos financeiros quanto ao cumprimento desta lei; e
III - aplicar aos estabelecimentos financeiros as penalidades previstas nesta lei.
Parágrafo único. Para a execução da competência prevista no inciso
II deste artigo, o Banco Central do Brasil poderá celebrar convênio com
a Secretaria de Segurança Pública dos respectivos Estados, Terrritórios e
Distrito Federal.
Art. 7º. O estabelecimento financeiro que infringir disposição desta
Lei ficará sujeito às seguintes penalidades aplicáveis pelo Banco Central
do Brasil, conforme a gravidade da infração e levando-se em conta a
reincidência e a condição econômica do infrator:
I - advertência;
II - multa, de 1 (uma) a 100 (cem) vezes o maior valor de referência;
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III - interdição do estabelecimento.
Art. 8º. Nenhuma sociedade seguradora poderá emitir, em favor de
estabelecimentos financeiros, apólice de seguros que inclua cobertura
garantindo riscos de roubo e furto qualificado de numerário e outros
valores, sem comprovação de cumprimento, pelo segurado, das exigências previstas nesta Lei.
Parágrafo único. As apólices com infringência do disposto neste
artigo não terão cobertura de resseguros pelo Instituto de Resseguros do
Brasil.
Art. 9º. Nos seguros contra roubo e furto qualificado de estabelecimentos financeiros, serão concedidos descontos sobre os prêmios aos
segurados que possuírem, além dos requisitos mínimos de segurança,
outros meios de proteção previstos nesta Lei, na forma de seu regulamento.
Art. 10. As empresas especializadas em prestação de serviços de
vigilância e de transporte de valores, constituídas sob a forma de empresas privadas, serão regidas por esta Lei, e ainda pelas disposições das
legislações civil, comercial e trabalhista.
Parágrafo único. Os serviços de vigilância e de transporte de valores poderão ser executados por uma mesma empresa.
Art. 11. A propriedade e a administração das empresas especializadas que vierem a se constituir são vedadas a estrangeiros.
Art. 12. Os diretores e demais empregados das empresas especializadas não poderão ter antecedentes criminais registrados.
Art 13. O capital das empresas especializadas não pode ser inferior
a 1.000 (mil) vezes o maior valor de referência vigente no Pais.
Art. 14. São condições essenciais para que as empresas especializadas operem nos Estados, Territórios e Distrito Federal.
I - autorização de funcionamento concedida conforme o art. 20
desta Lei; e
II - comunicação à Secretaria de Segurança Pública do respectivo
Estado, Território ou Distrito Federal.
Art. 15. Vigilante, para os efeitos desta Lei, é o empregado contratado por estabelecimentos financeiros ou por empresa especializada em
prestação de serviço de vigilância ou de transporte de valores, para impedir ou inibir ação criminosa.
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Art. 16. Para o exercício da profissão, o vigilante preencherá os
seguintes requisitos:
I - ser brasileiro;
II - ter idade mínima de 21 (vinte e um) anos;
III - ter instrução correspondente à quarta série do primeiro grau;
IV - ter sido aprovado em curso de formação de vigilante;
V - ter sido aprovado em exame de sáude física, mental e psicotécnico;
VI - não ter antecedentes criminais registrados; e
VII - estar quite com as obrigações eleitorais e militares.
Parágrafo único - O requisito previsto no inciso III deste artigo não
se aplica aos vigilantes admitidos até a publicação da presente Lei.
Art. 17. O exercício da profissão de vigilante requer prévio registro
na Delegacia Regional do Trabalho do Ministério do Trabalho, que se
fará após a apressentação dos documentos comprobatórios das situações
enumeradas no artigo anterior.
Parágrafo único. Ao vigilante será fornecida Carteira de Trabalho e
Previdência Social, em que será especificada a atividade do seu portador.
Art. 18. O vigilante usará uniforme somente quando em efetivo serVlÇO.

Art 19. É assegurado ao vigilante;
I - uniforme especial às expensas da empresa a que se vincular;
II - porte de arma, quando em serviço;
III - prisão especial por ato decorrente do serviço;
IV - seguro de vida em grupo, feito pela empresa empregadora;
Art. 20. Cabe ao Ministério da Justiça, por intermédio de seu órgão
competente ou mediante convênio com as Seceretarias de Segurança
Pública dos Estados, Territórios ou Distrito Federal:
I - conceder autorização para o funcionamento:
a) das empresas especializadas em serviços de vigilância;
b) das empresas especializadas em transporte de valores, e
c) dos cursos de formação de vigilantes;
II - fiscalizar as empresas e os cursos mencionados no inciso anterior;

III - aplicar às empresas e aos cursos a que se refere o inciso I deste
artigo as penalidades previstas no art. 23 desta lei;
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IV - aprovar uniforme;
V - fixar o currículo dos cursos de formação de vigilantes;
VI - fixar o número de vigilantes das empresas especializadas em
cada unidade da Federação;
VII - fixar a natureza e a quantidade de armas de propriedade das
empresas especializadas e dos estabelecimentos financeiros;
VIII - autorizar a aquisição e a posse de armas e munições; e
IX - fiscalizar e controlar o armamento e a munição utilizados.
Parágrafo único. A competência prevista no inciso V deste artigo
não será objeto de convênio.
Art. 21. As armas destinaddas ao uso dos vigilantes serão de propriedade e responsabilidade:
I - das empresas especializadas;
II - dos estabeleciementos financeiros quando dispuserem de serviços organizados de vigilância, ou mesmo quando contratarem empresas
especializadas.
Art. 22. Será permitido ao vigilante, quando em serviço, portar
revólver calibre 32 ou 38 e utilizar cassetete de madeira ou de borracha.
Parágrafo único. Os vigilantes, quando empenhados em transporte
de valores, poderão também utilizar espingarda de uso permitido, de
calibre 12, 16 ou 20, de fabricação nacional.
Art. 23. As empresas especializadas e os cursos de formação de
vigilantes que infringirem disposições desta Lei ficarão sujeitos às
seguintes penalidades, aplicáveis pelo Ministério da Justiça, ou, mediante convênio, pelas Secretarias de Segurança Pública, conforme a gravidade da infração, levando-se em conta a reincidência e a condição econômica do infrator:
I - advertência;
II - multa de até 40 (quarenta) vezes o maior valor de referência;
III - proibição temporária de funcionamento; e
IV - cancelamento do registro para funcionar.
Parágrafo único . Incorrerão nas penas previstas neste artigo as
empresas e os estabelecimentos financeiros responsáveis pela extravio de
armas e munições.
Art 24. As empresas já em funcionamento deverão proceder a adaptação de suas atividades aos preceitos desta Lei no prazo de 180 (cento e
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oitenta) dias, a contar da data em que entrar em vigor o regulamento da
presente Lei, sob pena de terem suspenso seu funcionamento até que
comprovem essa adaptação.
Art 25. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 90
(noventa) dias a contar da data de sua publicação.
Art. 26. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art 27. Revogam-se os Decretos-leis nº 1.034, de 21 de outubro de
1989, e nº 1.103, de 6 de abril de 1970, e as demais disposições em contrário.
Brasília, 20 de junho de 1983;
162º da Independência e 95º da República.
João Figueiredo
lbrahim Abi-Ackel
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g. LEI Nº 9.017 - DE 30 DE MARÇO DE 1996

Estabelece normas de controle e fiscalização sobre produtos e insumos quimicos que possam ser destinados à elaboração da cocaina em
suas diversas formas e de outras substâncias entorpecentes ou que
determinem dependência física ou psíquica, e altera dispositivos da Lei
nº 7.102, de 20 de junho de 1983, que dispõe sobre segurança para estabelecimentos financeiros, estabelece normas para constituição e funcionamento de empresas particulares que explorem serviços de vigilância e
de transporte de valores, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º. Estão sujeitos a controle e fiscalização, na forma prevista
nesta Lei, em sua fabricação, produção, armazenamento, transformação,
embalagem, venda, comercialização, aquisição, posse, permuta, remessa,
transporte, distribuição, importação, exportação, reexportação, cessão,
reaproveitamento, reciclagem e utilização, todos os produtos químicos
que possam ser utilizados como insumo na elaboração da pasta da cocaína, pasta lavada e cloridrato de cocaína.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, ainda, na forma
do regulamento desta Lei, a produtos e insumos químicos que possam
ser utilizados na elaboração de outras substâncias entorpecentes ou que
determinam dependências física ou psíquica.
Art. 2º. O Ministério da Justiça, de ofício, ou em razão de proposta
do Departamento de Entorpecentes, ou do órgão de vigilância sanitária
do Ministério da Saúde ou do órgão de repressão a entorpecentes do
Departamento de Policia Federal, relacionará, em resolução, os produtos
e insumos químicos a que se refere o artigo anterior, procedendo à respectiva atualização, quando necesssária.

Revista A FORÇA POLICIAL

São Paulo

nº 14

abril/maio/junho1997

97

Art. 3º. Ao Departamento de Polícia Federal compete a fiscalização
e o controle dos produtos e insumos químicos e a aplicação das sanções
administrativas deles decorrentes.
Art. 4º. As empresas que se constituírem para realizar qualquer das
atividades sujeitas a controle e fiscalizacão, elencadas no artigo 1º desta
Lei, requererão licença de funcionamento ao Departamento de Polícia
Federal, independentemente das demais exigências legais e regulamentares.
§ 1º. As empresas já existentes, ainda que cadastradas no
Departamento de Polícia Federal, deverão, no prazo de sessenta dias,
requerer a obtenção da licença de funcionamento.
§ 2º. As pessoas físicas que realizarem qualquer das atividades
sujeitas a controle e fiscalização, elencadas no artigo 1º desta Lei, deverão requerer ao Departamento de Polícia Federal licença para efetivarem
as operações.
Art. 5º. As empresas referidas no artigo anterior requererão, anualmenete, autorização para o prosseguimento de suas atividades.
Art. 6º. As empresas que realizam qualquer das atividades sujeitas a
controle e fiscalizacão, elencadas no artigo 1º desta Lei, são obrigadas a
avaliar e informar mensalmente, ao Departamento de Polícia Federal:
I - nas operações de fabricação e produção, as quantidades fabricadas ou produzidas;
II - nas operações de transformações e utilização, as quantidades
transformadas ou utilizadas, com especificação da procedência da substância transformada ou utilizada, tipo e da quantidade da substância obtida após o processo;
III - nas operações de reciclagem e reaproveitamento, as quantidades recicladas e reaproveitadas, com especificação 4a procedência da
substância reciclada ou reaproveitada, as quantidades dos elementos
componentes dos produtos químicos e insumos sujeitos a controle e fiscalização obtidos;
IV - nas operações de armazenamento, embalagem e posse, a quantidade e procedência dos produtos e insumos armazenados e de posse da
empresa;
V - nas operações de venda, comercialização, aquisição, permuta,
remessa, transporte, distribuição, importação, exportação, reexportação e
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cessão, a quantidade, procedência e destino dos produtos vendidos,
comercializados, adquiridos, permutados, remetidos, transportados, distribuídos, importados, exportados, reexportados e cedidos, com especificações:
a) do número da fatura;
b) da data da operação;
c) do nome razão social e domicílio comercial do terceiro com o
qual a empresa efetuou a operação;
d) do local em que foi entregue a mercadoria, qualificação dos destinatários e das pessoas que receberam a carga dos produtos e insumos.
§ 1º. Os dados a serem informados serão registrados, diariamente,
em planilha cujo modelo será definido no regulamento desta Lei, sendo
as quantidades expressas em unidades métricas de volume e peso.
§ 2º. As notas fiscais das operações, manifestos e outros documentos, a serem especificados na resolução a que se refere o artigo 2º desta
Lei, deverão ser arquivados nas empresas, pelo prazo a ser determinado
no regulamento desta Lei, devendo ser apresentados quando o
Departamento de Polícia Federal o solicitar.
Art. 7º. Os produtos e insumos químicos serão acompanhados, até o
seu destino, de nota fiscal e, quando o transporte for interestadual, nos
termos em que definir a resolução a que se refere o artigo 2º desta Lei,
de Guia de Trânsito.
Art 8º. Os adquirentes ou possuidores dos produtos e insumos químicos a que se refere os artigos e 2º desta Lei, em quantidades inferiores a 500ml e 400g, estão isentos de qualquer licenciamento ou autorização prévia, o que não desobriga o fornecedor de cumprir as normas de
controle previstas nesta Lei.
Art. 9º. Para importar, exportar ou reexportar os produtos de que
trata os artigos 1º e 2º, será necessária autorização prévia do
Departamento de Polícia Federal, independentemente da liberação dos
demais órgãos competentes, bem como o atendimento ao disposto no
artigo 6º desta Lei.
Art. 1O. Ambas as partes, nas operações elencadas no artigo 1º desta
Lei, deverão possuir Licença de Funcionamento ou licença para realizar
as operações, expedida pelo Departamento de Polícia Federal, observada
a exceção prevista no artigo 8º desta Lei.
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Parágrafo único . Aqueles que realizam as operacões elencadas no
artigo 1º desta Lei deverão informar, de imediato, ao Departamento de
Polícia Federal sobre transações suspeitas de serem destinadas à preparação de cocaína e de outras substâncias entorpecentes ou que determinem
dependência física ou psíquica.
Art. 11. O descumprimento das normas estabelecidas nesta Lei,
independentemente de responsabilidade penal, sujeitará os infratores às
seguintes medidas administrativas, aplicadas cumulativa ou isoladamente:
I apreensão de produtos e insumos químicos em situação irregular;
II - suspensão ou perda de licença de funcionamento do estabalecimento;
III - multa de duas mil UFIR a um milhão de UFIR ou unidade
padrão que vier a substituí-la.
Parágrafo único. Das sanções aplicadas, caberá recurso ao Diretor
do Departamento de Polícia Federal, no prazo de quinze dias, a contar da
notificação do interessado.
Art 12. Os modelos de mapas e formulários necessários à implementação das normas a que se referem os artigos anteriores serão publicados como anexos ao regulamento desta Lei.
Art 13. Serão devidos pelos interessados os emolumentos decorrentes do cadastro das empresas e licenças de funcionamento, guias de trânsito, autorizações de importação, exportação e reexportação.
Art. 14. Os artigos 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 13 e 20, "caput", parágrafo
único e 23, inciso II, da Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983, passam a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1º. É vedado o funcionamento de qualquer estabelecimento
financeiro onde haja guarda de valores ou movimentação de numerário
que não possua sistema de segurança com parecer favorável à sua aprovação elaborado pelo Ministério da Justiça, na forma desta lei."
"Art. 3º. A vigilância ostensiva e o transporte de valores serão executados:
I - por empresa especializada contratada; ou
II pelo próprio estabelecimento financeiro, desde que organizada e
preparada para tal fim, com pessoal próprio, aprovado em cqrso de formação de vigilante autorizado pelo Ministério da Justiça e cujo sistema
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de segurança tenha paracer favorável à sua aprovação emitido pelo
Ministério da Justiça.
Parágrafo único. Nos estabelecimentos financeiros estaduais, o serviço de vigilância ostensiva poderá ser desempenhado pelas Polícias
Militares, a critério do Governo da respectiva Unidade da Federação.
Art. 4º. O transporte de numerário em montante superior a vinte mil
Unidades Fiscais de Referência - UFIR, para suprimento ou recolhimento do movimento diário dos estabelecimentos financeiros, será obrigatoriamente efetuado em veículo especial da própria instituição ou de
empresa especializada.
Art 5º. O transporte de numerário entre sete mil e vinte mil UFIR
poderá ser efetuado em veículo comum, com a presença de dois vigilantes.
Art 6º. Além das atribuições previstas no artigo 20, compete ao
Ministério da Justiça:
I - fiscalizar os estabelecimentos financeiros quanto ao cumprimento desta Lei;
II encaminhar parecer conclusivo quanto ao prévio cumprimento
desta Lei, pelo estabelecimento financeiro, à autoridade que autoriza o
seu funcionamento;
III - aplicar aos estabelecimentos financeiros as penalidades previstas nesta Lei.
Parágrafo único. Para a execução da competência prevista no inciso
I, o Ministério da Justiça poderá celebrar convênio com as Secretarias de
Segurança Pública dos respectivos Estados e Distrito Federal.
Art. 7º. O estabelcimento financeiro que infrigir disposição desta
Lei ficará sujeito às seguintes penalidades, conforme a gravidade da
infração e levando-se em conta a reincidência e a condição econômica
do infrator:
I - advertência;
II - multa, de mil a vinte mil UFIR;
III - interdição do estabelecimento."
"Art. 13. O Capital integralizado das empresas especiliazadas não
pode ser inferior a cem mil UFIR."
"Art. 20. Cabe ao Ministério da Justiça, por intermédio do seu
órgão competente ou mediante convênio com as Secretarias de
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Segurança Pública dos Estados e Distrito Federal:
Parágrafo único. As competências previstas nos incisos I e V deste
artigo não serão objeto de convênio".
''Art 23 ..................................................................................... .
II - multa de quinhentos até cinco mil UFIR:
"
Art 15. Fica revogado o Parágrafo único do artigo 2º da Lei nº
7 .102, de 20de junho de 1983.
Art 16. As competências estabelecidas nos artigos 1º, 6º e 7º da Lei
nº 7.102, de 20 de junho de 1983, ao Ministério da Justiça serão exercidas pelo Departamento de Polícia Federal.
Art. 17. Fica instituída a cobrança de taxas pela prestação dos serviços relacionados no anexo a esta Lei, nos valores dele constantes.
Parágrafo único. Os valores arrecadados destinam-se ao custeio e
manutenção das atividades-fim do Departamento de Polícia Federal.
Art. 18. As despesas decorrentes da aplicação dos artigos 1º a 13
desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias do Departamento
de Polícia Federal e do Fundo de Prevenç.ão, Recuperação e de Combate
ao Abuso de Drogas - FUNCAB, na forma do artigo 2º, inciso IV, da Lei
nº 7 .560, de 19 de dezembro de 1986.
Art. 19. Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida
Provisória nº 888, de 30 de janeiro de 1995.
Art. 20. Os estabelecimentos financeiros e as empresas particulares
que explorem serviços de vigilância e de transporte de valores têm o
prazo de cento e oitenta dias, a contar da data de publicação desta Lei
para se adaptarem às modificações introduzidas na Lei nº 7 .102, de 20 de
junho de 1983.
Art. 21. O Poder Executivo regulamentará a execução dos artigos 1º
a 13 desta Lei, no prazo de trinta dias a contar da sua publicação.
Art. 22. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art 23. Revogam-se as disposições em contrário.
Fernando Henrique Cardoso - Presidente da República
Nelson Jobim.
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h. LEI FEDERAL Nº 4.502, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1964

Dispõe sobre o Imposto de Consumo e reorganiza a Diretoria de
Rendas Internas - Artigo 95: previsão de força policial pela Receita
Federal
Artigo 95 - Os agentes fiscalizadores que procederem a diligências
de fiscalização lavrarão, além do auto de infração que couber, têrmos circunstanciados de início e de conclusão de cada uma delas, nos quais consignarão as datas inicial e final do período fiscalizado, a relação dos
livros e documentos comerciais e fiscais exibidos e tudo mais que seja de
interesse para a fiscalização.
§ 1º - ...
§ 2º - Quando vítimas de embaraço ou desacato no exercício de
suas funções, ou quando seja necessário à efetivação de medidas acauteladoras do interesse do fisco, ainda que não se configure fato definido
em lei como crime ou contravenção, os agentes fiscalizadores, diretamente ou através das repartições a que pertencerem, poderão requisitar
o auxílio da força pública federal, estadual ou municipal.

Revista A FORÇA POLICIAL

São Paulo

nº 14

abril/maio/junho1997

103

i. LEI Nº 9.494, DE 4 DE MARÇO DE 1997

Dispõe sobre as condições de uso de recipientes transportáveis de
aço para gás liqüefeito de petróleo (GLP) e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a
seguinte Lei:
Artigo 1º A presente Lei dispõe sobre critérios para aferir as condições de uso de recipientes transportáveis de aço para gás liqüefeito de
petróleo (GLP), no Estado de São Paulo.
Artigo 2º - A regulamentação do uso de recipientes transportáveis
de aço para gás liqüefeito de petróleo (GLP) tem por objetivos principais:
I - a defesa do consumidor, sob os aspectos da saúde e da segurança;
II - a proteção da comunidade.
Artigo 3º - As ações governamentais deverão impedir, no território
do Estado, a utilização de recipientes que contrariem os padrões estabelecidos nas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT).
Artigo 4º - As ações governamentais para a implementação do disposto nesta Lei, ou dela decorrentes, serão coordenadas pela Secretaria
da Justiça e da Defesa da Cidadania.
§ 1º - Deverão participar e cooperar com a Secretaria da Justiça e da
Defesa da Cidadania todos os órgãos públicos estaduais, e, em especial:
1 - Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo - IPEM;
2 - Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON;
3 - Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo;
4 - Defesa Civil.
§ 2º - Para os fins deste artigo, a Secretaria da Justiça e da Defesa
da Cidadania fica autorizada a firmar convênio com a Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
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Artigo 5º O disposto na presente Lei aplica-se exclusivamente aos
"botijões de uso doméstico P-13".
Parágrafo único - Os botijões "P-13" têm capacidade para 13 Kg de
GLP, são fabricados obedecidos os termos de norma da Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, têm finalidade de cocção de alimentos e uso exclusivamente doméstico.
Artigo 6º - O uso indevido do "P-13" tipifica infração, punível administrativamente, sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis.
§ 1º Considera-se indevido qualquer uso do botijão "P-13" que
não o exclusivamente doméstico.
§ 2º - Na mesma pena incorre quem vender ou de qualquer forma
contribuir para o uso indevido.
Artigo 7º - A requalificação é um processo de avaliação de estado
de um recipiente transportável de aço para gás liqüefeito de petróleo
(GLP).
§ 1º - Considera-se rejeitado o recipiente que não se encontrar em
condições para o enchimento, apresentando não conformidade com normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas.
§ 2º - Todo recipiente deverá, conforme o caso, ser reparado pela
manutenção, requalificação ou destruído.
Artigo 8º - O processo de requalificação determinará se o recipiente
continuará em uso, ou não.
Artigo 9º - Todo recipiente que não obedecer aos padrões técnicos
da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) deverá ser sucateado e destruído.
Artigo 1O - O processo de requalificação dos recipientes de aço
obedecerá a critérios estabelecidos em norma técnica da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
Artigo 11 Os recipientes transportáveis de aço serão submetidos
ao processo de requalificação a cada período de 10 (dez) anos.
Artigo 12 O prazo de validade de requalificação, estabelecido no
artigo anterior, não se aplica:
I - na primeira requalificação, caso em que o prazo será de 15 (quinze) anos, contados da data de fabricação;
II - quando o corpo do recipiente apresentar quaisquer tipos de
deformações, alterações ou fissuras, que não possam ser sanadas através
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de simples manutenção feita pela empresa distribuidora, caso em que a
requalificação será imediata.
Artigo 13 - Vetado.
Artigo 14 - Todos os recipientes comercializados no Estado de São
Paulo, deverão ser submetidos ao processo de requalificação.
Parágrafo único - Inclui-se no disposto neste artigo a válvula de
segurança, o plug-fusível e argolas inferior e superior.
Artigo 15 - A manutenção e a requalificação dos recipientes trans- ·
portáveis de aço para gás liqüefeito de petróleo, obedecidos os padrões
técnicos estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT), são de responsabilidade das empresas distribuidoras.
Artigo 16 - Os botijões requalificados deverão ter gravados, no
corpo do recipiente, a data de validade da requalificação e a identificação
(marca comercial) da empresa responsável pela requalificação.
Artigo 17 - As engarrafadoras deverão ser auditadas, semestralmente, para o fim de:
I análise de proporcionalidade entre a quantidade de botijões devidamente identificados com sua marca comercial e o volume de gás liqüefeito de petróleo (GLP) consumido bem como o programado para distribuição:
II comprovação da quantidade adquirida de vasilhames com a sua
marca comercial, quando e de que metalúrgica foram adquiridos:
III - as distribuidoras que operam no Estado de São Paulo deverão,
no prazo de 90 (noventa) dias, encaminhar à Secretaria da Justiça e da
Defesa da Cidadania as informações relacionadas no inciso anterior.
Artigo 18 - O Governo do Estado realizará, em parceria com a iniciativa privada, campanhas educativas com o objetivo de esclarecer ao
consumidor seus direitos, como exercê-los e como exigir o cumprimento
da legislação vigente.
Artigo 19 - O descumprimento das normas legais estabelecidas
nesta Lei importará na imposição de multa de 2000 até 150000 UFIRs,
sem prejuízo das demais sanções administrativas, civis ou criminais previstas em legislação federal, estadual ou municipal.
Parágrafo único - A infração descrita no artigo 6º da presente Lei
será punida com multa no valor de 50 até 1500 UFIRs.
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Artigo 20 - A pena de multa deverá ser dosada em cada caso concreto, considerando-se o dano efetivo e/ou virtual, o perigo iminente e a
reincidência.
Artigo 21 A pena será aplicada em dobro em caso de reincidência.
Artigo 22 - As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei
correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se
necessário.
Artigo 23 - Esta Lei será regulamentada por Decreto do Executivo
no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Palácio dos Bandeirantes, 4 de março de 1997.
Mário Covas
Belisário dos Santos Júnior - Secretário da Justiça e da Defesa da
Cidadania
Robson Marinho - Secretário-Chefe da Casa Civil
Antônio Angarita - Secretário do Governo e Gestão Estratégica

(Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 4 de março de
1997).
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j. LEI ESTADUAL Nº 9.501, DE 11 DE MARÇO DE 1997

Institui a Semana Educativa do Trânsito em Estabelecimento de
Ensino
O Presidente da Assembléia Legislativa:

Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo,
nos termos do artigo 28, § 4º, da Constituição do Estado, a seguinte lei:
Artigo 1º - Em todos estabelecimentos da rede pública de ensino
pré-escolar, fundamental e médio realizar-se-á, anualmente, entre os dias
16 e 31 de maio, a "Semana Educativa do Trânsito", tendo por fim o
desenvolvimento da consciência do educando das regras práticas de trânsito de veículos e pedestres, nas cidades e nas rodovias, com o objetivo
da segurança comum.
Parágrafo único - Aos alunos do ensino médio serão definidas ações
direcionadas e progressivas.
Artigo 2º - Para execução da "Semana Educativa do Trânsito" integrarão órgãos públicos das áreas de segurança, educação, saúde, infância
e juventude, cidadania, cultura, bem como outras que se fizerem necessárias, tudo sob a coordenação, organização e execução da Divisão de
Educação do Trânsito, do Departamento Estadual de Trânsito DETRAN.
Parágrafo único - Fica admitida a participação de entidades não
governamentais, as quais poderão receber incentivos.
Artigo 3º - No curso da Semana deverá ser observada a seguinte
orientação:
I - Todo o trabalho escolar consistirá na explanação de temas direcionados a campanhas educativas de trânsito, segurança e prevenção de
acidentes nas estradas e, especialmente, nas cidades, com relevância às
peculiaridades locais.
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II - Aplicação do método de projetos ou de unidades de trabalho,
de maneira que todos os conhecimentos sejam adquiridos tanto quanto
possível em situação real, precipuamente, e de modo secundário o
recurso à simples memorização de regras ou de noções sobre o trânsito
em geral.
III - Em todas as oportunidades será propiciada a aquisição de
conhecimentos e experiências sobre o movimento rodoviário nacional e
particularmente de São Paulo, ressaltando-se a importância econômica e
social das estradas de rodagem.
Artigo 4º - A "Semana Educativa do Trânsito" será encerrada em
cada estabelecimento de ensino com exposição de desenhos, gráficos e
outros trabalhos realizados.
§ 1º - O trabalho que houver obtido a melhor classificação pela
comissão julgadora da direção do estabelecimento será enviado, dentro de
5 (cinco) dias, após o encerramento da Semana, à Delegacia de Ensino
respectiva, a qual procederá à classificação final, e o autor do melhor trabalho será distinguido com medalha e diploma de menção honrosa, publicada no Diário Oficial e amplamente divulgada nas escolas.
§ 2º - A comissão julgadora será integrada por 4 (quatro) membrosdo quadro funcional, nomeados pelo Diretor, a quem caberá o voto
de desempate.
§ 3º - Nos estabelecimentos de ensino constituídos de diferentes
cursos, a seleção dos trabalhos será correspondente a cada um deles.
Artigo 5º - A inobservância do disposto nesta lei acarretará ao responsável a prática de falta grave, com previsão de punição.
Artigo 6º - A Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança
Pública, em parceria com a Secretaria de Estado da Educação, baixará
normas regulamentares de natureza técnica, no prazo de 60 (sessenta)
dias, contados a partir da publicação desta lei.
Artigo 7º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei serão
consignadas no Orçamento-Programa do Estado, suplementadas, se
necessário.
Artigo 8º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
ficando revogadas as disposições em contrário.
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, aos 11 de março de
1997.
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a) Ricardo Tripoli - Presidente
Publicada na Secretaria da Assembléia Legislativa do Estado de
São Paulo, aos 11 de março de 1997.
b) Auro Augusto Caliman - Secretario Geral Parlamentar
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1. PORTARIA SUP/DER-18, DE 13-02-97

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Regula procedimentos para atuação e aplicação por infração à
legislação de transporte de produtos perigosos e, para apreciação de
defesa prévia, recurso e dá outras providências.

O Superintendente do Departamento de Estradas de Rodagem considerando o disposto nos artigos 11, 14, 22, 23, 24, 25, 41, 42 e 43, do
Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos,
RTPP, aprovado pelo Decreto Federal 96.044, de 18-05-88, e considerando a conveniência administrativa de se adotar procedimentos uniformes
para atuar e aplicar penalidade prevista, bem como, para apreciação de
Defesa Prévia e julgamento de Recurso de Infração pertinente, resolve:
Artigo 1º - A competência para atuar os responsáveis por infrações
à legislação para o transporte de produtos perigosos é do Comando de
Policiamento Rodoviário, CPRv, e de suas Unidades de Polícia Militar
Rodoviária.
§ 1º As infrações cometidas pelos transportadores e/ou expedidores serão autuadas com base nos documentos previstos no artigo 22 do
RTPP - Regulamento de Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos.
§ 2º - Para os fins previstos neste artigo serão utilizados impressos
próprios, numerados e aprovados pelo Superintendente, denominados
Auto de Infração para Imposição de Penalidade, AIIP, atendendo, sempre
que possível, a codificação e modelos estabelecidos pelo ContranConselho Nacional de Trânsito e Denatran-Departamento Nacional de
Trânsito.
Artigo 2º - A competência para aplicar as penalidades previstas no
Regulamento aprovado pelo Decreto 96.044 de 18-05-88, é do Policial
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Militar Rodoviário nos casos de retenção, remoção ou apreensão de veículo e, do Diretor de Operações do DER quando se tratar de multa.
Parágrafo único - Ao Superintendente do DER compete encaminhar
proposta de aplicação da penalidade de cancelamento no Registro
Nacional de Transportadoras de Bens, RTB, de que trata o art. 43, inciso
II do RTPP - Regulamento de Transporte Rodoviário de Produtos
Perigosos.
Artigo 3º A Defesa Prévia será apreciada nas Divisões Regionais
por órgão constituído por membros designados pelo Superintendente do
DER, sob a denominação de Comissão Regional de Análise de Defesa
Prévia.
§ 1º A Defesa Prévia poderá ser entregue nos órgãos do DER, em
todo o Estado, no prazo máximo de 30 dias contatos da data da autuação
(Art. 43 º § 2º do RTPP), cabendo ao funcionário responsável registrar a
data do recebimento e providenciar o encaminhamento imediato à esfera
superior para fins de remessa à Comissão Regional de Análise de Defesa
Prévia, quando não for diretamente protocolada ou remetida via correio à
própria comissão.
§ 2º - O requerimento do impetrante será dirigido ao Diretor de
Operações do DER e deverá à sua legitimidade como parte interessada,
na condição de transportador e/ou expedidor autuado, identificando-se
devidamente, assim como o veículo utilizado, juntando a via do auto de
infração que lhe foi destinada, ou sua cópia repográfica, sem necessidade
de pagamento de qualquer taxa ou de recolhimento do valor da multa.
§ 3º- A Defesa Prévia intempestiva não será acolhida.
§ 4º - A Seção de Multas e Recursos (CMF) do Serviço de
Administração de taxa Rodoviária (STF), da Divisão de Contabilidade e
Finanças (DFF) do DER/SP, na capital e as Divisões Regionais protocolará o requerimento de defesa prévia encaminhado às Comissões para
análise e decisão.
§ 5º - O interessado deverá protocolar um requerimento para cada
AIIP que pretenda impugnar, ou um para cada infração de um mesmo
AIIP, no caso de conter mais de uma autuação.
§ 6º A comunicação do resultado da análise de Defesa Prévia será
feita ao interessado via postal.
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Artigo 4º - Os processos referentes às autuações por infrações previstas no Regulamento aprovado pelo Decreto 96.044/88 serão instruídos
pelo CPRv e suas unidades subordinadas, com base nos AIIPs e/ou em
outros documentos elaborados e juntados de acordo com a necessidade
de cada fato administrativo, sempre que os autuados impetrarem Defesa
Prévia via regulamentar, ou questionarem, por qualquer outra forma
legalmente admitida, o ato administrativo executado.
Artigo 5º - Aplicada a penalidade por qualquer uma das autoridades
relacionadas no art. 2º desta portaria, o infrator será notificado, no endereço do proprietário do veículo e/ou do expedidor, constante do AIIP ou
dos cadastros disponíveis.
Parágrafo único No caso das penalidades de retenção, remoção ou
apreensão do veículo, a notificação será feita diretamente ao condutor do
veículo, pelo policial militar que constatar a infração passível de uma
dessas penalidades, mediante um auto de retirada de veículo de circulação (art. 42 § 1º e 2º do RTPP).
Artigo 6º - Da decisão do Diretor de Operações, que impuser penalidade de multa por infração ao RTPP, caberá recurso mediante requerimento dirigido ao Superintendente do DER, com efeito suspensivo, nos
termos do§ 3º, do art. 43 do RTPP.
§ 1º - O Recurso será apreciado por comissão indicada pelo
Superintendente, composta por dois representantes do DER, um dos
quais será seu Presidente, dois do CPRv e um representante de cada uma
das seguintes entidades: Associação Brasileira das Indústrias Químicas ABIQUIM, Federação das Empresas de Transportes de Cargas do Estado
de São Paulo Fetcesp e Federação dos Transportadores Autônomos
Fenacan convidados pelo DER/SP.
§ 2º - Incumbe à Comissão de que trata o § 1º deste artigo proceder
à análise do recurso e apresentar relatório opinativo e conclusivo sobre a
decisão a ser proferida pelo Superintendente do DER/SP.
§ 3º - A decisão do Superinte'ndente será comunicada ao recorrente,
dela cabendo novo recurso apenas no caso de proposta de cancelamento
de registro do transportador, nos termos do § 4º do art. 43 do RIPP Regulamento de Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos.
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§ 4º - O requerimento de recurso deve obedecer os mesmos requisitos exigidos para a Defesa Prévia, no que couber, sendo obrigatória a
juntada da notificação da penalidade aplicada.
Artigo 7º - Compete a Seção de Multas e Recursos (CMF) definir
rotinas, elaborar estatísticas e procedimentos que padronizem a operacionalização das atividades previstas nesta portaria.
Artigo 8º - Fica criada a Comissão Regional de Análise de Defesa
Prévia (CRADPn), de que trata o artigo 3º desta portaria e será constituída pelo Chefe da Seção de Segurança Rodoviária (CSCn), e pelo Capitão
PM Comandante da Companhia que atua na área da respectiva Divisão
Regional, os quais terão como suplentes, respectivamente o Assistente
do Serviço de Operações e Conservação (Ncn) e o Tenente que estiver
no Comando ou na Chefia interinamente substituindo o titular.
Parágrafo único Em face do volume de defesa prévia prevista, a
Comissão Regional de Análise Prévia da DR.10 (CRADPlO), além dos
ocupantes dos cargos referidos neste artigo, será também integrada pelo
Diretor do Serviço de Operações (SC-10) e pelo Chefe de Gabinete de
Instrução do CPRv os quais terão como suplentes, respectivamente, o
Assistente da Diretoria Regional (NIRIO) e o Chefe da Subseção de
Produtos Perigosos do CPRv - São Paulo.
Artigo 9º - A Comissão para julgamento dos recursos a que se refere o § 1º do art. 6º desta Portaria, será constituída dos seguintes representantes, sob a presidência do primeiro.
IDoD.E.R.:
Membros titulares - Engº Luiz Antônio da Silva e Bel. Walter Dias
Cordeiro Junior.
Membros suplentes - Engº Waldhemar Goldoni e Proc. Egas dos
Santos Monteiro.
II Do CPRv:
Membros titulares - O Major PM Chefe da Divisão Operacional do
CPRv e o Capitão PM Adjunto Operacional do CPRv.
Membros suplentes O Capitão e/ou Tenente PM que estiverem
ocupando inteiramente os cargos dos membros titulares.
III Da ABIQUIM, FETCESP e FENACAN:
Um membro representante de cada entidade, por convite do
DER/SP.
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§ 1º - Caberá à Comissão, em referência, elaborar e aprovar o seu

regimento interno.
§ 2º - Como apoio às suas atividades, a Comissão de que trata este
artigo, contará com o suporte administrativo da Comissão de Transporte
Coletivo (CTC) do Departamento de Estradas de Rodagem.
Artigo 1O - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. (Exp.900.027-96).
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:1;

- 1

m. ESTATUTO DO CONSELHO NACIONAL DE
COMANDANTES GERAIS DAS POLÍCIAS MILITARES E
CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES

TÍTULOI
Da Denominação, Atribuições, Sede e Foro.

Art. 1º - Fica constituído, na data de 12 de fevereiro de 1993 e na
forma deste Estatuto, o Conselho Nacional de Comandantes Gerais das
Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, sem fins lucrativos,
por prazo indeterminado, com sede na Capital do Estado-membro de seu
presidente eleito, representativo dos interesses comuns das Polícias
Militares e Corpos de Bombeiros Militares .
Art. 2º - São atribuições do Conselho:
I - participar da formulação, acompanhamento e avaliação das políticas e diretrizes nacionais relacionadas com a segurança pública, propondo medidas e colaborando na sua implantação;
II - acompanhar, em articulação com os órgãos competentes, a
implementação da política nacional de segurança pública e contribuir
para a correspondente formulação de ações regionais;
III - indicar os representantes das Polícias Militares e Corpos de
Bombeiros Militares em outros conselhos, comissões, grupos de trabalho, audiências públicas, e outros eventos promovidos em âmbito nacional;
IV - buscar o provimento eficaz de segurança pública, com qualidade total, visando o pleno atendimento dos anseios da população;
V - promover e intensificar a aproximação entre as instituições militares estaduais, visando à integração de esforços no sentido do exercício
de sua representatividade política e jurídica;
VI - promover intercâmbio com organizações nacionais e internacionais objetivando o aprimoramento técnico-científico das atividades
policiais militares e bombeiros militares.
Art. 3º - O Conselho tem como foro legal o Distrito Federal.
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TÍTULO II
Da Estrutura e Funcionamento
CAPÍTULO!
Da Estrutura

Art. 4º - O Conselho, composto por todos os Comandantes Gerais
das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, em exercício,
terá a seguinte estrutura:
I - Plenário;
II - Diretoria Executiva;
a) Presidente;
b) 1º Vice-Presidente;
c) 2º Vice-Presidente;
III - Representações Regionais;
a) do Sul;
b) do Sudeste;
c) do Centro-Oeste;
d) do Nordeste;
e) do Norte.
IV - Secruaria Executiva:
§ 1º - Às Representações Regionais, nomeadas a qualquer tempo
pelo Presidente do Conselho, cabe auxiliar a Diretoria Executiva implementando as decisões do Conselho e agilizando providências e contatos
no âmbito das respectivas regiões.
§ 2º A Secretaria Executiva, destinada à realização de serviços
administrativos do Conselho, será exercida por oficial da escolha do
Presidente e instalada em Brasília/DF ou junto à Presidência do
Conselho.

CAPÍTULO II
Do Funcionamento
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Art. 5º - O Plenário é o órgão deliberativo máximo do Conselho,
incumbido de apreciar os assuntos que lhe forem submetidos.
§ 1º - O Plenário deliberará por maioria de votos dos conselheiros
presentes à sessão, computando-se os votos da seguinte forma:
a) um voto por Corporação, quando independentes no respectivo
Estado;
b) dois votos por Corporação, quando o Corpo de Bombeiros for
orgânico da respectiva Polícia Militar.
§ 2º - O Plenário é soberano, podendo, inclusive, invalidar ato da
Diretoria considerado lesivo aos interesses do Conselho.
Art. 6º - O Plenário se reunirá ordinariamente a cada semestre, para
debate de assuntos de interesse das Corporações, sendo a primeira reunião no início do ano, até o dia 15 de março, para eleição da Diretoria.
§ 1º - Poderá haver reunião extraordinária, quando convocada pelo
Presidente ou por conselheiros em número mínimo de dez.
§ 2º - Nas sessões plenárias poderão ser tratados, ordinariamente,
assuntos gerais de interesse do Conselho e, extraordinariamente, apenas
aqueles indicados na convocação.
§ 3º - O Plenário será convocado com antecedência para o comparecimento dos conselheiros e somente deliberará com maioria dos votos.
§ 4º - Os representantes, formalmente credenciados, através de procuração ou ofício, pelos respectivos Comandantes-Gerais, terão direito a
voto.
§ 5º - Compete ao Plenário a aprovação e alteração do Regimento
Interno do Conselho que disciplinará a estrutura e o funcionamento de
seus órgãos.
(Todas as PM/CBM serão consultadas sobre o RI-CNCGPM/CBM)

CAPÍTULO III
Da Diretoria

Art. 7º Compete à Diretoria:
I - praticar todos os atos que não couberem privativamente ao
Plenário;
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II - convocar as sessões plenárias;
III - promover e incentivar a realização de congressos e outros
eventos de interesse das Corporações.
Art. 8º - Compete ao Presidente:
I - representar o Conselho, judicial e extrajudicialmente, podendo
delegar essa competência aos Vice-Presidentes ou Representantes
Regionais;
II - convocar e presidir a Diretoria e as sessões plenárias;
III - despachar o expediente da Diretoria;
IV - representar o Conselho perante os poderes constituídos e
outros órgãos, quando se fizer necessário, seja em defesa das
Corporações ou em congressos e seminários;
V delegar outras atribuições aos Vice-Presidentes.
Art. 9º - Compete ao 1º e 2º Vice-Presidentes:
I - substituir, nesta ordem, o Presidente do Conselho;
II exercer as atribuições delegadas pelo Presidente do Conselho.
Art. 10 (suprimido por adequação à nova estrutura prevista no
art. 4º)

TÍTULO III
Das Eleições e do Mandato

Art. 10 - A Diretoria Executiva será eleita para o mandato de um
ano, podendo ser reeleita por igual período.
§ 1º - A transferência para a reserva ou exoneração de integrante
da Diretoria implica necessariamente em sua substituição no cargo que
exerce;
§ 2º - Observado o disposto no parágrafo anterior, o preenchimento de função declarada vaga no decurso do mandato, dar-se-á através
de eleição específica, em sessão plenária.
Art. 11 - Todo conselheiro pode concorrer ao preenchimento de
funções na Diretoria.
(Parágrafo único suprimido por redundância com o art. 6º, § 4º)
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TÍTULO IV
Do Patrimônio
Art. 12 - O patrimônio do Conselho será constituído através das
seguintes receitas:
I - contribuição das PM/CBM;
II - doações e legados;
III - receitas eventuais.
Art. 13 - O patrimônio originado pelas receitas citadas no artigo
anterior, em caso de dissolução do Conselho será rateado entre as
Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares.

TÍTULO V
Das Disposições Gerais
Art. 14 - A extinção do Conselho poderá ocorrer mediante decisão
do Plenário, por dois terços dos votos do colegiado.
Art. 15 - O presente Estatuto poderá ser alterado, mediante proposta
da Diretoria ou da maioria dos conselheiros em sessão plenária.
Parágrafo Único - Recebida a proposta, a Diretoria nomeará comissão especial para examiná-la e elaborar o anteprojeto de alteração que
será submetido à votação do Plenário exigindo maioria absoluta de votos
para sua aprovação.
Art. 16 - As funções da Diretoria não são remuneradas.
Art. 17 - Os conselheiros, individualmente, não respondem, a qualquer título, pelas obrigações assumidas pelo Conselho ou pela Diretoria.
Art. 18 - O presente Estatuto, com as alterações aprovadas nesta
data, entra em vigor a partir do seu registro em cartório.

Salvador, 22 de novembro de 1996
Cel PM Aureliano Pascoal Duarte Pinheiro Neto, Comandante
Geral da PMAC;
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Cel BM Anadir Dias de Carvalho Neto, Comandante Geral do
CBMAC;
Cel PM João Evaristo dos Santos Filho, Comandante Geral da
PMAL;
Cel BM Erinaldo Soares de Cerqueira, Comandante Geral do
CBMAL;
Cel PM Mael Rodrigues de Sá, Comandante Geral da PMAM;
Cel PM Calixtrato Videira da Silva, Comandante Geral da PMAP;
Ten Cel BM Tomé Antônio da Silva, Comandante Geral do
CBMAP;
Cel PM Antônio José Souza Filho, Comandante Geral da PMBA;
Cel PM José Gilson Liberato, Comandante Geral da PMCE;
Cel BM Leonel Pereira de Alencar Neto, Comandante Geral do
CBMCE;
Cel PM Tulio Cabral Moreira, Comandante Geral da PMDF;
Cel BM Sebastião Liparize de Carvalho, Comandante Geral do
CBMDF;
Cel PM Orlando José Pessali, Comandante Geral da PMES;
Cel PM José Jorge Vieira, Comandante Geral da PMGO;
Cel BM Anthony Jefferson Soares Frasão, Comandante Geral do
CBMGO;
Cel PM Manoel de Jesus Moreira Bastos, Comandante Geral da
PMMA;
Cel BM Pedro Paulo Pereira Oliveira, Comandante Geral do
CBMMA;
Cel PM Nelson Fernando Cordeiro, Comandante Geral da PMMG;
Cel PM Francisco Libório Silveira, Comandante Geral da PMMS;
Cel BM Ociel Ortiz Elias, Comandante Geral do CBMMS;
Cel PM Aluísio Metelo, Comandante Geral da PMMT;
Ten Cel BM Clarindo Vicente de Figueiredo Filho, Comandante
Geral do CBMMT;
Cel PM Fabiano José Diniz Lopes, Comandante Geral da PMPA;
Cel BM Guarací Fabiano Paranhos Guimarães, Comandante Geral
doCBMPA;
Cel PM João Batista de Souza Lira, Comandante Geral da PMPB;
Cel PM Jorge Luiz de Moura, Comandante Geral da PMPE;
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Cel BM Humberto de Azevedo Viana Filho, Comandante Geral
CBMPE;
Cel PM Francisco Paz e Silva, Comandante Geral da PMPI;
Cel PM Daniel Cesar Maingué, Comandante Geral da PMPR;
Cel PM Dorasil Castilho Corval, Comandante Geral da PMERJ;
Cel PM Rubens Jorge Ferreira Cardoso, Comandante Geral
CBMRJ;
Cel PM Luiz Franklin Gadelha Filho, Comandante Geral
PMRN;
Cel PM Cláudio Pereira Ramos Filho, Comandante Geral
PMRO;
Cel PM José Benedito González, Comandante Geral da PMRR;
Cel PM Valmir Lemos, Comandante Geral da PMSC;
Cel PM Pedro Paulo Silva, Comandante Geral da PMSE;
Cel PM Claudionor Lisboa, Comandante Geral da PMESP;
Cel PM Napoleão de Souza Luz Sobrinho, Comandante Geral
PMTO.
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IX. JURISPRUDÊNCIA

a. PODER JUDICIÁRIO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
ACÓRDÃO
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 1284-3 /
SAO PAULO - MEDIDA LIMINAR

REQUERENTE: PROCURADOR GERAL DA REPÚBLICA

OBJETO: Artigos 1º, parágrafo único; 2º, § § 1º e 2º; 3º, I, II e III e
4º e seu parágrafo único, das Disposições Transitórias da Lei
Complementar nº 731, de 26 de outubro de 1993, do Estado de São
Paulo, que dipõe sobre os vencimentos e vantagens pecuniárias dos integrantes da Polícia Civil e Polícia Militar.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 1284-3
SÃO PAULO MEDIDA LIMINAR
REQUERENTE: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
REQUERIDOS: GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA: MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE: ARTS. 1º AO 4º DAS DISPOSIÇÕES
TRANSITÓRIAS DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA Nº 731, DE
26.10.93.
Medida liminar indeferida por ausência dos seus pressupostos, sem
prejuízo do regular processamento da ação.
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ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária, na conformidade da ata
do julgamento e das notas taquigráficas por unanimidade de votos, indeferir o pedido de medida liminar.

Brasília, 31 de agosto de 1995.
SEPÚLVEDA PERTENCE - PRESIDENTE
MAURÍCIO CORRÊA - RELATOR
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 1284-3
SÃO PAULO - MEDIDA LIMINAR
REQUERENTE: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
REQUERIDOS: GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO MAURÍCIO CORRÊA: o Procurador
Geral da República pede medida cautelar em ação direta para ver suspensa a eficácia dos Arts. 1º ao 4º das Disposições Transitórias da Lei
Complementar paulista nº 731, de 26.10.93, que assim dispõem, in verbis:
"Artigo 1º o sistema retribuitório ora instituído será aplicado aos
atuais integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar, que por ele optarem mediante requerimento dirigido ao Delegado Geral de Polícia ou ao
Comandante Geral da Polícia Militar, protocolado dentro de 180 (cento e
oitenta) dias, contados da data da publicação desta lei complementar.
Parágrafo único os efeitos da opção retroagirão a 1º de janeiro de
1993.
Artigo 2º - Incorrendo a opção de que trata o Artigo anterior, os servidores continuarão regidos pelo sistema retribuitório em que estiverem
enquadrados na data da publicação desta lei complementar.
§ 1º Excepcionalmente para os abrangidos pelo Artigo 3º destas
Disposições Transitórias, após a aplicação do disposto no "caput" , fica
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concedido novo prazo de opção, a ser protocolado dentro de 90 (noventa) dias.
§ 2º - A opção de que trata o parágrafo anterior para fins pecuniários surtirá efeitos a partir de 1º de janeiro de 1993, efetuada a compensação do pagamento já recebido com base no sistema instituído.
Artigo 3º - O disposto nos Artigos 1º e 2º destas disposições transitórias aplica-se também:
I - aos inativos da Polícia Militar, mediante requerimento dirigido
ao Comandante Geral;
II - aos pensionistas da Caixa Beneficente da Polícia Militar,
mediante requerimento dirigido ao Superintendente da Autarquia;
III - aos inativos e pensionistas da Polícia Civil, mediante requerimento dirigido ao Diretor do Departamento de Despesa de Pessoal do
Estado da Secretaria da Fazenda ou ao Superintendente do Instituto de
Previdência do Estado de São Paulo, respectivamente.
Artigo 4º - Até o termo final do prazo concedido para opção, a retribuição mensal, os proventos de aposentadoria e a pensão serão calculados e pagos com base no sistema ora instituído.
Parágrafo único - Findo o prazo, será efetuado o acerto de contas,
em relação àqueles que não tiverem optado pelo ingresso no sistema
retribuitório desta lei complementar, com o pagamento ou a reposição,
de uma só vez, das diferenças encontradas."
2. Esclarece que atende o requerimento do Deputado Estadual José
Eduardo Ferreira Netto, onde aponta incompatibilidade "com o Art. 39,
§ 1º, que impede a atribuição de vencimentos (?) para cargos de atribuições iguais ou assemelhados, com o Art. 37, XV, que contempla o princípio da irredutibilidade de vencimentos, e com os § § 4º e 5º do Art. 40,
que impõem aos inativos e pensionistas de quaisquer benefícios ou vantagens concedidas ao pessoal em atividade"; acrescenta que "não pode
ser admitidas composições no âmbito do serviço público que importem
em renúncia de direitos contemplados na própria Constituição Federal",
invocando o RE nº 73.357, rei. Min. THOMPSON FLORES (RTJ
61/569).
3. Pede medida cautelar "tendo em vista que são relevantes os fundamentos jurídicos do pedido e que o sistema instituído cria dois regimes
de remuneração, uma para os não optantes, este com remuneração sensivelmente inferior, inclusive com obrigação de repor o que receberam a
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maior até a data da opção, com fundamento no Art. 4º e seu parágrafo
único" citado.
4. 5 (cinco) dias após o ajuizamento desta ação foi editada a Lei
Complementar nº 793, de 23.05.93, reabrindo por 90 (noventa) dias os
prazos de opção e revogando o parágrafo único o Art. 4º da Lei
Complementar impugnada (fls. 79).
5. Considerando as peculiaridades do caso e tendo em vista que
estava afastada momentaneamente a urgência do exame da liminar,
requisitei as informações (fls. 76), que vieram aos autos. O Presidente da
Assembléia Legislativa argüi duas preliminares para o não conhecimento
da ação: por tratar de matéria que demanda dilação probatória e por estar
revogado o parágrafo único do Art. 4º da Lei Complementar nº 731/93;
no mérito, sustenta a validade da lei (fls. 85/94 ). O Governador do
Estado, em preliminar, entende que a ação direta não pode ter curso porque veicula normas de efeito concreto e individualizado, e, no mérito,
também sustenta a validade da lei (fls. 109/119).
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO MAURÍCIO CORRÊA (Relator): Senhor
Presidente, ao que se depreende dos autos, a Lei Complementar impugnada institui um novo regime de remuneração para os integrantes da
Polícia Civil e da Polícia Militar, superior ao vigente, mas opcional;
determinou que durante o prazo de opção o pagamento dos servidores
fosse feito nas novas bases, de forma que os não optantes deveriam
devolver os valores recebidos a maior.
2. A situação é peculiar e merece um exame mais aprofundado,
inclusive quanto às preliminares suscitadas pelas autoridades requeridas,
mas estas questões são incompatíveis com o superficial juízo cabível
nesta fase do processo.
3. Quanto ao direito à isonomia de vencimentos, assegurado pela
Constituição, não é um direito indisponível do servidor. No caso, a lei
nova parece ter cumprido o seu desígnio constitucional ao assegurar a
todos os que foram por ela alcançados o direito de receber valores equivalentes para cargos e atribuições iguais ou assemelhadas, de forma que
se discrepância houver, decorre exclusivamente do arbítrio do servidor, e
não de coação da lei.
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3.1 Quanto à irredutibilidade dos vencimentos dos servidores
públicos, é de se notar que a restituição de valores recebidos a maior
pelos não optantes durante o período de opção pelo novo sistema, não
configuraria redução de salário, mas restituição de indébito; acresce que
o parágrafo único do Art. 4º da Lei Complementar nº 731/93, que previa
esta restituição, foi revogada pela Lei Complementar nº 793/95, antes de
ser aplicado e após o ajuizamento da ação. De qualquer forma, o pagamento de determinados valores durante um certo período com termo prefixado (Art. 4º, caput, da lei impugnada), não implica em redução de
vencimentos.
Em se tratando de opção por sistema remuneratório mais vantajoso,
não há perda para o não optante, que continua recebendo o que já estava
assegurado pela lei anterior, ou seja, não há redução de vencimentos,
mas simples não atribuição de maior remuneração por ato voluntário do
servidor.
3.2 Finalmente, quanto à extensão dos benefícios da lei nova aos
inativos e pensionistas, registro que o Art. 3º das disposições transitórias da Lei Complementar nº 731/93 contém expressa previsão neste sentido, mas, curiosa e paradoxalmente, foi argüida a sua inconstitucionalidade ao mesmo tempo em que se apontava inconstitucionalidade por
falta desta mesma previsão.
4. Assinalo que o texto da Lei não revela, nem o requerimento e a
inicial esclarecem, se foi desrespeitada qualquer vantagem dos servidores prevista na Constituição ou nas leis.
5. Quanto ao precedente citado na inicial, noto que ali não se discutiu as teses aqui invocadas, mas a de incorporação de gratificação pelo
regime de dedicação exclusiva e a transformação do regime estatutário
em contratual como decorrência de opção por jornada de trabalho reduzida.
6. Isto posto e tendo em vista ausência das condições para a sua
concessão, nego a medida cautelar requerida, sem prejuízo do regular
processamento do pedido.

VOTO
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Senhor Presidente,
numa primeira leitura, entendo ser relevante a matéria, porque a lei atacada criou um duplo sistema remuneratório, ao arrepio, portanto, do que
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preconizado na Carta Política da República quanto à adoção do Regime
Jurídico Único.
Todavia, Senhor Presidente, essa lei versa sobre os vencimentos das
Polícias Civil e Militar - área, portanto, sensível - e está em vigor desde
26 de outubro de 1993.
Senhor Presidente, considerada a inexistência de risco em manter-se
com plena eficácia o preceito, acompanho o Relator, indeferindo a liminar.
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b. PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

12ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Processo nº 715/96-7

Vistos. etc.:
Trata-se de HABEAS DATA impetrado por WESLEY FERREIRA
em relação ao MILITAR CHEFE DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL DA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela qual pretende
o conhecimento das informações relativas à "investigação social" realizada e eventual retificação.
Em providências preliminares se determinou informações à autoridade, a qual em resposta informou ser etapa do certame de admissão por
concurso a averiguação do concursando e de pessoas do seu relacionamento, tendo sido objeto do levantamento os informes que relata, os
quais no âmbito da Polícia Militar do Estado tem caráter sigiloso.
Indefiro a petição inicial
Candidato no concurso público que informa, objetiva o autor acesso
aos dados colhidos sobre sua pessoa em processo de investigação de sua
vida social e moral, com pretensão de eventual retificação, nos termos do
art. 5º XXXIII da CF.
O Habeas Data previsto no art. 5º, LXXII, da Constituição Federal
tem por fundamento a garantia do acesso aos dados pessoais do interessado que constem de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público.
Porém no caso ao contrário do argumentado pelo autor, sem razão
sua pretensão. É que os informes obtidos no processo de investigação
acerca dos aspectos da vida social e moral do autor, sendo requisitadas
por força de lei, conforme documentação juntada pela Autoridade com
garantia de inviolabilidade, se revela questão submetida ao sigilo da administração tendo em vista o interesse público, pelo que afastada está a possi-
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bilidade de seu conhecimento pelo autor, pois nos termos do art. 5º,
XXXII, da C.F. "todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral,
que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado", sendo nesse sentido a jurisprudência do STJ, onde se
destaca que "Frente à cláusula do "sigilo" (art. 5º, XXXIII, da C.F., por
indeclinável submissão ao interesse público (segurança da sociedade e do
Estado), não é absoluto o direito de acesso às informações. Compete ao
Judiciário examinar a alegação do "sigilo", avaliando de sua procedência
ou não, compatibilizando a segurança do Estado com o direito à revelação
das informações pretendidas"(RT 654/186). Assim como leciona a doutrina acerca desse dispositivo. "É portanto, aquela informação armazenada, fichada, catalogada, que não se confunde com aqueles conhecimentos que a administração pode possuir sobre alguém como meio
legítimo de levar adiante a atuação administrativa"(Celso Ribeiro de
Bastos in Comentários à Constituição do Brasil, 2º/363).
Daí, em decorrência do interesse público que direciona os atos da
Administração Pública, quando da obtenção de informações acerca dos
candidatos ao concurso público para ingresso na Polícia Militar do
Estado, que sempre deve prevalecer, deve o sigilo das informações ser
mantido, para a própria segurança da instituição e do autor, até porque,
no caso, teve o autor acesso às informações que deseja conhecer, as
quais, repita-se, são as decorrentes de mera investigação de interesse
interno da Instituição Militar, as quais não são veiculadas.
Por fim, de se lembrar que em nosso sistema jurídico, excluído o
direito à vida, à privacidade, de personalidade e à filiação, quaisquer
outros e aí incluído o direito à obtenção de dados, se acham condicionados ao interesse coletivo maior da própria sociedade, pois que, como já
se disse a Constituição Federal garante a todos o direito de resposta dos
órgãos públicos e pedidos de informação de seu interesse, ressalvadas as
informações e dados cujo sigilo seja imprescindível à segurança social,
aí entendida a da Instituição e a do próprio interessado.
Pelo exposto INDEFIRO a petição e JULGO EXTINTO o processo.

134

Revista A FORÇA POLICIAL

São Paulo

nº 14

abril/maio/junho 1997

137

137

d. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
SERVIÇO DE JURISPRUDÊNCIA
ACÓRDÃO

Órgão: Quarta Turma Cível
Classe: AGI - Agravo de Instrumento
Num. Processo: 7440/96
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DF E TERRITÓRIOS
Agravado: DELEGADO TITULAR DA 19ª DELEGACIA DE
POLÍCIA DO DF
Relator: Desembargador JOÃO MARIOSA

EMENTA

Constitucional - Processual Civil - Controle Externo da Polícia
pelo Ministério Público - Mandado de Segurança contra ato de
Delegado de Polícia: Indeferimento de Liminar -Agravo Provido

1. No exercício de sua atividade constitucional está previsto o

Controle Externo da Polícia, art. 129 VII da CF.
2. O obstáculo a esta atividade por Delegado de Polícia constitui
abuso, combatido com o mandado de segurança CF art 5º, LXXI.
3. O Juiz que nega liminar em mandado de segurança sob o argumento de que a sua concessão esgotaria a prestação jurisdicional antecipando os efeitos da tutela antecipada está legitimando o abuso de autoridade.
3.1. O Mandado de Segurança não pode ter limites que alguns arestos vêm emprestando a este instrumento de salvaguarda dos direitos do
povo do cidadão e de instituições.
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3.2. O receio de intervir nas hipóteses previstas para concessão de
liminar em mandado de segurança ao invés de guardar a segurança da
tutela, arreda-a para uma decisão serôdia e inóqua.
4. Nenhuma autoridade pode impedir a atuação de uma instituição
sobre a de outra somente porque entende que algumas de suas atribuições são ilegais. Para não praticar abuso, deve permitir o que é constitucional e inviabilizar o que entende ser abuso respondendo por seus atos.
ACÓRDÃO
Acordam os Desembargadores da Quarta Turma Cível do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, JOÃO MARIOSA - Relator, ESTEVAM MAIA - Vogal e EVERARDS MORA E
MATOS - Vogal, sob a presidência do Desembargador EVERARDS
MOTA E MATOS, em CONHECER E PROVER À UNANIMIDADE,
de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas.
Brasília (DF), 31 de outubro de 1996.
RELATÓRIO
O Ministério Público do Distrito Federal agravou da decisão da
MMª Juíza a quo, por não lhe ter sido concedida liminar no Mandado de
Segurança 51.359/96 da 4ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.
Entende o Agravante que a decisão da MMª Juíza é teratológica,
confundindo o instituto da tutela antecipada com a medida cautelar de
que trata o art. 7º da Lei 1.533/51.
O objetivo da cautelar pleiteada seria o de suspender cautelar e provisoriamente o ato que deu motivo ao pedido de segurança.
PEDE-SE A REFORMA DA DECISÃO, por haver probabilidade
de dano e de prejuízo para a ordem jurídica e para a sociedade.
Pede o provimento do requerido.
Juntou documentos.
O Distrito Federal, por seu Procurador em f.39 a 49 apresentou contra-razões.
Alega que o Procurador Geral da Justiça editou a Portaria 692 de
07 .10.96, constituindo Comissão Especial para proceder inspeção nas
atividades-fins da Polícia Civil do DF a ser realizada em inquéritos poli-
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ciais, termos circunstanciados dentre outros documentos em curso na 19ª
DP.
Com esse documento reproduzido os membros do MPDFf foram
até a 19ª DP e o Delegado-Chefe entendeu ser a ordem manifestamente
ilegal.
Entende que o indeferimento da MMª Juíza não constitui error in
procedendo, mas sim um imaginado e aparente conflito semântico.
Apoiado na doutrina salienta que o despacho denegatório de liminar
em Mandado de Segurança é irrecorrível.
Salienta que inexiste hierarquia entre o MP e a Polícia Civil.
Pede o Improvimento do Recurso.
É o relatório.
VOTOS
Preliminarmente
O Senhor Desembargador JOÃO MARIOSA - Relator.
Senhor Presidente, antes de prosseguir eu indago da Turma se esse
Agravo deveria ter ido ao Ministério Público. Creio que não, pois o
Ministério Público é o próprio agravado.
O Senhor Desembargador EVERARDS MOTA E MATOS Presidente.
Quem assinou?
O Senhor Desembargador JOÃO MARIOSA - Relator.
O Procurador-Geral
O Senhor Desembargador EVERARDS MOTA E MATOS Presidente
Então não há necessidade. V Exª quer se manifestar a respeito,
Desembargador Estevam Maia?
O Senhor Desembargador ESTEVAM MAIASenhor Presidente, apenas por questão de cautela, para não se alegar
nulidade. Foi o Ministério Público, mas ele é parte. A atuação depoi§,
seria com custos legis. Só para evitar uma alegação de nulidade. Uma
cautela pode ser até desnecessária, mas é uma cautela.
Pode também, o Ministério Público se manifestar aqui, na própria
sessão, e nós prosseguirmos com o julgamento, se o eminente
Procurador concordar.
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O Senhor Desembargador EVERARDS MOTA E MATOS Presidente
Indago ao eminente Procurador se conhece a questão e se tem possibilidade nesse momento de emitir parecer a respeito do agravo de instmmento que se encontra em pauta.
Procurador de Justiça, Doutor RENATO SÓCRATES GOMES
PINTOSim, tenho
O Senhor Desembargador EVERARDS MOTA E MATOS Presidente.
Então, dou a palavra ao Ministério Público para se manifestar a respeito, como custos legis.
Procurador de Justiça, Dr RENATO SÓCRATES GOMES PINTO Senhor Presidente, eminente Desembargador Relator, o agravo
manifestado pelo Ministério Público visa suspender decisão da MMª
Juíza da 4ª Vara da Fazenda Pública, que indeferiu liminar no Mandado
de Segurança, e diz o agravante que houve, por parte da ilustre
Magistrada monocrática, error in procedendo ao dispensar à postulação
ministerial o tratamento de tutela antecipada, que não é o caso, como alegado nas razões do recurso.
O agravo invoca dispositivos da Constituição que cometem ao
Ministério Público o exercício do controle externo da atividade policial,
que foi obstacularizado pela autoridade coatora. Ficou demonstrado à
saciedade o cabimento da liminar, sendo certo que a doutrina e a jurisprudência, inclusive desta Turma, é no sentido de entender ser até
mesmo obrigatório o deferimento da liminar, uma vez demonstrados os
seus pressupostos.
Assim considerando a relevância do tema e a necessidade de que o
Ministério Público exerça as atribuições que lhe são cometidas na
Constituição e na Lei Complementar nº 75, e também entendo que a sociedade não se beneficia com esse impasse criado, pelo contrário, o que a
sociedade espera é que o Ministério Público e a Polícia Civil se irmanem
na realização de um dos direitos fundamentais mais importantes que é o
direito à segurança e esse controle externo é resultado de um optativo político da Assembléia Constituinte, o parecer que oferece este Procurador é
no sentido do conhecimento e do provimento do agravo interposto.
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O Senhor Desembargador JOÃO MARIOSA - Relator.
Próprio e tempestivo conheço do agravo.
Pretende o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios a
reforma da decisão do Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública do Distrito
Federal, que lhe indeferiu liminar em mandado de segurança contra ato
do Delegado da 19ª Delegacia de Polícia do Distrito Federal.
Argumenta o Agravante que se trata de error in judicando, porque
a Juíza confundiu a tutela antecipada com a medida cautelar prevista no
art, 7º, II, da Lei nº 1.533/51.
Ao rebater este argumento, o Agravado salienta que o Agravante
entendeu que se trata de error in procedendo. E com razão. Trata-se de
entendimento distorcido do artigo 7º, II, da Lei nº 1.533/51. A distinção
somente tem efeito de precisar e restringir o ato judicial à esfera de interpretação ou ao seu modos procedendi.
Na verdade ao fundamentar o indeferimento, disse a MMª Juíza:
"Também não vislumbro ocorrência de lesão irreparável para presumir a ineficácia do provimento final, caso não concedida a liminar.
Lado outro nos termos da postulação, a liminar tal como requerida
esgotaria a prestação jmisdicional antecipando os efeitos da tutela fina]
defeso em sede de Mandado de Segurança.
Ante o exposto, indefiro a liminar". f. 12.
A evidência de que se trata de error in procedendo está nos precedentes da decisão, quando antevê esgotamento da prestação jurisdicional.
Com efeito, trata-se de precaução excessiva em analisar o pedido do
mandado de segurança, que já vem com as provas pré-constituídas.
A MMª Juíza no entanto não está só, mesmo porque em 2º grau não
são poucos os magistrados revisores que sistematicamente negam qualquer tipo de liminar. Parece-lhes que mais importante do que fazer justiça pronta é negá-la sob o manto do rigorismo processual ou do individualismo do entendimento.
No caso em julgamento o direito líquido e certo do MPDFT está no
texto constitucional art. 129, VII, e Lei Complementar nº 75 de 20.05.93.
arts. 3º e 9º.
O ato do Dr. Delegado, embora escudado no princípio de ser a
ordem manifestamente ilegal, evidenciou um excesso de cuidado, porquanto, se entende algumas daquelas determinações como ilegais, não
deixou que se realizassem as atividades legais.
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Houve, segundo o Delegado, arrogância pm -1rte de alguns
Promotores, anteriormente a instalação da Comissão Milusterial, ensejando desavenças e ameaças.
No entanto a arrogância é combatida com comunicação dos órgãos
de cúpula tanto da Polícia Civil, quanto do Ministério Público. Isto não
legitima o abuso, como este não pode ensejar aquela.
Registre-se que os Delegados de Polícia do DF são ilustres e ilustrados, dignificando a Instituição a que pertencem. Em qualquer Estado da
Federação o número de casos destoantes em quaisquer das instituições
envolvidas é bem maior numérica e percentualmente aos fatos aqui ocorridos.
Se é preciso amainar as águas dessa distrofia entre os órgãos envolvidos, também é mister manter, cumprir e fazer cumprir as normas constitucionais e complementares. O objetivo é construir uma sociedade
livre, justa e solidária e resguardar a cidadania.
O certo, repita-se, é que o direito líquido e certo do MPDFT está no
texto constitucional art. 129, VII, e Lei Complementar nº 75, de
20.05.93, arts. 3º e 9º.
O referido dispositivo constitucional erige como função institucional do MP, o exercício do controle externo da atividade policial. O conteúdo programático da norma foi devidamente integrado pela legislação
infra-constitucional pertinente, consubstanciada na Lei Complementar nº
75, de 20.05.93, que espancando qualquer resquício de dúvida, explicitou que o controle externo da atividade policial seria exercido, levandose em conta, precipuamente, a prevenção e a correção de ilegalidade ou
abuso de poder, indisponibilidade da persecução penal e a competência
dos órgãos incumbidos da segurança pública (arts. 3º, e e d).
Ora, a liminar busca justamente evitar arquivamentos irregulares de
inquéritos policiais no âmbito daquela Delegacia, consoante amplamente
divulgado na imprensa, como noticia a impetração, embora poucas f. 32.
Ao precatar pela observância dos preceitos legais, mormente em
relação aos preceitos do CPP, que vedam o arquivamento do inquérito
pela autoridade policial, o Ministério Público apenas cumpriu o dever
que a Constituição e a lei lhe conferiu, em caráter indisponível.
Este dever constitucional, a bem de ver, é antiga aspiração de ponderáveis segmentos da sociedade, no sentido de retirar da Polícia Civil a
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exclusividade das atividades investigatórias criminais e seus desdobramentos na esfera de eventual ação a cargo do MP. Certo ou errado, o
texto constitucional foi um vólito do constituinte de 1988. A Hisí:ória
Jurídica Tupiniquim registrará o fato e sua conseqüência. O que não
pode acontecer é obstacular o exercício do direito-obrigação líquido e
certo do MPDFf em ter acesso a qualquer Delegacia Policial. É de fácil
percepção diante da escalada do crime organizado. A polícia, com deficiência de ordem material e humana, que não se pode ignorar, vem
demonstrando virtual incapacidade para instruir sozinha e a contento os
inquéritos que se iniciam dentro das delegacias. Trata-se, é bom ressaltar,
de papel de vanguarda que ocupa no processo criminal, contudo tal argumento não pode ser exigido como fator obstativo do controle a ser exercido pelo MP, principalmente porque este necessariamente há de ser parcimonioso, visando mais uma integração de esforços com o fim precípuo
de debelar a criminalidade.
Sabe-se que há as corporações policiais que são avessas a qualquer
ingerência de pessoas estranhas a seus quadros, porque muitas delas na
verdade não têm interesse em que os inquéritos caminhem, por motivos
que não vêm ao caso mencionar na via angusta deste mandamos, mas
que constituem induvidosamente procedimentos espúrios.
O Ministério Público, pelo que se sabe, não ambiciona o comando
de nenhuma delegacia de polícia, até porque tal mister não se coaduna
com sua finalidade institucional, mas tão-somente a possibilidade. de
influir concretamente na produção da prova que a final lhe será endereçada. Já se disse que o sonho de um Promotor de Justiça é presidir um
inquérito policial, mas o seu pesadelo é ser confundido com Delegado.
Revolvendo ao despacho que indeferiu a liminar, o seu fundamento
foi o de que a concessão da cautela importaria adiantamento da tutela
jurisdicional, esgotando-a initio Iitis.
Não é verdade.
A teor do art. 7º da Lei nº 1.533, que contém preceito de natureza
congente, o magistrado deve conceder a liminar postulada pelo impetrante se presentes os pressupostos que a autorizam. Trata-se de direito subjetivo público da parte que invocou o remédio expedido e não mera
faculdade do julgador. Portanto, presentes o fumos boni ioris e o pericolom in mora, o provimento jurisdicional não pode indeferir a liminar
sob pena de ineficácia do writ.
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Ademais, a medida cautelar embutida na liminar na verdade não
esgota a prestação jurisdicional, mas a antecipa, em caráter provisório.
com o desiderato de precatar eventual dano oriundo da demora no julgamento do mérito do mandado de segurança.
ln casu, o agravante demonstrou cabalmente a necessidade do provimento cautelar, sob pena de ineficácia de um futuro provimento jurisdicional concessivo do mérito do mandamos.
Desta forma, afiguram-se-me presentes no caso concreto os pressupostos autorizados da concessão da medida liminar, já que a autoridade
policial indisfarçadamente descumpriu a Constituição e a lei, mais precisamente a de nº 9.099/95, ao negar aos integrantes do Ministério Público
acesso das dependências da 19ª DP, com isso obstaculizando o exercício
das atribuições constitucionais de controle externo da atividade policial
preconizada na Carta Magna e na Lei Complementar nº 75/93. Convém
ter em conta que é salutar e de importância que o MP e a Polícia Civil se
unam em prol da sociedade.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo para, reformando a decisão agravada, deferir a liminar postulada pelo Ministério Público, a fim
de que os membros integrantes da Comissão instituída pelo eminente
Procurador Geral, tenham livre acesso às dependências da 19ª Delegacia
de Polícia para examinar documentos relacionados com a atividade-fim
da polícia, sem fazer inspeção e sem buscar demais documentos, que não
digam respeito a esta atividade-fim.
como voto.
O Senhor Desembargador ESTEVAM MAIASenhor Presidente, conheço do agravo porque presentes os pressupostos de sua admissibilidade.
Tenho o maior respeito pelas instituições, seja as que constituem
poder, sejam as outras que se dizem permanentes: Forças Armadas,
Polícia Federal, Polícia Civil e Polícia Militar; mas nenhuma delas
Senhor Presidente, está acima da lei; todas, inclusive os Poderes são
independentes, mas nos termos da lei. A notícia trazida ao conhecimento
da Corte, através deste agravo de instrumento é séria, muito séria,
baseia-se em denúncias de irregularidades praticadas na Delegacia. É
uma matéria de provas, que não estão nos autos, mas diante de notícias
veiculadas pela imprensa falada, televisionada e escrita, de abusos e irregularidades mil, acontecidas nos recintos das delegacias, não há porque
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se duvidar da palavra do Ministério Público. Se verdadeira a notícia trazida pelo agravante, seria de se indagar: será que o ilustre titular da 19ª
Delegacia está querendo auxiliar o Poder Judiciário, diminuindo sua
carga de serviço? Se esse é o seu objetivo, é louvável mas ilegal, porque
é ao Judiciário que se atribuiu a função de julgar. Não pode, portanto, a
autoridade policial arquivar inquérito, fazer acordo e aí está a recente Lei
9099, que até eliminou o inquérito exigindo apenas um laudo circunstanciado para que essa tarefa seja executada pelo Poder Judiciário, com a
participação obrigatória e efetiva do Ministério Público.
Sabe-se, comenta-se até que os tais laudos circunstanciados que a
lei exige naquelas infrações consideradas de pequeno poder ofensivo, às
vezes, vêm incompletos, deficientes e a autoridade policial, inobstante,
recusa-se a complementar diligências para oferecer todos os elementos
que o Ministério Público e o Poder Judiciário necessitam para dar cumprimento à lei.
Nesse contexto, a liminar negada pelo Juiz de 1º grau não poderia ser
deferida, nos termos em que foi posta, mas tão-somente para aquela
Delegacia, porque o mandado de segurança é remédio jurídico posto à disposição para a defesa de direito líquido e certo, contra ato de autoridade
determinada e não para a concessão de uma medida de caráter genérico.
A pretensão do Ministério Público, já o demonstrou o eminente
Relator, não tem nada de abusiva: pelo contrário, está autorizada pela
Constituição Federal e pela Lei Complementar nº 75: a primeira, art.
129, inciso VII, e a segunda o art. 3º. Evidentemente que não se autoriza
o Ministério Público a administrar delegacia. Não, isso é matéria disciplinar que compete ao Corregedor de Polícia. O que assegura é o exercício da função jurisdicional do Ministério Público, que é examinar livros
de ocorrência, de examinar inquéritos que estejam em andamento, para
verificar se não está havendo algum problema escuso, estranho, com
objetivos inconfessáveis.
Registra o agravante que, na data em que a comissão do Ministério
Público foi à Delegacia, foi recebida de maneira acintosa por um grande
número de policiais, delegados e agentes, entrou no prédio sob um corredor polonês. É uma atitude inconcebível: e pior, segundo se informa, lá
estava o Corregedor de Polícia que, ao invés de cumprir a lei, declarouse solidário com o delegado renitente.
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De modo, Senhor Presidente, que entendo, com a devida vênia, que
a douta Juíza processante não se houve com acerto ao negar essa liminar
e a defiro, neste momento, acompanhando o voto do eminente Relator,
explicitando para que se cumpra o que determina a Constituição Federal
e a Lei Orgânica do Ministério Público, exclusivamente naquela
Delegacia que é a 19ª.
O Senhor Desembargador EVERARDS MOTA E MATOS Presidente.
O meu voto é no mesmo sentido dos que acabam de ser proferidos,
acompanhando a Turma. Mas como se trata de assunto também por mim
reputado como relevante, vou pedir vênia para declará-lo.
É conhecido, porque expressamente colocado em disposição constitucional, através do Art. 128 item VII, que constitui função institucional
do Ministério Público "exercer o controle externo da atividade policial,
na forma complementar mencionada no artigo anterior".
Até o mês de maio de 1993, dizia-se que a matéria não era autoaplicável. Contudo, adveio a Lei Complementar nº 75, de 20.05.93, que
textualmente deferiu, no seu art. 9º, ao Ministério Público da União e,
como tal, ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, "o controle externo da atividade policial, por meio de medidas judiciais e extrajudiciais", indicando, como seu poder, "o livre ingresso a estabelecimentos policiais ou prisionais" e "acesso a quaisquer documentos relativos a
atividade fins da polícia".
Em razão de um dos delegados de polícia, mais especialmente o da
19ª Delegacia Policial, haver declarado através da imprensa, o arquivamento de determinadas notícias crimes de menor potencial lesivo, cuja
competência estaria a cargo do Juizado Especial Criminal, o Ministério
Público, através de seu dirigente máximo, resolveu requisitar os documentos necessários para formar naturalmente a opinius delitis e ter condições de exercer sua função jurisdicional, na persecutio dos crimes de
menor potencialidade ofensiva - arts 69 e especialmente, os 76 a 79 da
Lei nº 9.099/95.
No entanto, respondeu S. sa, o Delegado de Polícia: "A requisição
esboçada, no ofício em tela, terá que aguardar para ser melhor apreciada,
mesmo porque não compete ao Ministério Público intrometer-se em
assuntos operacionais de exclusiva responsabilidade e interesse dessa
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Delegacia, Unidade da Polícia do Distrito Federal, instituição autônoma
e independente, subordinada diretamente ao GDF".
A Lei Complementar nº 75 defere expressamente ao Ministério
Público a requisição das peças necessárias, a qualquer órgão público,
para o exercício de suas funções.
Ora, mesmo se se colocasse em dúvida o alcance do chamado controle externo da atividade policial, não se poderia olvidar de que, antes
mesmo da previsão legal deste controle externo da atividade policial pelo
Ministério Público, já era uma das atribuições precípuas da instituição
fiscalizar a execução da lei criminal, principalmente a fiscalização do
inquérito policial, já que as peças de informação colhidas pela polícia se
destinam precipuamente ao Ministério Público, que irá, com elas, formar
a sua opinião sobre a propositura ou não da ação penal ou sobre as providências judiciais cabíveis, a seu cargo.
Não é desconhecido que essa atribuição do Ministério Público incide sobre a atividade policial e não sobre as funções exercidas pela polícia, porque o controle destas pertence ao GDF o qual se encontra hierarquicamente vinculada os órgãos da polícia local, mas as atividades por
ela exercidas não, porque estas atividades são de ordem pública e devem
ser controladas de perto pelo Órgão constitucionalmente incumbido, o
Ministério Público, sob pena de se ter arquivamentos indevidos de notícias sobre crimes, como no caso, mesmo que expressamente a lei o proíba. Estas incursões sobre essa questão precípua têm por objetivo
demonstrar a presença do fumos boni juris para que se conceda aquela
liminar prevista no item II do artigo 7º da Lei nº 1.533 de 31/12/95, relativa ao mandado de segurança e onde, textualmente, confere o Juiz o
poder para suspender o ato que deu motivo ao pedido quando for relevante o fundamento.
Dessa forma, é a própria lei que indica a relevância dos fundamentos que serviram de base ao mandado de segurança do Ministério
Público com o objetivo único e exclusivo de ser garantido à instituição o
desempenho, o livre exercício de suas atividades constitucionais.
É certo não poder o Delegado de Polícia desconhecer que a desobediência à requisição, esboçada por um órgão público, para o normal
desempenho constitucional de suas atribuições, constitui abuso de autoridade e, como tal, encontra-se prevista textualmente, como crime, no art.
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3º, alínea J, da lei atinente de nº 4.898/65, o fato aqui noticiado, qual
seja, "atentar contra os direitos e garantias legais assegurados ao exercício profissional, no caso ao exercício das funções ministeriais.
Relativamente ao periculum in mora é certo que a não concessão
da medida, liminarmente, traz a possibilidade de aquelas provas ou aqueles vestígios serem, de logo, afastados.
Assim, pedindo desculpas pelo alongamento deste voto, englobo
nele as razões outras já colocadas nos votos dos Desembargadores João
Mariosa e Estevam Maia, para cassar a decisão agravada e dar provimento ao agravo.
Peço vênia a V Exª, Senhor Relator, apenas como segundo vogal,
para sugerir a comunicação ao Exmo. Senhor Secretário da Segurança
Pública, porque tenho certeza, não deve ser do conhecimento de S. Exª.
fatos como o presente que só vêm desabonar a instituição policial, porque constitui um atentado à própria soberania do Estado, já que impedir
o desempenho normal de uma atividade pública é confessar que algo
escuso se encontra por trás das portas daquela delegacia policial.
É como voto.
O Senhor Desembargador JOÃO MARIOSA - Relator.
Senhor Presidente, acolho a sugestão de V Exª.
O Senhor Desembargado_r ESTEVAM MAIA.
De acordo.
Conhecido e provido à unanimidade.
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