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I. DISCURSO NA SOLENIDADE DE POSSE DO CORONEL PM
CARLOS ALBERTO DE CAMARGO NO CARGO DE
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO
DE SÃO PAULO.

A Polícia Militar passa por um dos períodos mais difíceis de sua
história. Com a incumbência constitucional de exercer a polícia ostensiva e preservar a ordem pública, a Corporação assiste ao agravamento dos
problemas sociais, que resultam nos conflitos sobre os quais tem o
múnus público de intervir.
Em 166 anos de existência,_ essa tem sido a missão da Polícia
Militar, que, nos momentos críticos, sempre contou com a capacid~de
dos seus quadros dirigentes para levá-la a bJm termo. Digo dos quadros
porque somos uma equlpe. Da nossa união depende osucesso.
Nesse conjunto, o Comandante Geral não é ma messias que tudo vê
e tudo pode. É, sim, uma espécie ele maestro, um condutor de homens,
alguém que dá a linha a ser seguida, estabelecendo, pelo exemplo, uma
relação Je confiança entre comandante e comandados. Assim, comandar
é dar exemplo. É orientar e fiscalizar. É fazer junto! .
É para isso que estou aqui! Para assumir as minhas responsabilidades de Comandante Geral e bem conduzir a Polícia Militar. Não vejo
este cargo como uma benesse do poder, mas como um pesado ônus ao
qual me dispus quando abracei a carreira de Oficial, neste mesmo pátio,
no dia 7 de março de 1966.
Eu não sabia que 31 anos depois chegaria à condição de Comandante
Geral, ·mas tinha certeza de que minha vida seria colc~ada a serviço da
sociedade para, na qualidade de Oficial de Polícia Militàr, defendê-la onde
e quando fosse preciso. Pois bem! A sociedade clama por maior St;gurança
e por uma polícia mais humana. Cabe-me conduzir a resposta à altura das
seculares tradições da Milícia de Tobias cl~ Aguiar. Vamos à ação! ·
Que cada policial militar, do Comandante Geral ao soldado mais
moderno, esteja ciente de que é preciso redobrar suas energias em prol
do serviço policial, porque temos muito a fazer. Se o desafio é grande,
maior é a nossa força de vontade para enfrentá-lo.
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Recusemos a lentidão, o desânimo, o imobilismo. É hora de
enfrentar os problemas e vencê-los, ou então não faremos justiça à
memória dos nossos antecessores, que nos legaram este patrimônio
moral e material que é a Polícia Militar. Portanto, desde já quero deixar
claras as diretrizes do meu comando, perfeitamente alinhadas com as do
Governo, que cumprirei e farei cumprir:
- os direitos e garantias individuais são sagrados e serão rigorosamente respeitados pelos policiais militares. A Corporação, muito mais
que uma organização a respeitar os direitos humanos, deve projetar-se
numa visão positiva do futuro como uma Polícia de proteção da dignidade humana. O grande objetivo a ser realizado consiste em aliar a
defesa dos atributos essenciais da dignidade do ser humano à melhoria
da sua qualidade de vida, proporcionando-lhe para isso a necessária
segurança;
- a Polícia Militar vai, efetivamente, instalar o policiamento comunitário, que veio para ficar, não como figura de retórica, mas como forma
de operar da polícia em estreita colaboração com a comunidade. Para
tanto vamos alterar a estrutura e a dinâmica do policiamento, transformando o policial militar no agente social incumbido de promover segurança. Simultaneamente, é preciso estimular a discussão com os diversos
segmentos sociais, para encontrarmos as formas de aperfeiçoar o sentimento comunitário, pois a intensa participação da sociedade é vital ao
êxito da polícia comunitária;
- operações policiais com vistas a modalidades específicas de delitos serão desencadeadas regularmente, sempre com a presença dos
respectivos comandantes e em colaboração com os demais órgãos governamentais que de alguma maneira possam auxiliar nessas operações;
- a instrução de tropa será implementada com rigor, de maneira que,
semanalmente, alcance todos os policiais militares, levando-lhes aquilo
que há de mais recente em matéria de polícia , além de promover a elevação da auto-estima dos policiais, tão abalada nos últimos meses;
- o profissionalismo será o grande referencial de ascensão na carreira. A dedicação exclusiva ao serviço policial deve ser valorizada. A
Corporação precisa passar por um processo de depuração interna. A
minoria de maus policiais, representativa diante do colosso que é a
Polícia Militar, será afastada do nosso meio, porque sua ação deletéria
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compromete a grande maioria de policiais militares, cujo escopo é
dedicar-se à sociedade, é servir às pessoas, ajudando-as, protegendo-as,
salvando-as. A imagem da Instituição não pode mais ficar ao sabor de
um grupo de desinteressados nos valores e deveres profissionais;
- as modificações orgânicas necessárias para o cumprimento das linhas do comando serão feitas .a curto prazo, e, para tanto, conto com a
imprescindível colaboração do Excelentíssimo Senhor Secretário da
Segurança Pública Doutor José Afonso da Silva.
A marca do meu comando será o dinamismo, a ação, e alerto que
irei pessoalmente às Unidades para ver, "in loco", a quantidade e a qualidade dos serviços que estão sendo prestados à população.
Esta é a minha forma de conclamar a Polícia Militar a cumprir cada
vez melhor as funções que, em confiança, recebeu do povo de São Paulo.
Neste momento solene de passagem de comando, eu não poderia
deixar de externar os mais profundos agradecimentos, meus e da
Corporação, ao Coronel Claudionor Lisboa, Comandante que, mercê de
suas qualidades ímpares, conseguiu conduzir a Polícia Militar nos tormentosos três últimos anos. Queira, Senhor Comandante, aceitar os nossos votos de reconhecimento e gratidão.
Ao Excelentíssimo Senhor Governador Mário Covas e ao
Excelentíssimo Senhor Secretário da Segurança Pública José Afonso da
Silva agradeço a confiança depositada em minha pessoa e firmo, de
público, meu compromisso de lealdade e trabalho.
Aos meus comandados, ativos e inativos, chamo a um esforço
maior, para unidos superarmos os obstáculos que ora se apresentam.
Ao povo do Estado de São Paulo, peço que continue a confiar na
sua Polícia Militar.
Muito Obrigado!
Quartel do Barro Branco, São Paulo, 26 de setembro de 1997.
Carlos Alberto de Camargo - Coronel PM Comandante Geral
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II. RELATÓRIO DA COMISSÃO PARA ESTUDO DA PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO QUE ALTERA O SISTEMA DE
SEGURANÇA PÚBLICA (*)

JOSÉ AMÉRICO FIGUEIREDO SILVA, Coronel
da Polícia Militar do Estado de São Paulo,
ex-Subchefe do Estado Maior e
Presidente da Comissão.

SUMÁRIO
I. Introdução. II. Identificação e análise dos objetivos da
Proposta de Emenda à Constituição. 1. 1 Q Objetivo: entrosamento entre os trabalhos policiais de prevenção e de investigação de
delitos. 2. 2 Q Objetivo: implantação da Polícia Comunitária. 3.
Conclusão quanto aos objetivos. 4. Linhas alternativas à
Proposta de Emenda à Constituição. a. Quanto ao entrosamento
entre as Polícias Civil e Militar. b. Quanto ao policiamento
comunitário (modelo comunitário de prevenção). III. Análisl! de
outros aspectos da Proposta de Emenda à Constituição. 1.
Reedição da Proposta da Comissão Provisória de Estudos
Constitucionais. 2. Ressurgimento da "Segurança Interna", figura constitucional extinta em 1988. 3. Indefinição do Estatuto:
Militar ou Civil? 4. Os controles sobre a Polícia Militar. 5. A
promessa de reforma da Polícia Civil. 6. As injustas regras de
transição contidas na Proposta de Emenda à Constituição. IV.
Propostas da Comissão. 1. Propostas para atingir os objetivos
enunciados pelo Governo. a. Disciplinar o § 7 ~ do artigo 144,
da Constituição Federal. b. Realinhamento dos órgãos de
direção e de apoio similares nas Polícias. c. Compatibilização
das áreas de atuação das Organizações Policiais Militares
(OPM) da Capital com as áreas dos Distritos Policiais (DP). d.
Fornecimento de informações criminais necessárias para melhor
planejamento operacional do policiamento ostensivo. e.
Padronização do regime de trabalho operacional das Polícias
Civil e Militar. f Otimização dos registros de ocorrências policiais. g. Criação do Corpo de Policiamento Comunitário. 2.
Propostas para a Polícia Militar. a. Supervisão e controle das
atividades de polícia ostensiva e preservação da ordem pública.

(*) Comissão formada por Ato do Exmo Sr Cmt G, Cel PM Claudionor Lisboa, publicado no Boi G nº 086,

de 08 de maio de 1997.
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b. Atualização do Regulamento Disciplinar (R-2-PM). c.
Reajuste no sistema de reciclagem e instrução permanente dos
policiais militares. d. Reestudo do horário de serviço operacional do policiamento de área. e. Definição do perfil sócioeconômico do policial militar e remuneração - valorização
profissional. f Implementação dos Projetos resultantes do diagnóstico feito pela Mckinsey & Company, Inc. g. Emprego de conscritos na Polícia Militar. h. Redimensionamento do quadro de
funcionários civis da Polícia Militar. i. Implantação de postos de
Polícia Ostensiva e a adaptação das instalações da PM para
atendimento ao público. j. Reajustamento da situação funcional
do Sargento Policial-Militar. l. Exigência do 2 Q grau para o
ingresso no Curso de Formação de Soldados. m. Padronização
dos currículos para a formação de Soldado PMIBM. n.
Ampliação do radiopatrulhamento a pé com aquisição de transceptores. o. Ampliação dos cursos e estágios especializados de
policiamento . p. Implantação do 0800 - Disque PM. q.
Descentralização do fornecimento de cópias do BO/PM ao público. 3. Propostas para o sistema de segurança pública. a.
Vinculação de percentual mínimo do orçamento com a segurança
pública. b. Controle da sociedade sobre a política de segurança
pública. c. Controle pelo Ministério Público da apuração dos
crimes de policiais e contra policiais. d. Autonomia da perícia
criminal. e. Armas apreendidas controle e fiscalização. f
Encaminhamento de ocorrências de infrações penais de menor
potencial ofensivo, atendidas pela Polícia Militar, diretamente
aos Juizados Especiais Criminais. g. Convênios com os
Municípios para promover a cooperação técnica e material no
desenvolvimento das atividades de policia ostensiva e proteção
dos bens, serviços e instalações municipais. h. Implementação
efetiva das medidas abaixo relacionadas, para que saiam do discurso ou papel e sejam materializadas com urgência. 1)
Instalação dos Juizados Especiais Criminais. 2) Interligação dos
bancos de dados criminais. 3) Construção de estabelecimentos
penais estaduais. 4) Construção de estabelecimentos penais f edera is. 5) Implantação do Programa de Proteção de
Testemunhas. 6) Reforma do Código Penal Brasileiro. 7)
Reforma do Código de Processo Penal. 8) Intercâmbio com as
Policias estrangeiras.

RELATÓRIO

A Comissão formada por Ato do Excelentíssimo Senhor
Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Coronel
PM Claudionor Lisboa, publicado no Boletim Geral nº 086, de 08 de
maio 1997, para, sem prejuízo das atividades normais de seus membros,
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estudar e oferecer sugestões de eventuais alterações à Proposta de
Emenda à Constituição, apresentada pelo Governo do Estado de São
Paulo, objetivando promover modificações no Sistema de Segurança
Pública, reuniu-se nos últimos trinta dias, ordinariamente, às segundas e
quintas feiras, na Sala do Alto Comando da Polícia Militar, concluindo
seus trabalhos na forma deste Relatório.
Resta à Comissão examinar os relatórios das 06 (seis)
Subcomissões constituídas para aprofundar os seguintes temas: policiamento comunitário de prevenção, reciclagem e instrução permanente dos
policiais militares, supervisão e controle das atividades de polícia ostensiva e preservação da ordem pública, perfil sócio-econômico do policial
militar e remuneração, horário do serviço óperacional do policiamento
de área e atualização do Regulamento Disciplinar (R-2-PM).

JOSÉ AMÉRICO FIGUEIREDO SILVA
Cel PM - Presidente da Comissão

I - INTRODUÇÃO
É conhecida por todos que militam nas atividades relacionadas com
a segurança pública a dificuldade enfrentada pelas polícias preventivas
ostensivas para a prevenção eficiente das infrações contra a ordem pública nas regiões urbanas, especialmente as metropolitanas, sendo evidente
que em todo o mundo busca-se o modelo de polícia urbana mais adequado a evitar o cometimento dos delitos nessas áreas.
As inúmeras tentativas feitas tanto no âmbito nacional quanto internacional evidenciam a falta de consenso em tomo do almejado modelo
de polícia urbana eficiente, o qual sofre influências decisivas das peculiaridades sociais de cada país e, dentro deste, das próprias regiões, dificultando sobremaneira a definição de parâmetros precisos para as políticas públicas de segurança, isentos de argumentos emocionais ou casuísticos.
Assim sendo, o presente trabalho, dentro da nossa realidade social,
que emerge de um Estado Democrático de Direito, foi elaborado por
profissionais com experiência auferida em décadas, dentro de um órgão
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mais que sesquicentenário, utilizando ponderadamente o raciocínio lógico, a temática e a experiência, tendo por objetivo, apenas e tão somente,
a melhoria na prestação dos serviços de segurança à comunidade, ou
seja, o interesse público.
No campo da segurança não existe nenhuma fórmula mágica, mas
deve existir uma política séria, com o adequado enfrentamento dos
óbices e encaminhamento da soluções, as quais transcendem os três
Poderes do Estado, e que por via de conseqüência necessita de decisões
não apenas do Poder Executivo, mas também dos Poderes Legislativo e
Judiciário, e aí sim, poder-se-á trilhar de forma séria e segura o caminho
estreito e penoso, porém o único, para o melhor encaminhamento das
soluções do problema.
Alterar fundamentalmente órgãos que sequer foram por lei específica organizados ou disciplinados quanto ao seu funcionamento, e que
conforme mandamento constitucional deveriam sê-lo, é no mínimo
arranhar princípios esculpidos na Constituição Cidadã, cujo preâmbulo
traz que representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléir
Nacional Constituinte, instituíram um Estado Democrático; e nós,
cidadãos desse Estado, sabemos que assim o foi, com a participação de
notáveis Pátrios Juristas.
Realmente tinha razão o Programa de Governo quando afirmou que
não haveria "no campo da segurança, nenhuma fórmula mágica e
muita coisa séria" (Um Governo para São Paulo, propostas setoriais, p.
26). Assim sendo, propor a concentração do ,;do completo de polícia
num único órgão, mantendo o inquérito policial, fruto do Estado Novo,
acrescendo-se a desmilitarização da polícia preventiva, configura combinação que rompe mecanismos de freiC's e contrapesos importantes para a
manutenção dos atos de polícia nos limites do Estado Democrático de
Direito. Essa superpolícia, hipertrofiada pelo somatório das atribuições
atuais das duas Polícias e o controle da perícia criminal, teria nítida
conotação de retrocesso, quer na história pátria, quer sob os padrões
internacionais de polícia.
Não se pode também desconsiderar as perspectivas históricas das
Corporações, a partir das finalidades para as quais foram criadas e que
nortearam o formato de cada organização, a carreira, as aspirações institucionais dos seus integrantes, que têm a necessidade humana de exercer
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uma atividade da qual possam se orgulhar, dignificando-a como objetivo
de suas vidas.
As duras críticas dirigidas à Polícia Militar não observaram que no
ano de 1996 ela atendeu cerca de 4,4 milhões de ocorrências no Estado,
onde os policiais militares mantiveram contato pessoal com, no núnimo,
8,8 milhões de pessoas, sem levar em conta os contatos havidos nos
patrulhamentos e atendimentos assistenciais.
A Proposta de Emenda à Constituição e os argumentos que a suportam trazem crítica à realidade da segurança pública no Estado de São
Paulo, oferecendo em contrapartida receita de solução nacional, desconsiderando as peculiaridades regionais deste País-continente.
II - IDENTIFIÇAÇÃO E ANÁLI§E DOS OBJETIVOS DA PROPOSTA
DE EMENDA A CONSTITUIÇAO
1 Q OBJETIVO: entrosamento entre os trabalhos policiais de prevenção e
de investigação de de li tos:

Diz a Justificativa para essa questão: "... uma duplicidade policial
que provou mal, que não fanciona, em razão do desentrosamento entre
os dois organismos policiais, pelos desencontros entre elas, pelos atritos
e conflitos constantes entre ambas, em prejuíw de uma ação policial eficiente... ".
O fenômeno a que se refere a Justificativa, sob o ponto de vista da
qualidade do serviço policial, é conhecido por entropia, mais precisamente, a perda de substância na passagem do estágio da prevenção e
primeiro atendimento da ocorrência para o estágio da investigação,
inevitável seja a polícia dual ou única, porque o policial que atende inicialmente o fato, pelas suas limitações humanas (sono, exaustão, etc.) e
técnicas (impossibilidade de domínio de todas as técnicas) não pode ir
até a sua conclusão.
O propalado entrosamento perfeito entre a prevenção e a investigação na realidade não existe nos escalões executantes, mesmo nas polícias unificadas, aquelas que praticam o ciclo completo de polícia, conforme está demonstrado na literatura técnico-policial. Assim a existência
de atritos é natural. Ocorre que no Brasil o desentrosamento e os atritos
são maiores por ausência de legislação específica para tratá-los, eis
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que, decorridos nove anos da promulgação da Constituição Federal, até
hoje não foi cumprido o comando do § 7º, do art. 144, que determina a
edição de lei, federal ordinária, para disciplinar a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública de
maneira a garantir a eficiência de suas atividades. Remanescem as
chamadas áreas cinzentas de competência, que potencializam o desentrosamento e os atritos. A perda de tempo pelas viaturas, quando da apresentação de ocorrências nos Distritos Policiais é um exemplo nítido de
ineficiência e por isso é abordada no item IV deste Relatório.
Quando se fala dos escalões de direção, ou seja, da administração
da Polícia, compreendida a estrutura de apoio (ensino, meios materiais,
comunicações, armamento), o quadro é diferente, pois, no modelo único,
há diminuição da burocracia e a conseqüente. redução dos custos administrativos, cuja dimensão exata, no caso, só será possível após estudos
aprofundados.
Note-se que as administrações das Polícias Civil e Militar estão
dimensionadas para os respectivos efetivos e funções; assim, a transferência de quadros da Polícia Militar para a Civil - art. 3º da Proposta sem remanejar a correspondente estrutura administrativa, instalaria o
caos nos dois organismos, o primeiro com a administração desproporcional, a maior, em relação aos escalões executantes, e o segundo com o
mesmo problema, porém de forma inversa. A propósito, o Jornal da
Tarde, do dia 30 de abril de 1997, à página 17 A, comenta: "O mais
grave, denunciam os delegados, é que Covas quer dar funções de
policiamento para a Polícia Civil quando ela sequer dá conta do que
deveria fazer normalmente - a polícia judiciária. Os delegados fazem
uma revelação grave e surpreendente: 'atualmente, a Polícia Civil não
esclarece nem a metade dos crimes de autoria desconhecida, o que
somente seria possível com investigações eficientes'. Segundo os delegados, cerca de 70% dos crimes contra o patrimônio (roubos e furtos) e
60% contra a pessoa (homicídio ou tentativa de assassinato) passam
eternamente para a galeria dos casos insolúveis".
Esses dados são ainda mais graves do que publicou o Jornal e, com
precisão científica, podem ser examinados em dois estudos feitos pela
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da Universidade de São
Paulo (FIPE/USP), sob a direção do Professor José Pastore, liderando
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outros eminentes pesquisadores. Um, elaborado em 1986, a pedido da
Secretaria de Planejamento da Presidência da República (SEPLAN) sob
o título "Crime e violência urbana: um projeto de pesquisa" (pp. 1O,
11 e seguintes), e o outro, denominado "Análise e elaboração de alguns
indicadores econômicos e sociais para o Estado de São Paulo - Índice
de segurança pessoal e da propriedade: indicadores de crime e violência", feito em 1987 para a Secretaria de Estado dos Negócios da
Fazenda. Mesmo decorrida uma década, verifica-se que o quadro do
problema pouco mudou.
2.

2QOBJETIVO: IMPLANTAÇÃO DA POLICIA COMUNITARIA:

A fixação deste objetivo é sustentada na Justificativa da seguinte
maneira: "... requer comando único em cada unidade de polícia territorial com harmonia de horário (sic), de modo a propiciar relacionamento
comunitário permanente, pois só assim se pode chegar à formação da
tão almejada polícia comunitária, em que o policial seja entrosado com
os habitantes da área de sua atuação e a população conheça os agentes
policiais incumbidos de sua segurança.". O horário de serviço é atualmente uma das coisas mais criticáveis na polícia judiciária.
Na Exposição de motivos à Proposta, o item II - Polícia
Comunitária, assim se apresenta: "A concepção de polícia comunitária
vem se desenvolvendo em vários países, não como uma panacéia, mas
como um modo democrático e eficiente de atuação policial no combate à
criminalidade. Ela assenta em três idéias básicas:
- estreita conexão entre polícia e cidadão, que encoraja a colaboração e a mútua responsabilidade na persecução da ordem social;
- organizações policiais mais descentralizadas, participativas e
mais flexíveis do que o tradicional sistema hierárquico paramilitar;
- agentes policiais treinados e valorizados como promotores de
decisões criativas... Pois bem, a Proposta de Emenda à Constituição,
ora submetida a Vossa Excelência, não cria uma polícia comunitária,
... a polícia comunitária não se constrói e se implementa de uma hora
para outra. É um processo longo e demorado. Mas, por certo, que nunca
se dará nenhum passo importante na sua direção com uma duplicidade
policial que não se entrosa ... ".
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Note-se que o enfoque dado à polícia comunitária baseia-se no
seguinte:
- unificação, para que haja entrosamento entre a prevenção e a
investigação, e a partir daí construir-se a polícia comunitária;
- a viabilidade da polícia comunitária depende da estrutura da polícia, ou seja, do formato das suas linhas hierárquicas: descentralizadas e
civis.
Na verdade, a polícia comunitária ou, tecnicamente, o modelo
comunitário de prevenção, independe de emenda à Constituição ou de
lei, até porque sua implementação não tem necessário caráter estrutural e
sim comportamental, por meio de estratégias operacionais desenvolvidas
com esse fim. Tanto é assim que a própria Exposição de Motivos, no item
II, nº 7, reconhece, e é fato, que no articulado da Proposta de Emenda
à Constituição não existe qualquer menção à polícia comunitária.
Outro equívoco evidente foi vincular, de forma cabal, a polícia
comunitária ao trabalho investigativo, destinando-a à Polícia Civil, judiciária, quando a boa doutrina indica que o modelo está muito mais ligado à prevenção, conforme se demonstrará mais adiante. Essa premissa
falsa levou à conclusão, insubsistente, da necessidade de transferir
quadros e funções da Polícia Militar para a Polícia Civil, pois só assim
seria possível implantar a polícia comunitária.
Para desfazer o engano, inicialmente é necessário deixar claro que a
polícia comunitária é denominação vulgar do modelo comunitário de
prevenção ("Delito, insegurança do cidadão e polícia" - José Maria Rico
e Luís Salas, pp.191 a 262), que ao lado dos modelos: social, punitivo,
médico-terapêutico e mecânico compõe o universo doutrinário, até hoje
conhecido, da prevenção das infrações contra a ordem pública. Por sua
vez, a prevenção comunitária tem como fundamento a colaboração
entre as pessoas da própria comunidade e dessas pessoas para com a
Polícia, em prol da segurança pública. O modelo requer programas
permanentes de informação e educação, executados de três maneiras:
- campanhas publicitárias visando alertar as pessoas para a
questão de segurança, especialmente quanto ao "modus operandi" nas
infrações mais comuns na área e as maneiras de preveni-las;
- patrulhas de vizinhos que, voluntariamente, se revezam vigiando
o bairro e avisando a Polícia sobre qualquer atitude suspeita ou perigo à
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segurança. Essa forma de atuação, que não é utilizada no Brasil, propiciou nos EUA os desvios praticados pelas chamadas patrulhas de vigilantes, que passaram, à revelia da lei, a praticar atos de polícia;
- comitês de bairros voltados a estimular as pessoas para que identifiquem os problemas de segurança locais e se reúnam com a Polícia
visando trocar informações. No Brasil, esses comitês foram denominados Conselhos Comunitários de Segurança (CONSEG) ou Conselhos de
Segurança de Bairro (CONSEB), que, em razão da carência de meios da
nossa Pol1cia, acabaram por se transformar em comitês de apoio material, principalmente no reparo de viaturas, e de pedidos de atuação policial
que muitas vezes não podem ser atendidos.

3. CONCLUSÃO QUANTO AOS OBJETNOS
Os objetivos da Proposta de Emenda à Constituição, apresentada
pelo Governo, como entrosamento entre os trabalhos policiais de prevenção e de investigação de delitos e implantação da polícia comunitária, estão corretos e são factíveis.
Contudo, a Proposta de Emenda à Constituição não representa a
melhor maneira de atingi-los, pelas seguintes razões:
- a Proposta apresenta modificações estruturais de profundidade
incompatível com os objetivos, pois acrescenta uma série de conseqüências residuais que acabarão por piorar os serviços policiais;
- ainda que a Proposta sofresse ajustes, a mistura dos estatutos (carreiras) das duas Polícias geraria inúmeras pendências de seus integrantes
contra o Estado, com elevado custo para os cofres públicos, a exemplo
do que até hoje ocorre com o pessoal das antigas Força Pública e Guarda
Civil;
- é possível atingir os objetivos pretendidos, mediante a edição de
normas infraconstitucionais, algumas até ao alcance do Poder Executivo
estadual, dispensando-se todos os inconvenientes do trâmite de uma
Proposta de Emenda à Constituição.
Assim, pelos custos sociais e materiais elevados, a prudência e o
bom senso recomendam que se busque uma linha alternativa à proposta
de emenda à Constituição Federal.
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4. LINHAS ALTERNATNAS À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO:

a. Quanto ao entrosamento entre as Polícias Civil e Militar:
- no plano organizacional: realinhamento dos órgãos de direção e
de apoio, especialmente no tocante às atividades administrativas, com
efetivo racionalizado e compartilhado das duas Polícias;
- no plano operacional: disciplinar o § 7º, do art. 144, da
Constituição Federal, dirimindo dúvidas quanto à competência de cada
Polícia e estabelecendo parâmetros de trabalho conjunto;
- no plano administrativo: estabelecer padrões comuns quanto a
ensino, instrução, horários de serviço. Os bancos escolares deverão se
constituir no melhor catalisador para a almejada integração operacional.
b. Quanto ao policiamento comunitário (modelo comunitário de
prevenção):
- implementar campanhas publicitárias de segurança, utilizando
também os veículos de comunicação de massa, especialmente a televisão;
- reestudar os Conselhos Comunitários de Segurança (CONSEG), visando dinamizá-los;
- desenvolver, por meio da Polícia Militar, o policiamento comunitário de prevenção, a ser executado por um Corpo de Policiamento
Comunitário, formado por policiais_ militares escolhidos, treinados e
empregados nessa atividade, em cada bairro das regiões metropolitanas,
tornando a interação Polícia/Comunidade constante e duradoura. Cabe
esclarecer que Corpo de Policiais Comunitários é simples denominação
para designar o conjunto de policiais empenhados na atividade, aproveitando-se a atual estrutura de execução, sem criar novos escalões, que
ensejariam despesas e burocracia.
Os Conselhos de Segurança de Bairro (CONSEB) implantados pela
Polícia Militar na cidade de Ribeirão Preto oferecem o suporte
necessário no campo experimental, pelos resultados obtidos. Trata-se de
nma experiência que merece ser conhecida e aperfeiçoada.
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III - ANÁLISE DE OUTROS ASPECTOS DA PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO
1. REEDIÇÃO DA PROPOSTA DA COMISSÃO PROVISÓRIA DE
ESTUDOS CONSTITUCIONAIS

A Proposta de Emenda à Constituição ora examinada guarda muita
semelhança com o Anteprojeto Constitucional resultante dos trabalhos
da Comissão Provisória de Estudos Constitucionais, que, em 1986, no
tocante à organização policial estadual, prescrevia:
"Artigo 416 - Compete aos Estados a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através da polícia
civil, subordinada ao Poder Executivo.
§ 1 Q - A polícia civil, além da função de vigilância ostensiva e preventiva que lhe competir, será incumbida da investigação criminal.
§ 2 Q - A polícia civil poderá manter quadros de agentes uniformizados.
Artigo 417 - Os Estados poderão manter polícia militar, subordinada ao Poder Executivo, para garantia da tranqüilidade pública, por
meio de policiamento ostensivo, quando insuficientes os agentes uniformizados da polícia civil e do corpo de bombeiros.
Artigo 418 - Observados os princípios estabelecidos neste Capítulo,
os Estados organizarão a sua atividade policial, de modo .a garantir a
segurança pública, utilizando os seus efetivos e equipamentos civis e
militares.
Artigo 419 - Os Municípios com mais de duzentos mil habitantes
poderão criar e manter guarda municipal como auxiliar da polícia civil.
Artigo 420 - Na hipótese do estado de alarme, de sítio, de intervenção federal ou de guerra, as forças policiais poderão ser convocadas
ou submetidas ao comando das Forças Armadas" (Subsecretaria de
Edições Técnicas do Senado Federal).
A propósito desse texto, o Professor Ney Prado, integrante daquela
Comissão, deu a seguinte explicação:
"O preconceito contra as Forças Armadas se comunicou às
Polícias Militares, talvez mais por puro motivo léxico - o serem 'militares' - do que lógico, o idêntico impulso de puni-las por seu suposto
envolvimento na manutenção do autoritarismo. Como é sabido, as
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Polícias Militares são forças auxiliares, de equipamento limitado e missão específica no campo de segurança pública, impossibilitadas de balançarem-se a vôos políticos, como até poder~a ocorrer em outros países
em que gendarmeria é um quarto ramo das Forças Armadas.
A pretexto de dirimir um 'conflito' entre as Polícias Civil e Militar,
o Anteprojeto desmantela as Polícias Militares e, praticamente, relega a
segurança pública a um segundo plano, pois não se poderia, sensatamente, ignorar a impossibilidade física de entregá-la totalmente à
Polícia Civil...
O artigo 416, § 1 ~ do Anteprojeto, transfere à Polícia Civil a vigilância ostensiva e preventiva exercida pelas Polícias Militares, que
poderão ser mantidas, suplementarmente, se assim o desejarem os
Estados (art 417).
A extinção era o objetivo inicial da Comissão. Acabaram ficando,
apenas, como tropa de choque e auxiliar no policiamento ostensivo. O
preconceito, em última análise é contra o militar, que não se consideraria "apto", enquanto militar, para exercer a função policial plena, não
obstante ser esta a prática geralmente estabelecida entre os países da
Europa Ocidental.
·
Na própria Comissão não faltaram os que denunciaram o preconceito, como Luís Eulálio de Bueno Vidigal Filho e Miguel Reale Júnior,
mas os absurdos acabaram ficando, "punindo" as Polícias Militares,
enquanto instituições, que tanta utilidade, patriotismo, senso de dever e
abnegação já demonstraram em sua história secular. .. " (Os notáveis
erros dos notáveis, pp. 26 a 28).
Embora com forma pouco diferente, mas sob o mesmo argumento:
o "conflito", tanto a Justificativa quanto o Ofício GG.MC. nº 115/97 e a
Exposição de Motivos à Proposta de Emenda à Constituição, em conteúdo, confirmam as explicações do Professor Ney Prado e demonstram sua
atualidade. Não se trata aqui de interpretação, mas de constatação, a partir dos seguintes excertos:
- do Oficio GG.MC. nº 115/97:
"... durante cerca de vinte anos, contaminou-se de um militarismo
sem nenhum .controle da sociedade.". Inexiste tal controle na Polícia·
Civil.
- da Exposição de motivos:
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"... com a entrega à Polícia Civil das funções policiais de combate
à criminalidade ... organização policial de caráter estritamente civil...

Institui, por isso, na Polícia Civil, um corpo de polícia preventiva uni!ormizada... "
" ... os policiais do corpo de polícia preventiva e ostensiva não
devem ter características militares ou paramilitares. Há de ser civis ... "
" ... E é evidente que elas não poderiam concentrar-se na instituição policial militar. .. o que se retira dela, pela Proposta de Emenda
Constitucional, é o policiamento preventivo de combate à criminalidade,
o policiamento de rua ... "
"... a polícia militar pode até continuar com algumas de suas características militarizadas, como, por exemplo, seu adestramento. disciplinar. .. "
- da Justificativa:
"... consagrou a deformação gerada especialmente em 1970 pelo
regime militar. .. "
" ... a proposta de emenda encerra a unificação da ação policial
nos seus aspectos de polícia judiciária, polícia investigativa, polícia preventiva especializada e polícia ostensiva, concentrada na polícia civil... "
"... Restitui-se, com a proposta, à polícia militar, como força pública de choque e de manutenção da ordem pública... "
" ... eliminar o foro especial para o processo e julgamento dos
crimes praticados por policiais militares... "
Ocorre que a democrática e soberana Assembléia Nacional
Constituinte rejeitou tal idéia e manteve a tradicional competência de
polícia ostensiva das Polícias Militares, função secular e razão principal
de sua existência. Assim, a Constituição não consagrou qualquer deformação, mas sustentou a prevenção como atividade das milícias, recusando, por absoluta impropriedade, a transferência dela para a polícia judiciária, cujo caráter é nitidamente investigativo e auxiliar repressivo, não
se mantendo, tecnicamente, argumento em contrário. Resgatar o ideário
da Comissão Provisória de Estudos Constitucionais seria um retrocesso
para a sociedade.
Lembre-se que os Constituintes anteviram a crítica à dualidade
policial, aliás, à multiplicidade de Polícias, pois são 05 (cinco) ao todo, e
como solução determinaram que a lei - art. 144, § 7º - discipline o
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funcionamento harmônico do sistema formado por todas essas
Polícias, algo que, até o presente momento, não foi realizado, como se
afirmou linhas atrás. Sem a lei não há sistema e, portanto, não se pode
ir contra a Constituição ou mesmo tentar alterá-la, quando seu mandamento, até os dias de hoje, não foi cumprido na totalidade.
2. RESSURGIMENTO DA "SEGURANÇA INTERNA", FIGURA
CONSTITUCIONAL EXTINTA EM 1988
A Proposta de Emenda à Constituição apresentada pelo Governo do
Estado prevê a seguinte redação para o§ 7º, do art. 144, da Constituição:
"§ 7 Q - Às polícias militares, instituídas para a manutenção da ordem
pública e segurança interna nos Estados ... " (grifou-se). Ressuscitada
estaria a figura da "segurança interna" abolida pela Carta promulgada em
1988.
A segurança interna constava então no § 4º, do artigo 13, da
Constituição de 1967, outorgada pelo governo militar, constituindo fonte
da Lei de Segurança Nacional e respaldando ampla doutrina desenvolvida pela Escola Superior de Guerra.
O conceito de segurança interna, segundo a literatura da Escola,
consiste na "garantia, em grau variável, proporcionada à Nação, principalmente pelo Estado, por meio de ações políticas, econômicas, psicossociais e militares, para, superando os antagonismos, no âmbito interno
do País, conquistar e manter os Objetivos Nacionais Permanentes"
(Doutrina, Escola Superior de Guerra, p.189). Trata-se, portanto, de
mecanismo de proteção do Estado contra antagonismos internos, que
habitualmente são visualizados nos movimentos sociais.
Ao se considerar os movimentos sociais, com suas inevitáveis ramificações políticas, antagônicos ou adversários do Estado e não mais
como forma legítima de apontar problemas sociais e pressionar pelas
soluções, surge a necessidade de criar organismos especiais para enfrentá-los, ou seja, tropas específicas para tal destinação, conforme salientou
o Coronel da Reserva PM Hermes Bittercourt Cruz, ao Jornal da Tarde,
da seguinte maneira: " 'o modelo de segurança do governador Covas
defende o Estado, e não o cidadão'. E dá exemplos: como Covas
gostaria, como propõe em seu projeto, de deixar a PM aquartelada,
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pronta para agir como força de choque, 'o modelo ficaria sendo do tipo
da Polícia Especial de Filinto Müler no Estado Novo'. Critica: 'Hoje, o
Comando de Choque participa do policiamento ostensivo. ' Por isso,
entende o coronel, 'manter uma tropa de 2,5 mil homens pronta para
sair apenas na repressão de manifestações seria um grande retrocesso. "
(Jornal da Tarde, dia 12/05/97).
Nesse sentido, há de se considerar ultrapassado o enfoque da
Proposta em relação aos movimentos sociais, cujas manifestações públicas são tratadas primeiro pelo policiamento preventivo da área, pois
geralmente manifestantes e policiais se conhecem, o que facilita o diálogo. Num segundo momento, esgotadas as possibilidades da solução pacífica e, caso a manifestação interfira na ordem pública - note-se que é
dispensável o conceito de segurança interna ·, é que se aciona a tropa
de choque para tomar medidas legais de força. Porém, seria um claro
desperdício deixar essa tropa aquartelada, esperando por ocasiões
esparsas, daí empregá-la quotidianamente no policiamento ostensivo preventivo.
Isso, outra vez mostra que a Pi·oposta se equivoca, ao separar o
policiamento ostensivo preventivo da preservação da ordem pública
e, mais ainda, quando tenta reviver a figura da segurança int~ma, de difícil conjugação com ideais democráticos.
3. INDEFINIÇÃO DO ESTATUTO: MILITAR OU CIVIL?

Embora toda a retórica que sedimenta a Proposta de Emenda à
Constituição seja antimilitar, por isso extinguiu a Justiça Militar estadual
(art. 1º da Proposta), fica intocado o estatuto militar (carreira, deveres e
direitos) dos policiais militares mantido no art. 42 da Constituição
Federal, deixando assim indefinida a questão.
Observe-se a confusão de idéias contida na seguinte afirmativa:
"Na verdade, para o exercício de polícia de manutenção da ordem
pública e da segurança interna do Estado, a polícia militar pode até
continuar (sic) com algumas de suas características militarizadas, como,
p. ex., seu adestramento disciplinar mais rigoroso de combate a situações de emergência, e também para cumprir seu papel de força auxiliar e reserva do Exército. Mesmo assim, contudo, deve ser basicamente
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uma instituição policial, prevalecendo a natureza civil da função de
pol{cia ". (grifou-se) (Exposição de Motivos, item II, nº 11)
Ora, não há como manter a obrigação de força auxiliar e reserva
do Exército, a denominação de polícia militar, o estatuído no art. 42
da Constituição Federal e muito menos o "adestramento disciplinar
mais rigoroso", sem a Justiça Militar. A disciplina militar emanada dos
regulamentos militares, que é cultura de disciplina e não a retórica disciplinar da Administração Pública civil brasileira - existente apenas no
papel - só se sustenta complementada pela legislação penal e processual
penal militar, e para tanto impõe a existência de Justiça Militar, no mínimo em 1ª instância, capaz de exercer integralmente a jurisdição, mercê
do conhecimento intrínseco das peculiaridades da hierarquia e da disciplina militares.
A pura e simples extinção da Justiça Militar estadual é contraditória
com o articulado da Proposta, apesar de coerente com o discurso justificativo. É possível perceber o desejo que a instituição tenha algumas
características militares, úteis para a segurança interna, porém, considerando-as incompatíveis com o trabalho de polícia. Há então outra
inconsistência na Proposta quando destina à Polícia Militar os policiamentos de trânsito, florestal e de mananciais, rodoviário e serviços de
bombeiros, pois o texto faz entender que a segurança interna, ou o controle dos movimentos sociais, seja tarefa de militar, ao passo que policiamento seria tarefa de civil.
Ora, se o militar, por ser militar, não é apto para a polícia pre-

ventiva criminal, também não o seria para as demais modalidades
de polícia, sendo útil apenas para a repressão dos eventuais excessos
dos movimentos sociais. Com a devida vênia, a Proposta de Emenda à
Constituição, no tocante à questão militar, não conseguiu distinguir entre
estatuto e atividade, gerando confusão que, pela honestidade de propósitos, urge desfazer.
Desde a antiga Roma sabe-se, com certeza, que a polícia de ordem
pública, preventiva e ostensiva, é feita por forças militares ou militarizadas:
"Para combater o aumento da criminalidade, os romanos criaram um
c"'rpo de soldados destinados a vigiar a wna urbana durante o período
noturno, a fim de evitar a concretização dos delitos". (O Estado de São
Paulo, 02Jun89)
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No principado de Augusto, em Roma, "além da guarda pretoriana,
havia três 'coortes da cidade', "urbanae coortes," recrutadas entre
cidadãos e que formavam uma polícia militar. Havia ainda sete "coortes
de bombeiros," nas quais podiam ingressar libertos. Tanto a polícia
como os bombeiros tinham prefeitos próprios". (História de Roma, M.
Rostovtzeef, p. 169)
A partir da Revolução Francesa e no Primeiro Império, já no século
XIX, houve a grande expansão do modelo policial-militar, introduzido nos
países conquistados por Napoleão Bonaparte durante suas campanhas.
Deu-se dessa forma a difusão das gendarmeries, que se espalharam por
todos os continentes.
A Inglaterra, embora não ocupada por Napoleão, reconheceu as virtudes do modelo policial francês, tanto que Robert Peel, ao estruturar a
"Metropolitan Police" de Londres, enunciou, em 1829, as bases de sua
organização: "la polida deve ser estable, eficaz y organizada militarmente, bajo del control del gobierno" ("Como razona la polida moderna," Raymond E. Clift, p. 30), conhecidas como "Princípios de Peel",
que impulsionou nos países anglo-saxões o modelo policial paramilitar,
híbrido de organização militar com "status" civil.
A diferença básica entre os modelos reside no estatuto do agente,
que abrange deveres, direitos e garantias, enfim a sua carreira.
A investidura militar é explicada melhor, alinhando-se, como suas
razões, o seguinte:
- estruturais: permitindo as subdivisões necessárias à organização
de efetivos armados, hierarquizados e controlados, de forma a propiciar
estabilidade interna e eficiência nas operações policiais;
- morais: traduzidas numa disciplina rígida, onde impere o senso
do exato cumprimento do dever, expresso em lei;
- estéticas: destacando-se o uso do uniforme, a correção nos gestos
e atitudes e o cerimonial militar;
- funcionais: com o uso da ordem unida e outras técnicas militares
indispensáveis ao emprego do grupo em situações críticas, além do
1nanuseio de armas e equipamentos.
Essas características, não encontradas num órgão civil, são freios
poderosos de estabilidade interna e imprescindíveis para que o Governo
controle a Polícia. O Estado de São Paulo, na gestão atual e na época do
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Governador Franco Montoro, teve experiências de descontrole do Órgão
policial civil, tanto por questões salariais como por rejeitar correição que
o Poder Judiciário faria em seu presídio, que só não foram mais graves
pelo efeito moderador da Polícia Militar.
Outro aspecto, comumente invocado, contra a investidura militar é
de que ela propicia o emprego de táticas militares no policiamento, a
exemplo do cerco, da tomada de áreas, da eliminação em série de marginais, do uso de armamento e equipamentos pesados etc. Na verdade,
estas nada têm a ver com a investidura do militar de polícia. Prova disso
é que a Polícia Civil, embora não possua estrutura nem estatuto militar,
comumente emprega táticas militares em suas operações.
Jorge da Silva, nas "Considerações sobre o Sistema de Segurança
Pública", p. 7, afirma: "a expressão 'natureza civil' parece referir-se ao
estado (status) das instituições e dos policiais individualmente considerados, e não propriamente à ideologia, às estratégias e táticas empregadas
nas atividades policiais. Com efeito, por si só, o fato de uma instituição ter
'status' civil não significa que ela esteja infensa à ideologia militar do
'combate' ao 'inimigo', da monitoração das 'forças adversas', das estratégias de 'guerra', da eliminação rápida dos conflitos, da busca da ordem
absoluta, da não-seletividade da força para a destruição do 'inimigo', das
táticas dos 'cercos', das 'blitzen', dos arrastões, da 'tomada' e 'ocupação'
de 'territórios'. Como tem sido notório essa ideologia, essas estratégias e
táticas têm sido compartilhadas pelos policiais brasileiros, independentemente de serem civis ou militares".
Há que se distinguir sempre entre organização, investidura e
ideologia, esta independe das outras e constitui o conjunto de idéias que
orienta a atividade.
4. OS CONTROLES SOBRE A POLÍCIA MILITAR

O Ofício CG.MC. nº 115/97, à p.2, afirma sobre a Polícia Militar:
" ... durante cerca de vinte anos, contaminou-se de um militarismo sem
nenhum controle da sociedade...". (grifou-se). Tal assertiva faz coro
com o estereótipo criado por setores adversos à Polícia Militar, que vêem
a solidez da sua estrutura como um mal. Talvez entendam que o setor
público não deva estar bem organizado.
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Lembre-se que, por iniciativa do próprio Governo do Estado de São
Paulo, o Instituto de Administração da Faculdade de Economia e
Administração da Universidade de São Paulo (IA-FEA-USP), ao
realizar, em 1988, o Diagnóstico Operacional de Projeto de Reforma
Administrativa para a Secretaria Especial de Coordenação de Programas,
através de trabalho técnico-científico sobre "Resumo dos Principais
Pontos Críticos da SSP", concluiu, à p. 13, que: "Não há dúvida de que
a Polícia Militar, mesmo possuindo problemas na área, apresenta um
padrão de gestão BASTANTE SUPERIOR à média da Administração
Pública brasileira". (grifou-se)
O Governador Franco Montoro, insuspeito para avaliar a
Instituição, ao deixar o Governo do Estado de São Paulo, disse estar
admirado com sua organização e confiança que seus serviços inspiram,
"Olha, talvez a Polícia Militar tenha sido a mais agradável surpresa no
governo" ("Os três segredos," José Hamilton Ribeiro, p. 134).
Na realidade, a estrutura e os atos da Polícia Militar estão sob o

controle do governo civil, fiscalizada pelo Tribunal de Contas do
Estado, seguindo as normas administrativas gerais do Governo, com
o Ministério Público controlando externamente seus atos, que também
sofrem correição do Poder Judiciário, coisas que a Corporação jamais
rejeitou. Portanto, não lhe cabe a pecha de "Organização incontrolável".
Por certo sua estrutura é forte, porque foi construída com muito trabalho ao longo de séculos e está fundamentada em valores sólidos. Se nos
dias de hoje, por vezes, ocorrem falhas, é justamente porque alguns dos
seus integrantes se afastam dos princípios basilares da Instituição.
Entretanto, pela sua peculiaridade, ela não tarda em puni-los, conforme
comprova a Ouvidoria da Polícia, a qual confirma em seus estudos o grau
de fiscalização e controle interno exercido na Corporação, muito mais
proficiente e producente do que em organizações análogas, configurando

a Polícia Militar como o órgão mais fiscalizado da Administração
Pública, inclusive por ser o seu segmento mais visível pela população.
5. A PROMESSA DE REFORMA DA POLÍCIA CIVIL
"Não são suficientes, contudo, as providências previstas na
Proposta de Emenda Constitucional. Se esta for aprovada, a polícia
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civil também precisará sofrer profunda reforma para ser adequada
ao novo sistema, o que requer providencias complementares, mediante
lei estadual ordinária e decretos executivos" (grifou-se) (Exposição de
Motivos à Proposta de Emenda à Constituição, item VI, nº 15).
Esta afirmação contida na Exposição de Motivos levanta a seguinte
questão: se a segurança pública é reconhecidamente sistêmica, porque só
se propõe alteração em apenas um dos seus segmentos - a Polícia Militar
- embora se afirme que o outro segmento - a Polícia Civil - também precisa de profunda reforma? Quais seriam as bases dessa reforma?
Logicamente, pelo menos as linhas gerais da "profunda reforma" da
Polícia Civil teriam de estar junto com a Proposta para a Polícia Militar,
sob pena de se fracionar a política de segurança pública, contrariando o
próprio programa eleitoral que aponta para soluções conjuntas, interação,
enfim, harmonia nas atividades policiais. O esvaziamento profundo das
funções da Polícia Militar, em benefício da Polícia Civil, sem que se
diga objetivamente como seria essa nova Polícia Civil, permitindo, desde
logo, que a sociedade possa entender no todo a mudança e opinar se é
isso que ela realmente quer, não se coaduna com o momento político
democrático que, felizmente, hoje vivemos.
Na realidade, para a Polícia Militar sugerem-se medidas graves
e objetivas. Para a Polícia Civil, afirma-se a necessidade de reforma
profunda, mas não se apresenta nenhuma proposta efetiva.
6. AS INJUSTAS REGRAS DE TRANSIÇÃO CONTIDAS NA PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Não poderíamos deixar de consignar, no presente trabalho, por
compromisso com a verdade, um outro aspecto da Proposta, que causou
mal estar na Corporação, que foram as regras de transição do modelo
vigente para o proposto, particularmente quanto ao aproveitamento de
pessoal da Polícia Militar pela Polícia Civil, porque afrontou a dignidade
de homens que juraram defender a sociedade, inclusive com o sacrifício
da própria vida e que têm honrado, permanentemente, esse juramento.
Diz o art. 3º, §§ 1º e 2º, da Proposta de Emenda à Constituição:
" § 1 Q Os praças da polícia militar poderão optar pelo corpo uniformizado da polícia civil, na forma prevista em lei estadual, submeti-
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dos à prova de seleção de capacidade e idoneidade, vedada a admissão de policiais com precedentes judiciais criminais.
§· 211 - No praw previsto neste artigo, os excedentes do efetivo da
polícia militar, previsto no § 811 do art. 144 com a redação dada por esta
Emenda Constitucional, serão excluídos do serviço ativo da corporação,
se tiverem antecedentes criminais, ou serão agregados a um quadro
suplementar sujeito à extinção, se não tiverem antecedentes
desabonadores nem optarem pelo corpo uniformizado da polícia civil e
nem forem aprovados em provas de seleção interna de permanência e
confirmação no serviço ativo da corporação." (grifou-se)
O texto causou grande repercussão negativa no seio da tropa, como
um forte agravo. Constatou-se que se consideram, em regra, incapazes e
inidôneos os policiais militares, que o próprio Estado aprovou em concursos públicos, de lisura inquestionável, e formou em cursos de qualidade reconhecida por todos aqueles que os conhecem.
Os direitos e garantias constitucionais que se inserem no artigo 5º da
Constituição Federal, são assegurados também aos policiais militares.
Considerados, no todo, culpados pelos erros de alguns, estariam os militares estaduais obrigados à prova de idoneidade e de capacidade para
ingressar na Polícia Civil, cujos integrantes são, em princípio, considerados pela Proposta todos idôneos e capazes, porque silencia e não lhes
exige prova alguma de seleção, apesar de os números do Relatório Anual
de Prestação de Contas - 1996 da Ouvidoria da Polícia atestarem, reiteradamente, uma outra realidade, onde a Polícia Militar, com efetivo de
77.374 pessoas, recebeu 36,1 % do total de queixas da população, sendo
31,3 % a respeito da falta de policiamento e não atitudes de policiais,
enquanto a Polícia Civil, com efetivo de 33.748 pessoas, recebeu 63,9%
das queixas, numa proporção 04 (quatro) vezes maior que a polícia ostensiva. Justo a polícia judiciária que trabalha, principalmente, na feitura de
inquéritos, em circunstâncias mais amenas e na serenidade dos cartórios.
Todavia, na seqüência dessa impressionante exigência surgem outras: as provas de antecedentes judiciais criminais e de antecedentes
desabonadores. Ora, quem conhece a polícia sabe bem que os processos
administrativos e judiciais são uma constante na vida dos policiais militares, pois constituem imprescindíveis instrumentos de controle dos
atos de polícia.
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Costuma-se dizer que toda vez que o policial é obrigado a usar o
revólver, o cassetete e, em muitas ocasiões, até a caneta, acaba por sofrer
processo para verificar a legalidade do seu ato, sendo natural que, ao
longo de décadas de serviço, os policiais acumulem processos em seus assentamentos, obrigatoriamente concluídos com a respectiva absolvição ou condenação. Se condenados, são punidos até com a expulsão. Se absolvidos, à
luz da Constituição, não se pode considerar os processos como
"antecedentes", muito menos desabonadores, vez que ganharam a condição
de coisa julgada ou ato jurídico perfeito. Assim, não se vislumbra a viabilidade dessa "prova de antecedentes judiciais criminais e de antecedentes
desabonadores" a que se refere a Proposta, verdadeiro estigma a ser rejeitado.
IV - PROPOSTAS DA COMISSÃO

Ao final do prazo de 30 dias, determinado pelo Excelentíssimo Sr.
Comandante Geral, ·na Nota para Boletim Geral nº PMl-005/02/97, de
29 de abril de 1997, a Comissão, tendo examinado as sugestões vindas
de toda a Corporação, inclusive dos inativos, bem como o rol de obras e
documentos constantes da bibliografia deste Relatório, decidiu formular
suas propostas agrupando-as em três conjuntos:

1. propostas para atingir os objetivos enunciados pelo Governo,
considerados como linhas da política governamental;
2. propostas para a Polícia Militar;
3. propostas para o sistema de segurança pública.
Para auxílio e aprofundamento dos estudos foram nomeadas 06
(seis) Subcomissões destinadas a examinar, dentro dos parâmetros propostos pela Comissão, no prazo de 30 dias, os seguintes temas: policiamento comunitário de prevenção; reciclagem e instrução permanente dos
policiais militares; supervisão e controle das atividades de polícia ostensiva e preservação da ordem pública; perfil sócio-econômico do policial
militar e remuneração; horário do serviço operacional do policiamento
de área; atualização do Regulamento Disciplinar (R-2-PM).
É de ressaltar que os trabalhos desta Comissão vêm na seqüência de
inúmeros outros, anteriormente realizados pelos órgãos da Corporação,
inclusive o estudo da Mckinsey & Company Inc., que acabou não sendo
implementado por falta de recursos financeiros.
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1. PROPOSTAS PARA ATINGIR OS OBJETNOS ENUNCIADOS PELO
GOVERNO:

a. Disciplinar o § 7º, do art. 144, da Constituição Federal, dirimindo dúvidas quanto às atribuições de cada Polícia e estabelecendo
parâmetros de organização e funcionamento, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades isoladamente e em conjunto. O desentrosamento e os atritos são maiores no Brasil, não por causa da dualidade
policial e sim pela ausência de legislação específica para tratá-los, eis
que, decorridos nove anos da promulgação da Carta Magna, até hoje não
foi cumprido o mandamento constitucional previsto no § 7º, do art. 144,
urgindo esforços junto ao governo federal e ao Congresso Nacional, no
sentido de fazê-lo.
b. Realinhamento dos órgãos de direção e de apoio similares nas
Polícias, especialmente no tocante às atividades administrativas de apoio
(pessoal, ensino, logística, comunicações), no sentido de entrosá-los e,
em seguida, integrá-los com efetivo racionalizado e compartilhado pelas
duas Polícias (O grupo de estudo designado pelo Decreto nº 41.728, de
23Abr97, e Resolução nº SSP-131, de 25Abr97, está tratando deste
assunto). O Programa de Governo previa "Um Departamento Integrado
de Desenvolvimento de Recursos Humanos, na Cúpula da Secretaria de
Segurança Pública", o que não foi ainda implantado (Um Governo para
São Paulo, propostas setoriais, p. 27).
e. Compatibilização das áreas de atuação das Organizações
Policiais Militares (OPM) da Capital com as áreas dos Distritos
Policiais (DP), buscando maior integração entre as Unidades
Operacionais das Policias, nas respectivas áreas de atuação no Município
de São Paulo. A Polícia Civil conta, na Capital, com 08 (oito) Delegacias
Seccionais, integradas por 103 (cento e três) Distritos Policiais. Destes,
10 (dez), embora criados em 1987, ainda não foram instalados, havendo
ainda 20 (vinte) outros que fecham à noite e aos domingos. A Polícia
Militar, por sua vez, possui na Capital 05 (cinco) Comandos de
Policiamento de Área, os quais, redivididos em Batalhões, somam um
total de 59 (cinqüenta e nove) Companhias de Policiamento.
Ressalte-se que essas Companhias contam com suas áreas territoriais
perfeitamente dimensionadas, enquanto que apenas metade das
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Delegacias Seccionais possuem seus Distritos Policiais com áreas devidamente delimitadas. Essa falta de compatibilização das áreas, que dependeria da conclusão dos estudos já existentes na Secretaria da Segurança
Pública, não impede que seja analisada, de imediato, a possibilidade da
reabertura dos Distritos Policiais que permanecem fechados no período
noturno e aos domingos, ou, pelo menos, seja reforçado o número de
plantonistas nas repartições policiais que permanecem em funcionamento,
haja vista a necessidade de agilização do registro de ocorrências e pronta
liberação do efetivo policial-militar, que retomaria mais rapidamente ao
patrulhamento, otimizando ambas as organizações e satisfazendo as
necessidades da população.
d. Fornecimento de informações criminais necessárias para
melhor planejamento operacional do policiamento ostensivo.
As ocorrências atendidas pela Polícia Militar não espelham integralmente a realidade dos índices de criminalidade, visto que há casos registrados diretamente nos Distritos Policiais.
Para a execução de planejamento operacional mais adequado e
próximo da realidade, há que se buscar e considerar o maior número de
informações disponíveis, fator indispensável para eficácia do trabalho
preventivo. Nesse sentido, seria essencial que os órgãos competentes da
Polícia Civil fornecessem à Polícia Militar informações sobre os registros de ocorrências nos Distritos Policiais. Observe-se que o fornecimento dessas informações não compromete as atividades investigatórias e
faz parte do Programa de Governo, inclusive junto à esfera federal (Um
Governo para São Paulo, propostas setoriais, p. 27).
Como alternativa, sugere-se a criação de uma Coordenadoria de
Informações Criminais sob a direção da Secretaria da Segurança Pública.
e. Padronização do regime de trabalho operacional das Policias
Civil e Militar.
A integração harmônica e a cooperação administrativa e operacional entre as Polícias Civil e Militar - de maneira que atuem, conjuntamente, em função da comunidade, proporcionando racionalização dos
esforços, economia dos custos e melhores resultados em termos de produtividade e qualidade dos serviços prestados, priorizando a prevenção foi uma das diretrizes estabelecidas pelo atual Governo logo no início da
sua gestão.
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O principal óbice para essa pretendida integração tem sido o
descompasso existente nos regimes de trabalho operacional estabelecidos pelas Polícias Civil e Militar, impedindo maior contato entre os componentes das duas organizações policiais.
A fixação de um único regime de escalas de serviços, com a direta
supervisão da Secretaria da Segurança Pública, possibilitaria, sem dúvida
alguma, atuação mais integrada e coordenada dos policiais civis e militares (Esta proposta deve ser analisada em conjunto com a prevista no
item 2, d, à página 38 deste Relatório)

f. Otimização dos registros de ocorrências policiais.
A duplicidade no registro inicial de ocorrências policiais feito pela
Polícia Militar, mediante o Boletim de Ocorrência da Polícia Militar
(BO/PM), e pela Polícia Civil, por meio do seu Boletim de Ocorrência
(BO), pode ser racionalizada.
O registro efetuado pela Polícia Militar tem dupla utilidade: a primeira, pela contribuição ao êxito da persecução penal, eis que representa o
relato do agente público que atendeu, de imediato, o fato delituoso e, assim,
viu "in loco" o acontecido, tendo, portanto, as melhores condições de
descrevê-lo. A segunda utilidade diz respeito aos controles administrativos
que a Corporação necessita ter sobre o desempenho operacional dos seus
componentes.
O registro da Polícia Civil é muito semelhante ao da Polícia Militar
prestando-se, habitualmente, a servir de base para a instauração do
inquérito policial. Na prática, o policial militar, ao atender a ocorrência
policial em que haja infração penal, lavra o BO/PM e a conduz ao
Distrito Policial da área, onde novo registro com idêntico teor é feito à
máquina ou por microcomputador (BO da Polícia Civil).
A otimização desse procedimento impõe duas perguntas: quanto
tempo as guarnições e respectivas viaturas da Polícia Militar ficam retidas nos Distritos Policiais, aguardando o registro policial civil? O
BO/PM não serviria, excetuados os casos de flagrante delito, para fundamentar a instauração do inquérito policial?
Para responder à primeira pergunta, a Polícia Militar procedeu ao
levantamento, durante um ano, apenas no Município da Capital, dos
casos em que as suas viaturas ficaram paradas nos Distritos Policiais por
tempo superior a 30 (trinta) minutos, excetuadas as conduções em flagrante delito, chegando-se aos seguintes números:
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Conduções sem
Flagrante

Total de Horas nos
DP

Conversão do Total de
Horas em Dias

39.294

78.905,49

3.288

Tais dados estatísticos abrangem apenas 05 (cinco) Comandos de
Policiamento de Área. Sabendo-se que a Polícia Militar tem 25 (vinte e
cinco) desses Comandos, incluídos os especializados, é possível projetar-se
que foram desperdiçados, em um ano, no Estado, mais de 15.000 (quinze
mil) dias/viatura/pessoal, parados nos Distritos Policiais, tempo suficientemente útil no atendimento de inúmeras outras ocorrências e também para o
exercício do policiamento preventivo. Observe-se que esses dados não
abrangem as ocorrências em que as viaturas permaneceram nos Distritos
por tempo inferior a 30 (trinta) minutos, período considerado razoável.
Quanto à segunda pergunta, é certo que pode ser baixada portaria e
iniciados os inquéritos policiais com base no registro feito pela Polícia
Militar, não sendo imperativa sua repetição na Polícia Civil. A abertura
do inquérito, como se sabe, pode ser feita a partir de notícia verbal ou até
da imprensa sobre a ocorrência de infração penal. No Estado de Minas
Gerais e mesmo em São Paulo, nos casos atendidos nas rodovias, é usual
a abertura de inquérito com base no registro policial-militar. Para
resolver a questão, basta determinar que:
- nas ocorrências de infrações penais em que não houver a lavratura
de auto de prisão em flagrante delito, a Polícia Militar, ao apresentá-las
nos Distritos Policiais, forneça cópia do BO/PM, retirando-se do DP no
tempo máximo de 30 (trinta) minutos;
- os inquéritos policiais, nesses casos, sejam iniciados a partir do
BO/PM.
g. Criação d1) Corpo de Policiamento Comunitário, formado pelo
conjunto de policiais militares treinados e empregados na atividade de
policiamento comunitário de prevenção, a ser desenvolvida em cada
bairro, inicialmente nas regiões metropolitanas (Grande São Paulo,
Campinas, Santos e São José dos Campos), propiciando maior interação
entre a Polícia e a Comunidade.
Este Corpo atuará, segundo a boa doutrina de polícia preventiva e
respeitadas as peculiaridades sociais do Estado de São Paulo, buscando
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recuperar a vida em comunidade e conscientizando a população sobre a
responsabilidade de cada um. O Corpo de Policiamento Comunitário
aproveita a atual estrutura de execução, sem criar novos cargos que ensejariam despesas e burocracia. Esta proposta é viável em curto prazo,
independendo de alterações legais, ficando ao alcance do Poder
Executivo implementá-la por meio de ato normativo.
2. PROPOSTAS PARA A POLÍCIA MILITAR:

a. Supervisão e controle das atividades de polícia ostensiva e
preservação da ordem pública. Eventuais falhas de fiscalização e controle que possam ocorrer, configuram um problema grave em qualquer
organização, mormente na Polícia Militar, que preza pela transparência e
seriedade em suas condutas. Tais desacertos devem ser estudados e corrigidos imediatamente, atacando-se as suas causas.
Merece particular atenção a excessiva rotatividade de Oficiais, que
dificulta o conhecimento mais acurado do desempenho profissional dos
policiais sob seu comando, bem como a valorização da situação
hierárquica dos Sargentos.
b. Atualização do Regulamento Disciplinar (R-2-PM), no sentido
de torná-lo mais consentâneo com as peculiaridades do policiamento
moderno, continuando a servir de esteio para a política administrativa da
Corporação, reavivando valores importantes, em cujo descuido está a
raiz da maior parte dos percalços que a Polícia Militar sofre. A retirada
das transgressões disciplinares obsoletas e em desuso na Corporação e a
introdução de outras transgressões relativas ao serviço de policiamento,
com a necessária ênfase de respeito aos direitos individuais e coletivos,
acompanhada pela redefinição das penas administrativas e ajustes no rito
da aplicação das punições, são os pontos principais que deverão ser abordados.
c. Reajuste no sistema de reciclagem e instrução permanente
dos policiais militares. Em razão de desvios no comportamento profissional, fora de sintonia com as diretrizes institucionais, mostra-se como
providência essencial e urgente, fazendo com que todo o efetivo melhor
compreenda e intemalize as modificações em processamento na Polícia
Militar. Feita a reciclagem do pessoal, caberá à instrução semanal de
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tropa pronta manter o novo padrão comportamental, no qual há de se
destacarem nos Manuais de Procedimento Operacional os pontos que
dizem respeito à proteção dos direitos e garantias fundamentais.
d. Reestudo do horário de serviço operacional do policiamento
de área. Um dos fatores que mais interferem no desempenho operacional é o horário de serviço do policiamento, cuja forma e carga horária
semanal, nunca inferior a 40 (quarenta) horas, devem se adequar às
demandas da sociedade em função dos índices de criminalidade. Não há
como falar em melhoria do desempenho, por meio de maior ação de presença e otimização dos recursos policiais, sem que antes se reestude o
horário de serviço.
Conforme proposta contida no item 1, e, p. 35, deste Relatório, também precisam ser revistos os horários de serviço na Polícia Civil, onde
há notícias de escalas generosas, que são sempre lembradas em prejuízo
dos horários cumpridos na Polícia Militar, motivo principal do êxodo de
policiais militares para aquele Órgão.
e. Definição do perfil sócio-econômico do policial militar e
remuneração - valorização profissional. Há de se estudar, cientificamente, o serviço policial para avaliar suas características e peculiaridades, definindo em seguida a justa contrapartida remuneratória. A
política salarial não pode estar fundada no quanto o policial militar precisa para sobre vi ver, mas no quanto vale o serviço que ele presta à
sociedade. Não cabe mais ficar pleiteando cesta básica, vale disso ou
daquilo, meros paliativos, que não resolvem o problema; ao contrário,
mascaram-no. Note-se que a Lei Complementar nº 731, de 26 de outubro
de 1993, que dispõe sob os vencimentos e vantagens pecuniárias das
polícias estaduais, não é cumprida em seus fins, sendo que, para sua
edição foram suprimidos direitos dantes conquistados.
O serviço policial, como atividade essencial do Estado, deve ser
tratado com a devida importância, pelo que representa para o equilíbrio
social, e não como um emprego qualquer, ou mesmo nivelado a outras
funções públicas, pois, diariamente, a sociedade exige mais segurança e
maior perfeição nos atos de polícia. Antes de propor soluções organicistas, é preciso examinar o lado humano do policial, suas condições de
seleção e de trabalho. A abordagem lúcida de Cees de Rover, Tenente
Coronel da polícia holandesa, em visita ao Brasil, tratando do assunto,
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merece ser aqui transcrita: "Rover disse às autoridades brasileiras que
não se pode escolher um policial pela altura ou força física, defendeu os
testes de QI e provas de história, geografia, direito público, civil e penal.
E alguém atalhou: com esses pré-requisitos (e acrescente-se: e os vencimentos pagos ao policial brasileiro), a adesão seria mínima. Rover
respondeu: 'que nível de policial vocês querem ter?'" (Folha de São
Paulo, 05Mai97, p. 2)
Em reiteradas oportunidades, o Cardeal Arcebispo de São Paulo D.
Paulo Evaristo Arns levantou a questão remuneratória dos policiais paulistas: "... as chacinas só serão contidas com uma polícia bem paga, bem
escolhida e bem orientada" (Folha de São Paulo, 17Mar95); "... a força
policial deveria ter uma remuneração maior. .. " (Folha de São Paulo,
21Ago96); "... policiais bem pagos... " (Folha de São Paulo, 25Ago96).
f. Implementação dos Projetos resultantes do diagnóstico feito
pela Mckinsey & Company, Inc.
Os projetos resultantes do trabalho de diagnóstico do Sistema de
Segurança e da Organização da Polícia Militar no Estado de São Paulo
devem ser implementados concomitantemente com as demais propostas
da Comissão.
O estudo da Mckinsey & Company, Inc., consultoria externa efetuada
em 1991, tem alto grau técnico e só não foi concluído em razão da ausência de verbas que o Estado deveria empregar na segurança pública, testemunhando que há muito tempo a Polícia Militar mostra vontade de aperfeiçoar seus serviços, mas esbarra em dificuldades fora do seu controle.
Mesmo incompleto, o exame do documento que contém o Resumo
dos Projetos demonstra a dimensão e a qualidade do trabalho que continua
atual para os dias de hoje e, a bem da segurança pública, não pode mais
continuar sem aplicação.
g. Emprego de conscritos na Polícia Militar. Apesar de ter conseguido nos dois últimos anos reduzir consideravelmente os claros existentes no seu efetivo, a Polícia Militar do Estado de São Paulo ainda
conta com mais de oito mil vagas a serem preenchidas, fato esse que
repercute diretamente no policiamento. Contraditoriamente, recentes
pesquisas divulgadas revelam que o desemprego está sendo considerado
a maior preocupação dos brasileiros. Como explicar então esse número
de vagas se a procura por emprego é tão grande?
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Ocorre que, dos candidatos a ingresso, apenas 10,4% (dez vírgula
quatro por cento) são aproveitados, considerando a média dos últimos 10
anos, havendo elevado número de interessados que não preenchem todas
as condições para o exercício da profissão policial-militar. Diante da
indefinição quanto ao futuro, problema que causa angústia a tantos dos
nossos jovens, o aproveitamento dos conscritos na Polícia Militar poderia permitir a esses jovens conhecer melhor a Organização, despertando,
nos vocacionados, o interesse por ela.
Destaca-se que tal medida não acarretaria nenhum prejuízo ao
serviço militar atualmente desenvolvido nas Forças Armadas, bem
porque, no ano passado, a título de exemplo, menos de 10% (dez por
cento) do número de jovens que se alistaram prestaram o serviço militar,
tanto que no final de 1996 o Estado-Maior das Forças Armadas manifestou-se favoravelmente à proposta.
O emprego dos conscritos nas Polícias Militares e Corpos de
Bombeiros Militares é viável, mediante edição de lei que permita, por
convênio entre a União e o Estado, à Corporação dispor desse serviço,
incorporando, preferencialmente, os soldados voluntários na utilização
da guarda de aquartelamentos, de presídios, de escolas, serviços administrativos internos e auxiliares na defesa civil.
As 21 (vinte e uma) prisões que o Governo do Estado está construindo, quando prontas, estarão carentes de pessoal para a guarda externa.
A Polícia Militar tem estrutura para treinar esse pessoal nos próprios
quartéis, a custos menores para o Estado, liberando dessas funções os
policiais formados para o policiamento, substituindo-os por conscritos
que prestariam relevante serviço à comunidade e teriam investidura temporária por dois anos, tempo em que a Corporação observaria na prática
aqueles com pendor para a carreira policial. A utilização de conscritos na
Polícia e no Corpo de Bombeiros é prática comum na Europa, exemplificando-se com a Gendarmerie e a Polícia Nacional francesas, os
Carabiniere e o Corpo Nazionale dei Vigili dei Fuoco italianos.

b. Redimensionamento do quadro de funcionários civis da
Polícia Militar.
A substituição do maior número possível de policiais militares
empregados em funções administrativas por servidores civis possibilitaria, sem dúvida, a ampliação das atividades de polícia ostensiva e de
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preservação da ordem pública. Por essa razão, o redimensionamento do
quadro de servidores civis que prestam serviços na Polícia Militar, com a
conseqüente autorização para a realização de concurso público visando o
provimento dos cargos e de processo seletivo para preenchimento das
funções-atividades, seriam medidas de elevado interesse público
(Proposta tramitando na SSP, desde 1995).

i. Implantação de postos de Polícia Ostensiva e a adaptação das
instalações da PM para atendimento ao público, ampliando o número
de locais de prestação de serviço, capazes de, em período integral, atender ocorrências administrativas (trânsito, etc.) e de infrações penais,
lavrando o BO/PM correspondente. Esta medida deve ser acompanhada
de ampla campanha de esclarecimento à população, incluindo novo "lay
out" para que as pessoas visualizem de longe o serviço, além de indicação e atualização do Guia de Serviços da Polícia Militar.
Sintonizar, primeiramente na Capital, esse serviço com o plano de
informação e esclarecimento ao turista, que é objeto de estudo e terá
implantação a curto prazo pela Prefeitura de São Paulo, e em seguida
fazê-lo em relação a outros serviços de interesse público, a exemplo de
telefones, defesa do consumidor, correios, caixas automáticos, parada de
táxis etc.
j. Reajustamento da situação funcional do Sargento PolicialMilitar, destinando-o às funções no Corpo de Policiamento
Comunitário, além de valorizar a situação hierárquica do Sargento, mediante emprego no exercício das funções que realmente lhe cabem e fazendo incluir nos cursos de formação e/ou estágios, matérias que diferenciem sua atuação profissional, especializando-o.
i. Exigência do 2º grau para o ingresso no Curso de Formação
de Soldados, como requisito de melhoria da seleção, recrutando voluntários com melhor base para receber a carga de conhecimentos técnicos
necessários à função policial. O óbice, comumente levantado contra essa
proposta, de que prejudicaria o recompletamento dos quadros, deve ser
enfrentado em benefício da qualidade do serviço, acompanhado da disposição do Governo em rever a remuneração dos policiais.
m. Padronização dos currículos para a formação de Soldado
PM/BM. Medida da maior importância na busca de um pa0.rão comportamental dos policiais militares e bombeiros militares de todo o
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Brasil consiste na fixação de currículo mínimo para os cursos de formação de soldado PM/BM em âmbito nacional. Embora a União, face
ao disposto no art. 22, XXI, da Constituição Federal, não tenha competência para legislar sobre ensino nas Polícias Militares e Corpos de
Bombeiros Militares, seria bem-vinda a participação da Secretaria
Nacional de Direitos Humanos do Ministério da Justiça na formulação
desse currículo.

n. Ampliação do rádiopatrulhamento a pé com aquisição de
transceptores, medida fundamental para otimização dos recursos
operacionais. O incentivo principal deve ser direcionado à aquisição
e utilização dos rádios transceptores portáteis (HT), sendo imprescindível que cada policial militar em serviço disponha do seu rádio,
podendo se comunicar, a qualquer tempo, com a central, passando a
integrar a rede para relatar fatos, pedir auxílio e também receber
pedidos de atendimento ao público, mesmo estando a pé. A carência
de rádios é dificuldade histórica que a Polícia Militar enfrenta. O
policial militar sem o rádio não sabe o que se passa ao seu redor. É
um homem isolado. Pode estar acontecendo um delito no quarteirão
próximo e ele não tem como saber pela carência do rádio, que acaba
por inviabilizar até o trabalho comunitário que o policial queira
realizar.

o. Ampliação dos cursos e estágios especializados de policiamento, criando, entre outros, aqueles voltados diretamente às técnicas da
atividade-fim, sugerindo-se o curso de prevenção policial e o estágio de
policiamento comunitário, este para viabilizar a proposta de criação do
Corpo de Policiamento Comunitário.
p. Implantação do 0800 - DISQUE PM, utilizando o número
0800-190190, pela familiaridade que a população tem com o telefone
190. Este serviço de atendimento ao público, ligado diretamente ao
Comando Geral, será útil ao apontamento de falhas e oferecimento de
sugestões sobre o policiamento, inclusive de informações de cunho disciplinar.

q. Descentralização do fornecimento de cópias do BO/PM ao
público, hoje fornecido somente na sede do Comando de Policiamento
Metropolitano, obrigando os interessados a difíceis deslocamentos até o
centro da cidade. Para evitar tal transtorno, melhor será repensar o
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serviço, de maneira a permitir que a população retire cópia do BO/PM, a
princípio, nos Comandos de Policiamento que existem na Região
Metropolitana. No entanto, devem ser feitos estudos tendendo, no futuro,
a possibilitar que o policial militar responsável pela lavratura do boletim
o forneça às partes interessadas, no local da ocorrência, poupando-os de
quaisquer deslocamentos.
3. PROPOSTAS PARA O SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA:

a. Vinculação de percentual mínimo do orçamento com a segurança pública, por proposta de emenda à Constituição Federal, de forma
que a União e os Estados apliquem, obrigatoriamente, uma porcentagem
da receita de impostos na manutenção e desenvolvimento dos serviços de
segurança pública, possibilitando à Polícia planejar o controle da criminalidade. A carência, combinada com as constantes oscilações das verbas orçamentárias destinadas à segurança pública são os principais
fatores que inviabilizam uma política eficiente para o setor. Nenhum
planejamento resiste a esse quadro. Não há estudos capazes de definir
cientificamente tal porcentagem, mas é certo que ela deve começar a
reverter a tendência decrescente que se verifica, por exemplo, no Estado
de São Paulo, desde o início do século, quando esteve em tomo de 25%,
até os dias atuais, abaixo de 5% do Orçamento. A Proposta poderá ter a
seguinte redação:
''Art 144 - ............................................ .
§ -A União, os Estados e o Distrito Federal aplicarão, anualmente,
oito por cento, no mínimo, da receita de impostos, compreendida a
proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento dos
serviços de segurança pública. "

b. Controle da sociedade sobre a política de segurança pública,
medida que pode ser implementada por lei estadual, criando o Conselho
Estadual de Segurança Pública, composto por pessoas oriundas dos
diversos segmentos sociais, para participar da formulação e controle das
políticas de prevenção e repressão da criminalidade. A esse Conselho
ficaria vinculada a atual Ouvidoria da Polícia.

c. Controle pelo Ministério Público da apuração dos crimes de
policiais e contra policiais, através de proposta de emenda à
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Constituição Federal, pela qual os membros do Ministério Público acompanhariam, desde o início, podendo avocar a apuração de crime praticado
por policial civil ou militar ou contra eles. É medida que a Comissão
propõe para demonstrar que a Polícia Militar é favorável ao controle
externo, que entende legítimo, sobre os atos apuratórios de crimes praticados por seus integrantes, o que deve ser estendido também aos policiais
civis, mas também não é tolerável conviver com centenas de mortes de
policiais não esclarecidas. A legitimidade para isso é do Ministério
Público, instituição competente para promover a ação penal. Sugestão de
texto:
"Art 129
X - Acompanhar, desde o início, podendo avocar, a apuração de
crime praticado por policial, civil ou militar, ou contra eles, em razão da
função".
d. Autonomia da perícia criminal, mediante proposta de emenda
à Constituição Federal, para que haja transparência e conseqüente êxito
da persecução criminal. Deve, pois, a perícia criminal ser constituída
como órgão público, sem subordinação à Polícia, acabando com as habituais acusações de falta de isenção nos resultados dos exames. Proposta
de redação:
''Art 144 - ............................................ .
§ - As atividades de perícia criminal serão exercidas por órgãos
técnicos com autonomia administrativa e funcional. "
e . Armas apreendidas - controle e fiscalização. A fiscalização
do porte ilegal de armas se constitui num dos principais fatores que
inibem a prática de crimes, sendo essa atividade preventiva desenvolvida continuamente pela Polícia Militar, o que se demonstra pela expressiva quantidade de armas de fogo apreendidas. No entanto, é preocupante
o fato de inúmeras armas, regularmente apreendidas e entregues nos
Distritos Policiais, serem posteriormente encontradas novamente nas
mãos de pessoas que não possuem a documentação dessas armas.
Observe-se aqui que essa situação não pode ser constatada em relação
às armas cuja numeração foi raspada ou tiveram as características alteradas, circunstância que nos leva a crer ser muito maior a incidência
desses casos.
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Diante disso, mostra-se necessário o estabelecimento de medidas
mais rigorosas para o controle das armas apreendidas, visando coibir o
seu retomo para mãos indevidas.
f. Encaminhamento de ocorrências de infrações penais de
menor potencial ofensivo, atendidas pela Polícia Militar, diretamente
aos Juizados Especiais Criminais.
A Lei nº 9.099, de 26Set95, em seu artigo 69, estabelece que "a
autoridade policial que tomar conhecimento de ocorrência de infração
penal de menor potencial ofensivo lavrará o termo circunstanciado
(boletim de ocorrência ) e o encaminhará imediatamente ao Juizado,
com o autor do fato e a vítima, providenciando-se (a lei aqui não fixou
o órgão requisitante) as requisições dos exames periciais necessários"
(grifou-se ) . Por sua vez, o artigo 71, dessa Lei, determina à Secretaria
do Juizado a intimação do autor e/ou da vítima, em caso de não comparecimento à audiência preliminar.
Verifica-se, pois, que as infrações penais de menor potencial ofensivo que dispensem apuração de autoria, e, portanto, próprias da
repressão imediata, comum à policia de ordem pública e à policia judiciária, deveriam ser direta e imediatamente encaminhadas aos Juizados
Especiais Criminais, ao passo que as de autoria desconhecida, próprias
da repressão mediata, demandariam encaminhamento prévio ao Distrito
Policial, que, após investigar e determinar a autoria, as encaminharia ao
Juizado competente.
O prévio encaminhamento ao Distrito Policial das infrações penais
de menor potencial ofensivo de autoria conhecida ou evidenciada na
eclosão do ilícito, tão-somente para mera formalização de termo circunstanciado e/ou para elaboração de requisição de exames periciais, contraria os fundamentos que motivaram a implantação dos Juizados
Especiais Criminais e os critérios legais que orientam o seu funcionamento, quais sejam a oralidade, simplicidade, informalidade, economia
processual e celeridade.
Em face do exposto, a Comissão vem ponderar quanto à necessidade de mudança na determinação contida na Resolução nº SSP 353,
de 27 /11/95, de que o policial militar leve previamente ao Distrito
Policial esse tipo de ocorrência, comparecendo após aos Juizados
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Especiais Criminais, ritual que traz grandes prejuízos operacionais ao
policiamento ostensivo pelo tempo despendido nessa dupla apresentação. O envio direto dessas ocorrências aos Juizados Especiais
Criminais, pelo policial, civil ou militar, que primeiro atuou no fato,
constituiria fator de adequação da lei à realidade fática, assegurando o
êxito de sua aplicação de modo a contribuir para a satisfação das
expectativas da sociedade em relação a esse novo instrumento de
justiça criminal.
g. Convênios com os Municípios para promover a cooperação
técnica e material no desenvolvimento das atividades de polícia
ostensiva e proteção dos bens, serviços e instalações municipais.
Tem sido uma constante nos últimos tempos a feitura de propostas
buscando a maior participação dos Municípios na solução dos problemas
afetos à Segurança Pública. Cumpre lembrar que a Constituição de 1988
beneficiou os Municípios, carreando-lhes mais recursos do que os recebidos anteriormente, mas isso, para revertê-los nas atividades sociais
básicas de saúde, educação, transporte, moradia e saneamento básico,
conforme a própria Carta Magna determina.
Essas prioridades do Município, se enfrentadas com firmeza, proporcionarão, indiretamente, maior segurança pública, porque ajudarão e
evitar a conduta delitiva, originada em muitos casos da falta de
condições primárias de sobrevivência digna. Nunca é demais ressaltar
que cabe aos órgãos públicos municipais cuidar da limpeza, da iluminação e da conservação dos logradouros públicos, evitando que esses
locais se deteriorem, quer pelo abandono, quer pelo uso indevido, fatores
esses que permitem o surgimento de condições favoráveis ao cometimento de crimes.
No Estado de São Paulo, alguns Municípios, embora enfrentando
problemas sociais graves, resolveram aplicar recursos públicos na formação de Guardas Municipais, para atender aos reclamos da comunidade, que se queixa dos furtos e roubos praticados, pelos mesmos
desvalidos que o poder público municipal deixou de atender naquilo que
devia. Dessa forma, sobrepuseram-se à estrutura policial do Estado,
afrontando a legislação e demonstrando visão distorcida do problema,
pois aos Municípios cumpre atacar as causas da criminalidade, não as
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conseqüências. Não se pode pensar em solucionar os problemas sociais,
criando mais instituições policiais.
Sob essas premissas e em consonância inclusive com o disposto em
alguns convênios já celebrados entre o Estado e os Municípios
(manutenção de viaturas, fornecimento de combustível, construção de
im9veis destinados à PM, etc.), seria conveniente a ampliação dessa participação, potencializando o investimento do Município na Organização
Policial Militar (OPM) incumbida de exercer as atividades de policia
ostensiva e preservação da ordem pública local.
Essa participação, formalizada através da celebração de convênio
específico, consistiria, por exemplo, na possibilidade do acionamento
dos serviços emergenciais do Município através dos Centros de
Comunicação Operacional da Polícia Militar, desonerando a Corporação
do atendimento de ocorrências puramente assistenciais.
Outro importante aspecto envolveria as Guardas Municipais, que
receberiam a colaboração da Polícia Militar na parte de formação e
instrução dos guardas municipais, operacionalizando-se ainda a atuação
coordenada entre as duas Corporações, obedecidas as respectivas destinações constitucionais

h. Implementação efetiva das medidas abaixo-relacionadas,
para que saiam do discurso ou do papel e sejam materializadas com
urgência:
1) Instalação dos Juizados Especiais Criminais;
2) Interligação dos bancos de dados criminais, nacionalmente, com
possibilidade de acesso por todas as Polícias;
3) Construção de estabelecimentos penais para abrigar os condenados que estão aos milhares soltos nas ruas e propensos à delinqüência;
4) Construção de estabelecimentos penais federais para abrigar os
condenados pela Justiça Federal;
5) Implantação do Programa de Proteção de Testemunhas;
6) Reforma do Código Penal Brasileiro, incluindo o agravamento
das penas nos crimes em que, em razão das suas funções, forem vítimas
os policiais, promotores, juízes e outros agentes do Estado;
7) Reforma do Código de Processo Penal, acelerando o rito processual e extinguindo o inquérito policial, a ser substituído pelos Juizados
de Instrução Criminal;
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8) Intercâmbio com as Polícias estrangeiras para troca de conhecimentos técnicos e informações de prevenção e repressão de delitos, especialmente quanto ao crime organizado.
São Paulo, 28 de maio de 1997.
José Américo Figueiredo Silva - Coronel PM - Presidente
Carlos Alberto de Camargo Coronel PM
Nilton Divino D'Addio - Coronel PM
José Carlos Bononi - Coronel PM
Antonio Bernardes de Souza - Tenente Coronel PM
Leolpoldo Augusto Correa Filho - Tenente Coronel PM
Raimundo Alves Dourado - Tenente Coronel PM
Fernando Pereira - Tenente Coronel PM
João Francisco de Rezende - Tenente Coronel PM
Paulo Marino Lopes - Major PM
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III. ESTÉTICA MILITAR E INSTITUIÇÕES POLICIAIS
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do Estado de São Paulo.

SUMÁRIO

Introdução. 1. A HIERARQUIA E A DISCIPLINA NO DIREITO
ADMINISTRATIVO. 1.1. Desconcentração. 1.2. Hierarquia e
Disciplina. 1.3. Poder Hierárquico. 1.4. Poder Disciplinar. 2.
ESTÉTICA MILITAR. 2.1. Estética Militar - conceito. 2.2.
Defeitos atribuídos ao militarismo. 3. CULTURA BRASILEIRA.
3.1. Individualismo e Disciplina. 3.2. Razões Históricas. 3.3.
Fatores que estimulam o individualismo e a indisciplina. 3.3.1.
Banalização do ilícito. 3.3.2. Falta de credibilidade nas instituições. 3.3.3. Crescimento urbano desordenado. 3.3.4.
Desigualdades sociais. 3.3.5. Imitação de modelos estrangeiros.
4. ESTÉTICA MILITAR E INSTITUIÇÕES POLICIAIS FARDADAS. 4.1. Poder de Polícia. 4.2. Instrução Profissional
Militar e Instrução Profissional Policial. 4.3. Necessidade de
disciplina nas organizações policiais. 4.4. A estética militar na
polícia fardada. 4.4.1. A Polícia Militar na cultura brasileira.
4.4.2. Razões da estética militar. 4.4.3. Investidura militar do
policial militar. 5. REGIME DISCIPLINAR NA EMPRESA PRIVADA. 5.1. O poder disciplinar na empresa privada. 5.2.
Comparação entre os regimes disciplinares na empresa e na
Polícia Militar. 6. POLÍCIA COMPARADA. 6.1. Cautela
necessária. 6.2. Modelo policial latino. 6.3. O caso da
Argentina. 6.4. O caso americano. 6.5. Outras polícias.

INTRODUÇÃO

Desde a criação das milícias estaduais, no século passado, vem
sendo discutida a natureza militar das organizações policiais brasileiras.
Essa discussão, contudo, assume constantemente um caráter maniqueísta, no qual se coloca a formação militar em contraste com a formação
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policial, por se reconhecer na primeira, não só os aspectos de uma estética militar, como também de uma cultura voltada para a preparação técnica e psicológica do soldado para a guerra.
O presente trabalho visa a contribuir para o estudo da estética militar nas instituições policiais, dada a importância do tema, tanto para a
definição institucional da organização, como para a orientação de suas
relações internas.
As pesquisas desenvolvidas tiveram por objetivo comprovar a
necessidade da estética militar (conjunto de estímulos externos que
reforçam no homem a aceitação de valores positivos, dentre os quais a
sua entrega incondicional à causa pública, o respeito à hierarquia e à disciplina) nas instituições policiais.
Focalizando o assunto, o trabalho desenvolvido teve como eixo a
pesquisa doutrinária necessária à verificação das seguintes hipóteses:
1ª hipótese - A hierarquia e a disciplina são indispensáveis nos
órgãos da Administração Pública desconcentrada:
a) para garantir o atingimento dos fins do Estado; e
b) para garantir a atuação dos agentes segundo as normas e diretrizes em vigor.
2ª hipótese - A necessidade da hierarquia e da disciplina é muito
mais crítica nas instituições policiais fardadas, pelo maior mal que pode
causar à sociedade o agente que usa sua competência decisória de forma
errada.
3ª hipótese - A estética militar não se confunde com cultura bélica
(militar).
4ª hipótese - Na cultura brasileira, a estética militar é necessária nas
instituições policiais fardadas, como reforço à intemalização dos valores
da disciplina e da hierarquia.
5ª hipótese - No Brasil, a estética militar nas instituições policiais é
fator de garantia do respeito aos direitos do cidadão.
No trabalho de pesquisa, foram consultados, principalmente,
autores de obras no campo da Sociologia, do Direito Administrativo, da
Administração de Empresas, da Literatura Militar, da Literatura Policial,
além da legislação, inclusive a trabalhista.
O primeiro capítulo estuda a hierarquia e a disciplina, sob a ótica do
Direito Administrativo, como institutos indispensáveis dentro de uma
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organização desconcentrada (em que a competência decisória é distribuída em níveis hierárquicos).
Em seguida, no capítulo 2, é discutido o conceito de estética militar,
em contraste com o conceito de cultura profissional bélica. A partir daí,
consolida-se o entendimento de estética militar como sendo o conjunto
de estímulos (cerimonial, formalidade, gesto, atitude) que enaltecem a
dedicação incondicional ao cumprimento do dever e o acatamento da
hierarquia e da disciplina, e que não significa a técnica e a preparação
psicológica para o emprego de uma tropa em combate.
A cultura brasileira é analisada no capítulo 3, destacando-se o caráter
indisciplinado da população brasileira, que tende a só acatar as normas de
convivência sob algum tipo de coerção (a multa, por exemplo). Daí a
necessidade de normas disciplinares rígidas em algumas organizações.
No capítulo 4, é discutida a necessidade da estética militar nas organizações policiais onde o profissional atua na maior parte das vezes isolado, ou em pequenos grupos, longe, portanto, da presença física do
superior hierárquico, e com enorme poder discricionário.
O capítulo 5 traz estudos sobre as relações hierárquicas e disciplinares na empresa privada, no qual se comprova que lá as conseqüências
da indisciplina são muito mais graves.
Finalmente, o capítulo 6 faz uma breve análise comparativa das
organizações policiais de diversos países.
Das hipóteses levadas, talvez a mais importante seja a de que a
estética militar, na cultura brasileira, é fator de garantia do respeito
aos direitos do cidadão.
1. A HIERARQUIA E A DISCIPLINA NO DIREITO ADMINISTRATIVO

A disciplina e a hierarquia não são institutos originários da Doutrina
Militar, mas do Direito Administrativo. São remédios criados para se
evitarem os riscos provocados por uma organização desconcentrada.
Uma organização será mais ou menos desconcentrada conforme,
respectivamente, seja maior ou menor o grau de distribuição de competência decisória entre seu diversos níveis. A rigor, não existe organização que não seja pelo menos um pouco desconcentrada. O poder de
tomar decisão nunca está totalmente concentrado em uma pessoa.
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Quanto maior for a organização, maior será o número de níveis de
competência decisória, e maior será o risco de que as decisões tomadas
contrariem as diretrizes estabelecidas.
Para que a organização desconcentrada atue de forma monolítica,
mantendo coerência entre as decisões tomadas, mesmo pelos níveis mais
distantes do centro, existe, no Direito Administrativo, a figura da hierarquia, que, mais do que um escalonamento em níveis de poder, é a
disponibilidade do superior (hierárquico) sobre os atos do subordinado,
abrangendo desde o estabelecimento de diretrizes ao reexame dos atos
praticados.
A hierarquia não seria eficaz se o superior não tivesse o poder de
aplicar sanções ao subordinado, e essa é a natureza do poder disciplinar.
Nas organizações armadas, o mal causado à sociedade por quem
toma decisões contrárias às normas e diretrizes estabelecidas pode ser
muito maior, dado o potencial ofensivo da organização.
A estética militar, como conjunto de estímulos que reforçam no
indivíduo, entre outros valores, o acatamento da hierarquia e da disciplina, torna esses institutos muito mais sólidos nas organizações
armadas, das quais são as bases.
E nas organizações policiais estruturadas como forças públicas
armadas, na prevenção ao crime ou na repressão imediata, os agentes
situados nos níveis mais baixos de competência decisória têm, em suas
mãos, o tremendo poder discricionário de cercear mesmo direitos constitucionalmente protegidos. Decisões graves como prender ou não, atirar
ou não atirar, são tomadas pelo policial isolado, longe da presença física
de seu superior. Nessas organizações policiais, a hierarquia e a disciplina, além de condições de eficácia, são garantia aos direitos do
cidadão.
1.1 Desconcentração

Costuma-se confundir desconcentração com descentralização, embora sejam coisas completamente diferentes.
A prestação de um serviço público é descentralizada quando ele
não é executado pelo Estado, seu titular, mas por pessoa jurídica distinta, a quem é transferido. "A descentralização supõe, desenganadamente,
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duas pessoas pelo menos: uma, o Estado, titular último do serviço público e que o desempenharia diretamente se não houvesse descentralizado;
outra, a pessoa descentralizadora, que vai desempenhá-lo em nome do
Estado". 1A prestação de serviço público é centralizada quando desenvolvida pelo próprio Estado, por meio de seus órgãos e agentes. Trata-se
de uma única pessoa jurídica. Os órgãos públicos prestadores do serviço
público são desprovidos de personalidade jurídica. Esses órgãos e seus
agentes integram o Estado, e são unificados por meio da hierarquia.
O Estado, na prestação centralizada do serviço público, reparte sua
competência entre seus diversos órgãos e agentes. O serviço prestado por
estes é, na verdade, serviço prestado pelo Estado.
A essa repartição de competência na administração centralizada dáse o nome de desconcentração.
Desconcentração é, portanto, a distribuição de competência
decisória na intimidade do Estado, entre seus diversos órgãos e agentes.
A competência desconcentrada permanece no interior da mesma pessoa
jurídica.
"Desconcentração significa a repartição de funções entre os vários
órgãos (despersonalizados) de uma mesma administração, sem a quebra
da hierarquia. " 2 A desconcentração sempre existe em maior ou menor
grau e tem no centro (ou no ápice, se considerarmos os órgãos e agentes
hierarquizados na forma de uma pirâmide) o Chefe do Executivo.
Ela pode ser realizada conforme as seguintes modalidades:
a) desconcentração por grau;
b) desconcentração por matéria; e
c) desconcentração territorial.
Na desconcentração por grau, a competência decisória é distribuída
em diferentes níveis hierárquicos.
Na desconcentração por matéria, ela é distribuída conforme o
critério da especialização da atividade administrativa desempenhada.
Na desconcentração territorial, a competência decisória é distribuída conforme áreas geográficas, e os órgãos e agentes têm responsabilidades locais.
1 Celso Antônio Bandeira de Melo, Prestação de serviços públicos e administração indireta, pág. 3.
2 Hely Lopes Meirelles, Direito administrativo brasileiro, pág. 700.
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A desconcentração também não se confunde com a delegação de
poderes. Nesta, a competência é própria do superior que delega e não de
quem recebeu a delegação.
Na desconcentração, a distribuição de competência é realizada por
lei, que, ao criar órgãos e cargos, relaciona as funções de cada um, qualquer que seja o critério adotado: por grau, por matéria ou território.

1.2 Hierarquia e Disciplina
A desconcentração das funções do Estado poderia levar a uma
descoordenação no seu exercício por parte de seus órgãos e agentes.
Competentes para decidir, não haveria garantia de que os agentes
atuariam de forma coerente com a finalidade do Estado, que é a consecução do bem comum.
Não haveria também garantia do exercício da competência decisória
conforme as normas e diretrizes.
Seria o caos, a anarquia dentro de cada órgão e em toda a estrutura
administrativa do Estado.
Por isso, dentro da administração centralizada, os diversos órgãos e
agentes inter-relacionam-se por meio da hierarquia.
"Hierarquia se define como o vínculo de autoridade que une
escalonadamente, em graus sucessivos, órgãos e agentes numa relação de
subordinação, ou seja: de superior a inferior, de hierarca a subalterno. " 3
Portanto, o superior tem total disponibilidade sobre os atos praticados pelo subordinado.
Assim, consegue-se dar à Administração um caráter monolítico, ou
seja, os atos praticados nos diversos órgãos por seus agentes são, afinal,
atos praticados por uma só pessoa jurídica: o Estado.
A tomada de decisões e a execução dos serviços mantêm-se coerentes com a finalidade do Estado e coerentes entre si, sob subordinação,
no mais alto nível, ao Chefe do Executivo.
A administração acaba por assumir a forma de uma pirâmide, já que
a competência decisória é distribuída entre diversos órgãos (desconcen3 Celso Antônio Bandeira de Mello, Op. cit., pág. 3.
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tração), mas esse órgãos, estruturados hierarquicamente, subordinam-se
sempre a órgãos superiores num processo de afunilamento que tem no
topo uma única autoridade - o Chefe do Executivo.
O mesmo processo ocorre no interior de cada órgão, em que os
agentes, conforme o cargo em que estiverem investidos, estruturar-se-ão
também hierarquicamente.
Nas estruturas hierarquizadas, o superior tem sobre o subordinado
os poderes de mando, de fiscalização, de revisão, de punição, de dirimir
controvérsias de competência, de delegação e de avocação.
O poder de mando é a autoridade que tem o superior de dar ordens e
instruções.
O poder de fiscalizar é a autoridade para inspecionar o cumprimento das ordens ou instruções, bem como a execução dos serviços.
O poder de revisão é a autoridade para modificar ou cancelar as
decisões tomadas pelo subordinado.
O poder de delegar, exercido estritamente dentro dos limites legais,
é a atribuição de uma competência que é sua, ao subordinado.
O poder de avocar, também exercido dentro dos limites legais, é o
ato de trazer para si uma competência que é originalmente do subordinado.
Finalmente, o poder de punir, ou poder disciplinar, é a competência
de aplicar sanções ao subordinado transgressor.
O poder disciplinar, que será estudado mais à frente, está relacionado ao conceito de disciplina, também indispensável nas organizações
desconcentradas.
A disciplina é a garantia de conduta do agente conforme as normas,
diretrizes e ordens em vigor, porque ela é exatamente o acatamento
dessas normas, diretrizes e ordens.
É, segundo Gaston Courtois, "agir de acordo com as ordens recebidas",4e "seufandamento é a obediência", conforme S. W. Roskill. 5
O Regulamento Disciplinar da Polícia Militar conceitua disciplina
como sendo o exato cumprimento dos deveres de cada um, em todos os
escalões de comando e em todos os graus da hierarquia. Semelhante é o
4 Gaston COURTOIS, A arte de ser chefe, pág. 50.
5 S. W. ROAWILL, A arte da liderança, pág. 54.
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conceito dado no Estatuto dos Militares, segundo o qual disciplina é a
rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo militar e coordenam
seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito
cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes
desse organismo. 6
1.3 Poder Hierárquico

O poder hierárquico é o poder que tem o Executivo de distribuir, de
forma escalonada, as funções de seus órgãos e agentes públicos. Dessa
distribuição decorre uma relação de mando e subordinação entre esses
órgãos e agentes. É a hierarquia que impõe ao subordinado a obediência
às ordens e instruções do superior. Ao subordinado é vedado descumprílas ou retardar sua execução, com risco de cometer transgressão disciplinar ou crime.
É o poder hierárquico do executivo que estabelece o vínculo de
autoridade, que une escalonadamente, em graus sucessivos, órgãos e
agentes, numa relação de subordinação.
"O princípio do poder hierárquico domina todo o direito administrativo e deveria ser aplicado ainda mesmo que nenhum texto legal o
consagrasse, já que é impossível ao Executivo subsistir sem a hierarquia
a organizar e ordenar a prestação do serviço público. " 7
Além da organização escalonada de seus órgãos e agentes, o poder
hierárquico implica ainda coordenação, controle e correção. A coordenação é indispensável ao entrosamento no desempenho dos agentes públicos, com vistas ao funcionamento harmônico dos órgãos para a consecução da finalidade de cada um deles e do próprio Estado. O controle que
consiste no acompanhamento do desempenho e da conduta profissional
de cada agente público visa ao cumprimento da lei e das instruções.
O controle administrativo é exercido pelos órgãos da
Administração Pública sobre suas próprias atividades, a fim de garantir
que elas se mantenham dentro da lei.
6 Lei nº 6.880, de 09Dez80.
7 Duguit, apud Hely Lopes Meirelles, Op. cit., pág. 93.
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É o controle interno efetuado na cadeia hierárquica pelos superiores sobre os atos dos subordinados, mediante uma fiscalização
hierárquica e automática, já que é realizado deforma contínua e independente de provocação.
Todo superior tem o dever de, por meio dessa fiscalização
hierárquica, assegurar o cumprimento das leis e dos regulamentos por
parte de seus subordinados, bem como o bom desempenho profissional
de cada um deles.
O poder hierárquico implica também, finalmente, a capacidade de
corrigir os atos dos subordinados. Todo superior tem o poder-dever de
exercer ação revisória sobre os atos praticados pelos subalternos.
1.4 Poder Disciplinar

Poder disciplinar é o poder que tem o superior, dentro de sua competência legal, de aplicar punições administrativas aos seus subordinados
em razão da prática de infrações funcionais.
Está intimamente ligado ao poder hierárquico. De nada adiantaria o
vínculo hierárquico entre superior e subordinado, o poder de mandar e o
dever de obedecer, se o superior não pudesse exercer ação disciplinar
sobre o subordinado faltoso.
É exercido internamente na Administração Pública e não se confunde com o jus puniendi do Estado, este, prerrogativa do Poder
Judiciário. Não abrange, portanto, as infrações penais, mas somente as
infrações administrativas.
O superior tem o dever de punir o subordinado que cometer
infração administrativa ou, caso não seja legalmente competente para tal,
cabe-lhe comunicar o fato à autoridade administrativa competente.
O poder disciplinar tem em vista o aperfeiçoamento da administração, como garantia da correta prestação do serviço público.
2. ESTÉTICA MILITAR

Convém estabelecer, já de início, a distinção entre estética militar e
cultura profissional bélica, coisas que não devem, absolutamente, ser
confundidas neste trabalho.
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A cultura profissional bélica é o conjunto de conhecimentos e habilidades que capacitam o homem isolado e a tropa para o combate.
Trata-se de matéria especializada pertinente exclusivamente às
Forças Armadas, que têm a destinação constitucional de defesa da Nação
na hipótese de guerra.
Essa cultura profissional bélica refere-se às táticas, técnicas, etc.,
necessárias ao emprego das Forças Armadas em operações militares,
inclusive na preparação psicológica do homem para o combate ao
inimigo.
É contida nos manuais e relacionada nos currículos das escolas de
formação, aperfeiçoamento e especialização das Forças Armadas.
A estética militar, por sua vez, não é um conhecimento técnico
necessário ao emprego eficaz de uma força combativa, nem se destina ao
preparo psicológico do combatente para destruir o inimigo. Ela é, como
veremos a seguir, o conjunto de estímulos (solenidade, rito, formalismo)
que despertam ou intemalizam no homem uma ética especial constituída
de valores como o sentimento exaltado do dever e o culto à hierarquia e
à disciplina.
"Começamos a prestar mais atenção à Arte da Guerra do que às
virtudes militares, isto tem sido o sinal de decadência dos povos em nossos tempos."

8

No militar das Forças Armadas, a estética militar e a cultura
profissional bélica complementam-se, mas não se confundem. São
coisas diferentes e com finalidades diferentes. As organizações militares, como toda organização governamental integrante do Poder do
Estado, são estruturas de forma desconcentrada ( a competência
decisória é distribuída em níveis hierárquicos), e, portanto, como
vimos no capítulo anterior, os institutos da hierarquia e disciplina lhes
são indispensáveis.
Dado o seu especial potencial ofensivo, por serem forças armadas,
a hierarquia e a disciplina devem ser mais intensamente cultuadas nelas
do que nos órgãos civis da Administração Pública. Esta é a finalidade
da estética militar.
8 Schamhorst, apud Pedro Schirmer, Das virtudes militares, p. 1.
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2.1 Estética Militar - conceito
A estética militar é o conjunto de estímulos destinados a despertar
ou intemalizar no militar uma ética especial, cujo conteúdo são valores
como o sentimento exaltado do dever, e o culto à hierarquia e à disciplina.
Manifesta-se por meio do cerimonial militar, de gestos, de atitudes,
de todo comportamento que materialize a obediência (seja às ordens dos
superiores, seja ao ordenamento jurídico do Estado) e da disposição
incondicional de cumprir o dever.
Engloba, dessa forma, valores como o culto à bandeira e demais
símbolos nacionais, os sinais de respeito ao superior e ao subordinado, a
prática da ordem unida, etc.
"O espírito militar é o conjunto de virtudes militares que a disciplina e a hierarquia amalgam para o aperfeiçoamento da estrutura de
uma Força Armada, com vistas ao fiel desempenho de sua missão" 9
A estética militar, muito mais do que responsável pela boa apresentação da tropa e dos militares individualmente, é geradora de uma psicologia especial. "O brio militar, que é o sentimento do dever exaltado
por longa aprendizagem profissional a par da obediência essencial e da
subordinação hierárquica, da coesão resultante do desenvolvimento da
verdadeira afeição mútua, da inibição de tendências egoísticas, da renúncia de bens e sacrifício às vezes da própria vida, não é senão fator de
uma psicologia especial." 10
É o Estatuto dos Militares que coloca em relevo a dedicação do militar ao cumprimento de sua missão e o respeito à disciplina e à hierarquia (art. 31), relacionando os seguintes deveres militares:
a) a dedicação e a fidelidade à Pátria, cuja honra, integridade e instituições devem ser defendidas mesmo com o sacrifício da própria vida;
b) o culto aos Símbolos Nacionais;
c) a disciplina e o respeito à hierarquia;
d) o rigoroso cumprimento das obrigações e das ordens; e
e) a obrigatoriedade de tratar o subordinado dignamente e com
urbanidade.
9 Pedro Schirmer, Op. cit., pág. 16.
10 Orlando Carlos Silva, apud Álvaro Mayrink da Costa, Crime militar, pág. 26.
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A estética militar é mais voltada ao homem do que à organização.
Segundo Heloísa Rodrigues Fernandes:
"A institucionalização de uma organização militar, que lhe garanta
o exercício despersonalizado da força, não pode se restringir à organização, mas também aos seus agentes. "ll
Por isso, o Estado deve oferecer-lhes condições mínimas de segurança, como a segurança do emprego, a confiança de ascensão na hierarquia, o prestígio social, etc." Esses requisitos constituem a infra-estrutura propiciadora de um possível espírito militar. "O processo inclui
doutrinação e treinamento unilateralmente articulados. O treinamento
refere-se ao preparo dos agentes em termos da execução ideal de suas
funções, com vistas a tomá-los bons soldados. A doutrina visa a incutirlhes a ética do bom militar: o bom soldado é o bom militar e vice-versa.
Segundo a autora, há uma formulação não só funcional - o que deve
fazer o bom soldado - como também ideológica - como deve ser o bom
militar.
E devem ser consideradas duas ideologias, uma interna e outra
externa. A interna visa ao acatamento da hierarquia e da disciplina. A
externa diz respeito ao papel social do militar e a identificação da organização com a ideologia do Estado.
Esse último aspecto é também um dos grandes objetivos da estética
militar.

A sociedade precisa ter a garantia de que quem dispõe do poder da
força (armada) não subordina sua atuação a interesses pessoais ou de
grupos, mas sim aos fins buscados pelo Estado.
Segundo ainda Heloísa Fernandes, é a identificação do militar com
a ideologia do Estado que permite ao grupo militar que sua atividade se
dê com relativa autonomia com relação às classes de pertencimento de
seus membros.
2.2 Defeitos atribuídos ao militarismo

No estudo feito a seguir, sobre as principais críticas ao militarismo,
a palavra "militarismo" será utilizada significando a estética militar.
11 He]oísa Rodrigues Fernandes, Política e segurança, pág. 195.
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Afirmam alguns críticos que a disciplina militar e a submissão à
hierarquia constituem violência à dignidade humana, por se constituir em
fatores de humilhação àqueles que se submetem.
· O problema é discutido também na empresa privada, e a respeito da
dignidade assim se manifestam Koontz, Harold, Cyril, O'Donnel,
Weihrich e Heing: 12
"significa que as pessoas devem ser tratadas com respeito, independente de sua posição na organização. O presidente, o vice-presidente, o gerente, o supervisor de primeira linha e o operário contribuem
para o cumprimento de metas da organização. Todos são singulares,
com capacidades e aspirações diferentes, sem dúvida, mas todos são
seres humanos e merecem ser tratados como tal. " 13
Para esses autores, os objetivos da organização devem ser atingidos,
mas os meios utilizados jamais devem violar a dignidade humana.
O tratamento humilhante contra o subordinado resulta do comportamento errado do superior, seja este militar ou civil. As manifestações de
disciplina não são manifestações de humilhação, pois a subordinação
hierárquica e os correspondentes sinais de respeito possuem caráter estritamente funcional. Em termos de dignidade humana, todos são absolutamente iguais. Ninguém é mais digno do que os outros.
"Têm sido feitos comentários estúpidos a respeito da disciplina
entre soldados australianos. Talvez porque não tenha sido bem entendido o espírito e a finalidade da disciplina. No fundo ela é um meio para
se chegar a um fim, que é assegurar uma ação coordenada entre um
grande número de pessoas para atingir um objetivo definido. Não significa ela reverência a superiores, nem observância servil de formalidades, nem a supressão da individualidade. " 14
O Estatuto dos Militares estabelece no art. 35 que a subordinação
não afeta, de modo algum, a dignidade pessoal do militar. No art. 31, VI,
relaciona entre os deveres militares a obrigação de tratar o subordinado
dignamente e com urbanidade.
12 Harold KOONTZ et alii, Administração, pág. 113.
13 lbidem.
14 Anthony Kellet, Motivação para o combate, pág. 156. (Transcrição do comentário do Gen. Monash sobre
os soldados australianos na /ª Guerra Mundial).
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Outra crítica que se faz ao militarismo é que ele estimula a obediência cega, inibindo a iniciativa e a participação.
"Napoleão, o general mais autocrático da história militar, nunca
deu uma ordem sem explicar o seu objetivo e certificar-se de que a
haviam compreendido corretamente, pois estava convencido de que a
obediência cega jamais leva a uma execução inteligente de qualquer
coisa. " 15
As ordens do superior devem ser obedecidas em qualquer estrutura
hierárquica, militar ou civil, mas o superior deve estimular a iniciativa e
a participação do subordinado."
O fandamento da disciplina é, naturalmente, a obediência, e, por
essa razão, é justo que comecemos ensinando a obediência elementar da
ordem unida. Ademais, a beleza dos uniformes e dos movimentos ajuda a
produzir o orgulho coletivo que, embora pouco falado, é um componente
valioso da tradição militar. (... ) Mas a ordem unida, embora corretamente considerada ainda por todas as Forças Armadas como o fandamento para toda a estrutura do moral e da disciplina, só pode conduzir
alguém num curto trecho ao longo do caminho desejado. Para citar um
caso extremo, se um homem nada mais aprendeu senão a obedecer
instantaneamente a uma ordem berrada, ele pode não ser mais que um
autômato, incapaz de pensar por si mesmo; e falhará logo que qualquer
grau de iniciativa lhe for exigido O objetivo do líder deve ser, por conseguinte, preparar seus subordinados para aceitar a disciplina da obediência e ao mesmo tempo preservar e estimular o desenvolvimento da
iniciativa a grande elevação no padrão de educação dos militares torna
mais improvável que haja em qualquer época uma regressão à excessiva
disciplina-obediência. Na verdade, hoje em dia é mais difícil os homens
compreenderem e aceitarem a necessidade dessa forma de disciplina do
que estimulá-los para pensar por si mesmo. " 16
A intensidade com que os indivíduos participam depende de como o
líder utiliza seu poder de autoridade, afirma Gomes de Matos. 17 Quando
o líder centraliza a decisão, declina a participação grupal; quando utiliza
15 James D. Mooney, apud Idalberto Chiavenato, Introdução à teoria geral da administração, pág. 24.
16 S. W. Roskill, Op. cit., pág. 54.
17 Gomes de MATOS, Gerência participativa, pág. 48.
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menos a sua autoridade, estimula o envolvimento da equipe na solução
dos problemas.
A motivação e o ajustamento do homem dentro da organização são
também problemas que afetam tanto militares como civis.
Tratando do assunto na empresa privada, Flávio de Toledo afirma
que:"
Desde os anos escolares até o fim de sua vida de trabalho, a pessoa
sente, diária e intensamente, a mágoa das frustrações funcionais ou a
gratificação do estado de ânimo motivado. A oscilação entre "penar"
num trabalho e "curtir" um trabalho dá a medida da importância das
relações humanas para indivíduos e grupos. " 18
A produtividade está diretamente ligada ao nível de motivação do
indivíduo.
"... um motivo é um fator interno que dá início, dirige e integra o
comportamento de uma pessoa. Este motivo é constituído, usualmente,
de um impulso (que pode ser provocado por um fator externo, pela temperatura, por exemplo, porém é sempre um fenômeno interno) e uma
recompensa, que se dá quando o objetivo do impulso é alcançado ...
Motivar é desenvolver uma série de ações que buscam criar e manter o
estado de ânimo das pessoas. O estado de motivação positivo é gerador
da boa criatividade e produtividade, sendo, naturalmente, o estado de
motivação negativo gerador de resultados negativos. " 19
Os objetivos do indivíduo, principalmente na empresa privada, não
são exatamente os mesmos da organização. Uma das principais missões
do superior é harmonizar as necessidades dos indivíduos com os objetivos da organização.
É indispensável que o canal de comunicações na hierarquia da organização esteja permanentemente desobstruído. O superior deve saber
como se comunicar com seus subordinados.
Harold koontz, relacionando a motivação com a satisfação das
necessidades do indivíduo, afirma:
"Os motivos humanos baseiam-se na necessidade, sentida consciente ou inconscientemente. Algumas são necessidades primárias, como
18 Flávio de Toledo, Administração de pessoal, pág. 34.
19 Ibidem.
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as necessidades fisiológicas de água, ar, alimemo, sexo, sono e abrigo.
Outras podem ser consideradas secundárias, como as de auto-estima,
status ou afinidade com outras pessoas, afeto, entrega, realização e
auto-afirmação. Como se pode ver facilmente, essas necessidades variam em intensidade e com o tempo, de um indivíduo para outro. É um
estado interno que impulsiona, ativa o movimento (daí a palavra motivação), e que dirige ou canaliza o comportamento no sentido das
metas. " 20
É aí que se destaca a importância da liderança do superior

hierárquico.
"Liderança é a capacidade de um administrador para influenciar
subordinados (seguidores) no sentido de trabalharem com confiança e
zelo. Se os subordinados forem guiados apenas por regras e exigências
impostas pela autoridade administrativa, eles poderão trabalhar 60 a
65% de sua capacidade, apenas o suficiente às exigências e manter seus
empregos (nota: esses números são ilustrativos e não baseados em
pesquisas). Para se elevar o nível de esforço à potencialidade máxima, o
administrador deve induzir uma resposta dedicada por parte dos subordinados, exercendo liderança. Isto é feito de diversas maneiras, todas
solidariamente apoiadas nas necessidades dos subordinados. " 21

Acusam também as estruturas militares de serem excessivamente
burocráticas, pesadas e lentas, impróprias para organizações que, para a
prestação de determinados serviços públicos, devam ser, sobretudo, ágeis.
Convém destacar, de início, que burocrática, pesada e lenta não são
características necessárias das organizações militares e não têm relação
com a estética militar. Ao contrário, os órgãos civis integrantes da
Administração Pública são muito mais burocráticos, pesados e lentos,
tanto que o governo sempre se socorre das organizações militares, em
momentos de crise, para desempenhar mesmo, ou simplesmente auxiliar
o desempenho das atividades dos órgãos civis.
Todos os órgãos da Administração Pública, civis e militares, devem
ser continuamente aperfeiçoados, com vistas à agilidade necessária à
prestação do serviço público.
20 Harold KOONTZ, Op. cit., pág. 113.
21 Ibidem.
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Aliás, a administração militar tem tradicionalmente servido de modelo na formulação das teorias da Administração.
Essa enorme influência é destacada por Idalberto Chiavenato, que
cita como exemplos a organização linear, o princípio da unidade de
comando (pelo qual cada subordinado só pode ter um superior), a escala
hierárquica, o staff (estado-maior), etc. Comenta ainda a influência de
Carl Von Clausewitz, cujos princípios de guerra influenciaram muitos
teóricos da Administração que se basearam na organização e estratégia
militares para adaptá-las à organização e estratégica industriais.
Cabe, finalmente, lembrar que a estética militar visa a internalizar
no homem apenas valores positivos. Eventuais condutas violentas e arbitrárias, praticadas em desrespeito ao ordenamento jurídico, são praticadas sob influência de outros estímulos que não a estética militar.
3. CULTURA BRASILEIRA
A cultura brasileira é analisada nesse capítulo, destacando-se o
caráter indisciplinado da população, que tende a só acatar as normas de
convívio sob algum tipo de coerção (a multa, por exemplo).
Daí a necessidade de normas disciplinares rígidas em algumas organizações.
O brasileiro médio não é naturalmente disciplinado devido à sua
característica individualista.
Em Nações que desenvolveram durante séculos o espírito de coletividade (antítese do comportamento individualista), os cidadãos são disciplinados naturalmente.
As nações são resultado de um processo desencadeado ao longo dos
séculos, quando sucessivas gerações de indivíduos que habitaram uma
base territorial desenvolveram valores comuns, como língua, costumes,
história, etc.
O início desse processo foi motivado exatamente pela impossibilidade do ser humano viver isolado. Foi a alternativa natural que lhe possibilitou a sobrevivência e o desenvolvimento. O estado natural do ser
humano é o convívio em comunidades.
O homem moderno é cada vez mais dependente da comunidade.
Um alto executivo de uma grande empresa consegue em segundos fazer
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contato com qualquer parte do mundo, ou se deslocar para as Capitais
mais distantes. Mas, se lhe faltar o telefone, o fax, a eletricidade, o combustível, o cartão de crédito, ele se tomará mais frágil do que um índio,
por exemplo, que mesmo sozinho é capaz de caçar e preparar o seu alimento. O poderoso executivo depende de outras pessoas.
É interessante a colocação de Umberto Eco (O Nome da Rosa) no sentido de que o homem moderno é um anão sentado nos ombros de um
gigante. E o gigante é a comunidade. De onde está, o homem moderno consegue dominar todo o horizonte. Colocado no chão, ele não pode mais nada.
Mas, se é indispensável ao ser humano o convívio em sociedade,
qual a razão do crescimento da tendência individualista no mundo moderno? Como explicar este paradoxo, que leva à indisciplina como marca
cultural, ao não acatamento voluntário das normas jurídicas ou simplesmente morais indispensáveis à vida coletiva?

3.1 Individualismo e Disciplina
O individualismo, do qual a indisciplina é uma conseqüência, contrasta com a idéia coletiva.
É o comportamento do indivíduo que se caracteriza pela preocupação acentuada com os interesses particulares, com os problemas pessoais, levando a uma postura egoísta de despreocupação com os problemas do grupo e de desrespeito aos problemas do semelhante.
Viver em comunidade, que é a reunião de indivíduos com objetivos
definidos e interessados na consecução do bem comum, exige do ser
humano renúncia, participação e disciplina.
Ele deve renunciar ao individualismo exacerbado, entendendo que
deve ceder em alguns pontos para poder conviver, porque está se relacionando com outros indivíduos, que também têm seus próprios interesses e
necessidades. É o que popularmente se coloca como "os direitos de uma
pessoa terminam onde começam os direitos das outras".
Esta idéia pode ser exemplificada com a simples atitude de parar o
carro em um sinal vermelho, para que o outro motorista possa deslocarse na via perpendicular.
Para viver em comunidade, o indivíduo tem também que participar.
Se a razão da vida em comunidade é a busca do bem comum, todos
devem participar para a conquista deste objetivo.
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Cada um dos aspectos que compõem o bem comum só pode ser
conseguido com a participação construtiva e interessada de todos os indivíduos. É o espírito comunitário. É a consciência de participação, que
pressupõe o consenso sobre os objetivos a serem atingidos e a sensibilidade para os problemas comuns, além da disposição de somar esforços.
Viver em comunidade exige também disciplina, que é o respeito às
regras de convivência, sejam normas jurídicas do Estado ou normas reguladoras dos grupos menores, ou ainda simplesmente as normas de boa
educação.
Quanto maior o espírito de coletividade, menor será a postura individualista e, conseqüentemente, mais consciente será a disciplina.
Anthony Kellett, citando Montgomery, e tratando da diferença entre
a disciplina institucional e a auto-disciplina, afirmou que:
"Esta última, que implica em autocontrole e autodomínio, era considerada por ele como a base de toda a disciplina. Todas as organizações sociais, dizia ele, exigem um certo grau de autocontrole de seus
membros, no interesse da comunidade como um todo. Montgomery
acreditava que a auto-disciplina levava automaticamente à disciplina
coletiva, na qual a subordinação do indivíduo em benefício da comunidade era básica. "22
3.2 Razões Históricas
A formação histórica brasileira é responsável por uma sociedade
que ainda não conseguiu consolidar o espírito de vida coletiva.
O brasileiro tem fraco envolvimento com o que é coletivo, devido à
sua pouca consciência dos vínculos associativos.
Isso o induz à prática de transgressões, na busca de vantagens e
sucesso a qualquer preço, com desrespeito às normas de convivência, atitudes que podem fomentar a anarquia, a violência e predispor ao crime.
O Brasil foi inicialmente colonizado pelos portugueses aventureiros, pouco afeitos ao cumprimento de ordens, que se caracterizavam
pela busca de riquezas imediatas e pelo não apego à propriedade.
22 Anthony KELLETI, Motivação para o combate, pág. 57.
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Fomos, na verdade, explorados e não colonizados, e isso até bem
recentemente, em termos históricos.
Os pequenos núcleos populacionais do início da nossa história eram
dispersos em nosso enorme território. Esses povoados não tinham contato entre si, nem mantinham relações efetivas com os centros de decisão
político-administrativa, salvo os decorrentes da exploração colonial.
Diferente foi a formação dos Estados Unidos da América, onde os
colonizadores formavam comunidades que trabalhavam a terra para se
desenvolver, e com ânimo de ficar.
3.3 Fatores que estimulam ao individualismo e à indisciplina
3.3.1 Banalização do Ilícito

Cada vez mais o cidadão vê em sua rotina diária a prática de
inúmeros ilícitos. Ele próprio os pratica para facilitar sua vida, estacionando o carro em fila dupla, passando o sinal vermelho, etc.
Ele vê pela televisão figuras públicas afirmando que venderiam um
carro sem avisar o comprador sobre defeitos, que não devolveriam uma
carteira achada, e sobre outras condutas, no mínimo, antiéticas.
Os ilícitos são tantos e tão rotineiros que já não mais chocam o
cidadão. Passam a ser comportamentos normais, aceitáveis.
A banalização do ilícito entre as pessoas de bem é um dos principais fatores que se contrapõem ao esforço de viver em comunidade, e
uma verdadeira escola de indisciplina.
3.3.2 Falta de credibilidade nas instituições

O descrédito em instituições como Governo, Justiça, Poder
Legislativo, Igreja, Política, responsáveis por orientar a vida dos
cidadãos, acaba levando a um comportamento alternativo, pelo qual as
pessoas buscam soluções individuais para os problemas que deveriam
ser solucionados tendo em vista o interesse coletivo.
O indivíduo deixa de ter, então, como referencial, a disciplina
necessária à vida em coletividade. As pessoas deixam de se vincular
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entre si, e desenvolvem valores próprios, individualistas, contrários ao
espírito comunitário.
3.3.3 Crescimento urbano desordenado

O acentuado crescimento demográfico que ocorre nas cidades leva
ao comprometimento do espírito de comunidade, que é o sentimento que
decorre do fato de as mesmas pessoas habitarem uma mesma região,
relacionando-se em situação de convivência, de participação em torno
dos interesses comuns.
O crescimento desordenado acaba por modificar o modo de relacionamento, que deixa de ser pessoal e direto, a nível de convivência. É
muito difícil, nas grandes cidades, as pessoas se conhecerem. Os contatos passam a ser mais circunstanciais e impessoais do que de convivência.
Outra decorrência do crescimento demográfico é o acirramento da
competição. É a disputa acirrada pela conquista de bem-estar e segurança, que separa as pessoas ao invés de aproximá-las.
O intenso processo migratório é fenômeno paralelo ao crescimento
demográfico dos centros urbanos.
Enormes contingentes de migrantes aglomeram-se, principalmente
nas periferias urbanas, sem emprego ou subempregados, desprovidos de
habitação, higiene básica, transportes eficientes, etc.
Anônimos dentro da multidão, sem os compromissos decorrentes
das relações de convívio pessoal, muitos indivíduos vêem-se livres da
disciplina necessária à convivência em comunidade.
O aumento da competição, por seu lado, radicaliza a tendência ao
individualismo e também estimula a desobediência às regras socialmente
aceitas.
3.3.4 Desigualdades sociais

O aumento das desigualdades sociais e a consciência dessas
desigualdades, aliados ao consumismo que se instalou na sociedade
brasileira, criam uma situação de inconformismo para aqueles que
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não têm acesso sequer às mínimas condições de uma sobrevivência
digna.
Para quem nada tem, é muito difícil aceitar as regras de uma convivência civilizada, que implica aceitar que alguns tudo tenham, quando
não se tem o mínimo para a sobrevivência.
Os pobres, os desassistidos, tendem a não acatar as regras dessa
sociedade, quando for esta a única opção para a própria sobrevivência.
Muitas pessoas, no extremo da carência, praticam atos que violam as normas da sociedade, convictas de que esses atos, embora ilegais, são legítimos, porque se consideram amparadas por um direito
natural, principalmente por saberem que elementos de classes mais
privilegiadas cometem crimes ou praticam atos antiéticos sequer criminalizados.
3.3.5 Imitação de modelos estrangeiros

As sociedades subdesenvolvidas, devido a um complexo de subalternidade e de dependência, tendem a copiar comportamentos das
sociedades de países desenvolvidos, adotando-os como modismo ou
sinal de modernidade.
Assim, exemplos nocivos de comportamentos individualistas e
indisciplinados, vindos de países do primeiro mundo, que demonstram
afrouxamento das instituições e desgaste de valores tradicionais, são
adotados na sociedade brasileira.
4. ESTÉTICA MILITAR E INSTITUIÇÕES POUCIAIS FARDADAS

As instituições policiais fardadas estaduais são organizações
desconcentradas, ou seja, há nelas, internamente, uma distribuição de
competência decisória nos diversos níveis hierárquicos.
E, como nas demais organizações desconcentradas da
Administração Pública, são indispensáveis nelas, até por imposição do
Direito Administrativo, os institutos da hierarquia e da disciplina, entendendo-se o primeiro como o escalonamento interno em níveis sucessivos
de poder, e o segundo como a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas, disposições e ordens.
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O policial fardado, situado na base da pirâmide hierárquica, tem, ao
contrário do que ocorre nos demais órgãos da Administração Pública, o
poder muito grande de intervir na vida do cidadão. A ele cabe, distante
da presença física do superior hierárquico, exercitar o poder de polícia,
restringindo, dentro dos limites da lei, o uso abusivo da liberdade individual, em proveito do interesse coletivo:
Esse policial tem o dever de agir, algumas vezes utilizando de
necessária energia, em situações tensas que requerem, muitas delas, ação
imediata, quase reflexa, restringindo mesmo direitos individuais constitucionalmente protegidos.
Diretamente proporcional ao poder que tem o policial fardado, é o
risco potencial que corre a sociedade, decorrente do eventual mau uso
por parte do policial de sua competência decisória, no desempenho do
poder de polícia fora dos limites da lei ou em descumprimento às ordens
e diretrizes dos superiores.
O respeito à hierarquia e disciplina é, portanto, muito mais
necessário nas instituições policiais fardadas do que nos demais órgãos
públicos, porque protegem o cidadão contra o mau uso do poder e do
potencial de energia por parte do policial, violando os direitos individuais.
O policial fardado é recrutado na própria sociedade, na qual atua e
continua vivendo.
Ele traz consigo a herança da cultura brasileira, responsável por
uma tendência individualista e indisciplinada.
Diferentemente do que ocorre em outras civilizações, o brasileiro
tende a não acatar naturalmente os princípios da hierarquia e da disciplina.
A estética militar, que não se confunde com a cultura profissional
bélica responsável pelo preparo profissional, técnico e psicológico, do
homem para o combate, tem essa capacidade de intemalizar ou reforçar
no policial fardado o sentimento exaltado do cumprimento do dever e o
culto à hierarquia e disciplina. Desperta-lhe o ideal de entrega incondicional à sociedade e serve de freio contra o excesso de poder no exercício do poder de polícia, desestimulando tanto o abuso de poder quanto o
desvio de finalidade.
Opondo-se aos abusos no emprego do poder do Estado, a estética
militar acaba tornando-se uma garantia dos direitos individuais do
cidadão.
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O estudo desse assunto deve ter rigorosamente em vista que a
estética militar visa a orientar as relações internas na corporação. Não
deve desviar a organização e o homem de sua finalidade de polícia da
comunidade, nem criar uma imagem agressiva ao público.
Essa estética não é incompatível com uma organização que tenha
suas instalações (que não precisam ser chamadas de quartéis) abertas ao
público, inclusive para prestação de serviços, e seus agentes integrados
à comunidade numa relação de confiança e respeito com os cidadãos.
4.1 Poder de Polícia

O poder de polícia é o poder-dever que tem o Estado para, por intermédio de seus agentes públicos, limitar o uso da liberdade individual, naquilo
que constitua abuso, tendo em vista a preservação do interesse coletivo.
"Como poder administrativo, sabe-se que o Poder de Polícia, em
qualquer parte do mundo, implica, necessariamente, em um sistema de
restrições, que limita a liberdade individual. A objetividade jurídica está
na garantia da convivência pacífica de todos os cidadãos, de tal modo
que o exercício dos direitos de um não se transforme em abuso e não
ofenda, não impeça, não perturbe o exercício dos direitos alheios. " 23
O Código Tributário Nacional é o único diploma legal que conceitua o poder de polícia:
"Considera-se poder de polícia a atividade da administração pública
que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a
prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício- de atividades econômicas dependentes
de concessão ou autorização do Poder Público, à tranqüilidade pública
ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. " 24
O exercício do poder de polícia dá-se no campo das liberdades individuais. Por paradoxal que pareça, será restringindo em certa medida
essas liberdades, dentro de estreitos limites legais e sob a ótica do interesse coletivo, que o Estado estará protegendo esses mesmos direitos.
23 Álvaro Lazzarini, Do poder de polícia na identificação de transeuntes, in Boi. G. n2 153/84, pág. 1.
24 Lei n2 5.172, de 250ut66- Código Tributário Nacional, art. 78.
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Marcelo Caetano, citado por Álvaro Lazzarini, afirma que:
"Muita gente confunde liberdade com licença ou arbítrio, em países
onde tradicionalmente falta educação cívica. Numa sociedade onde cada
um possa fazer tudo quanto lhe apeteça sem pensar nos interesses, nas
necessidades, nos direitos dos outros não há liberdade, porque os mais
fortes, os menos escrupulosos, os mais poderosos, oprimirão os que não
lhes possam resistir. " 25
É indispensável a atuação da Polícia, nesse contexto, a fim de viabilizar a vida coletiva.
"Polícia é o conjunto de poderes coercitivos exercidos pelo Estado
sobre as atividades do cidadão, mediante restrições legais impostas a essas
atividades, quando abusivas, a fim de assegurar-se a ordem pública. " 26
O agente público, no desempenho do poder de polícia, não tem
poderes ilimitados. Não se trata de poder arbitrário, mas discricionário.
A discricionariedade é atributo do poder de polícia, ou seja, o agente
público tem de praticar o ato de polícia dentro dos estreitos limites da lei,
embora segundo o juízo que faça da oportunidade e conveniência.
"Na verdade, para prevenir eficazmente a prática de crimes, a
Polícia tem de recorrer a meios por vezes imprevisíveis, que se oponham
com extrema mobilidade e sensibilidade aos expedientes cogitados pelos
meliantes. Sendo tal atividade policial simplesmente discricionária (é
atributo do Poder de Polícia o discricionarismo - que não se confunde
com arbitrariedade), podem ser indicados os seus limites negativos, que
consistem nos direitos que ela deva respeitar. Assim, pode a polícia preventiva fazer tudo quanto se torne útil à missão, desde que, com isso,
não viole direito de quem quer que seja. " 27
Os integrantes das polícias fardadas estaduais, no exercício discricionário do poder de polícia, têm a faculdade de escolher a melhor
maneira de agir, mas sempre dentro dos limites fixados pela lei, seja
quanto ao uso de meios autorizados, seja quanto à moderação no
emprego desses meios, levando sempre em conta o interesse público.
25 Álvaro Lazzarini, Op. cit. , pág. 2.
26 José Cretella Júnior, Polícia e poder de polícia, pág. 1O.
27 Álvaro Lazzarini, Op. cit. , pág. 3.
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"Nos Estados absolutistas, o poder de polícia é ilimitado, conferindo, por isso, à polícia, a faculdade de investir contra as liberdades
públicas. No regime de legalidade, o poder de polícia é limitado pela
barreira legal, exercendo-se em esfera que o direito assinala. " 28
É ainda de José Cretella Júnior que aproveitamos a lição sobre o
poder de polícia do soldado de polícia militar, base da pirâmide
hierárquica da corporação.
"Polícia, no Brasil, é a Polícia Militar, organização a quem cabe
manter a ordem pública no estado-membro No estado-membro, ao
Comandante Geral da Polícia Militar, subordinado ao Chefe do Executivo
Estadual ou ao Secretário de Segurança, conforme o que disponha dispositivo expresso da lei local, é detentor, no mais alto grau, de Poder de
Polícia, estão, por sua vez, subordinados os diversos Comandantes de
Unidades Operacionais, cada um, por sua vez, detentor de parcela do
Poder de Polícia, sempre limitada à sua competência. Em todo o edifício
da grande pirâmide da organização da Polícia Militar, do vértice
(Comandante Geral), passando pelos altos escalões (Comandantes de
Unidades Operacionais), até a base (autoridades policiais), está concentrado o Poder de Polícia do Estado, que é um todo indiviso, apenas parcelado ou fragmentado para efeitos didáticos. (... ) A nosso ver, contrariando
a opinião emitida pelo eminente cultor do Processo Penal, Hélio
Tornaghi, em longo parecer, todo policial, qualquer que seja o grau que
ocupe na pirâmide da Polícia Militar, e no estrito cumprimento do dever
legal, é detentor do Poder de Polícia, podendo agir discricionariamente,
embora não arbitrariamente, na manutenção da ordem pública. " 29
É também a opinião de Álvaro Lazzarini, que afirma:
"Não há, pois, dúvida de que, no Brasil, além de autoridade policial para o exercício de atividade de polícia administrativa de
manutenção da ordem pública, o policial militar brasileiro o é, também,
para a atividade de polícia judiciária, colaborando com as autoridades
judiciárias na realização dos atos instrutórios da Justiça Criminal. " 3º
28 José Cretella Júnior, Op. cit., pág. 19.
29 José Cretella Júnior, Op. cit., pág. 10.
30 Álvaro Lazzarini, Op. cit. , pág. 69.
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4.2 Instrução Profissional Militar e Instrução Profissional Policial
Uma organização policial com estética militar não é uma organização que se prepara para a guerra, e a instrução de seus integrantes
não visa a prepará-los técnica e psicologicamente para o combate ao
inimigo.
O policial deve dispor de técnicas, habilidades e preparo psicológico para enfrentar o perigo na preservação da ordem pública, mas deve
ser preparado fundamentalmente para ser um policial da comunidade.
O bom desempenho da polícia depende de sua boa relação com a
sociedade. O policial deve estabelecer uma relação de confiança e
respeito com os cidadãos. A participação da comunidade é indispensável à ordem pública, e nesse sentido, a função do policial é muito mais
ampla do que simplesmente lidar com bandido.
O uso da energia não deve ser confundido com a agressividade
arbitrária, que só leva ao descrédito da instituição policial.
O Coronel PMMG Olímpio Garcia Pereira estabelece as seguintes
distinções entre o treinamento militar (voltado para o combate) e o
treinamento policial:
a) "o objetivo geral da ação militar é o inimigo, normalmente representado por um conjunto de pessoas e meios materiais, e como tal denominado porque, para duas ou mais partes se posicionarem em tomo de um
assunto comum, foram vãs as manobras tentadas dentro da política, diplomacia, tratados, protocolados, mediação. Resta a última: o confronto das
armas e sua espiral de destruição e morte. O objetivo da ação policial é a
comunidade (polícia preventiva) e eventualmente algum cidadão que,
mesmo delinqüindo (polícia repressiva), tem de escudá-lo a própria lei,
com direitos e garantias individuais. Eliminar o inimigo é a regra e até
constitui honra. Eliminar o delinqüente é a exceção e, na maioria das circunstâncias, um crime sem qualquer excludente de criminalidade;
b) o militar tem que ser agressivo e imediatista na ação junto ao
inimigo, que praticamente nenhum direito possui, nem à vida, do contrário, vacilará nos momentos cruciais do combate e isso lhe será fatal. O
policial tem que ser tolerante e ponderado com o cidadão; senão a ação
policial irá degenerar em conflito, arbitrariedade e violência, com sérios
danos para a ordem pública; e
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c) o militar atua em conjunto e sob comando, o policial disperso na
rua, isolado ou em grupo muito pequeno. A maior soma de iniciativas e
responsabilidades cabe, no primeiro caso, ao comandante, no segundo,
ao próprio policial." 31
Interessante também é a contribuição de Lucien Mandeville, Jean
Louis Loubert del Bayle e Alain Picard, 32 que estabelecem as seguintes
diferenças entre a atuação policial e a de um Exército:
natureza do adversário: não se trata de inimigos, mas de cidadãos
perturbando a ordem pública;
lugar da ação que se situa no território nacional: muitas vezes
em zonas urbanas;
fim colimado: é a supressão de desordem e não a destruição do
adversário; e
limites rigorosos: legais e regulamentares, nos quais se inscrevem
as operações.

4.3 Necessidade de disciplina nas organizações policiais
A disciplina é indispensável nas organizações policiais, devido à
importância do papel delas na vida social e o seu poder de intervenção
na sociedade.
Se o papel dessas organizações é velar pela disciplina das relações
sociais, não se pode conceber uma polícia eficaz que não seja estruturada
dentro de rígidos padrões disciplinares.
Já em 1829, o precursor da polícia organizada, Robert Peel, ao criar
a polícia de Londres, afirmou que a polícia deve ser estável, eficaz e
organizada militarmente.
O W. Wilson, decano da escola de Criminologia e professor de
Administração de Polícia da Universidade da Califórnia alertou que:
"Se deberá prestar atención a la disciplina, bienestar y capacitación
de la fuerza policiaca. Es esencial mantener una disciplina eficaz para
gobemar sus operaciones y lograr eficiente y satisfactoriamente los objetivos de la policia. Es uno de los instrumentos constructivos mas impor31 Olímpio Garcia PEREIRA, O treinamento na ótica da PM, pág. 12.
32 Lucien MANDEVILLE et alii, A força de manutenção da ordem na França, pág. 12.
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tantes para dirigir y mandar, con el fin de eliminar deficiencias y evitar su
desarollo. La disciplina no es una forma de capacitacion. Una faerza de
polícia indisciplinada está imcompletamente adiestrada, no como sequencia de que falte um programa formal e de capacitación, sino porque los
superiores no enseiian debidamente a sus subordinados, exigiéndoles que
se apeguem a las regias y procedimentos dei departamento. " 33
Sobre os efeitos de uma disciplina relaxada, o autor comenta a
seguir:
"Una disciplina relajada, como resultado de no imponer medidas
correctivas adecuadas, tiene malas consecuencias y menoscaba la eficacia de la faerza policíaca. Los miembros de una faerza indisciplinada
carecem de espírito de grupo; no tiene buen animo ni actitud ga,Zarda,
muestran una actitud lánguida y desalentada hacia su trabajo, hacia su
superiores, hacia su departamento y hacia el publico. Toda la fuerza
policíaca y cada una de sus Unidade adoleces entones de falta de direccion y de objetivo, los miembros incompletamente preparados no prestan
antención a sus deberes y son culpables de violar reglamentos dei departamento y de outras f/,atas más sérias; nos respeten los derechos dei
público em general y, como grupo, tierem las características de una chisma mas bien que de una fuerza organizada la fuerza indisciplinada
carece de prestigio. El público tiene poca confianza en um departamento
y en su direcion si sólo se aplican las debidas medidas corretivas cuando
el jefe se ve obligado e ello esto es especilamnte cierto cuando un policial
es brutal, o sinverguenza, o acepta "mordidas "(sobornos), o no guarda
estricta imparcialidade, sino que tiene prejuicios y distingos contra algunas personas a cousa de su raja, credo o posición social e economica. " 34
4.4 A estética militar na polícia fardada
4.4.1 A Polícia Militar na cultura brasileira
Oriundos de uma sociedade na qual prevalece um padrão de comportamento individualista e rotineiramente indisciplinado, os integrantes
33 O. W. WILSON, Administratcion de la policia, pág. 475.
34 lbidem.
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das polícias fardadas estaduais passam a fazer parte de organizações
que têm como fanção básica disciplinar as relações sociais na comunidade, investidos do poder de polícia que, quando não exercido discricionariamente dentro dos limites legais, quando utilizado com abuso
(excesso ou desvio), pode tomar-se instrumento de agressão aos direitos
inalienáveis dos indivíduos. O mal causado pode ser muito grande, se
considerarmos que as polícias fardadas constituem forças públicas
armadas, com considerável potencial ofensivo. Elas, portanto, devem ser
extremamente disciplinadas.
Quando Robert Peel recomendou, no início da história das polícias
organizadas, que elas devem ser organizadas militarmente, não se
referiu, certamente, à capacidade bélica de um exército, mas à organização e disciplina decorrentes da estética militar, capazes de tomar seguro
para a sociedade o emprego do poder de polícia.
As polícias militares do Brasil têm como origem remota os corpos
militares de polícia do Reino de Portugal, particularmente a Guarda Real
de Polícia.
Mediante uma lei, de 10 de outubro de 1831, a Regência autorizou
aos presidentes das províncias a criação de guardas municipais de voluntários, para manter a tranqüilidade pública e auxiliar a Justiça.
A Polícia Militar do Estado de São Paulo foi criada pelo presidente
Rafael Tobias de Aguiar, em 15 de dezembro de 1831, como nas demais
províncias, com estrutura e princípios militares que lhe garantissem a
necessária disciplina interna.
Diante da cultura brasileira, a supressão da estética militar nas polícias fardadas estaduais, tradição mais que secular, ocasionará danos irreversíveis ao aparelho do Estado e colocará em risco a integridade da
sociedade e de cada indivíduo.
"Apesar de a hierarquia e a disciplina serem apontadas como
sustentáculos da instituição, o afrouxamento visível dos costumes
sociais, com uma maior permissividade de todos os segmentos,
acrescido de repúdio a tudo que lembre o regime militar, põe em
risco a rigidez militar, que não se substitui, como alegam alguns, por
um firme sentido profissional em todos as rotinas das atividades da
Polícia Militar. Posto isto, surgirão maiores dificuldades para a
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manutenção da autoridade funcional e moral dos superiores sobre os
subordinados" 35
O Coronel PMESP Eduardo Assumpção alertou:
"A aventada supressão da investidura militar das milícias estaduais, podem ter certeza, traria a desordem interna a essas corporações, e,
na seqüência, o aumento desenfreado da corrupção e da violência " 36
Em 1949, o Comandante Geral da Força Pública do Estado de São
Paulo, Coronel Eleutherio Brum Ferlich, analisando as condições disciplinares insatisfatórias da Corporação, afirmou que:
"para empregar a corporação no policiamento, ao invés de aperfeiçoar-se a técnica policial, afrouxou-se simplesmente o aspecto militar. "37
É importante a análise do seguinte texto, parte de sua manifestação,
por representar a testemunho de uma experiência histórica:
"Como conseqüência, em época mais recente, surgiu nos municípios a tendência para a criação de corporações próprias, já que a Força
quase abandonara suas atividades policiais no interior do Estado, como
praticamente já o fizera na Capital. "38
Compreendendo, então, que não nos conduzíamos por caminho
assecuratório da utilidade e sobrevivência da Força, recuamos. Não
tomamos, contudo, o rumo que convinha, tendente a nos aperfeiçoar na
técnica policial, dentro de esplêndidos princípios e regras militares
aplicáveis à Corporação, pois só nos limitávamos a afrouxar, progressivamente, a prática da instrução militar.
No entanto, as polícias militares vêm se mantendo, ao longo dos
tempos, como organizações confiáveis, voltadas para a prestação de
serviço à sociedade. A razão disso é explicada pelo Coronel PM Eduardo
Assumpção:
"O pensamento homogêneo dos polícias militares, esse sentimento
altruísta em prol da comunidade, atravessou o termo e subsiste graças,
principalmente, à formação, à disciplina e à hierarquia militar, ver35 PMESP, Anexo ao Boletim Geral nº 8/93 ..
36 Idem, Boletim Geral nº 233/92.
37 PMESP, Boletim Reservado nº 1/49.
38 Ibidem.
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dadeiro cimento moral a consolidar-lhe o idealismo, ao modo de atuar
deontológico, abnegação própria do soldado. " 39
É importante também a manifestação do Ten Cel PMESP Benedito
Celso de Souza no sentido de que:
"sua hierarquia lhe dá a equilibrada ordenação das fanções e a
definição de responsabilidade de cada um no cumprimento de missões,
dentro e para a sociedade. A Polícia Militar não é hierarquizada e disciplinada porque é exceção, mas porque é organização bem constituída.
Por isso, ela sobrevive como instituição, mesmo quando se têm, no
organismo social, períodos em que predominam a falência dos valores
éticos e morais, a proliferação de desordem, a avalanche do desrespeito,
a valorização da anarquia e a pregação do caos. " 4º
4.4.2 Razões da estética militar
As razões que tomam necessária a estética militar nas polícias fardadas estaduais podem ser assim relacionadas:

4.4.2.1 Grande extensão territorial:
As polícias militares possuem mais de 300.000 homens e mulheres
(dados de 1992) atuando em todas as partes do território nacional.
Os valores éticos que cultivam, fruto da sua formação policial militar, proporcionam-lhes o mesmo ideal, estejam onde estiverem, a
despeito de a dispersão territorial dificultar a unidade de pensamento, à
medida que os expõe às influências políticas locais que, se prevalecessem, poderiam colocar em risco os interesses sociais.

4.4.2.2 Necessidade de representar a autoridade do Estado:

É a garantia que precisa ter a sociedade de que quem dispõe da força
armada não subordina sua atuação a interesses pessoais ou de grupos.
39 PMESP, Boletim Geral nº 233/92.

40 Idem, COPM em notícias, pág. 6.
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Conforme texto já citado de Heloísa Fernandes, é a identificação do
militar com a ideologia do Estado que permite ao grupo militar relativa
autonomia de suas atividades em relação às classes de pertencimento de
seus membros.
Isso não significa que essa polícia não seja uma polícia da
sociedade e para a sociedade.
Os Ministros da Primeira Turma do Colendo Supremo Tribunal
Federal, ao prolatar Acórdão, em 19 de setembro de 1975, por unanimidade, proclamaram:
"O soldado de Polícia, sempre fardado e armado, é encadernação
mais presente e respeitada da autoridade do Estado. " 41
4.4.2.3 Integração nacional:
Os policiais militares de todo o Brasil, qualquer que seja a cor da
farda que usam, cultivam exatamente os mesmos valores éticos de servir
à sociedade, obedientes sempre ao ordenamento jurídico do Estado.
Culto a esses valores, intemalizados de tal forma que passam a lhes ser
tão orgânicos quanto seus braços e corações, acaba por criar uma linguagem comum, dispensando até palavras para que eles se entendam,
em qualquer parte do país.
Por isso, as polícias militares são o fator mais legítimo da integração nacional, já que unem, por meio do ideal, todas as partes do
Brasil, sem violentar as culturas regionais.
"Embora sejam estaduais, a homogeneidade das polícias militares é
um fenômeno Nacional e, indiscutivelmente, fator de integração num
país de dimensões continentais como é o Brasil. " 42
4.4.2.4 Controle de grandes efetivos:
O emprego eficaz de grandes efetivos requer eficiência de comando, coordenação e controle. A estética militar, à medida que intensifica o
41 Recurso Extraordinário nº 80.839/PR (PMESP, Boi. G. nº 233/92)
42 Cel PMESP Eduardo Assumpção.
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acatamento aos princípios da hierarquia e da disciplina, toma-se o instrumento indispensável a esta finalidade.
4.4.2.5 Garantia contra a corrupção e violência:

A estética militar nas organizações policiais fardadas é garantia dos
direitos individuais do cidadão contra atos de corrupção e de violência
na utilização do poder de polícia.
Isso porque ela aperfeiçoa, nas polícias militares, o poder
hierárquico (que, dentre outras coisas, implica o controle dos atos do
subordinado pelo superior e a correção dos atos eventualmente defeituosos) e o poder disciplinar (que é o poder de aplicar punições administrativas ao subordinado, em razão da prática de infrações funcionais) além
da persecução penal militar levada a efeito pelas autoridades de polícia
judiciária militar.
4.4.2.6 Estrutura para emprego em crises:

A estrutura das polícias militares, e o profissionalismo de seus integrantes fazem-nas merecedoras da confiança da população e dos governantes.
Essas organizações têm sido empregadas constantemente em
momentos críticos da vida da população, até mesmo para executar ou
apoiar a execução das funções de outros órgão públicos, como calamidades públicas, vacinações em massa, distribuição de alimentos à população carente, campanhas de agasalhos, substituições de grevistas nos
serviços essenciais, etc.
O Inspetor Geral das Polícias Militares afirmou recentemente que:
"só as Polícias Militares, em razão da sua estrutura militarizada,
têm flexibilidade para atender às variadas necessidades da Segurança
Pública, e que essa estrutura lhes permite também atender às emergências da população, particularmente no campo da saúde. " 43
43 PMESP, Boletim Geral nº 239/92.
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4.4.2. 7 Modelo de órgão de administração pública:

A Polícia Militar do Estado de São Paulo foi reconhecida corno o
melhor órgão público do Estado pela equipe da FEA e Secretaria da
Administração, por ocasião do diagnóstico para reforma administrativa
no Governo Quércia.
4.4.2.8 Responsabilidade na segurança interna e na defesa territorial:

A estrutura militar das polícias fardadas estaduais, diante da realidade brasileira, é a ideal para o eventual emprego dessas corporações nas
suas responsabilidades perante a segurança interna e a defesa territorial.
4.4.3 Investidura militar do policial militar

Os integrantes das polícias militares são servidores públicos militares estaduais. 44 Essa situação não decorreu da Revolução de 1964, conforme algumas colocações tendenciosas, mas ocorre desde a criação
dessas organizações. Ainda no Império, e já naquela época, sua função
era manter a tranqüilidade pública e auxiliar a Justiça.
A esse respeito, manifesta-se o Ten Cel PMESP Benedito Celso de
Souza:
"É lamentável que questões tão sérias como a da segurança pública (ou da insegurança pública, que intranqüiliza a população) sejam
abordadas com o primarismo da pregação de que a organização policial
deve ser desmilitarizada porque a atividade de policiamento é eminentemente civil.
Não é a atividade exercida que torna o agente civil em militar ou
vice-versa. O Correio Aéreo Nacional, de relevante serviços prestados à
Nação, só valoriza e enobrece os integrantes da Força Aérea Brasileira,
que não passam a ser menos militares por executar missões consideradas civis. Os civis que atuam como profissionais indispensáveis em tarefas tidas como de natureza militar, dentro de organizações militares, não
44 Constituição da República Federativa do Brasil, art. 42
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se tomam militares pelo simples exercício daquelas fanções. Em suma, a
fanção ou atividade não é em si mesma, militar ou civil. O agente sim,
pode ser civil ou militar. "45
E a razão para que seja militar é bem colocada pelo Cel PMESP
Eduardo Assumpção:
"Precisamos salientar que as escolas policiais militares recebem
voluntários dos mais diversos segmentos sociais, muitos vindo de ambientes onde a violência é constante. Para proporcionar a essa amálgama
de homens um bom padrão de comportamento, faz-se imperioso a formação moral através da internalização da disciplina e da ética. "46
A disciplina que norteia a conduta profissional do policial militar
tem como manifestações essenciais: 47
a) a rigorosa observância às prescrições dos regulamentos;
b) a observância pronta às ordens do chefe;
c) o emprego de todas as energias em benefício do serviço;
d) a correção de atitudes; e
e) a colaboração espontânea à disciplina coletiva e à eficiência da
instituição.
O policial militar é preparado na atividade de policiamento. Os currículos de todas as escolas policiais militares estão voltados exclusivamente para essa finalidade.
A investidura militar não o toma inapto ao policiamento; ao contrário, só lhe realça os traços necessários ao desempenho dessa atividade.
"assim, o status de militar do policial não o torna híbrido ou
incompatível com a função do cargo, pois, a acreditar em contrário,
levaria àquela indagação se o policial civil é policial civil, quando é
certo que seu status é servidor público civil, diferentemente do policial
militar que é servidor público militar. "48
A formação profissional do policial militar tem em vista que ele
deve servir a sociedade, como integrante dessa sociedade e não como
corpo estranho
45 PMESP, COPM em noticias, pág. 6.
46 Idem, Boletim Geral_ nº 233/92.
47 Idem, Regulamento Disciplinar, art. 3º.
48 Álvaro Lazzarini, Direito administrativo da ordem pública, pág. 30.
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"Nesses novos tempos, uma Corporação Policial Fardada deve
estar empenhada na prestação de serviços à sociedade, dentro de um
elevado padrão técnico profissional, aproximada dos reais anseios e
necessidades comunitários e coerente com sua histórica missão de
garantir a tranqüilidade e auxiliar a justiça (... ) valorizar o policial militar no exercício de suas funções é conscientizá-lo de que ele é parte
integrante de um grande e indivisível corpo orgânico, torná-lo útil na
atuação de atendimento aos reclamos sociais de segurança, integrá-lo à
comunidade, identificando-o no seio social como agente inibidor do ato
delituoso, tomá-lo mais confiável e sabidamente responsável da ordem
pública, na prestação de assistência policial e no respeito das leis.
(... )É no amadurecimento desta idéia que deriva o aperfeiçoamento
operacional: o policial militar, atuando em prol da comunidade, inserido
no seu contexto social, consciente de seu papel, da importância de seus
serviços e do valor reconhecido que detém. (... )Aprestação de serviços
policiais não deve ser entendida sob a ótica dos preceitos que visem,
exclusivamente, ao controle da população civil. Ela é, antes de tudo, uma
atividade de atendimento às necessidades sociais, balizada pelo ordenamento jurídico que emana da própria sociedade." 49

5. REGIME DISCIPLINAR NA EMPRESA PRIVADA
Não raras vezes, ouvimos críticas ao regime disciplinar da polícia
militar, acusado de ser excessivamente rigoroso, gerador de tensões que
eventualmente levam a conseqüências como alcoolismo ou suicídio. O
presente capítulo faz um breve estudo sobre o regime disciplinar na
empresa privada, para verificar que lá a disciplina também é rigorosa e tem
conseqüências imediatas, talvez mais graves, como a demissão por justa
causa ou, no mínimo, desconto no salário relativo aos dias de suspensão.

5.1 O poder disciplinar na empresa privada
Na empresa privada, o poder disciplinar é o direito que tem o
empregador de aplicar sanções disciplinares aos seus empregados.
49 Theseo Darcy Bueno de Toledo, Polícia e democracia, pág. 5.
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Na doutrina há duas correntes sobre a legitimidade desse direito.
A primeira não aceita o poder disciplinar do empregador, alegando
que o contrato de trabalho é bilateral, tendo ambas as partes (empregado
e empregador) a mesma força. Se um deles pode punir, o outro também
deve poder. Esta corrente alega ainda que o Estado detém o monopólio
do poder de punir, não restando, portanto, ao empregador o poder disciplinar de aplicar sanções.
A segunda corrente, acolhida pela legislação brasileira, aceita o
poder disciplinar fundada no poder de direção que tem o empregador
sobre sua empresa.
Assim, o direito brasileiro permite ao empregador aplicar ao empregado as penalidades de suspensão disciplinar e advertência. Não permite,
contudo, a imposição de multas. A suspensão disciplinar pode ser aplicada até o limite de trinta dias. A suspensão superior a trinta dias consecutivos importa na rescisão injusta do contrato de trabalho. 50
Quanto à advertência, segundo Amauri Mascaro do Nascimento:
"como é prevista a suspensão, admite-se a punição do empregado
com, advertência, embora só prevista na lei de greve. Quem tem poder
maior, por certo terá, também, nele compreendido, um poder menor, que
é o de advertir, que acarreta conseqüências morais, mas não implicações econômicas, como a suspensão, cujo resultado, além da
proibição do trabalho durante o seu cumprimento, será a perda do
salário dos dias respectivos, mais do repouso semanal. "51
As punições são, costumeiramente, comunicadas por escrito ao
empregado, embora possam sê-lo oralmente.
Outra característica importante no regime disciplinar da empresa
privada é que não existe a necessidade de gradação de penalidades. O
empregado pode ser despedido já na sua primeira falta.
O empregado, inconformado com a punição, poderá acionar a
Justiça do Trabalho e, mediante sentença judicial, ter anulada a penalidade recebida.
Diante da tal falta grave cometida pelo empregado a empresa pode
despedí-lo por justa causa. Nessa hipótese, ele perderá o direito à inde50 CLT, art. 474.
51 Amauri Mascaro Nascimento, Iniciação ao direito do trabalho, pág. 95.
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nização, ao aviso prévio, ao décimo-terceiro salário proporcional, às
férias proporcionais e ao levantamento do FGTS.
São hipóteses de despedimento por justa causa:
a) ato de improbidade: é ato contra patrimônio da empresa, ou de
terceiro, relacionado ao trabalho, como o furto, o roubo, ou a apropriação indébita;
b) incontinência de conduta: é o comportamento irregular do
empregado, incompatível com a moral sexual, como a falta de respeito
ao sexo oposto, a exibição de desenhos pornográficos, ou a vida devassa
em prejuízo do serviço;
c) mau procedimento: é o comportamento irregular do empregado,
incompatível com as normas exigidas pelo senso comum do homem
médio, como o uso de linguagem grosseira e indecente em local de trabalho, o desrespeito habitual para com os outros, ou o uso de cartões de
visita que possam induzir terceiros a erro;
d) negociação habitual: por conta própria ou alheia, sem permissão
do empregador e quando constituir ato de concorrência ou for prejudicial
ao serviço;
e) condenação criminal sem sursis: não é necessário que os fatos que
determinaram a condenação criminal estejam relacionados com o serviço;
f) desídia: é caracterizada pelas ausências reiteradas ao serviço sem
justificação, pelo atraso habitual, pela baixa produção ou má qualidade
do serviço;
g) embriaguez: a justa causa se dá quando da embriaguez habitual
fora do serviço, ou já na primeira embriaguez no serviço (pela só apresentação do empregado no local do trabalho em estado de embriaguez);
h) violação de segredo: é a divulgação não autorizada das patentes
de invenção, métodos de execução ou fórmulas;
i) indisciplina: é o descumprimento de ordens gerais do serviço;
j) abandono de emprego: é a ausência continuada de empregado,
com ânimo de não mais trabalhar;
k) insubordinação: é o descumprimento de ordens pessoais de
serviço;
1) ato lesivo à honra e boa-fama: é a prática de injúria, calúnia ou
difamação, desde que relacionadas com a empresa;
m) ofensas físicas: desde que praticadas no local de trabalho ou em
estreita ligação com o serviço;
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n) prática constante de jogos de azar: como jogo de bicho, rifas não
autorizadas, etc.;
o) atos atentórios à segurança nacional.
O empregado estável (após dez anos de serviço prestado ao mesmo
empregador, caso não seja optante do regime do FGTS) só poderá ser
demitido por justa causa, após ser submetido a inquérito judicial para
apuração de falta grave.
5.2 Comparação entre os regimes disciplinares na empresa e na Polícia
Militar

Diferentemente do que ocorre na Polícia Militar, o empregado da
empresa privada pode ser demitido por justa causa com muita facilidade,
não sendo necessária sequer gradação das penalidades.
Uma única falta disciplinar, como, por exemplo, apresentar-se
embriagado no local de trabalho, já constitui falta grave passível de
demissão por justa causa.
Além disso, a imposição de suspensão disciplinar ao empregado
acarreta-lhe prejuízo financeiro, na medida em que lhe são descontados
do salário os dias de suspensão e o correspondente repouso semanal
remunerado.
A disciplina na Polícia Militar não tem a finalidade punitiva, nem
de obrigar o policial a determinado tipo de conduta, mas de intemalizar
nele valores que se manifestam na obediência às ordens do superior, no
respeito às normas, na dedicação ao serviço, na correção de atitudes, na
dedicação ao serviço e na colaboração à eficiência da instituição.
O mais importante é a autodisciplina, porque o policial militar não é
empregado. Ele corporatifica o próprio Estado, com sua função de
prover o bem comum e com a autoridade delegada pela vontade soberana da Nação e necessária para o desempenho daquelas funções.
A tensão que, somada a outros fatores, pode levar o policial militar,
eventualmente, ao comportamento violento, ao vício de embriaguez e até
ao suicídio, não é provocada pela estética militar da Corporação, pois
esta só tem em vista valores positivos e saudáveis, mas pela permanência
ininterrupta, durante longo período, em condições desgastantes de trabalho, sem que ele tenha oportunidade e condições de se reciclar.
As condições do ambiente têm poder de formar ou deformar a personalidade de uma pessoa. Alguém acostumado a um ambiente refinado,
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colocado durante certo tempo, em nível de convivência, em um ambiente
onde impera a degradação dos costumes, terá, até inconscientemente, seu
comportamento modificado.
O policial que trabalha ininterruptamente no ambiente que pode ser
classificado como o "esgoto do mundo", passa por este processo. Ele não
encontra os delinqüentes e as mazelas da sociedade eventualmente, mas
vai ao encontro delas. Grande número deles, quando sai do turno de
serviço, permanece nesse mesmo ambiente.
Essa imersão total num mundo onde impera a violência, a corrupção e outros hábitos nocivos acaba, em pouco tempo, por deformar a
personalidade dos que se submetem ao processo.
A ausência de condições e oportunidades para que ele se recicle em
ambiente saudável acaba sufocando-lhe os valores positivos ansiados
pela estética militar.
Incorporando, mesmo inconscientemente, novos valores, por contraste, ele se volta contra os valores da disciplina.
6. POLÍCIA COMPARADA

As nações são resultado de um processo desencadeado ao longo dos
séculos, quando sucessivas gerações de indivíduos que habitaram o
mesmo espaço geográfico desenvolveram valores comuns, como língua,
costumes, tradições, folclore e instituições.
Os Estados são entes fictícios, criados pela vontade soberana das
Nações com um único objetivo: a consecução do bem comum. O
Estado, os órgãos que o compõem e os seus agentes são o retrato fiel da
Nação, representando exatamente a cultura de um povo. A polícia de
uma sociedade é, portanto, a imagem dessa sociedade. Por isso, é preciso
cautela ao se estudarem modelos policiais de outros países.
Vale registrar que Robert Peel, um dos precursores da polícia moderna, que em 1829 organizou a Polícia de Londres, estabeleceu como
princípio que:
"A polícia deve ser estável, eficaz e organizada militarmente, sob
controle do Governo. " 52
52 Robert PEEL: criador da Polícia de Londres.
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6.1 cautela necessária
Não se deve estudar organizações policiais estrangeiras, sem estudar também a civilização em que elas estão inseridas.
"... para comparar as instituições administrativas de dois ou mais
países, é preciso: 1 Q partir do confronto dos respectivos sistemas administrativos; 2 Q aprofundar o estudo das instituições procurando
descrevê-las tais como são na realidade, e sem ficar na aparência legislativa formal; 3 Q investigar as razões históricas, políticas, econômicas e
sociais que explicam a feição da instituição em cada pais; 4 Q finalmente,
estabelecer a comparação e tirar daí a lição útil. " 53
José Cretella Júnior, citado pelo mesmo autor, esclarece que:
"não há dúvida de que o método comparativo é instrumento muito
delicado que precisa ser manejado com prudência se pretender que
traga proveito mais do que se converta em causas de prejuízo. Só se
pode comparar coisas comparáveis". 54
6.2 Modelo policial latino
O Coronel PM Nilton Viana (PMESP) comenta a existência de um
modelo policial latino, com seu respectivo prolongamento latino americano, em oposição ao modelo policial anglo-saxão:
"Com efeito, o modelo policial latino é o das polícias militarizadas.
(. .. ) Nos países europeus de cultura latina, encontramos polícias militarizadas cuja investidura é administrativamente militar, tais como:
Carabinieri, na Itália, Guarda Civil, na Espanha (integra as Forças
Armadas e Guarda o civil), Guarda Nacional Republicana, em Portugal,
Gendarmerie, na França, e, na América Latina: Carabineiros, no Chile,
Guarda Civil, no Peru (mesma sistemática espanhola), Polícia Nacional,
na Bolívia e, finalmente, polícias militares, no Brasil.
Isto posto, o modelo policial latino é resultante da evolução cultural
da Europa Latina e da colonização da América Latina, preponderante53 Marcelo Caetano, apud Álvaro Lazzarini, Op. cit.
54 Álvaro Lazzarini et alii, Direito administrativo da ordem pública, pág. 32
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mente pela Espanha e Portugal. (. .. ) Nos países Anglo-Saxões economicamente desenvolvidos, e com tradição no gerenciamento de sistemas
complexos integrados, é possível a coexistência, em um mesmo país, de
dezenas, centenas ou até milhares de polícias, como é o caso dos EUA,
onde existem 40.000 Polícias Municipais, de Condado, Estaduais e
Federais (... ). Do exposto, fica claro que o atual modelo brasileiro de
Polícia Militar é mais eficiente e barato que qualquer outro a ser implantado por ensaio e erro, tentativa perigosa que, desprezando a experiência
secular das Polícias Militares do Brasil, pode resultar em desastre e
desintegração do sistema de defesa social e nacional. " 55
6.3 O caso da Argentina
A Argentina é, desde o domínio espanhol, um dos países de nível
sócio cultural mais elevado do continente americano. A percentagem de
pessoas alfabetizadas é de 92%, superada nas Américas apenas pelos
Estados Unidos e pelo Canadá.
Sua população, disciplinada, é constituída em sua maioria por
descendentes de espanhóis, o que a diferencia sobremaneira dos outros
países sul-americanos.
"Uma das polícias fardadas argentinas, a Polícia Federal, é
declaradamente civil, embora pautada por orientações e características
predominantemente militares. "56
Seus integrantes são tão disciplinados (provém, vivem e trabalham em
uma sociedade disciplinada), que um policial militar brasileiro (que tem
investidura militar) sentir-se-ia deslocado, trabalhando em alguma unidade
daquela polícia, dado o seu nível disciplinar acentuadamente inferior.
As polícias fardadas precisam de um alto nível disciplinar. A estética militar em polícia fardada, via de regra (ressalvados os casos em que
elas são militares por tradição), deve ser tanto mais intensa quanto menor
for o nível de disciplina espontânea de seus integrantes e da sociedade a
que pertencem.
55 Nilton VIANA, Proposta à comissão de estudos constitucionais, 1986.
56 Edson Roney SERVILHA et alii, Comissaria: o ciclo completo de polícia, 1991.
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6.4 O caso americano

Os EUA, maior potência econômica do mundo, possuem as polícias
mais bem equipadas. E aquelas polícias, a despeito de pertencerem a
uma sociedade completamente diferente da brasileira, são citadas constantemente como exemplo, por serem civis.
No entanto, os dados demonstram que ser polícia bem equipada em
uma sociedade rica não é garantia de perfeição, mesmo sendo civis.
Não se garante, por exemplo, a própria polícia contra influências
políticas e discriminatórias. Abordando o espancamento de um negro por
quinze policiais fardados em Los Angeles, em 03 de março de 1991, o
jornal Folha de São Paulo comenta:
"Gates, um republicano conservador, é uma.figura controvertida em
Los Angeles. Ele dirige o Departamento de Polícia desde 1970 (. .. ) Seus
críticos reconhecem que a dureza de Gates criou uma polícia eficiente e
pouco permeável à corrupção. Afirmam, porém, que ele a transformou
também numa guarda pretoriana de brancos de classe média-baixa abertamente hostil às minorias não brancas. Um comportamento explosivo
numa cidade em que os brancos são apenas 37% da população. " 57
Em pesquisa realizada na cidade de Nova Iorque sobre a criminalidade em 1990, apurou-se que 68% dos nova-iorquinos acreditam que a
situação piorou na cidade nos últimos anos; 60% responderam que se
preocupam com o crime a todo momento durante o dia; 45 % disseram
que a situação irá piorar nos próximos anos; e 73% consideram Nova
Yorque um lugar perigoso para se viver. 58
Em 1991, o Senado dos EUA divulgou relatório afirmando que
1990 foi o ano mais violento da história moderna daquele país, tendo
sido cometidos 23.200 assassinatos (3 por hora). O número total de
norte-americanos vítimas de assassinatos, estupros ou assaltos, segundo
o FBI, ultrapassou 1.800.000. A cada hora, 200 norte-americanos sofreram alguma violência criminal. 59
57 FOLHA de São Paulo, 17Mar91.
58 FOLHA de São Paulo, 12Set90.
59 ldem, 16Mar91.
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6.5 Outras polícias
Na Inglaterra, conforme nos informa Álvaro Lazzarini60 baseado no
relatório de viagem do CSP/1983 da PMRJ, os agentes da Metropolitan
Police, embora com status de civis, por questões de ordem histórica,
política e social, diante da realidade local, freqüentam o Peel Center,
militarmente organizados, inclusive nos seus deslocamentos para
instrução, feitos em impecável ordem unida, isto é, marchando como soldados.
Ainda na Europa, encontramos polícias verdadeiramente militares
(seus agentes têm investiduras militares), como a Guarda Civil espanhola, a Carabinieri italiana, a Guarda Nacional Republicana portuguesa, a
Gendamerie francesa, o que levou o Cel PMESP Alaor da Silva Brandão
a afirmar: "que as polícias do mundo são em geral militares ou milita-

rizadas. "61
CONCLUSÃO
Do estudo realizado da estética militar das instituições policias fardadas brasileiras, tema que, como vimos, é objeto de discussão já desde
o século passado, quando foram criadas as polícias estaduais, verifica-se
que:
A hierarquia e a disciplina são indispensáveis nos órgãos da

Administração Pública desconcentrada.
É a distribuição da competência decisória em níveis escalonados
que caracteriza a desconcentração funcional e da autoridade, nos órgãos
da administração centralizada.
Essa distribuição da competência de decidir exige os poderes
hierárquico e disciplinar (simplesmente, o poder que tem o hierarca de -dispor sobre os atos dos subalternos e o poder de aplicar sanções ao funcionário
faltoso), como contrapartida necessária para garantir que as decisões
tomadas sejam coerentes com o objetivo do Estado e amparadas na Lei.
60 Álvaro Lazzarini et alii, Direito administrativo da ordem pública, pág. 35.
61 Alaor Silva BRANDÃO, Ensaio sobre unificação policial, pág. 63.
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A necessidade da hierarquia e da disciplina é muito mais crítica
nas instituições policiais fardadas.
Os níveis de competência decisória situados na base da pirâmide
hierárquica das instituições policiais fardadas, no exercício do poder de
polícia, distantes da presença física do superior, e diantes de situações
que exigem providências imediatas, têm enorme capacidade de intervenção na vida social.
A estética militar não se confunde com cultura profissional bélica
ou "a estética militar não é cultura bélica".
A cultura profissional bélica é o conhecimento técnico necessário
ao emprego eficaz do soldado e da tropa em combate e o preparo psicológico do combatente para destruir o inimigo.
A estética militar é o conjunto de estímulos (solenidade, rito, formalismo) que despertam ou internalizam no homem uma ética especial
constituída de valores como o sentimento exaltado do dever e o culto à
hierarquia e à disciplina.
Na cultura brasileira, a estética militar é necessária nas organizações policiais fardadas, como reforço à internalização dos valores da disciplina e da hierarquia.
Os integrantes das polícias fardadas são oriundos de uma sociedade
na qual prevalece um padrão de comportamento individualista e
rotineiramente indisciplinado.
Como podem essas pessoas cumprir sua missão que, basicamente, é
disciplinar as relações sociais, usando legalmente o poder de polícia? Na
sociedade brasileira, o homem médio não é espontaneamente disciplinado.
No Brasil, a estética militar nas instituições policiais é fator de
garantia de respeito aos direitos do cidadão.
Atuando como reforço à internalização dos valores da disciplina e
da hierarquia em pessoas oriundas de uma sociedade indisciplinada, e
que vivem e atuam nesta mesma sociedade, a estética militar é a garantia
de que a polícia fardada, no seu conjunto constituída como força pública
armada, e o policial isolado, investido no poder de polícia, ambos com
considerável potencial ofensivo, atuem submissos à Lei e comprometidos com o objetivo do Estado, respeitando os direitos do cidadão.
Neste país continental, eliminar a estética militar da polícia é dar
início a um processo irreversível que deixará as forças policiais nas mãos
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de interesses políticos locais e seus integrantes sem controles hierárquico
e disciplinar eficazes.
Os eventuais deslizes praticados por alguns policiais militares não
são causados pela estética militar, mas a despeito dela, ou melhor, nos
locais onde ela vem sendo aplicada com menor intensidade.
BIBLIOGRAFIA

BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Prestação de serviços
públicos, e administração indireta. São Paulo: RT, 1975.
BRANDÃO, Alaor da Silva. Ensaio sobre unificação policial. São
Paulo: Monografia do CSP/PMESP, 1984.
CHIAVENATO, Idalberto. Introdução á teoria geral da administração. São Paulo: Mac Graw, 1983.
CÓDIGO Tributário Nacional - Lei nº 5.172/66.
CONSTITUIÇÃO da República Federativa do Brasil, promulgada
em 5 de outubro de 1988.
CONSTITUIÇÃO do Estado de São Paulo, promulgada em 5 de
outubro de 1989.
COURTOIS, Gaton. A arte de ser chefe. Rio de Janeiro: Bibliex, 1989.
CRETELLA JR., José. Polícia e poder de polícia. São Paulo:
Separata da Revista Forense, vol. 299.
ESTATUTO dos Militares. Lei nº 6.880/80.
FERREIRA, Aurélio Buarque de Hollanda. Dicionário Aurélio
eletrônico. São Paulo: Nova Fronteira, Jun94.
FERNANDES Heloísa Rodrigues. Política e segurança. São
Paulo: Alfa Ômega, 1973.
FOLHA de São Paulo. Exemplares dos dias 12Set90, 16Mar91 e
17Mar91.
KELLETT, Anthony. Motivação para o combate. Rio de Janeiro:
Bibliex, 1987.
KOONTZ et alii. Administração. São Paulo: Pioneira, 1988.
LAZZARINI, Álvaro et alii. Direito administrativo da ordem
pública. Rio de Janeiro: Forense, 1986.
- - - . Do poder de polícia na identificação de transeuntes. São
Paulo: PMESP (anexo ao Bol. G. nº 153/84), 1984.

Revista A FORÇA POLICIAL

São Paulo

nº 15

jul./ago./set. 1997

95

MANDEVILLE, Lucien et alü. Forças de Manutenção da Ordem
na França. Porto Alegre: Brigada Militar - Revista Unidade nQ 1, 1983.
MATOS, F. G. Gerência participativa. Rio de Janeiro: Bibliex,
1980.
MAYRINK DA COSTA, Álvaro. Crime militar. Rio de Janeiro:
Editora Rio, 1979.
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administranvo Brasileiro. São
Paulo: RT, 1978.
NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Iniciação ao direito do trabalho. São Paulo: LTR, 1981.
PEREIRA, Olímpio Garcia. O treinamento na ónca da PM. Belo
Horizonte: Revista O Alferes nº 1, 1985.
PMESP. Anais do 12 congresso internacional "polícia e comunidade". São Paulo: 10 a 12 de dezembro de 1991.
- - - . Bolenns Gerais n 2 8 (13Jan93), 233 (08Dez92) e 239

(16Dez92).
- - - . Boletim Reservado nQ 1, de 04Fev49.
- - - . COPM em Notícias. São Paulo, Set91.
REGULAMENTO Disciplinar da Polícia Militar. R-2-PM.
ROSKILL, S. W. A arte da liderança. Rio de Janeiro: Bibliex, 1989.
SANTOS, Luiz Carlos dos. Segurança pública não depende só de
nós. São Paulo: PMESP, 1991.
SERVILHA, Edson Roney et alii. Comissaria: o ciclo completo de
polícia. São Paulo: Monografia do CAO/PMESP, 1991.
SILVA, Jorge da. Controle da criminalidade e segurança pública.
Rio de Janeiro: Forense, 1990.
TOLEDO, Flávio de. Administração de pessoal. São Paulo: Atlas,
1987.
TOLEDO, Theseo Darcy Bueno de. Polícia e democracia. São
Paulo: PMESP, 1986.
VIANNA, Nilton. Proposta à comissão de estudos constitucionais.
São Paulo: PMESP, 1986.
WILSON, O. W. Administracio de la policia - México: Editorial
Lamusa, 1974.

96

Revista A FORÇA POLICIAL

São Paulo

nº 15

jul./ago./set. 1997

111

IV. SEGURANÇA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA
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SUMÁRIO:

1. Considerações iniciais 2. Segurança Nacional e Segurança
Pública na Constituição da República 3. Responsabilidade de
cada um dos Poderes da República na defesa do Estado de
Direito 4. Segurança Pública e o apeifeiçoamento da Polícia no
Brasil 5. Conclusão

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Se a segurança nacional volta-se para a garantia da nação como um
todo, sendo a ordem e a tranqüilidade gerais exigências do mais alto
valor para a realização das atividades nacionais que conduzem ao bem
comum 2 , não se pode deixar de considerar que a temática da ordem
pública, em especial no que diz respeito à segurança pública, tem íntimo
relacionamento com a mesma segurança nacional, porque, assegurar a
l Roteiro para exposição sobre o tema em Painel para o Curso de Altos Estudos de Política e Estratégia e o
Curso de Altos Estudos de Política e Estratégia Militares. Escola Superior de Guerra, Rio de Janeiro RJ, 17
de junho de 1997
2 ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA. Manual Básico, 1993, Rio de Janeiro, p. 208
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boa ordem é assegurar a tranqüilidade pública, a segurança pública e a
salubridade pública e nada mais do que isso 3 •
Lembro, como o fiz em anterior palestra que proferi na Escola
Superior de Guerra4, e à vista do seu Manual Básico de 1993, que "A
Expressão Psicossocial do Poder Nacional estuda o Homem, as suas
relações em sociedade e o produto dessas relações, vale dizer, ocupa-se
dos fenômenos sociais, culturais e psicológicos na cena nacional, que
não se enquadram nas demais expressões do poder. Assim, alcança as
questões históricas, a ciência e a tecnologia, a vida espiritual e tudo mais
que diga respeito ao Homem e sua organização social. Deve, assim,
refletir uma população hígida, de padrões culturais elevados, com suas
necessidades básicas satisfeitas e conseqüentemente com capacidade de
atuar em termos de opinião pública, conforme antiga, mas atual lição da
Escola Superior de Guerra - ESG", no seu Manual Básico de 1975.
Bem por isso a segurança pública tem papel preponderante na realização da segurança nacional, porque, é uma necessidade básica de
qualquer pessoa a de sentir-se com segurança e bem estar. Seguro, o
homem pode trabalhar melhor; implicando a ordem, no progresso do
Estado.
2. SEGURANÇA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA NA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA

O Constituinte de 1988 evitou referir-se à segurança nacional por
motivos ideológicos e preconceituosos. Referiu-se, porém, a ela como
examinarei logo mais e, pelo menos, usou a locução segurança nacional
no artigo 173, caput, da Constituição da República.
Ney Prado, aliás, isso tinha detectado por ocasião dos trabalhos da
denominada "Comissão dos Notáveis", afirmando que as Forças
Armadas vinham sendo alvo favorito de preconceitos enquanto instituições militares, e não os seus eventuais chefes, como as responsáveis
3 ROLLAND, Louis. Précis de droit administraif, 9.ª ed., 1947, Librarie Dalloz, Paris, França, p. 399
4 LAZZARINI, Álvaro. Violência e Segurança Aspectos do Conflito Social Urbano, Exposição em Painel
para os Cursos de Altos Estudos de Política e Estratégia e de Altos Estudos de Política e Estratégia Militares
da Escola Superior de Guerra, Rio de Janeiro - RJ, 04 de agosto de 1995, revista "A Força Policial", Polícia
Militar do Estado de São Paulo, São Paulo, Ano 1995, abril/maio/junho, n. 6, p. 13-49
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pelos regimes autoritários, acrescentando que "O preconceito contra militares se apresenta de várias maneiras: aberta, velada e até grotescamente. A má vontade e o preconceito com relação aos militares assumiram aspectos inusitados. Não sendo possível 'puní-los', objetivamente,
muitos trataram de fazê-lo semanticamente. Assim, expressões tecnicamente consagradas como segurança nacional, ordem pública e medidas
de emergência, foram proscritas e substituídas por outras, como defesa
do Estado, da sociedade civil e instituições democráticas, paz ou tranqüilidade pública e estado de alarme, com perda, evidente, de rigor técnico e indesculpável descaso com a boa doutrina que lhe confere tradicional embasamento"5·
Pela Assembléia Nacional Constituinte, o tema, igualmente, foi
tratado de maneira emocional, sob o espectro da Lei de Segurança
Nacional, o que acabou influenciando politicamente o texto constitucional em prejuízo do lado técnico conceituai.
No Título V da Constituição da República, nos seus artigos 136 a
144, onde se aborda a ordem política e a ordem pública, preferiu-se adotar a denominação de Defesa Nacional, em consonância com o Conselho
de Defesa Nacional previsto no seu artigo 91, órgão consultivo para
assuntos de soberania nacional e defesa do Estado Democrático, aquele
voltado à segurança externa contra agressão estrangeira, este voltado à
segurança interna, contra a implantação de um estado tirânico que
venha a violentar as suas cláusulas pétreas do artigo 60, § 4. º.
Estes, assim, os prindpios constitucionais vigentes do nosso
Estado Democrático, como idealizados pelo Constituinte de 1988 e, portanto, os referenciais da segurança interna e, por via de conseqüência, da
defesa interna, ambas também abolidas da Carta de 1988, mas que conceitualmente continuam a existir.
A mesma Carta, porém, curiosamente, veio a tratar da segurança
nacional, usando a expressão no seu artigo 173, integrado ao seu Título
VII, isto é, quando cuida "Da Ordem Econômica e Financeira", no que
entendo que a segurança nacional se refere à soberania nacional no
sentido de proteção das áreas econômicas, cuja reserva deve ficar a cargo
5 PRADO, Ney. Os Notáveis Erros dos Notáveis (da Comissão Provisória de Estudos Constitucionais), l.ª
ed., 1987, Editora Forense, Rio de Janeiro, p. 23
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do Estado como garantia da soberania da nação brasileira, impedindo
que caiam em mãos de particulares que poderiam repassá-las a
estrangeiros, não existindo aí o enfoque da ordem política ou da ordem
pública, mas essencialmente enfoque da ordem econômica, embora
todos os planos da ordem devam se integrar de modo harmônico.
O fato de a Constituição da República falar em Defesa Nacional
quando trata assuntos da ordem política e da ordem pública não significa
que a Segurança Nacional inexista nesses planos, porque, os conceitos
de Segurança e de Defesa, em qualquer plano, embora distintos, são
indissociáveis: a Defesa existe em prol da segurança. São, portanto, o
conjunto de medidas concretas que visam proporcionar um estado
abstrato de segurança.
Ao abordar a Defesa Nacional, a Constituição da República, bem
por isso e implicitamente, abordou a temática da Segurança Nacional, e
penso que o Brasil está maduro politicamente maduro suficientemente
para temer distorções conceituais que não resistiriam aos princípios do
Estado Democrático de Direito firmado na Carta de 1988.
Tenha-se, aliás, presente que, mesmo ao tempo do denominado
"Regime Militar de 1964", como o atesta Manoel Gonçalves Ferreira
Filho, "Para o STF, segurança nacional, na Constituição brasileira, tem
extensão menor do que na doutrina da ESG. Disse-o o Min. Aliomar
Baleeiro no Rec. Extr. n. 62.731, afirmando que 'segurança nacional
envolve toda matéria pertinente à defesa da integridade do território,
independência, sobrevivência e paz do País, suas instituições e valores
materiais e morais contra ameaças externas e internas, sejam elas atuais e
imediatas ou ainda em estado potencial, próximo ou remoto' (DOU, 28
jun. 1968, p. 2460) 6 ."
Desse sentido, aliás, não pode fugir o conceito atual da Escola
Superior de Guerra no sentido de que ({Segurança nacional é, para a
nação, a garantia, relativa, de que seus objetivos permanentes estão
sendo alcançados e preservados, face à sua capacidade, atual e potencial,
de superar quaisquer ameaças a esses objetivos" 7 •
6 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Segurança Nacional, verbete da Enciclopédia SARAIVA do
Direito, v. 67, Edição Saraiva, São Paulo, p. 293-297
7 ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA, Manual Básico, 1993, Rio de Janeiro, p. 208
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Minha conclusão, assim, é de que a Segurança Nacional está
expressa na Constituição da República quando se trata da Ordem
Econômica e implícita nos planos da Ordem Política e da Ordem
Pública, quando se fala em Defesa Nacional.
No que se refere à Segurança Pública, como o adverte Manoel
Gonçalves Ferreira Filho ao comentar o artigo 144 da Constituição da
República, integrado ao seu Capítulo III do Título V - Da Defesa do
Estado e das Instituições Democráticas - "O direito anterior não continha
norma ou capítulo equivalente. Que é, pois, segurança pública? Os juristas o ilustre constitucionalista brasileiro responde costumam discutir
eruditamente os conceitos de 'segurança pública', 'ordem pública' etc.,
de modo a enriquecer a doutrina (v. Álvaro Lazzarini e outros, Direito
administrativo da ordem pública, Rio de Janeiro, Forense, 1986). Não é
necessário fazê-lo neste passo, basta resumir-lhe as lições, em face do
texto em exame. Deste claramente resulta que segurança pública é a
garantia da ordem pública, aqui distinguida da incolumidade da pessoa e
do patrimônio. Já a ordem pública, neste passo, é a ausência de desordem, a paz, de que resultam a incolumidade da pessoa e do patrimônio." 8
Tenho entendido, ao certo, que "Falar sobre segurança pública
exige do doutrinador cauteloso a atitude de sempre reportar-se à ordem
pública, face à inter-relação existente entre esses conceitos. Igualmente
a festejados administrativistas pátrios e europeus, entendo que a segurança pública é um aspecto da ordem pública, concordo até que seja um
dos seus elementos, formando a tríade ao lado da tranqüilidade pública e
salubridade pública, como partes essenciais de algo composto. Saliento
que não é uma ordem pública reduzida, como já se interpretou. ( ... ) A
ordem, assim como a segurança, são valores etéreos, de difícil aferição e
não é por acaso que publicistas de renome mundial, sucessivamente,
atravessaram séculos a estudá-las, tal a complexidade que oferecem.
Pode-se afirmar com certeza que a ordem pública é sempre efeito de
uma realidade nacional que brota da convivência harmônica resultante
do consenso entre a maioria dos homens comuns, variando no tempo e
no espaço em função da própria história. O arcabouço jurídico que o
8 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Comentários à Constituição Brasileira de 1988, v. 3, 1994,
Editora Saraiva, São Paulo, p. 82
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Estado proporciona à sociedade é simples tradutor dessa ordem.
Evidentemente às elites intelectuais do país cabe papel importante, pois,
mercê de sua bagagem cultural, podem e devem mostrar caminhos para a
evolução dos componentes, que intelectuais do porte de Paul Bernard,
Louis Rolland, Santi Romano, Marcel Waline, Blaise Knapp, entre outros, tão bem delinearam ao conceituar ordem pública, conforme traduzi
no Direito Administrativo da Ordem Pública " 9·
A minha colocação do que seja segurança pública está restrita
àquilo que Mário Pessoa diz ser 'o estado antidelitual, que resulta da
observância dos preceitos tutelados pelos códigos penais comuns e
pela lei das contravenções', com ações de polícia repressiva ou preventiva típica ('O Direito da Segurança Nacional', Biblioteca do
Exército e Revista dos Tribunais/Editores, 1971, São Paulo, pp. 7 e
ss.). Em outras palavras, e no dizer de De Plácido e Silva, 'segurança
pública' é o afastamento, por meio de organizações próprias, de todo
perigo, ou de todo mal que possa afetar a ordem pública, em prejuízo
da vida, da liberdade ou dos direitos de propriedade do cidadão, limitando as liberdades individuais, estabelecendo que a liberdade de cada
cidadão, mesmo em fazer aquilo que a lei não lhe veda, não pode ir
além da liberdade assegurada aos demais, ofendendo-a ('Vocabulário
Jurídico', v. IV, l.ª ed., 1963, Forense, verbete 'Segurança Pública', p.
1.417)" 1º·
Para finalizar este tópico, anoto que o Senado Federal, pela sua
Subsecretaria de Edições Técnicas, na edição de 1996 da Constituição da
República Federativa do Brasil e conforme seu "Índice", em verbete
nominado de Segurança Nacional, admite como sendo de tal matéria os
seus artigos 91, § 1.º, inciso III, 21, inciso III, e artigo 22, inciso XXVIII,
que cuidam sobre suas áreas, defesa, competência da União, defesa
aeroespacial, marítima, civil e territorial, não fazendo, porém, nenhuma
referência à hipótese do seu artigo 173, justamente o único que utiliza tal
expressão.
9LAZZARINI, Álvaro. Estudos de Direito Administrativo, Coletânea Jurídica da Magistratura-2,
Coordenação de Yussef Said Cahali e Sistematização de Rui Stoco, Escola Paulista da Magistratura/Editora
Revista dos Tribunais, São Paulo, 1/ ed. e 2.ª tiragem, 1996, p. 76
IOLAZZARINI, Álvaro. Estudos e ed. cits., p. 237
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3. RESPONSABILIDADE DE CADA UM DOS PODERES DA
REPÚBLICA NA DEFESA DO ESTADO DE DIREITO

Poder Legislativo, Poder Executivo e Poder Judiciário, independentes e harmônicos entre si (artigo 2.º da Constituição da República),
evidentemente têm responsabilidade na defesa do Estado de Direito,
porque, devem cuidar, dentro das respectivas competências constitucionais, dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil na
construção de uma sociedade livre, justa e solidária, devem garantir o
desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e
reduzir as desigualdades sociais e regionais, promovendo o bem de
todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer
outras formas de discriminação, tudo a teor do artigo 3. º, caput e incisos
I a IV, da Constituição da República.
Ao certo o grande gerenciador de todos esses objetivos fundamentais, que têm reflexos na segurança nacional e/ou na segurança pública,
é o Executivo, o qual, porém, para que possa desincumbir-se do seu
munus estatal, necessita estar amparado pelo Legislativo através de uma
legislação adequada e razoável (princípio da razoabilidade), assentada
na realidade brasileira (princípio da realidade), porque, só assim ela se
tornará eficiente e eficaz para o Brasil, sem crises de constitucionalidade
de leis ou atos normativos infra-legais, como amiúde vem acontecendo,
crises essas que acabam por ser gerenciadas pelo Judiciário na sua competência constitucional de dizer o Direito ao caso concreto litigioso, o
que, ultimamente, não tem agradado o Executivo e/ou Legislativo, que
acenam ameaças de seu controle externo, súmulas vinculantes, tetos e
subtetos de vencimentos, etc., tudo com apoio da mídia na formação da
opinião pública contra o Judiciário, a pretexto de que suas decisões inviabilizam o Brasil, inclusive em face de sua morosidade.
E sobre o Poder Judiciário, também, jogam a responsabilidade pela
falta de segurança pública, em especial nas comunidades rurais e
urbanas do Brasil, porque, a Polícia prende e a Justiça solta ou, então,
que os juízes brasileiros não estão atentos às crises sociais que assolam o
país, em especial na área da reforma agrária.
Não é, no entanto, o que ocorre, pelo menos no Estado de São
Paulo, cujo Poder Judiciário, com cerca de 6.380.482 processos 516.529
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criminais em abril de 1997 em andamento'', distribuídos pelos seus só
1.293 juízes de 1. ª Instância ou grau de jurisdição 12 , na defesa do verdadeiro Estado de Direito Estado Democrático de Direito na semântica constitucional vigente , em verdade solta o acusado somente quando
o trabalho policial não atende o desejável em termos de coleta de provas
contra o acusado como exigido na legislação processual penal.
Segundo dados do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
(Corregedoria Assessoria da Presidência - Informática - Oficial PM de
Ligação da Polícia Militar - Termo de Cooperação TJ/PMESP), em 30 de
novembro de 1996, era de 118.263 o total de mandados de prisão a
serem cumpridos, certo que, no período de 1992 a 1996, a ínfima média
diária de cumprimento desses mandados de prisão era de 8,43%, mesmo
porque não há prisões adequadas para recolher os condenados, estando
todas superlotadas e com rebeliões quase que diárias, conforme a mídia
noticia.
Ao Poder Judiciário, igualmente, não se pode imputar responsabilidade pela crise no campo, nas questões agrárias, porque, se um proprietário ou simples possuidor tiver as suas terras invadidas e ajuizar ação
para reavê-las, ao certo o juiz da causa há de aplicar a regra do Direito
vigente, segundo os fins sociais da lei e as exigências do bem comum
(artigo 5.º da Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro), sob grave
pena de, em prevaricando, não cumprir e fazer cumprir o ordenamento
jurídico no seu munus estatal de dizer o direito ao caso concreto litigioso, com violação ao seu dever de "cumprir e fazer cumprir, com independência, serenidade e exatidão, as disposições legais e os atos de ofício" (artigo 35, inciso I, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, Lei
Complementar n. 35, de 14 de março de 1979).
Mas, ao lado da Polícia Militar que, embora integre o Poder Executivo,
é a ponta da linha nas questões de segurança pública e que tem no Poder
Judiciário o seu ponto de chegada, as coisas não andam bem no Estado de
São Paulo, principalmente após o encaminhamento, pelo Chefe do Poder
11 CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, Comunicado CG n.371/97,
Movimento Judiciário de Primeira Instância, Mês de Referência: Abril/97, Diário Oficial da Justiça, São
Paulo, Caderno 1 Parte I, 04 de junho de 1997, p. 2
12 DEPARTAMENTO DA MAGISTRA TURA-DEMA 2, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
Relação do número de cargos vagos e preenchidos na Magistratura do Estado de São Paulo, 02 de junho de
1997
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Executivo Estadual, de uma Proposta de Ante-Projeto de Emenda
Constitucional que, a pretexto de uma nova Polícia, em verdade quebra a
moral policial militar de modo irreversível, com conseqüências graves na
área de segurança pública e eventual reflexo na área da segurança nacional.
Tal proposta, como afirmei em Exposição à CPI-COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO SOBRE FATOS OCORRIDOS COM
POLICIAIS MILITARES EM DIADEMA-SP E PARA APURAÇÃO
DAS RAZÕES QUE LEVAM AO CRESCIMENTO DA VIOLÊNCIA
POLICIAL13, foi de uma violência única contra os policiais militares em
geral e contra os sadios valores policiais militares, como o são o patriotismo, civismo, hierarquia, disciplina, profissionalismo, lealdade, constância, espírito de corpo, honra, dignidade, honestidade e coragem, violência essa que se tomou tanto pior quando quem irrogou as acusações
foram justamente o Chefe Supremo da Polícia Militar do Estado de São
Paulo e o seu Sub-Chefe, respectivamente Governador do Estado e
Secretário da Segurança Pública (artigo 144, § 6.º, da Constituição da
República, e artigo 139, § 1.º, da Constituição do Estado), restando, portanto, indagar o que fizeram tão ilustres agentes políticos civis, que
chefiam os dois ramos da Polícia Estadual, para que ela seja estável, eficaz e organizada?
O que fizeram foi estigmatizar todo policial militar ou civil paulista,
acusando a Polícia Civil de corrupta e a Polícia Militar de violenta, de
modo que sendo policial civil, em princípio, deve-se presumir que é corrupto, e sendo policial militar que é violento, quando, ao certo, no grande
universo da Polícia Estadual, que é única, temos alguns poucos policiais
civis que a mídia diz serem corruptos, e não uma Polícia Civil corrupta;
temos, no mesmo diapasão, alguns policiais militares que a mídia diz
serem violentos, e não uma Polícia Militar violenta.
Não posso concordar com generalizações, como vêm sendo generalizadas as acusações contra o aparato policial estadual, em especial em
relação aos policiais militares, acusados pelo Governo de São Paulo de
incapazes e inidôneos.
Insisto ser necessário que os governantes tenham vontade política
para disciplinar a atuação policial, sendo este o grande papel das secre13LAZZARINI, Álvaro. Exposição cit., em 08 de maio de 1997, p. 19. Ainda não publicada em repertórios
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tarias de segurança pública, ou seja, o secretário da segurança pública
deve liderar a Polícia Estadual, deve ser o administrador da segurança
pública de cada Estado e do Distrito Federal, porque, precisa ficar bem
assentado, Polícia, como atividade jurídica do Estado, não pode ficar à
mercê de quem não a conhece e/ou, por aversão a ela, não faz questão de
conhecê-la na profundidade que ela merece ser conhecida.
Já o afirmei, e ora reafirmo, que "não se deve misturar ressentimentos
contra as Instituições Policiais Militares, por fatos do passado recente, com
a problemática da segurança pública, conforme descreve o Professor Ney
Prado, na obra 'Os Notáveis erros dos Notáveis'. Pela importância, a segurança pública não pode ficar ao sabor de sentimentos menores, de argumentos emocionais, mas deve ser pensada com a máxima racionalidade" 14•
4. SEGURANÇA PÚBLICA E O APERFEIÇOAMENTO DA POLÍCIA
NO BRASIL

Lembro, de início, que o tema da violência e da segurança pública
envolve, naturalmente, a Polícia, atividade jurídica do Estado, que deve
ter seus problemas solucionados à luz das Ciências do Direito e da
Administração Pública, certo que o conhecimento científico, abrangente
de experiências diversas e sedimentado pelo tempo, representa caminho
seguro na tomada de posições.
Limitar-me-ei à tentativa de solução sob o prisma da Polícia e da
Justiça, aliás, como o fiz ao longo deste estudo, embora certo que tratar
de segurança pública no Brasil não é tarefa das mais fáceis, como tenho
comprovado em mais de quarenta anos de estudos a ela dedicados.
Embora não falte ao Brasil mentes brilhantes voltadas para o assunto, tenho observado que, insistentemente, incorre-se no erro de tratar a
segurança pública como algo restrito à questão policial e não de uma
forma sistêmica.
Estudada a problemática com a amplitude necessária, isto é, desde
as causas da criminalidade, passando pelo ciclo de polícia e concluindo
14 LAZZARINI, Álvaro. A Segurança Pública e o Aperfeiçoamento da Polícia no Brasil, "Revista Forense",
Editora Forense, Rio de Janeiro, 1991, v. 316, p. 3 e seguintes; Idem, "Revista de Direito Administrativo",
Editora Renovar/Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, v. 184, p. 25-85; Idem, "Estudos", ed. e tiragem
cits., p. 114
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com o ciclo da persecução criminal, com certeza chega-se à conclusão de
que a Polícia, apesar das imperfeições, é o segmento que melhor funciona, justamente pela estabilidade advinda da organização das Polícias
Militares, em verdade o esteio da segurança pública no Brasil.
É costume, entretanto, centrar-se na Polícia a culpa pela insegurança, exaltando-lhe os defeitos, que efetivamente existem, mas não são
tão grandes a ponto de exigir mudanças radicais, sendo suficientes para
corrigi-los algumas medidas de ajuste.
No âmbito da Polícia Estadual, em especial no referente à Polícia
Militar, como política para solução dos problemas, tenho defendido, de
modo intransigente, o estrito cumprimento da lei, pois não me agradam
idéias de confronto pelo confronto, não me agradam propostas
traumáticas.
Daí por que, a exemplo do que fiz na monografia "Segurança
Pública e o Aperfeiçoamento da Polícia no Brasil", coerente com a
minha linha de pensamento, ofereço, em seguida, contribuição para a
tentativa de solução do problema da violência e segurança pública no
Brasil e, inclusive, nos seus grandes centros urbanos.
Minhas propostas são para que, com a máxima urgência:
a) haja uma razoável Política Nacional de Segurança Pública, que
atenda a realidade brasileira, constituída de inúmeras realidades regionais;
b) seja cumprida a norma do artigo 144, parágrafo 7º, da
Constituição da República, pois, passados mais de oito anos de sua vigência, o Congresso Nacional ainda não cuidou da lei que deve disciplinar a
organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança
pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades; e
c) numa segunda etapa, devem vir as demais leis necessárias para os
fins colimados pela norma constitucional indicada na alínea anterior.
Para tanto, considero pressupostos básicos na orientação dos trabalhos:
a) o relacionamento harmônico entre os órgãos encarregados da
segurança pública, inclusive guardas municipais e seguranças privadas;
b) a observação do princípio da racionalidade, eliminando-se, de
vez, a superposição de funções, através da diminuição drástica das áreas
de interseção de competências;
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c) a melhoria da eficiência e aproximação dos órgãos policiais,
mediante evolução constante do ensino policial, voltado para atividades
específicas de cada órgão, além dos necessários ajustes na estrutura
administrativa;
d) moralização da Polícia, dando-se ênfase a uma deontologia policial e, assim, combatendo-se a violência, a corrupção e o desvio de finalidade na atividade policial, que são as principais questões éticas da polícia;
e) valorização do policial, inclusive com previsão de pena mais
exacerbada quando a vítima do marginal é policial ou familiar seu, em
especial, nos casos de vingança; e
f) que o modelo, em linhas gerais, deva valer para todo o País.
Para a harmonia entre os órgãos policiais, tenho como pressuposto
o seguinte:
a) todo e qualquer órgão federal destinado a administrar, em nível
nacional, a segurança pública deve ter uma participação paritária dos
órgãos policiais, incluindo representantes dos Ministérios interessados;
b) a existência de Secretaria de Segurança Pública em todos os
Estados e Distrito Federal - e Territórios quando houver - destinada a:
coordenar as atividades policiais na respectiva entidade federada,
zelando para que os órgãos policiais voltem-se ao cumprimento de suas
atribuições constitucionais;
- administrar de forma centralizada a identificação civil, as informações criminais e sobre armas e veículos, permitindo a utilização de
tais dados pelas duas Polícias;
- regulamentar as situações em que se fizer necessário o apoio de
uma Polícia à outra. Para tanto a Secretaria de Segurança Pública deverá
ser necessariamente composta por integrantes das Polícias Civil e
Militar, paritariamente;
c) vinculação das guardas municipais às Polícias Militares para
efeito de adestramento e controle; e
d) regulamentação das seguranças privadas, definindo a competência das Polícias Militares na fiscalização quanto ao uso de uniforme,
que não poderá confundir-se com uniforme militar, armamento e
equipamento, isso independentemente da competência de outros órgãos
policiais.
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Há, também, a necessidade de medidas para restrição das áreas de
intersecção de competências entre as Polícias Civil e Militar. As medidas devem buscar:
a) detalhamento das atribuições mediante lei;
b) definição das áreas limítrofes de competência através da regulamentação da lei;
c) competência da Polícia Militar na prevenção mais a repressão
imediata, restrita às ações de força, coleta inicial de provas e preservação
de locais de crime, não lhe cabendo atuar na investigação de crime, ou
seja, no que se denomina de "terceira fase do ciclo de polícia"; e
d) competência da Polícia Civil para a repressão mediata, através
das investigações, incluída a polícia técnico-científica. Não lhe cabe a
prevenção criminal, isto é, a denominada "primeira fase do ciclo de polícia" e, menos ainda, a denominada "repressão imediata".
Tais medidas propostas têm em vista o aperfeiçoamento da produção da prova e conseqüentemente a redução da impunidade, razão de
assim exemplificar-se em seguida:
- ocorrendo a infração penal de menor potencial ofensivo, o policial
militar que atender a ocorrência tomará as medidas de força necessárias
e colherá as provas , encaminhando após o caso ao Juizado Especial ou à
Polícia Civil;
- nas demais infrações penais, o policial militar que atender a ocorrência, tomará as medidas de força necessárias, procederá a coleta inicial
das provas e preservará o local até a chegada da Polícia Civil, que, a partir daí, ficará encarregada do caso.
A legislação, também, deverá cuidar de outras situações que a realidade mostra que devem ser objeto de regulamentação.
Para uma melhor aproximação e maior eficiência das Polícias Civil
e Militar no combate à violência e assim à criminalidade, tem sido minha
proposta o seguinte:
a) hierarquização vertical da Polícia Civil, nos moldes da Polícia
Militar;
b)estabelecimento, como conseqüência da hierarquização, de correspondência entre os cargos nas Polícias Civil e Militar;
c) padronização e integração dos Boletins de Ocorrência (BO) das
Polícias Civil e Militar, quando se tratar de infração penal;
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d) interligação maior entre os seus serviços de comunicação;
e) aperfeiçoamento e aproximação do ensino, mediante:
- compatibilização dos currículos escolares;
- especialização nas atribuições específicas de cada órgão, semprejuízo da cultura geral;
- aumento da carga horária de ensino;
- incentivo às disciplinas voltadas contra a violência, a corrupção e
o desvio de finalidade na atividade policial, com especial ênfase para a
deontologia policial.
No que se refere às medidas moralizadoras da Polícia, minha proposta é:
a) padronização da Lei Disciplinar das Polícias Civil e Militar, mantendo capítulo específico para as transgressões tipicamente militares;
b) padronização da identidade funcional; e
c) aquelas previstas em relação ao ensino.
Quanto à persecução criminal, além de outras medidas legislativas
que desburocratizem o processo penal, entendo que urge:
a) a criação e a instalação dos Juizados Especiais de que trata o artigo 98, inciso I, da Constituição da República; e
b) a criação e instalação dos Juizados de Instrução.
Aponto, igualmente, a questão do Sistema Prisional, sugerindo a
municipalização de sua estrutura, e não a sua privatização como alguns
querem, dentro do esforço para reintegrar o preso ao convívio social.
Essa medida pode ser viabilizada através de convênios. Os municípios,
assim, ficarão encarreeados primordialmente dos programas sociais, preventivos das causas da criminalidade, como também da complementação
da tarefa, pois, cabe com maior propriedade à comunidade local, próxima que está, providenciar o retomo do preso ao seu meio social.
A Polícia, de qualquer modo, deve retirar-se da rede prisional, aliás,
conforme concluiu estudo apresentado no Ciclo de Seminários Sobre
Ações Governamentais - Segurança Pública 15 ·
Por derradeiro, insisto que as medidas propostas não devem ser
avaliadas isoladamente, mas pelo conjunto que representam. Dessa visão
15 Fundação do Desenvolvimento Administrativo - FUNDAP. Ciclo de Seminários Sobre Ações
Governamentais Segurança Pública, Anais, São Paulo, 26/27 de janeiro de 1987, p. 10
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maior, por certo, dependerá sua efetividade, em benefício do controle da
violência e da criminalidade das grandes cidades, principalmente nas
megalópoles, amenizando, assim, a insegurança da comunidade.

5. CONCLUSÃO
Posso concluir que, ao contrário cio que ocorre com a segurança
pública, que tem tratamento constitucional no artigo 144 da Constituição
da República, inclusive no que diz respeito ao seu conceito e órgãos que
integram o sistema de segurança pública com suas competências, a
temática da segurança nacional não teve o mesmo tratamento, embora
esteja implícito em várias normas constitucionais vigentes cuidarem elas
de questões de segurança nacional, expressão essa usada uma vez no
artigo 173, caput, tia Constituição da República, mas só no que pertine à
"Ordem Econômica e Financeira".
A segurança pública, enfatizo, tem papel preponderante na realização da segurança nacional, porque, é uma necessidade básica de qualquer pessoa a de sentir-se com segurança e bem estar. Seguro, o homem
pode trabalhar melhor, implicando a ordem, no progresso do Estado
Brasileiro.
Urge, bem por isso, que todos os Poderes do Estado de Direito,
embora independentes e harmônicos entre si, fiquem sensibilizados e,
dentro de suas competências constitucionais, encontrem um ponto de
equilíbrio social que, naturalmente, será balizado por uma legislação
social justa na busca do bem comum.
Há necessidade de os Poderes Executivo e Legislativo Federal
darem cumprimento ao comando do artigo 144, § 7.º, da Constituição da
República, disciplinando a organização e o funcionamento dos órgãos
responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência
de suas atividades.
Necessário, também, é que sejam deixados de lado os ressentimentos e preconceitos contra militares que tem considerável parcela da
sociedade brasileira, alimentada por pessoas que se opuseram ao denominado "regime militar de 1964", agora, apoiadas por órgãos de comunicação social.

Revista A FORÇA POLICIAL

São Paulo

nº 15

jul./ago./set. 1997

111

V. CONSULTORIA JURIDICA DA POLÍCIA MILITAR DE SÃO
PAULO - RETROSPECTO HISTÓRICO

REYNALDO MOREIRA DE MIRANDA, Coronel
da Reserva da Polícia Militar do Estado de
São Paulo, Advogado e Professor de
Direito Penal Militar da Academia de
Polícia Militar do Barro Branco.

1. ANTECEDENTES

O primeiro órgão jurídico da antiga Força Pública, atual Polícia Militar,
foi criado pelo Decreto estadual nº 6592, de 10-8-1934, baixado pelo então
interventor federal em S. Paulo, o saudoso Dr. Armando de Salles Oliveira,
com permissivo no Decreto federal nº 19.398, de 11-11-1930. Denominavase esse órgão Consultoria Jurídica, provido de um cargo efetivo de "consultor jurídico", resultante da supressão de um posto de Ten. Cel. Instrutor,
então existente na Milícia do Estado. A regulamentação do órgão foi feita
com a expedição do "Ato nº 701, de 29-12-1934, pela Secretaria da Justiça
e Segurança Pública da época. Tal ato conceituou o novel órgão jurídico,
estabeleceu com detalhes o modo de se prover o cargo de consultor jurídico, suas atribuições e a competência ou qualificação das pessoas ou autoridades que poderiam solicitar pareceres.
Com o advento da Lei estadual nº 2.856, de 8-1-37, que "organizou
a Justiça Militar do Estado", foi extinto expressamente tal cargo, nos termos do artigo 80 da referida lei; em compensação, o art. 81 de dita lei
dispôs que "ao Procurador do Tribunal Superior de Justiça Militar compete exercer, também, as funções atribuídas ao Consultor Jurídico da
Força Pública". Verifica-se, então, que a primitiva Consultoria Jurídica
da Milícia estadual teve uma curta duração de, precisamente, dois anos,
quatro meses e oito dias. Ainda que extinta, as funções de Consultor continuaram, como se afirmou retro, a ser desempenhadas pelo Procurador
da Justiça Militar do Estado, saindo o órgão jurídico do âmbito e dos
Quadros de Organização da Milícia.
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Tal situação perdurou até o advento da Lei estadual nº 5.048, de 2212-58, que "reestruturou a Justiça Militar do Estado. Nos termos do art.
78 de tal lei, ao mencionar as atribuições do Procurador, deixou de prever as funções de consultor jurídico, havendo, dessarte, revogação tácita
ou implícita do art. 81 da lei anterior de nº 2.856-37. Por outro lado, nos
termos do art. 79, da Lei nº 5.048-58, vigente até nossos dias, incumbe
ao Promotor "emitir pareceres em questões de direito criminal, que lhe
sejam submetidas pelo Comando Geral da Força Pública ou Presidente
do Conselho".
2. A CONSULTORIA JURÍDICA E ftS LEIS DE ORGANIZAÇÃO
INTERNA DA ANTIGA FORÇA PUBLICA.

Sem embargo de figurarem as funções de consultor jurídico, no
âmbito da Justiça Militar, inclusive perdurando até hoje a competência do
Comando Geral de "solicitar pareceres jurídicos nas questões de direito
criminal", o certo é que o órgão - Consultoria Jurídica - continuou previsto nas leis de Organização da Milícia, em especial, na Lei estadual nº
2.905, de 15-1-37, "que reorganizou a Força Pública do Estado", conforme se depreende dos artigos 5º e 16º, letra "c". Mas ocorre que, à falta
de provimento do cargo de consultor, como se disse nesta Exposição, a
existênda do órgão foi meramente formal ou decorativa, ficando a
Milícia estadual desamparada de tais serviços; não havia, mesmo, previsão de efetivos para a Consultoria, o que poderá ser comprovado por
simples pesquisa nos Quadros de Efetivo da época. Tal situação perdurou
até o advento do Dec. estadual nº 22.466-A, de 7-7-1953, que regulamentou o antigo Quartel General, que "criou a Seção Jurídica do
Quartel General", com as atribuições da extinta Consultoria. Tal órgão
era provido por Oficial da Ativa, de preferência bacharel em Direito,
desvinculado da Justiça Militar do Estado e da Procuradoria Geral do
Estado, portanto, órgão essencialmente dedicado aos interesses e assuntos pertinentes à Milícia, de caráter interno. Cumpre esclarecer que já
funcionava no âmbito do Quartel General da Milícia, enquadrado na 1ª
Seção do Estado Maior, a antiga e eficiente Seção de Justiça e disciplina, de atribuição mais restrita, em assuntos que sua denominação já
especificava.
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,

Finalmente, com a edição de Dec. estadual nº 42.266, de 30-7-963,
"que deu nova regulamentação ao Quartel General", voltou o órgão a se
denominar "Consultoria Jurídica", denominação atual, provida por
Procuradores do Estado, e vinculado à Procuradoria Geral do Estado, em
caráter oficial conforme leis mais recentes, embora· funcionando no
âmbito e no edifício do Quartel General da Milícia.
3. ASSISTÊNCIA JURÍDICA AOS COMPONENTES DA POLÍCIA
MILITAR.

Além da Consultoria Jurídica, possui a Polícia Militar órgãos e
serviços assistenciais, no campo do Direito Criminal e no Direito de
Fanu1ia. Assim, nos Crimes funcionais de policiamento, prevê a Lei n°
5.048/58, em seu art. 80, inciso III, dentre as atribuições dos "advogados
de oficio" (advogados dativos), "a defesa, por especial designação do
Presidente, no foro criminal comum, dos oficiais e praças-de-pré, quando
acusados de crime cometido em ato de serviço público ou em razãa
deste". Igualmente, as disposições legais da Caixa Beneficente da Polícia
Militar amparam ou proporcionam tal defesa, desde que o crime praticado não seja de natureza desonrosa. Quanto aos problemas de Direito de
Família, em especial acordos extra-judiciais sobre separação de casais,
conciliação ou reconciliação dos mesmos, acordo de prestação de pensão
ou "alimentos" - no âmbito de praças - tem funcionado, através de advogado contratado ou especialmente designado pelo Comando Geral, um
Serviço de Assistência Jurídica junto à Capelania, ou órgão correspondente, de Assistência Social.
São Paulo, 19 de setembro de 1.997
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VI. LEGISLAÇÃO
a. LEI FEDERAL Nº 9437, DE 20 DE FEVEREIRO DE 1997
SINARM - Estabelece normas para registro e porte de arma de
fogo, define crimes e dá outras providências

O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Capítulo I
Do Sistema Nacional de Armas.

Art. 1º - Fica instituído o Sistema Nacional de Armas (SINARM)
no Ministério da Justiça, no âmbito da Polícia Federal, com circunscrição em todo o Território Nacional.
Art. 2º - Ao SINARM compete:
I - identificar as características e a propriedade de armas de fogo,
mediante cadastro.
II - cadastrar as armas de fogo produzidas, importadas e vendidas
no País;
III - cadastrar as transferências de propriedade, o extravio, o furto,
roubos e outras ocorrências suscetíveis de alterar os dados cadastrais;
IV - identificar as modificações que alteram as características ou o
funcionamento de arma de fogo;
V - integrar no cadastro os acervos policiais já existentes;
VI - cadastrar as apreensões de armas de fogo, inclusive as vinculadas a procedimentos policiais e judiciais.
Parágrafo único - As disposições deste artigo não alcançam as
armas de fogo das Forças Armadas e Auxiliares, bem como as demais
que constem dos seus registros próprios.
Capítulo II
Do Registro

Art. 3º - É obrigatório o registro de arma de fogo no órgão competente, excetuadas as consideradas obsoletas.
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Parágrafo único - Os proprietários de arma de fogo de uso restrito
ou proibido deverão fazer seu cadastro como atiradores, colecionadores
ou caçadores no Ministério do Exército.
Art. 4º - O Certificado de Registro de Arma de Fogo, com validade
em todo o território nacional, autoriza o seu proprietário a manter a arma
de fogo exclusivamente no interior de sua residência ou dependência
desta, ou, ainda, no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o
responsável legal do estabelecimento ou empresa.
Parágrafo único - A expedição do Certificado de Registro de Arma
de Fogo será precedida de autorização do SINARM.
Art. 5 - O proprietário, possuidor ou detentor de arma de fogo tem o
prazo de seis meses, prorrogável por igual período, a critério do Poder
Executivo, a partir da data da promulgação desta Lei, para promover o
registro da arma ainda não registrada ou que teve a propriedade transferida, ficando dispensado de comprovar a sua origem, mediante requerimento, na conformidade do regulamento.
Parágrafo único - Presume-se de boa fé a pessoa que promover o
registro de arma de fogo que tenha em sua posse.
Capítulo III
Do porte
Art. 6º - O porte de arma de fogo fica condicionado à autorização
da autoridade competente, ressalvados os casos expressamente previstos
na legislação em vigor.
Art. 7º - A autorização para portar arma de fogo terá eficácia temporal limitada, nos termos de atos regulamentares, e dependerá de o
requerente comprovar idoneidade, comportamento social produtivo, efetiva necessidadé, capacidade técnica e aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo.
§ 1º - O porte de arma de fogo, registrada, restringir-se-á aos limites da unidade da federação na qual esteja domiciliado o requerente,
exceto se houver convênio entre Estados limítrofes para recíproca validade nos respectivos territórios.
Art. 8º - A autorização federal para o porte de arma de fogo, com
validade em todo o território nacional, somente será expedida em
condições especiais, a serem estabelecidas em regulamento.
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Art. 9º - Fica instituída a cobrança de taxa pela prestação de
serviços relativos à expedição de Porte Federal de Arma de Fogo, nos
valores constantes do anexo a esta Lei.
Parágrafo único - Os valores arrecadados destinam-se ao custeio e à
manutenção das atividades do Departamento de Polícia Federal.

Capítulo IV
Dos crimes e das penas
Art. 1O - Possuir, deter, portar, fabricar, adquirir vender, alugar,
expor à venda ou fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder,
ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda e ocultar arma de fogo, de uso permitido, sem a autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Pena - detenção de 1 a 2 anos e multa.
§ 1º - Nas mesmas penas incorre quem:
I - omitir as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos
ou deficiente mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse
ou que seja de sua propriedade, exceto para a prática do desporto quando
o menor estiver acompanhado do responsável ou instrutor;
II - utilizar arma de brinquedo, simulacro de arma capaz de atemorizar outrem, para o fim de cometer crimes;
III - disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado
ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que o
fato não constitua crime mais grave.
§ 2º - A pena é de reclusão de 2 a 4 anos e multa, na hipótese deste artigo, sem prejuízo da pena por eventual crime de contrabando ou descaminho,
se a arma de fogo ou acessórios forem de uso proibido ou restrito.
§ 3º - Nas mesmas penas do parágrafo anterior incorre quem:
I - suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato;
II - modificar as características da arma de fogo, de forma a tomá-la
equivalente a arma de fogo de uso proibido ou restrito;
III - possuir, deter, fabricar ou empregar artefato explosivo e/ou
incendiário sem autorização;
IV - possuir condenação anterior por crime contra a pessoa, contra o
patrimônio e por tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins.
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§ 4º - A pena é aumentada da metade se o crime é praticado por
servidor público;
Capítulo V
Disposições Finais
Art. 11 - A definição de armas, acessórios e artefatos de uso
proibido ou restrito será disciplinada em ato do Chefe do Poder
Executivo Federal, mediante proposta do Ministério do Exército.
Art. 12 - Armas, acessórios e artefatos de uso restrito e de uso permitido são os definidos na legislação pertinente.
Art. 13 - Executadas as atribuições a que se refere o Art 2º desta
Lei, compete ao Ministério do Exército autorizar e fiscalizar a produção
e o comércio de armas de fogo e demais produtos controlados, inclusive
o registro e o porte de tráfego de arma de fogo de colecionadores, atiradores e caçadores.
Art. 14 - As armas de fogo encontradas sem registro e/ou sem autorização serão apreendidas e, após elaboração do laudo pericial, recolhidas
ao Ministério do Exército, que se encarregará de sua destinação.
Art. 15 - É vedada a fabricação, a venda, a comercialização e a
importação de brinquedos, réplicas e simulacros de armas de fogo, que
com estas se possam confundir.
Parágrafo único - Excetuam-se da proibição as réplicas e os simulacros destinados à instrução, ao adestramento, ou à coleção de usuário
autorizado, nas condições fixadas pelo Ministério do Exército.
Art. 16 - Caberá ao Ministério do Exército autorizar, excepcionalmente, a aquisição de armas de fogo de uso proibido ou restrito.
Parágrafo único - O disposto no caput não se aplica às aquisições
dos Ministérios Militares.
Art. 17 - A classificação legal, técnica e geral das armas de fogo e
demais produtos controlados, bem como a definição de armas de uso
proibido ou restrito são da competência do Ministério do Exército.
Art. 18 - É vedado ao menor de 21 anos adquirir arma de fogo.
Art. 19 - O regulamento desta Lei será expedido pelo Poder
Executivo no prazo de 60 dias.
Parágrafo único - O regulamento poderá estabelecer o recadastramento geral ou parcial de todas as armas.
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Art. 20 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, exceto
o art. 10, que entra em vigor após o transcurso do prazo de que trata o
art. 5º.
Art. 21 - Revogam-se as disposições em contrário.
Fernando Henrique Cardoso
Presidente da República
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b. DECRETO FEDERAL Nº 2.222, DE 8 DE MAIO DE 1997

Regulamenta a Lei n Q 9.437, de 20 de fevereiro de 1997, que
"Institui o Sistema Nacional de Armas - S/NARM, estabelece condições
para o registro e para o porte de arma de fogo, define crimes e dá outras
providências. "
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o
art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a disposto no art. 19
da Lei nº 9437, de 20 de fevereiro de 1997.

DECRETA:
CAPÍTULOI
Do Sistema Nacional de Armas - SINARM
Art. 1º. O Sistema Nacional de Armas - SINARM é disciplinado
por este Decreto, respeitada a autonomia dos Estados e do Distrito
Federal.
Art. 2º. O SINARM, instituído no Ministério da Justiça, no âmbito
da Polícia Federal, com circunstância em todo o território nacional, tem
por finalidade manter um cadastro geral, integrado e permanentemente
atualizado, das armas de fogo produzidas, importadas e vendidas no País
e o controle dos registros de armas.
§ 1º. As disposições deste artigo não alcançam as armas de fogo das
Forças Armadas e Auxiliares, bem como as demais que constem de seus
registros próprios e as de colecionadores, atiradores e caçadores.
§ 2º. Entende-se por registros próprios, para fins deste Decreto, os
registros feitos em documentos oficiais de caráter permanente.

CAPÍTULO II
Do registro
Art. 3º. É obrigatório o registro de arma de fogo no órgão competente, execetuadas as consideradas obsoletas.
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§ 1º. Armas obsoletas, para fins desta regulamentação, são as fabricadas há mais de cem anos, sem condições de funcionamento eficaz e
cuja munição não mais seja de produção comercial.
§ 2º. São também consideradas obsoletas as réplicas históricas de
comprovada ineficácia para o tiro, decorrente da ação do tempo, de dano
irreparável, ou de qualquer outro fator que impossibilite seu funcionamento
eficaz, e usadas apenas em atividades folclóricas ou como peças de coleção.
Art. 4º. O registro de arma de fogo será precedido de autorização do
SINARM e efetuado pelas Polícias Civis dos Estados e do Distrito
Federal, na conformidade deste Decreto.
Art. 5º. O órgão especializado para o registro de arma de fogo,
antes da consulta ao SINARM com solicitação de autorização para o registro, deverá averiguar se há contra o interessado assentamento de ocorrência policial ou antecedentes criminais, que o descredenciem a possuir
arma de fogo, e, se houver, indeferir, de imediato, o registro e comunicar
o motivo ao SINARM.
Parágrafo único. A efetivação da compra de arma só ocorrerá após a
autorização para o registro.
Art. 6º. A solicitação de autorização para registro de arma de fogo será
feita ao SINARM, no órgão regional da Polícia Federal, por intermédio de
meios magnéticos. Na inexistência destes, adotar-se-ão quaisquer outros
meios apropriados, procedendo do mesmo modo em relação à autorização.
Art. 7º. O registro de arma de fogo, de uso proibido ou restrito,
adquirido para uso próprio por Polícias Federais, na conformidade do art.
16 da Lei nº 9.437, de 20 de fevereiro de 1997, será feito no órgão especializado da Polícia Federal.
Art. 8º. Para os efeitos do disposto no art. 4º da Lei nº 9.437, de
1997, considerar-se-á titular do estabelecimento ou empresa todo aquele
assim definido em contrato social, e responsável legal o designado, em
contrato individual de trabalho, com poderes de gerência.
Art. 9º. Durante o período a que se refere o art. 5º da Lei nº 9.437,
de 1997, será concedido registro de arma de fogo de uso permitido, ainda
não registrada, independentemente de limites de quantidade e comprovação de origem.
§ 1º· As armas de fogo de uso restrito ou proibido serão registradas
no Ministério do Exército, ressalvado o previsto no art. 7º deste Decreto.
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§ 2º. As armas de fogo de uso restrito ou proibido, que não possam
permanecer com o proprietário, de acordo com a legislação vigente,
poderão ser doadas ao Ministério do Exército, a outro órgão ou a cidadão
que as possa receber, indicado pelo doador.
§ 3º. A doação a outro órgão ou a cidadão, a que se refere o parágrafo anterior, dependerá de autorização prévia do Ministério do
Exército.
Art 10. O registro de arma de fogo deverá conter, no mínimo, os
seguintes dados:
I. do interessado:
a) nome, filiação, data e local de nascimento;
b) endereço residencial;
c) empresa/órgão em que trabalha e endereço;
d) profissão;
e) número da cédula de identidade, data da expedição, órgão expedidor e Unidade da federação;
f) número do cadastro individual de contribuinte ou cadastro geral
de contribuinte;
II. de arma:
a) número do cadastro no SINARM;
b) identificação do fabricante e do vendedor;
c) número e data da nota fiscal de venda;
d) espécie, marca, modelo e número;
e) calibre e capacidade de cartucho;
f) funcionamento (repetição, semi-automática ou automática);
g) quantidade de canos e comprimento;
h) tipo de alma (lisa ou raiada);
i) quantidade de raias e sentido.
Parágrafo único. Não se aplica o disposto nas alíneas "b" e "c" do
inciso II deste artigo aos casos previstos no art. 5º da Lei nº 9437, de
1997.
Art. 11. O proprietário, possuidor ou detentor de arma de fogo, para
promover registro de arma ainda não registrada, ou que teve sua propriedade transferida, na conformidade do disposto no art. 5º da Lei nº
9437, de 1997, deverá comparecer à Delegacia da Polícia mais próxima
e preencher o requerimento constante do Anexo.
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§ 1º. Em caso de dúvida, a autoridade policial poderá exigir a apresentação da arma, devendo expedir a competente autorização de seu trânsito.
§ 2º. Os militares das Forças Armadas e Auxiliares deverão providenciar os registros de suas armas junto aos órgãos competentes dos
respectivos Ministérios e corporações.
§ 3º. Os colecionadores, atiradores e caçadores deverão registrar
suas armas na Região Militar de vinculação.
Art. 12. São obrigações do proprietário de arma de fogo:
I - guardar a arma de fogo com a devida cautela, evitando que fique
ao alcance de terceiros, principalmente menores;
II - comunicar imediatamente à Delegacia de Polícia mais próxima,
para fins da implantação no SINARM, o extravio, furto ou roubo de arma
de fogo ou do seu documento de registro, bem como sua recuperação.
III - solicitar autorização junto ao órgão competente quando da
transferência de propriedade de arma de fogo.
CAPÍTULO III
Do Porte

Art. 13. O porte federal de arma de fogo será autorizado e expedido
pela Polícia Federal, e o porte estadual pelas Polícias Civis, tendo como
requisitos mínimos indispensáveis:
I - apresentação do Certificado de Registro de Arma de Fogo,
cadastrada no SINARM;
II - comprovação de idoneidade, com a apresentação de certidões de
antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Federal, Estadual, Militar e
Eleitoral, e de não estar o interessado, por ocasião do requerimento, respondendo a inquérito policial ou a processo criminal por infrações penais
cometidas com violência, grave ameaça ou contra a incolumidade pública.
III - apresentação de documento comprobatório de comportamento
social produtivo;
IV - comprovação da efetiva necessidade, em razão de sua atividade
profissional, cuja natureza o exponha a risco, seja pela condução de bens,
valores e documentos sob sua guarda ou por quaisquer outros fatores;
V - comprovação de capacidade técnica para manuseio de arma de
fogo, atestada por instrutor de armamento e tiro do quadro das Polícias
Federal ou Civis, ou por estar habilitado;
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VI - aptidão psicológica para manuseio de arma de fogo, atestada
em laudo conclusivo fornecido por psicólogo do quadro das Polícias
Federal ou Civis, ou credenciado por estas;
VII - apresentação do documento comprobatório de pagamento de
taxa estipulada para a concessão do porte.
§ 1º. Os militares e os policiais, ao requererem o Porte Federal,
ficam dispensados da exigência contida no inciso V deste artigo.
§ 2º. O laudo exigido pelo inciso VI deste artigo será remetido pelo
profissional diretamente ao órgão competente para a autorização do
porte.
Art. 14. O porte federal de arma de fogo, com validade em todo o
território nacional, somente será autorizado se, além de atendidos os requisitos do artigo anterior, o requerente comprovar a efetiva necessidade
de transitar por diversos Estados da Federação, exceto os limítrofes ao
do interessado, com convênios firmados para recíproca validade nos
respectivos territórios.
Parágrafo único. A taxa estipulada para o porte de arma de fogo
somente será recolhida após análise e aprovação dos documentos apresentados.
Art. 15. O porte de arma de fogo somente terá validade com a apresentação do documento de identidade do portador.
Art 16. A autorização para o porte de arma de fogo é pessoal,
intransferível e essencialmente revogável a qualquer tempo.
Art 17. Ao títular da autorização de porte de arma de fogo é vedado
conduzi-la ostensivamente e com ela permanecer em clubes, casas de
diversão, estabelecimentos educacionais e locais onde se realizem competições esportivas ou reunião, ou haja aglomerações de pessoas.
Parágrafo único. A infringência do disposto neste artigo implicará o
recolhimento do porte e apreensão da arma pela autoridade competente,
que adotará as medidas legais pertinentes.
Art 18. O porte de arma apreendido será encaminhado à autoridade
que o concedeu, com relato circunstanciado dos fatos, a qual poderá
determinar a cassação e comunicação ao SINARM.
Art 19. A fim de garantir a segurança do vôo e a integridade física
dos usuários, é terminantemente proibido o porte de arma de fogo a
bordo de aeronaves que efetuem transporte público.
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Parágrafo único. As situações excepcionais do interesse da ordem
pública, que exijam a presença de policiais federais, civis, militares e oficiais das Forças Armadas portando arma de fogo a bordo, serão objeto
de regulamentação específica, a cargo do Ministério da Aeronáutica, em
coordenação com os Ministérios Militares e o Ministério da Justiça.
Art. 20. Cabe ao Ministério Público da Aeronáutica, estabelecer,
nas ações preventivas com vistas à segurança da aviação civil, os procedimentos de restrição e condução de arma por pessoas com a prP:rrogativa de porte de arma de fogo de que tratam o art. 6º, § 1º do art. 7º e o art.
8º da Lei nº 9437, de 1997, em áreas restritas aeroportuárias, bem como
o transporte da referida arma por via aérea, ressalvada a competência da
Polícia Federal prevista no inciso III do § 1º do art. 144 da Constituição
Federal.
Parágrafo único. As áreas restritas aeroportuárias são aquelas destinadas à operação de um aeroporto, cujos acessos são controlados, para
os fins de segurança e proteção da aviação civil.
Art. 21. Ao titular de autorização de porte de arma de fogo é
proibido embarcar com a arma nos aeroportos com destino ao Exterior.
Art. 22. Observado o princípio da reciprocidade previsto em convenções internacionais, poderá ser autorizado o porte federal de arma de
fogo a diplomatas de missões diplomáticas e consulares acreditadas
junto ao Governo Brasileiro, e a agentes de segurança de dignitários
estrangeiros durante a permanência no País, independentemente dos requisitos estabalecidos neste Decreto.
Art. 23. O porte estadual de arma de fogo registrada restringir-se-á
aos limites da Unidade da Federação na qual esteja domiciliado o requerente, exceto se houver convênio entre os Estados limítrofes para recíproca validade nos respectivos territórios, devendo ser comunicado aos
órgãos regionais da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal sediados nos Estados onde os portes terão validade.
Art. 24. No documento de porte de arma de fogo, deverá constar,
obrigatoriamente, a respectiva abrangência territorial e eficácia temporal,
além dos dados da arma, registro do SINARM e identificação do portador, bem como a assinatura, cargo e função da autoridade concedente.
Art 25. São obrigações do portador de autorização de porte de arma
de fogo:

128

Revista A FORÇA POLICIAL

São Paulo

nº 15

jul./ago./set. 1997

I - informar ao órgão expedidor da respectiva autorização sua
mudança de domicílio;
II - comunicar imediatamente o extravio, furto ou roubo, bem como
a recuperação da arma, assim como do porte, à Delegacia de Polícia mais
próxima ao local do fato e, posteriormente, ao órgão expedidor da autorização.
III - conduzir a respectiva licença ao portar a arma a que a mesma
se refere.
Art. 26. A inobservância do disposto no artigo anterior implicará a
cassação do porte de arma.
Art. 27. O porte de arma de fogo das praças das Forças Armadas e
dos Policiais e Bombeiros Militares é regulado por legislação própria,
por ato do respectivo Ministro ou Comandante Geral.
Parágrafo único. Os policiais e bombeiros militares têm porte de
arma restrito aos limites da Unidade da Federação na qual estejam domiciliados, exceto se houver convênio entre Estados limítrofes para recíproca validade nos respectivos territórios.
Art. 28. O porte de arma de fogo é inerente aos policiais federais,
policiais civis, policiais militares e bombeiros militares.
§ 1º - Os policiais civis e militares e os bombeiros militares somente
poderão portar arma de fogo nos limites da Unidade da Federação em que
exercem suas atividades, exceto se houver convênio entre Estados
limítrofes para recíproca validade nos respectivos territórios.
§ 2º - Os servidores referidos neste artigo sujeitar-se-ão, naquilo
que lhes for peculiar, às normas, deveres e restrições constantes dos
estatutos ou dos atos normativos a eles aplicáveis.
Art. 29. O Ministro da Justiça poderá autorizar a Polícia Federal a
conceder porte federal de arma a Deputados Federais e Senadores, atendendo solicitação do Presidente da Câmara dos Deputados ou do Senado
Federal, respectivamente.
§ 1º. A Polícia Federal poderá conceder porte federal de arma, na
categoria funcional, quanto às normas de propriedade de órgãos da
Administração Pública Direta ou Indireta e dos Poderes Legislativo e
Judiciário, mediante solicitação de seus titulares, destinadas ao uso de
servidores públicos federais em serviço, cuja atividade exija porte de
arma.
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§ 2º. Os portes de arma de fogo disciplinados neste artigo serão

concedidos com dispensa dos requisitos previstos no art. 13 deste
Decreto, exceto a exigência do pagamento da taxa estipulada.
Art. 30. As transferências de arma de fogo de uso permitido, de pessoa a pessoa, autorizadas pelas Polícias Civis, serão feitas imediatamente, observando-se os procedimentos para registro.
§ 1º. As transferências de arma de fogo de uso permitido, que conste dos registros próprios das Forças Armadas e Auxiliares, serão autorizadas por essas Forças.
§ 2º. As transferências de arma de fogo de uso restrito ou proibido
serão autorizadas pelo Ministério do Exército.
§ 3º. As transferências de arma de fogo de uso restrito ou proibido,
entre policiais federais, serão autorizadas pela Polícia Federal e comunicadas ao Ministério do Exército.
Art. 31. O trânsito de arma de fogo registrada, de uma Unidade para
outra da Federação, será autorizado pela Polícia Federal e, nos limites
territoriais dos Estados e do Distrito Federal, pelas Polícias Civis, exceto
se pertencer a militar das Forças Armadas, caçador, atirador ou colecionador.

CAPÍTULO V
Do Cadastramento
Art. 32. As fábricas de armas de fogo fornecerão à Polícia Federal,
para fins de cadastro, quando da saída do estoque, relação das armas produzidas, que devam constar do SINARM, na conformidade do art. 2º da
Lei nº 943 7, de 1997, com suas características e os dados dos
adquirentes.
Art. 33. As empresas autorizadas a comerciar arma de fogo, logo
após a efetivação da venda, enviarão o formulário SINARM, devidamente preenchido, ao órgão regional da Polícia Federal responsável pelo
cadastramento.
Art. 34. As empresas importadoras de armas de fogo, ao
preencherem a Declaração de Importação no Sistema Integrado de
Comércio Exterior - SISCOMEX, deverão informar as características
específicas das armas importadas, ficando o desembaraço aduaneiro
sujeito à satisfação deste requisito.
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Art. 35. A Secretaria da Receita Federal fornecerá à Polícia Federal,
por intermédio do SISCOMEX, as informações relativas às importações
de que trata o artigo anterior e que devam constar do cadastro de armas
doSINARM.
Art. 36. As armas pertencentes aos militares das Forças Armadas e
Auxiliares, constantes de seus registros próprios, serão cadastradas no
Ministério do Exército.
Art. 37. Os acervos policiais de registros de arma de fogo já existentes serão progressivamente integrados no cadastro do SINARM.
Art. 38. As armas de fogo apreendidas, inclusive as vinculadas a
procedimentos policiais e judiciais, assim como sua destinação, serão
cadastradas no SINARM mediante comunicação das autoridades competentes ao órgão regional da Polícia Federal.
CAPÍTULO VI
Da Disposições Finais

Art. 39. Os Estados e o Distrito Federal poderão determinar o
recadastramento geral ou parcial de todas as armas, atendendo à conveniência e ao interesse da segurança pública.
Art. 40. O Ministro de Estado da Justiça designará as autoridades
policiais competentes, no âmbito da Polícia Federal, para autorizar e
conceder porte federal de arma, bem como estabelecerá a sua eficácia
temporal.
Art. 41. A designação das autoridades policiais civis competentes
para autorizar e conceder porte de arma estadual, bem como sua eficácia
temporal, ficará a cargo dos Governadores.
Art. 42. Armas de fogo, acessórios e artefatos de uso permitido são
aqueles itens de pequeno poder ofensivo, utilizáveis pelos cidadãos idôneos para sua defesa pessoal e para defesa de seu patrimônio, definidos
no Decreto nº 55.649, de 28 de janeiro de 1.965 - Regulamento para a
Fiscalização de Produtos Controlados (R-105) e sua legislação complementar.
Art. 43. Armas de fogo, acessórios e artefatos de uso restrito ou
proibido são aqueles itens de maior poder ofensivo e cuja utilização requer
habilitação especial, conforme prescreve o Regulamento para a Fiscalização
de Produtos Controlados (R-105) e sua legislação complementar.
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Art. 44. As armas de fogo apreendidas, após elaboração do laudo
pericial, serão recolhidas ao Ministério do Exército, que se encarregará
de sua destinação, ressalvado o disposto no art. 11 do Decreto-Lei nº
3.689, de 3 de outubro de 1.941.
Parágrafo único. Quando da destinação da arma, o Ministério do
Exército dará prioridade ae órgão responsável pela apreensão, desde que
este manifeste o interesse em tê-la, conforme os procedimentos previstos
no Regulamento para a Fiscalização de Produtos Controlados (R-105) e
sua legislação complementar.
Art. 45. O Ministério do Exército fixará, no Regulamento para a
Fiscalização de Produtos Controlados (R-105) e sua legislação complementar, a quantidade de armas de fogo que cada cidadão poderá possuir
como proprietário.
Art. 46. Compete ao Ministério do Exército autorizar e fiscalizar a
produção, exportação, importação, desembaraço alfandegário e comércio
de armas de fogo e demais produtos controlados correlatos, inclusive o
registro e a autorização de tráfego de arma de fogo de militares, colecionadores, atiradores e caçadores.
Parágrafo único. No caso de militares da Marinha e da Aeronáutica,
a autorização de tráfego de armas de fogo compete aos respectivos
Ministérios.
Art. 47. A taxa pela expedição do porte federal de arma de fogo
constituirá receita do Fundo para Aparelhamento e Operacionalização
das Atividades-fim da Polícia Federal - FUNAPOL.
Art. 48. As Forças Armadas e Auxiliares, a Polícia Federal e as
Polícias Civis dos Estados e do Distrito Federal promoverão imediata
normatização interna, visando ao efetivo cumprimento do disposto na
Lei nº 9.437, de 1.997, e neste Decreto.
Art. 49. Os Ministros da Justiça e do Exército estabelecerão, em
portaria interministerial, normas sobre a interligação e integralização das
informações constantes dos seus cadastros de armas de fogo produzidas,
importadas e comercializadas no País, estabelecendo, também, os níveis
de acesso aos registros do SINARM e do Ministério do Exército.
Art. 50. Este Decreto entra e vigor na data de sua publicação.
Art. 51. Fica revogado o Decreto nº 92.795, de 18 de junho de
1.986.
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Brasília, 8 de maio de 1.997; 176º da Independência e 109º da
República.
.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
Zenildo de Lucena
Lélio Viana Lôbo
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ANEXO

ILUSTRÍSSIMO SENHOR DELEGADO DE POLÍCIA (DISTRITO,
BAIRRO, CIDADE e ESTADO)
NOME: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

PAl:_~~~~--~~---~------MÃE: - ~ ~ ~ ~ - - - - - - - ~ ~ ~ - ~ - DATA DE NASCIMENTO: _ _ _ NACIONALIDADE: _ __
NATURAL
ESTADO:
ESTADO CIVIL: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
RESIDÊNCIA: - - - - - - - - - - - - - - - - BAIRRO:
CEP:
CIDADE: _ _ __
ESTADO:
FONE RESIDENCIAL:
CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº
DATA DA
EXPEDIÇÃO:
ORGÃO EXPEDIDOR _ __
CIC Nº
PROFISSÃO:
LOCAL DE TRABALHO:
CGC DA EMPRESA EM QUE TRABALHA: _ _ _ _ _ __
ENDEREÇO:--~------------BAIRRO:
CEP:
CIDADE: _ _ _ __
ESTADO
FONE DE TRABALHO: _ __
CARACTERÍSTICA DE ARMA
ESPÉCIE:
MARCA:
CALIBRE: _ _ __
MODELO:
Nº DA ARMA:
QUANTIDADE DE CANO(S)
COMPRIMENTO(S) DO(S)
CANO(S)
(em mm) CAPACIDADE DE CARTUCHOS _ _
TIPO DE ALMA: ( ) LISA ( ) RAIADA
QUANTIDADE DE RAIAS: SENTIDO DE RAIA: _ _ _ _ __
TIPO DE FUNCIONAMENTO: ( ) REPETIÇÃO ( ) SEMIAUTOMÁTICA ( ) AUTOMÁTICA
PAÍS DE FABRICAÇÃO: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Nestes termos. Pede deferimento
Local e data
Assinatura do requerente.
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e. DECRETO FEDERAL Nº 2.315, DE 4 DE SETEMBRO DE 1997

Altera dispositivos do Decreto ng 1796, 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. inciso VI, da Constituição,
Decreta:

Art. 1º. Os artigos 2º, 16 e 17 do Anexo I ao Decreto nº 1796, de 24
de janeiro de 1996. passam a vigorar com a seguinte redação
Art. 2º ............................................................................................... .
II- ...................................................................................................... .
c) Secretaria Nacional de Segurança Pública
"Art. 16. À Secretaria Nacional de Segurança Pública compete
assessorar o Ministro de Estado da Justiça na definição e implementação
da política nacional de segurança pública, e, em todo o território
nacional, acompanhar as atividades dos órgãos responsáveis pela segurança pública, por meio das seguintes ações"
I - apoiar a modernização do aparelho policial do País;
II - ampliar o sistema nacional de informações de justiça e segurança pública (INFOSEG);
III - efetivar o intercâmbio de experiências técnicas e operacionais
entre os serviços policiais federais e estaduais;
IV - implementar o registro de identidade civil;
V - estimular a capacitação dos profissionais da área de segurança
pública;
VI - gerir os fundos federais dos órgãos a ela subordinados;
VII - incentivar a atuação dos conselhos regionais de segurança
pública;
VIII - realizar estudos e pesquisas e consolidar estatísticas nacionais de:
a) crimes;
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b) trânsito;

c) entorpecente.
Parágrafo único. Compete, ainda, à Secretaria Nacional de
Segurança Pública, assistir ao Ministro de Estado da Justiça nos assuntos
referentes a:
a) segurança;
b) entorpecentes;
c) trânsito;
d) órgão de segurança pública da União, exceto o Departamento de
Polícia Federal."
e) "órgão de segurança pública do Distrito Federal"
"Art. 17. Ao Departamento de Assuntos de Segurança Pública compete:
I - gerenciar as atividades relacionadas à área de segurança pública
da Secretaria;
II - dar apoio técnico, administrativo, orçamentário e financeiro ao
Gabinete da Secretaria;
III - prover os serviços de Secretaria-Executiva do Conselho
Nacional de Segurança Pública"
Art. 2º. Em decorrência do disposto no art. 1º deste Decreto, o
Anexo II, ao Decreto nº 1.796, de 1996, passa a vigorar na forma do
Anexo a este Decreto.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 4 de setembro de 1997, 176º da Independência e 109º da
República
Fernando Henrique Cardoso
/ris Rezende
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d. PORTARIA Nº PM4 - 002/1.2/97, DE 27 DE OUTUBRO DE 1997

Dispõe sobre o registro e o porte de armas de fogo na Polícia
Militar.

O Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo,
Considerando que a Lei Federal nº 9.437, de 20 de fevereiro de
1997, instituiu o Sistema Nacional de Armas - SINARM e estabeleceu
condições para o registro e para o porte de arma de fogo, definindo
crimes e outras providências;
Considerando que o Decreto Federal nº 2.222, de 8 de maio de
1997, regulamentou a Lei Federal nº 9.437/97, estabelecendo:
I - em seu artigo 3º, a obrigatoriedade do registro de arma de fogo
no órgão competente, excetuadas as consideradas obsoletas;
II em seu artigo 11, que os militares das Forças Armadas e
Auxiliares deverão providenciar os registros de suas armas de fogo junto
aos órgãos competentes dos respectivos Ministérios e Corporações;
III - em seu artigo 27, que o porte de arma de fogo dos Policiais
Militares é regulado por legislação própria, por ato do Comandante
Geral da respectiva Corporação;
IV - em seu artigo 28, que o porte de arma de fogo, muito embora
inerente aos policiais militares, sujeita-se às normas, deveres e restrições
constantes dos atos normativos aplicáveis a esses servidores; e
V - em seu artigo 48, que a Polícia Militar deve promover a normatização interna do assunto, visando ao efetivo cumprimento do disposto
na Lei nº 9.437/97 e no citado decreto;
Considerando que o Regulamento Geral da Polícia Militar do
Estado de São Paulo, aprovado pelo Decreto Estadual nº 7.290, de 15 de
dezembro de 1975, em seu artigo 19, incisos X e XI, estabelece a competência do Comandante Geral para exercer as atividades previstas na
legislação em vigor, bem como delegá-las;
Resolve baixar, para conhecimento e devida execução por parte dos
servidores públicos militares estaduais, a seguinte Portaria:
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CAPÍTULOI
DO CADASTRO E REGISTRO DE ARMAS DE FOGO
Artigo 1º - A Diretoria de Apoio Logístico (DAL), por intermédio
do Centro de Suprimento e Manutenção de Armamento e Munição
(CSM/AM), é o órgão competente para proceder ao cadastro e expedir o
Certificado de Registro de Arma de Fogo, de uso permitido, pertencente
ao policial militar, quer no serviço ativo ou na inatividade.
Parágrafo único - O cadastro a que se refere este artigo deverá conter os seguintes dados:
I - do policial militar:
a) nome;
b) registro estatístico (RE);
c) posto/graduação;
d) situação (ativo ou inativo); e
e) Organização Policial Militar (OPM), quando no serviço ativo, ou
última OPM, quando na inatividade.
II - da arma:
a) data de aquisição (quando desconhecida, constar a data do registro);
b) tipo (revólver, pistola, espingarda, etc.);
c) marca;
d) calibre;
e) modelo;
f) número da arma;
g) comprimento do cano (somente para revólver, espingarda e carabina);
h) capacidade ou número de tiros;
i) tipo de funcionamento (repetição, semi-automática e automática); e
j) país de fabricação.!) finalidade da arma (defesa, coleção, caça ou
tiro esportivo).
Artigo 2º - Compete à DAL, por intermédio do CSM/AM:
I - manter cadastro atualizado que permita a identificação do proprietário e que contenha as características das armas de fogo pertencentes
aos policiais militares, bem como das armas de fogo, acessórios e
artefatos integrantes do patrimônio da Polícia Militar;
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II - registrar as transferências de propriedade, o extravio, o furto, o
roubo e outras ocorrências suscetíveis de alterar o banco de dados referente às armas de fogo pertencentes aos policiais militares e às armas,
acessórios e artefatos que integram o patrimônio da Polícia Militar;
III - registrar as modificações de características e/ou funcionamento das armas de fogo pertencentes aos policiais militares ou que integram o patrimônio da Polícia Militar; e
IV - registrar as apreensões de armas de fogo, pertencentes aos policiais militares ou que integram o patrimônio da Polícia Militar, vinculadas a inquéritos policiais ou procedimentos judiciais.
Artigo 3º - Os policiais militares colecionadores, atiradores ou
caçadores deverão registrar suas armas de fogo de acervo de coleção,
tiro ou caça no Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados da 2ª
Região Militar , comunicando tal fato à DAL, via cadeia de comando,
anexando à comunicação cópia do registro expedido, para fins de
cadastro.
§ 1º - Idêntica providência deverá ser adotada pelo policial militar
que for proprietário de arma de fogo de uso proibido ou restrito.
§ 2º - Não é necessário proceder-se ao registro das armas de fogo
consideradas obsoletas.
§ 3º - São consideradas armas de fogo obsoletas as fabricadas há
mais de cem anos, sem condições de funcionamento eficaz e cuja
munição não mais seja de produção comercial, e as réplicas históricas
de comprovada ineficácia para o tiro, decorrente da ação do tempo, de

dano irreparável ou de qualquer outro fator que impossibilite seu funcionamento eficaz, usadas apenas em atividades folclóricas ou como
peças de coleção.
Artigo 4º - O Certificado de Registro de Arma de Fogo, expedido
pela DAL, por intermédio do CSM/AM, conforme modelo anexo, deverá conter os seguintes dados:
I - do registro da arma :
a) identificação do documento;
b) número seqüencial;
c) data da emissão;
d) posto, nome e assinatura da autoridade policial militar competente para a expedição; e
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e) boletim que publicou a aquisição.
II - do policial militar:
a) nome e RE;
b) posto / graduação; e
e) RG, respectivo órgão expedidor e UF.
III - da arma de fogo:
a) marca, modelo, espécie e número;
b) comprimento do cano; e
e) calibre e capacidade de cartuchos.e) funcionamento (repetição,
semi-automática ou automática);e
Artigo 5º - As armas de fogo pertencentes aos policiais militares e
as armas de fogo, acessórios e artefatos do patrimônio da Polícia Militar,
constantes dos registros próprios do CSM/AM, serão cadastradas no
Ministério do Exército.
Artigo 6º - São obrigações do policial militar proprietário de arma
de fogo e/ou detentor usuário de arma de fogo do patrimônio da
Corporação:
I - guardar a arma de fogo com a devida cautela evitando que fique
ao alcance de terceiros, principalmente de crianças e adolescentes;
II - comunicar imediatamente à sua OPM o extravio, furto ou roubo
de arma de fogo ou do seu documento de registro, bem como sua recuperação, para a devida atualização do cadastro de armas, independentemente das demais providências afetas à esfera policial; e
III - solicitar autorização ao respectivo Comandante, Chefe ou
Diretor quando da aquisição ou transferência de propriedade de arma de
fogo.
CAPÍTULO II
DO PORTE DE ARMA DE FOGO

Artigo 7º - O porte de arma de fogo é inerente ao policial militar,
restrito aos limites territoriais do Estado de São Paulo, exceto se houver
convênio entre os Estados limítrofes para a recíproca validade nos
respectivos territórios.
Artigo 8º - O policial militar que, em razão da atividade, necessitar
de porte federal de arma de fogo será apresentado, pelo respectivo
Comandante, Chefe ou Diretor à Superintendência da Polícia Federal
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com ofício circunstanciado, conforme disposto nos artigos 13 e 14 do
Decreto Federal nº 2.222/97.
Artigo 9º - As medidas de controle interno, de caráter administrativo, serão reguladas por Diretriz do Comandante Geral.
CAPÍTULO III
DA AQUISIÇÃO DE ARMA DE FOGO
Artigo 1O - A aquisição de armas e munições, no comércio ou na
indústria, por policiais militares ativos ou inativos, bem como o limite de
aquisição e posse desses materiais, obedecerá ao disposto no
Regulamento para Fiscalização de Produtos Controlados (R-105) e sua
normatização complementar.
Artigo 11 - A aquisição de arma de fogo no comércio, por policial
militar, far-se-á mediante apresentação de autorização do respectivo
Comandante, Chefe ou Diretor.
Artigo 12 - A retirada, na loja, da arma de fogo de uso permitido,
adquirida por policial militar, será efetivada somente com a apresentação do respectivo Certificado de Registro de Arma de Fogo, expedido
pela Diretoria de Apoio Logístico, nos termos do art. 1º desta Portaria.
Artigo 13 - A aquisição de arma de fogo diretamente na indústria,
dar-se-á somente através do Centro de Suprimento e Manutenção de
Armamento e Munição (CSM/AM), conforme cronograma estabelecido
pela Diretoria de Apoio Logístico.
CAPÍTULO IV
DA TRANSFERÊNCIA E DO TRÂNSITO DE ARMA DE FOGO
Artigo 14 - A transferência de arma de fogo que envolva policial
militar deverá ser precedida de autorização:
I - de autoridade militar (2ª RM), nos casos de transferência de
arma de fogo de uso restrito ou proibido;
II - de autoridade policial militar e civil quando a transferência
ocorrer entre policial militar e cidadão que não seja integrante da Polícia
Militar; e
III - de autoridade policial militar, quando da transferência de arma
de fogo entre policiais militares.
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Artigo 15 - A autoridade competente para autorizar transferências
de armas de fogo de uso permitido, pertencente a policial militar, é o
Diretor de Apoio Logístico.
Artigo 16 - A autorização para trânsito de arma de fogo, que não
seja de porte, devidamente registrada, dentro dos limites territoriais do
Estado, será concedida pelo respectivo Comandante, Chefe ou Diretor.
Artigo 17 - O embarque de policiais militares ativos ou inativos,
com arma de fogo, em aeronaves que efetuem transporte público, obedecerá às normas baixadas pelo órgão competente, nos termos dos artigos 19 e 20 do Decreto Federal nº 2.222/97.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 18 - O disposto nesta Portaria não se aplica aos Oficiais da
reserva não remunerada.
Artigo 19 - Serão baixadas normas complementares necessárias à
plena execução das disposições constantes desta Portaria.
Artigo 20 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
ficando revogada a Portaria nº PM4-001/1.2/97, de 25Ago97, publicada
na Seção I, do DOE de 27Ago97.
São Paulo, 27 de outubro de 1997.
Carlos Alberto De Camargo - Coronel PM Comandante Geral
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ANEXO
( Modelo de Certificado de Registro de Arma de Fogo)

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
CERTIFICADO DE REGISTRO DE ARMA DE FOGO
NºCSM/AM
/
/ __

POSTO/GRAD: _ _ _ _ _ _ _ RE: - - - - - - RG:

ÓRGÃO EXPEDIDOR: _ _ _UF: _ __

Lei Federal Nº 9.437, de 20 Fev 97 e Decreto Federal N° 2.222, de 08 Mai 97

CARACTERÍSTICAS DA ARMA
füPÉCIE: _ _ _ _ _ _ _ MARCA: _ _ _~ - - MODELO: _ _ _ _~_ _ CALIBRE: _ _ _ _ _ _ __
Nº: _ _ _ _ _ CANO: _ _ _ _ _ CAP: _ _ _ _T
Nº DO BOLETIM DE A Q U I S I Ç Ã O : - - - - - - - - DATA DA EMISSÃO: _ _ /_ _ /_ _
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VII. JURISPRUDÊNCIA

a. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL Nº 135.195-DF
Primeira Turma
Relator: O Sr. Ministro Octávio Gallotti
Recorrente: Ministério Público Federal
Recorrido: Esmeraldo Alves de Souza
Crime militar cometido por policial militar da ativa, em serviço de
patrulhamento, contra civil (artigo 9º, II, c, e 210 do Código Penal
Militar). É competente, para o julgamento, a Justiça Militar estadual, de
acordo com o§ 4º do art. 125 da Constituição Federal.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Federal, em Primeira Turma, na conformidade da ata
do julgamento e das notas taquigráficas, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para, reformando o acórdão
recorrido, declarar competente o juízo da Primeira Auditoria da Justiça
Militar do Estado de São Paulo.
Brasília, 6 de agosto de 1991 - Moreira Alves, Presidente - Octávio
Gallotti, Relator.
RELATÓRIO

O Sr Ministro Octávio Gallotti: Acha-se a questão bem resumida
pelo ilustre Dr. Mardem Costa Pinto, Subprocurador-Geral da República,
no parecer de fls. 114/7, que servirá, assim, de Relatório:
"Esmeraldo Alves de Souza foi denunciado perante a Primeira
Auditoria da Justiça Militar do Estado de São Paulo como incurso nas
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penas do art. 21 O, caput, do Código Penal Militar, pelo seguinte fato
delituoso, verbis:
" ... dirigindo a viatura de prefixo M-21-208, agindo com imprudência , desatento ao tráfego de pedestres, deixando de adotar as cautelas e
cuidados a que estava obrigada em face das circunstâncias atropelou
Pedro Pagani, que no momento pretendia atravessar a via pública causando-lhe as lesões descritas no laudo de fl. 18 e (fl.2)".
2. O Juiz-Auditor, depois de receber a denúncia (fl.32), declinou de
sua competência em favor da Justiça Estadual Comum (fl.61).
3. Enviados os autos ao Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal
Regional de Tatuapé, São Paulo - SP foi suscitado conflito negativo de
competência (fls. 62-Verso/66).
4. Julgando o conflito, o egrégio Superior Tribunal de Justiça
declarou a competência da Justiça Comum Estadual (fls. 88/97), em
decisão assim ementada:
"Conflito de competência, Acidente de trânsito envolvendo viatura
militar, dirigida por policial militar em serviço, que causa lesão corporal
em civil."
1. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar o policial
militar que, em serviço de patrulhamento na condução de viatura pertencente à respectiva corporação causa lesão corporal em civil.
2. Precedentes
3. Conflito conhecido para declarar competente a Justiça Comum
Estadual".
5. Inconformado com a decisão do Superior Tribunal de Justiça o
representante do Ministério Público Federal interpôs recurso extraordinário, que subiu por força de agravo de instrumento.
6. Sustenta o recorrente, em suas razões de fls. 99/101, que a
decisão censurada negou vigência ao art. 125, § 4º, da Carta Magna.
7. Estamos em que a súplica máxima deve ser provida, uma vez que
a decisão impugnada realmente maltratou o que dispõe o art. 125, § 4º,
da Constituição Federal.
8. Com efeito, a Constituição Federal fixa a competência da Justiça
Militar estadual para processar e julgar os policiais militares, nos crimes
militares definidos em lei.
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9. O caso dos autos é o do policial militar que, dirigindo viatura da
corporação em atividade de patrulhamento, em serviço portanto (fls.
11/12), atropela e fere um civil.
10. O Código Penal Militar define a hipótese como sendo crime
militar, o que resulta induvidoso da conjugação dos arts 4º, inciso II,
letra c, e 21 O do citado diploma legal.
11. Se o fato está definido em lei específica como crime militar não
há como afastar a competência da Justiça Castrense sem ofensa ao art.
125, 4º, da Carta Magna.
12. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no
sentido da tese aqui sustentada, como se vê nas emendas a seguir transcritas:
"Ementa: Habeas Corpus. Competência. Policial militar, em
serviço. Crime de lesões corporais, seguidas de morte, e delitos definidos
como de abuso de autoridade Constituição art. 144, § 1º, letra d. O
primeiro tem capitulação no Código Penal Militar (CPM, art. 209, § 3º),
o mesmo não sucedendo com os crimes de abuso de autoridade.
Enquadra-se a situação dos pacientes, como policiais militares, no art 9º,
II, letra c, do CPM. A vítima era civil. Competência da Justiça Militar
estadual. Precedente do STF, no RHC nº 59.444-1-SP. Hipótese em que
estão subsumidos, no delito mais grave de lesões corporais, seguidas de
morte, os de abuso de autoridade. Excesso de capitulação. Habeas corpus
deferido, para que o paciente responda pelo crime de lesões corporais,
seguidas de morte (CPM, art. 209 e § 3º) perante a Justiça Militar estadual" - HC nº 65.275-1-MG - DJ de 12-2-88, pág. 1989.
"Ementa: Habeas corpus. Policial Militar que, no momento da conduta incriminada, estava a serviço de sua corporação em atividade de
policiamento ostensivo, patenteando-se a natureza militar do delito.
Competência da Justiça Militar. Precedentes do STF. Ordem denegada" HC nº 66.204-8-SP - DJ 3-6-88, pág. 13.607.
"Ementa: Habeas corpus. Crime cometido por policiais militares no
exercício de policiamento civil regular. Verificados os requisitos do artigo 9º , II, do Código Penal Militar, responde o policial militar por crime
militar" - HC nº 63 .482-CE - DJ 29-8-86 - pág. 15185.
"Emenda: Habeas corpus. Competência. Justiça Militar. Delito praticado por policial militar no exercício de policiamento civil. Compe-
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tência da Justiça Militar." - HC nº 65.385-5-MA - DJ 23-10-87 - p.
23156.
13. Pelo exposto, somos pelo provimento do recurso, declarando-se
a competência da Justiça Militar estadual.
O parecer." (Fls. 114/7)
É o relatório.
VOTO

O Sr. Ministro Octávio Gallotti (Relator): O Recurso havia sido
indeferido na origem, por falta de prequestionamento do tema constitucional (fl.103).
Sucede que a controvérsia aqui travada, em tomo da competência
da Justiça Militar estadual, tem sede exclusiva na Constituição,
mostrando-se insuscetível de ser apreciada sob aspecto que se reduza
ao exame e aplicação da legislação ordinária. Por esse motivo, dei
provimento ao Agravo e reitero, agora, a admissibilidade do extraordinário.
Tenho, igualmente, por manifesta, a sua procedência, visto que,
mantendo a norma de competência já prevista no§ 1º, d, do art. 144, da
Carta de 1967 (redação dada pela Emenda nQ 7, de 1977), dispõe a
Constituição de 1988, no§ 4º do art. 125.
"§ 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os policiais militares nos crimes militares definidos em lei, cabendo ao tribunal
competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da
graduação dos praças".
É certo que a competência da Justiça Militar dos Estados continua
mais restrita, em comparação com a da União (art. 124), porquanto,
diversamente desta última, a primeira não comporta o julgamento de
civis, mesmo pela prática de crimes militares.
No caso dos autos, porém, ao acusado, policial militar da ativa, foi
atribuída a prática, quando em serviço, de crime previsto no Código
Penal Militar (art. 210) e definido, em tais circunstâncias, como crime
militar, pelo art. 9º, II, c, do mesmo Código.
Não vejo, porquanto, na espécie, como pôr em dúvida a competência da Justiça Militar.
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Por contrariedade do art. 125, § 4º, da Constituição, conheço do
recurso e dou-lhe provimento, para, reformando o acórdão recorrido,
declarar competente o Juízo da Primeira Auditoria da Justiça Militar do
Estado de São Paulo.
VOTO

O Sr. Ministro Sepúlveda Pertence: Senhor Presidente, também
estou de acordo com o eminente Relator. Em casos anteriores principalmente no problema do homicídio, longamente discutido no Pleno, enfatizei que a caracterização legal do crime militar está sujeita a um juízo
de sua razoabilidade, em face das razões da competência constitucional
da Justiça Militar.
No caso porém, a conexão do fato com o serviço militar é evidente:
tratava-se de militar em serviço de sua corporação e que, nessa condição,
praticou o fato incriminado. Não vejo como excluir sequer a razoabilidade da definição legal do crime militar na espécie.
Acompanho o eminente Relator, conhecendo do recurso.
EXTRATO DA ATA

RE 135.195-DF - Rei.: Ministro Octávio Gallotti. Recte.: Ministério
Público Federal. Recdo.: Esmeraldo Alves de Souza (Adv.: Antônio F.
Pinheiro Pedro).
Decisão: A Turma conheceu do recurso e lhe deu provimento para,
reformando o acórdão recorrido, declarar competente o Juízo da
Primeira Auditoria da Justiça Militar do Estado de São Paulo. Unânime.
Presidência do Senhor Ministro Moreira Alves. Presentes à Sessão
os Senhores. Ministros Octávio Gallotti, Sepúlveda Pertence, Celso de
Mello e Ilmar Galvão, Subprocurador-Geral da República, Dr. Arthur de
Castilho Neto.
Brasília, 6 de agosto de 1991
Ricardo Dias Duarte, Secretário
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b. PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 206.403-3/2
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL nº 206.403-3/2, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARCELO ALVES NAGY, sendo apelada a JUSTIÇA PÚBLICA.
ACORDAM, em Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, por votação unânime, negar provimento ao recurso,
de conformidade com o relatório e voto do Relator, que ficam fazendo
parte do acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NÉLSON
FONSECA (Presidente, sem voto), GENTIL LEITE e AUGUSTO
CESAR, com votos venc,edores.

São Paulo, 30 de maio de 1996
DJALMA LOFRANO
Relator

Apelação nº 206.403-3
Apelante: MARCELO ALVES NAGY
Apelado: JÚSTIÇA PÚBLICA
Relator: DJALMA LOFRANO
Voto nº 13.865
ENTORPECENTES - Uso - Autoria e materialidade comprovadas Depoimentos Policiais Incontroversos - Recurso improvido.
ENTORPECENTES - Uso - Substituição da pena detentiva por
multa - Admissibilidade - Inteligência do art. 60, § 2º, do Código Penal.
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Vistos, etc.
Marcelo Alves Nagy foi condenado a trinta (30) dias-multa, no
mínimo legal, em razão de substituição da reprimenda detentiva por
sanção pecuniária, por violação ao art. 16, da Lei nº 6.368/76 (fls.57/60).
Inconformado, apela (fl~. 68/69), buscando absolvição em razão da
fragilidade probatória.
Contra-arrazoado o apelo (fls. 71/73), a ilustrada Procuradoria de
Justiça manifestou-se por seu improvimento (fls.77/79).
Este o relatório.
A despeito dos argumentos expostos nas razões de apelação, o
recurso não merece provimento.
Com efeito, o apelant~ e seus companheiros, Marcelo Fernandes de
Oliveira e um menor, foram abordados por policiais militares que, em
diligência rotineira, lograram êxito em apreender, nas mãos do acusado,
um cigarro parcialmente consumido, e, no chão, cerca de dois gramas da
substância entorpecente vulgarmente conhecida como maconha, como
comprovado no exame toxicológico.
Preso em flagrante, permaneceu calado na fase investigatória,
negando a prática do crime em Juízo, alegando que a droga havia sido
colocada em sua mão por um indivíduo de nome Rafael, não identificado, que se evadiu do local ao perceber a chegada da polícia.
Sua versão, todavia, apresentou-se completamente isolada nos autos.
Seu colega de trabalho, Marcelo, disse em seus depoimentos que o
apelante tinha nas mãos um cigarro de maconha, que acabara de acender,
quando os policiais realizaram a abordagem, momento em que tentou desfazer-se da droga atirando o cigarro no chão e pisando em cima para
apagá-lo.
Os depoimentos dos policiais deixaram clara a procedência da
acusação, alegando que perceberam atitude suspeita de consumo de
droga do apelante e outros dois rapazes quando, surpreendendo o
acusado com a erva, efetuaram sua prisão, não constando nenhum
ponto obscuro ou contraditório, de sorte que não se pode afastar a
credibilidade de suas palavras só pelo fato de suas condições profissionais.
Comprovadas, assim, autoria e materialidade da infração, a condenação era de rigor.
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A substituição da pena detentiva por multa foi muito bem aplicada
pelo ilustre magistrado, uma vez que se encontram preenchidos os requisitos exigíveis.
Em suma, proponho o improvimento da apelação .
DJALMA LOFRANO
Relator
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