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I. EXPOSIÇÃO À COMISSÃO ESPECIAL DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS QUE ANALISA A SEGURANÇA PÚBLICA

CARLOS ALBERTO DE CAMARGO,
Coronel PM, Comandante Geral da Polícia Militar
do Estado de São Paulo.

Hoje é um dia importante para a Polícia Militar do Estado de São
Paulo, marcado pela visita da ilustre Comissão Especial da Câmara dos
Deputados que examina proposições legislativas versando sobre a segurança pública e a Polícia.
Os eminentes Deputados e a ínclita Relatora têm neste dia a oportunidade de conhecer melhor os esforços que a Milícia Bandeirante vem
fazendo para melhorar a formação de seus policiais e prestar um serviço
cada vez mais consentâneo com os interesses da população.
O moderno sistema computadorizado de despacho e controle de
viaturas policiais para o atendimento de ocorrências, utilizado pelo
Centro de Operações Policiais da Corporação, que no ano de 1996 atendeu cerca de 4 milhões e 400 mil ocorrências, e o Centro de Formação
de Soldados atestam o cuidado com que desenvolvemos a nossa profissão e, particularmente, o respeito que o policial militar deve ter em
relação às pessoas e aos direitos da cidadania assegurados pela
Constituição.
Pois bem! Iniciei minha exposição realçando a formação do policial,
ou seja, sua valorização enquanto ser humano, bem preparado para
exercer a difícil missão de policial, que transcende o conceito de
emprego, porque é uma causa que impõe acreditar em valores maiores a
serem defendidos, a exemplo da dignidade humana, da verdade real e da
lealdade.
Infelizmente, esta não é a visão de um segmento da sociedade
brasileira que acredita na solução organicista para os problemas da polícia, deixando em segundo plano o lado humanista de seus integrantes.
Entendem essas propostas que, ao alterar a estrutura da polícia, o seu formato, retirando da Constituição suas competências funcionais e os
,
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estatutos dos policiais - frutos de um processo histórico lastreado em relevantes serviços prestados à Nação -, estarão fazendo evoluir a Polícia e
conseqüentemente a segurança pública.
Enganam-se! As soluções meramente estruturalistas tendem a
agravar os problemas ao invés de minorá-los, espalhando nos quadros
policiais a incerteza, a insegurança, que levarão à desorganização, à
perda dos ideais profissionais, enfim, a uma polícia pior.
A questão da segurança pública não está vinculada à necessidade de
se criar ou extinguir órgãos, mas à opção de toda a sociedade no sentido
de adotar um comportamento absolutamente ético no relacionamento
entre indivíduos, e sua firme decisão de alocar os recursos possíveis ao
aperfeiçoamento do aparelho policial.
A unificação das Polícias num único organismo também deve ser
examinada com extrema cautela, pois a sociedade que tiver um superórgão policial jamais será democrática, porque não terá o equilíbrio
necessário para subsistir. Se não há equilíbrio, não há democracia. Em
nenhum país do mundo existe um órgão com poder de polícia ostensiva e
investigativa que também monopolize a polícia judiciária e científica.
A Constituição de 1988, em que pesem as críticas recebidas, deu as
linhas mestras das funções policiais, cabendo à lei discipliná-las de
maneira a propiciar o funcionamento harmônico entre os órgãos.

A rigor, todos sabemos que a segurança pública é algo sistêmico
que não se resume à polícia, pois que vai muito além, começando pelo
papel dos governos em implementar políticas públicas de combate às
graves desigualdades sociais, passando pela atuação de outros órgãos,
como a Justiça Criminal e o Ministério Público, e chegando ao próprio
ordenamento penal e processual vigente.
Todas essas questões não são de ordem constitucional, e sim legal,
por isso a solução não está na desconstitucionalização da Polícia, mas na
discussão das leis que regem cada ponto problemático de todo o sistema
de segurança pública. Quanto à Polícia, conforme tenho defendido, o
primeiro aspecto a ser abordado refere-se às condições do policial, daí
pregar a discussão humanística antes da organicista, pois resolvida aquela, esvai-se esta.
O de que a Polícia precisa para bem funcionar são basicamente
bons policiais, conseguidos através do recrutamento de pessoas que
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queiram abraçar a profissão com o ideal de carreira. Mas isto só é possível se houver a contrapartida de condições atraentes e condizentes com
as dificuldades da profissão, que não são poucas. Uma Polícia melhor
exigirá, sem dúvida, a dedicação integral e exclusiva dos policiais ao
serviço público, onde, além da formação, seja possível a instrução permanente e constante para que o homem acompanhe aquilo que há de
mais moderno na atividade policial.
A sociedade e o governo precisam compreender que a função policial é diferenciada e, portanto, requer tratamento especial, que não se
confunde com privilégios, mas ·que são garantias necessárias a quem,
diuturnamente, sob quaisquer condições climáticas e em todos os
lugares, tem de estar em condições de atender aos mais diversos chamados, desde o auxílio humanitário até o enfrentamento de grupos fortemente armados, fazendo valer o poder de império do Estado, através da
aplicação do poder de polícia, porém, sem perder de vista o respeito aos
direitos e garantias de todas as pessoas.
Todos hão de convir que essa não é uma tarefa fácil, nem comum,
exigindo, pois, amplo leque de garantias que ampare quem a executa, no
justo reconhecimento da sociedade àquele servidor que cuida da sua
segurança, sem o qual nenhuma atividade humana prospera.
Em suma, a solução para os problemas da polícia começa por:
- remuneração adequada, para poder recrutar quem queira bem
servir à população;
- formar bem, transformando o cidadão comum num policial cônscio dos seus deveres de guardião das pessoas e da lei;
instruir constantemente, para que o policial não fique defasado
nem se afaste dos compromissos que assumiu perante a Corporação e a
sociedade;
- equipar adequadamente, não deixando o policial em desvantagem
perante os criminosos e propiciando que, quando inevitável o uso da
força, esta seja empregada com os instrumentos menos traumáticos possíveis.
Tenho dito que a discussão democrática sobre temas de interesse
social é indispensável para o equilíbrio conquistado pela sociedade, harmonizando interesses divergentes e promovendo uma mágica sinergia,
em que até as opiniões contrárias somam, na busca do bem comum. É
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dessa forma que devemos discutir a questão da segurança pública, fugindo de posturas maniqueístas, preconceituosas e, bem por isso, nocivas ao
interesse público.
Para encerrar, quero declarar a confiança irrestrita que a Polícia
Militar deposita no Congresso Nacional e particularmente nos eminentes
Deputados e Deputadas que formam esta Comissão Especial, que sempre, democraticamente, ouviram e consideraram nossos argumentos,
propiciando aos policiais a certeza de que nenhuma experiência desastrosa poderá atingir a Polícia, Instituição pública a ser mantida e valorizada para o bem de todos.
Muito obrigado!

8
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II. ORAÇÃO AOS OFICIAIS DA PM

BELISÁRIO DOS SANTOS JÚNIOR, Advogado e
Secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania
em São Paulo.

Proferido na qualidade de paraninfo dos Oficiais Alunos do Centro
de Aperfeiçoamento e Estudos Superiores da PMESP - Curso Superior
de Polícia e do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais 1/97, de São
Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Espírito Santo, Amapá e Goiás, no dia
_ I _ / _ em São Paulo.
Na Grécia antiga, antes da cerimônia de casamento, o noivo ia buscar a noiva, em companhia de seu melhor amigo. A essa testemunha de
um momento tão importante se dava o nome de paraninfo.
Como amigo e testemunha, devo ajudar a pensar uma realidade para
a qual Vocês acabam de se preparar mais e melhor.
Estes são tempos de acendrado individualismo em conflito com
nesgas de comportamentos solidários.
São tempos de convivência entre tantos instrumentos de defesa da
paz e tantos atos de violência
Instalaram-se na consciência coletiva da humanidade a indivisibilidade e a universalidade dos direitos humanos.
Os direitos são de todos. Os direitos devem ser cumpridos de forma
integral, os direitos civis juntamente os políticos, e os econômicos, sociais e culturais.
Mas a modernidade que nos trouxe a integração globalizada da
economia, dos costumes, a modernidade que nos traz a cada dia novidades mais e mais instigantes, a comunicação instantânea, as técnicas de
produção mais e mais eficientes, ainda não inventou o fim da fome, não
determinou o fim da ignorância.
Ocorre que são exatamente esses os tempos que nos deram para
viver. É aqui onde Vocês devem deixar sua marca. Aliás, foi para isso
que viemos.
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Bertolt Brecht, dirigindo-se "Aos que virão depois de nós", iniciava
pessimista:
Eu vivo num tempo sem sol
Uma linguagem sem malícia é sinal de estupidez
uma testa sem rugas é sinal de indiferença.
Aquele que ri ainda não recebeu a terrível notícia.
Eu vim para a cidade no tempo da desordem
Eu comi o meu pão no meio das batalhas
Fiz amor sem muita atenção
E não tive paciência com a natureza
Assim se passou o tempo que me foi dado
viver sobre a terra.
Faz parte da nossa cultura a preocupação com o futuro. O que dizer
aos filhos? O que dizer aos que virão?
Goffredo da Silva Telles (em seu "Do mundo da célula ao mundo
da cultura") nos fala de três degraus da liberdade. No reino da matéria
bruta (liberdade química), no reino das células (liberdade fisiológica) e
no reino do ser humano.
Neste, a presença da liberdade se revela nos atos de escolha, ou
seja, nas efetivas adesões do homem às vias cerebrais, abertas ante seus
sistemas de comando. Neste degrau, a liberdade é a liberdade ética.
A ordem ética pressupõe uma anterior hierarquia de bens, um sistema axiológico de referência. Uma ordem ética é sempre expressão de
um processo histórico.
Representa a atualização objetiva e a vivência daquilo que a comunidade, por convicção generalizada, resolveu qualificar de ético e de normal.
Sobrevivente dos horrores da Segunda Guerra Mundial, a
humanidade proclamou a emergência de direitos coletivos, que transcendiam o individualismo das gerações de direitos até então reconhecidas
(os direitos civis, político e econômico) . Esse novo conjunto de direitos,
à paz, ao desenvolvimento, ao meio ambiente sadio e equilibrado foi
pensado em homenagem às gerações futuras. Não à toa se lhes deu o
nome de direitos da solidariedade.
Num mundo em que muitos mitos foram caindo pouco a pouco (eu
citaria os mitos do nosso mundo da segurança, os mitos das soluções
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autoritária, o mito da privação da liberdade como busca da ressocialização, o mito da pena de morte) , cabe-nos exercer a opção ética da escolha
e escolher o caminho da solidariedade. Essa é marca que proponho para
o mundo que nos deram para viver.
Como integrantes do mundo público, e mais especificamente do
mundo da justiça e da segurança, devemos entender que nossa missão é
reduzir o espaço entre a cidadania e o Estado. O bem comum do cidadão
- última ratio do Estado - não se compôe necessariamente com siglas,
arranjos corporativos, multiplicidade de "guichês", duplicidade de
órgãos realizando os mesmos serviços.
Conheço esta Polícia há muitos anos. O que sei da Polícia?
Conheço a história dos homens que a compõem e que a compuserem. O
que são as tradições desta Polícia? Seguramente não se confundem com
as fardas, as siglas, o armamento ou as funções deste regulamento
Policial de 1840 pouco tem mudado, os regulamentos, que mudaram e
que mudarão pela ação do tempo. Representam sim o resultado da conduta dos homens que fizeram a história desta Polícia, e da coerência
dessa ação na defesa da cidadania.
Reverencio, neste momento, os patronos Alberto Julio Ribeiro de
Barros e João Teixeira da Silva Braga, e outros heróis, conhecidos e
anônimos desta Polícia.
A encruzilhada que neste tempo 'Se abre para muitas instituições,
notadamente para a instituição policial, deve ser enfrentada como crise
vista etimológico.

Krisis, em grego, é momento de decisão. O salto. O crescimento.
Neste momento, avultam três instrumentos sólidos para esta travessia: o instrumento do apego à legalidade (que na democracia se confunde
com a noção de legitimidade); a coerência com o dever de realizar o bem
comum, na proteção dos direitos fundamentais; a preocupação com a
educação para a cidadania, pensando na alteração da cultura da violência, pelo respeito à paz.
Vocês, afilhados, neste e em outros Estados, serão os grandes
agentes da implantação de uma polícia comunitária dos nossos sonhos, da
unificação de esforços para a prevalência do direito à segurança, à vida.
Brecht, e volto ao início para concluir, pedia aos que virão depois
de nós, agora mais otimista:
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Vocês que vão emergir das ondas em que nós
perecemos,
pensem quando falarem das nossas fraquezas, nos tempos sem sol
de que vocês tiverem a sorte de escapar. Infelizmente, nós, que
queríamos preparar
o terreno para a amizade não pudemos ser, nós mesmo, bons amigos.
Mas, vocês, quando chegar o tempo em que o homem seja, amigo
do homem, pensem em nós com um pouco de compreensão.
Essa compreensão, dos que virão, existirá e com ela o respeito, se a
nossa marca, se a marca impressa pelo exercício do dever humano da
opção ética se der pelo cultura da solidariedade, pelo respeito ao próximo, pela obediência à democracia. Em outras palavras, opção pelo culto
aos direitos humanos e pela exigência dos deveres da cidadania.
É uma boa opção para os tempos que nos deram para viver.
Com uma pitada de emoção, com o tempero da amizade e da alegria, eu os abençoo de coração.
Que a felicidade seja a marca do caminho que vocês indicarão para
o futuro.

12
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III. BODE EXPIATÓRIO NO ALTAR DOS SACRIFÍCIOS

CARLOS ALBERTO DE CAMARGO, Coronel
PM, Comandante Geral da Polícia Militar do Estado
de São Paulo.

Muito mais do que regime de governo, a Democracia é o equilíbrio
conquistado pela própria sociedade, harmonizando interesses contraditórios.
A discussão democrática sobre temas de interesse social é indispensável para esse equilíbrio, promovendo uma mágica sinergia, em que até as
opiniões contrárias somam, na busca do bem comum. E é dessa forma que
devemos discutir a questão da violência urbana, fugindo de posturas radicalmente maniqueístas, preconceituosas e perigosas ao interesse social.
Na análise da violência que perturba a vida nas cidades, as pessoas,
algumas vezes acabam limitadas ao raciocínio puramente aritmético: o
maior ou menor número de policiais nas ruas.
Não há dúvidas sobre a eficácia da prevenção ao delito baseada na
presença física do policial, mas um projeto de controle da criminalidade
que se baseie apenas em aumentar cada vez mais o número de policiais
estará fadado ao insucesso. O delinqüente não muda de vida quando vê
um policial. Ele muda de local, horá1io ou modo de agir. Saturar todos os
ambientes com dispositivos de controle seria materializar a concepção
ORWELLIANA do BIG BROTHER.
Uma pergunta, todavia, tem sido sistematicamente esquecida embora pela sua importância, devesse mesmo tornar-se o centro de toda a discussão: O QUE TEM LEVADO QUANTIDADE CADA VEZ MAIOR
DE INDIVIDUOS, MUITO MAIS QUE SUPORTA UMA
SOCIEDADE, A COMETER ILÍCITOS?
A sociedade brasileira ainda não conseguiu consolidar o espírito de
vida coletiva, onde haja rotineira participação construtiva, solidária e
interessada de todos em projetos que busquem objetivos comunitários,
com disposição de somar esforços e com renúncia do individualismo
exacerbado.
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Somos, ao contrário, uma sociedade que cultiva o individualismo,
na qual as pessoas sequer se conhecem nas próprias ruas e prédios onde
moram.
A acirrada competição, por outro lado, acaba estimulando constantes violações às normas que regulam a vida social. O brasileiro já
banalizou a violação de normas, muitos incorporando mesmo essa prática à sua rotina de vida como forma de obter vantagens.
A própria violência está banalizada em determinados núcleos, onde
as pessoas já não se chocam com ela, mas a adotaram como modo de
vida.
O descrédito em instituições como governo, justiça, legislativo,
policial, sistema carcerário etc., responsáveis por orientar a vida dos
cidadãos, leva a um comportamento alternativo, pelo qual as pessoas
buscam soluções individuais para os problemas que deveriam ser solucionados tendo em vista o interesse coletivo. No Brasil, o processo legislativo, por exemplo, não se encerra com a sanção e publicação da nova
lei, pois é sempre preciso esperar para ver se essa lei "vai pegar ou não".
A falta de celeridade nos processos judiciais, com decisões mais
rápidas, a incapacidade física do sistema prisional, além da inexistência
de um sistema eficaz de pessoas alternativas, acabam por não inibir a
violação da lei.
O crescimento urbano desordenado agrava esse quadro, na medida
em que enormes contingentes de migrantes aglomeram-se, principalmente nas periferias urbanas, sem emprego ou subempregados, desprovidos de habitações, higiene básica, transportes eficientes etc.
O aumento das desigualdades sociais e a consciência dessas
desigualdades, aliadas ao consumismo que se instalou na sociedade
brasileira, criam uma situação de inconformismo para aqueles que não
têm acesso sequer às condições mínimas de sobrevivência digna.
Muitas pessoas, no extremo da carência, e como opção única de
sobrevivência, praticam atos que violam as normas da sociedade, mas
convictas de que estão legitimamente amparadas pelo direito natural.
A tudo isso some-se a quantidade imensa de armas existentes, a
devastação proporcionada pelos entorpecentes, o CRACK, a debilidade
do .sistema educacional, a crise de autoridade na família e o excesso de
violência na programação das televisões.
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A violência urbana não é portanto, apenas um problema de polícia,
tanto que, se trouxéssemos para cá, por hipótese, as policias da Inglaterra,
da Alemanha ou de qualquer outra parte, mantidas rigorosamente essas
nossas perversas condições, elas não conseguiriam fazer mais do que a
policia brasileira faz. Devemos sempre lembrar que só a quantidade de
desempregadas existente na grande São Paulo é maior do que a população de muitas cidades do mundo. Alias, no mundo inteiro, poucos
profissionais de polícia têm, para solucionar, um problema do tamanho da
Região Metropolitana de São Paulo, com seus 16,5 milhões de habitantes
e com carência de ordem, que dificilmente estariam reunidas em um
mesmo centro urbano, em qualquer outra parte do planeta.
As condições de trabalho em outros países, por outro lado, são, em
regra, bastante diferentes das nossas, tanto em investimentos como nos
próprios salários (que influenciam decisivamente no recrutamento dos
voluntários de bom nível), sendo comuns nos países citados como referência de bom policiamento salários iniciais acima de 2.000 dólares.
Não é justo, por isso, escolher instituições policiais como bode
expiatório a ser eliminado no altar dos sacrifícios, a fim de expiar a culpa
de toda a sociedade.
Não é prudente, em clima passional, acabar com uma instituição
que tem sido a secular da sociedade na contenção da desenfreada violência, à custa dos seus heróis.
Criar uma polícia para mantê-la nas mesmas condições atuais seria
um despropósito. Injetar recursos nessa nova polícia seria outro
despropósito, pois são exatamente esses recursos que estão faltando para
o desempenho eficaz da polícia atual.
A unificação das polícias militares e civis é hipótese que deve ser
avaliada com extrema cautela, já que significaria unir em um mesmo
órgão o poder da polícia ostensiva como poder inquisitorial do Inquérito
Policial (inexistente nas demais democracias do planeta). O superórgão
daí resultante seria !lm verdadeiro Leviatã, a ferir de morte o equilíbrio
representado pelo sistema de freios e contrapesos indispensável às
sociedades democráticas.
A esse propósito, cabe lembrar que, ao contrário da imagem que,
tendenciosamente, procura-se divulgar da polícia de Nova Iorque, de que
se trata de polícia civil com ramo fardado, a realidade demonstra exata-
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mente o contrário, ou seja, uma polícia fardada (efetivo de 37.343 policiais) com um pequeno ramo civil (apenas 4.917 detetives, que conseguem ser eficazes porque fazem apenas investigações e não perdem
tempo na burocracia do lá inexistente Inquérito Policial).
A municipalizarão da polícia também é hipótese que deve ser analisada com muito cuidado, já que tenderá a desviar a atenção e os recursos das prefeituras, hoje já quase inexistentes, para a solução dos problemas básicos, como educação, saúde, habitação, iluminação de ruas, proteção de crianças e de desabrigados etc., que têm sérios reflexos na
Segurança Pública. É hipótese defendida por aqueles que imaginam que
fazer segurança é "colocar uma arma na cinta e sair por aí", esquecendose de que uma cidade como São Paulo, com dez milhões de habitantes,
não tem qualquer estrutura para cuidar, por exemplo, com um mínimo de
eficácia, das crianças que perambulam abandonadas pelas ruas.
A urgência da reforma das polícias (que sempre pediram a atenção
dos sucessivos governos) tem sido justificada pelas recentes rebeliões
ocorridas em alguns Estados, por questões salariais. Defendem alguns a
extinção da investidura militar justificando esta posição, paradoxalmente, em fatos onde marcantemente o que faltou foi justamente uma
maior intensidade na aplicação dos instrumentos decorrentes da estética
militar das forças policiais.
Muitas pessoas que agora alegam que a estética militar não funcionou no momento das rebeliões são exatamente aquelas que desgastaram
o princípio da autoridade nas forças policiais fardadas, taxando publicamente e de forma sistemática os Regulamentos Disciplinares como
autoritários ou negando a legitimidade do poder de polícia judiciáriamilitar como instrumento indispensável de controle hierárquico.
Esquecem que o próprio Exército já enfrentou problemas quase
semelhantes, há dez anos, que culminou com a invasão da Prefeitura de
Apucarana, no Paraná, em 22 de outubro de 1987, por uma Companhia
comandada pelo seu próprio Capitão, tendo a situação voltada à normalidade após a concessão do aumento de 110% aos militares federais.
Esquecem ainda que também os policiais civis participaram de
todos esses eventos, e até mesmo fizeram movimentos isolados em
Estados onde os policiais militares permaneceram coesos em tomo da
disciplina.

16

Revista A FORÇA POLICIAL

São Paulo

nº 16

out./nov./dez. 1997

li

Temos visto, também, manifestações negando o caráter de excepcionalidade dos atos de violência lamentavelmente praticados por alguns
maus policiais militares (desvios de conduta também observados nas
demais organizações policiais) É evidente que a exceção, na Polícia
Militar, deve ser vista levando-se em conta sua grandeza de organização
com quase oitenta mil integrantes trabalhando diutumamente em áreas
mais sensíveis da vida da sociedade, agravada pelas ingratas condições
que acabam dificultando o recrutamento de candidatos que atendam ao
perfil do policial ideal reclamado pela sociedade.
A melhoria do desempenho da polícia está intimamente vinculada a
um salário compatível, que tornasse desnecessário ao policial fazer
"bicos", apresentando-se já cansado e estressado para o trabalho. A
desnecessidade da dupla-jornada proporcionaria o tempo necessário para
o convívio familiar e para o seu aperfeiçoamento pessoal. Permitiria,
principalmente, que fosse adotado um regime de trabalho que colocasse
o policial durante mais tempo vinculado a uma pequena área territorial e
um continuo contato com a comunidade local, viabilizando o tão sonhado policiamento comunitário, absolutamente compatível com a
investidura militar do agente.
Conhecendo profundamente a área de trabalho, e sendo também
pessoalmente conhecido por todos os cidadãos locais, numa relação de
mútua confiança e respeito (que acabaria sendo o principal óbice aos
desvios de conduta), o policial estaria então executando a prevenção
ideal.
O reconhecimento público decorrente desse modo de atuar, e também o fato de sentir a importância social de seu trabalho, acabariam por
refletir em sua AUTO-ESTIMA, o que o levaria a comprometer-se cada
vez mais com a melhoria de seu desempenho.
A questão da Segurança Pública não está, portanto, na necessidade
de se criar ou extinguir órgãos, mas na opção de toda a sociedade no sentido de adotar um comportamento absolutamente ético no relacionamento entre indivíduos, e na firme decisão de alocar os recursos indispensáveis ao aperfeiçoamento do aparelho policial.
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1. INTRODUÇÃO

O tema da probidade administrativa só mais recentemente passou a
ser examinado pelos publicistas, salientando-se que Hely Lopes
Meirelles, por exemplo, na 2ª edição 2 do seu clássico Direito
Administrativo Brasileiro, no ano de 1966, à probidade não deu destaque
nenhum, passando a fazê-lo pelo menos, e a partir de então, em 1976 na
4ª edição de mesma obra3, como sendo o dever de probidade.
Lembrou, na oportunidade, que "O dever de probidade está constitucionalmente integrado na conduta do administrador público como elemento necessário à legitimidade de seus atos", observando, em seguida,
que "O velho e esquecido conceito romano do probus e do improbus
1 Roteiro para palestra sobre o tema no CEDES da 21 ª Circunscrição Judiciária - Comarca de Registro (SP) Desembargador Phydias de Barros Monteiro. Auditório do Estoril Palace Hotel, Rodovia Régis Bittencourt,
s/n. - Km 442, em 15 de maio de 1997, às 20:00 horas
2 LOPES MEIRELLES, Hely. Direito Administrativo Brasileiro, 2ª ed., 1966, Editora Revista dos
Tribunais, São Paulo, 623 páginas
3 LOPES MEIRELLES, Hely. Obra e editora cit., 4ª ed., 1976, p. 78
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administrator foi reimplantado na nossa Administração pela legislação
pós-revolucionária, que preocupada com os desmandos governamentais
que a antecederam, apressou-se em restabelecer a probidade administrativa, considerando no texto constitucional (o de 1969) a sua infringência
como crime de responsabilidade (art. 82, V) e punindo a corrupção até
mesmo com sanções políticas contra o administrador corrupto (arts. 15, §
3º e 154), além do seqüestro e confisco dos bens havidos ilicitamente no
exercício do cargo, função ou emprego na Administração Pública direta
ou indireta (artigo 153, § 11)."
Nas edições que se seguiram Hely Lopes Meirelles continuou a
tratar da probidade administrativa como um dever inerente aos agentes
administrativos e, após a sua morte, o mesmo vem ocorrendo nas sucessivas edições da citada obra a última é a 22ª atualizada por Eurico de
Andrade Azevedo, Délcio Balestero Aleixo e José Emmanuel Burle
Filho4 em que deixou de fazer referência ao dever de probidade como
tendo sido restabelecido no período pós-revolucionário de 1964.
José Cretella Júnior, por exemplo, no seu Dicionário de Direito
Administrativo5, em sua 3ª edição, em 1978, ainda não tinha contemplado os vocábulos probo e improbo ou, ainda, probidade e improbidade.
De Plácido e Silva, no seu Vocabulário Jurídico, em sua 1ª edição,
em 1963, anotou o significado de probo e o de probidade6, dizendo que
probo, "Do latim probus (reto, leal, justo), na linguagem jurídica é aplicado no mesmo conceito originário. Exprime assim o sentido de justo,
íntegro, honrado, cumpridor de seus deveres, cauteloso em suas obrigações, criterioso no modo de proceder", razão pela qual probidade, "Do
latim probitas, de probus (probo, honesto, honrado), entende-se a honestidade de proceder ou a maneira criteriosa de cumprir todos os
deveres, que são atribuídos ou cometidos à pessoa. Assinala, portanto, o
caráter ou a qualidade de probo. Revela a integridade de caráter, o procedimento justo".
4 LOPES MEIRELLES, Hely. Obra cit., 22ª ed. atualizada por Eurico de Andrade Azevedo, Délcio
Balestero Aleixo e José Emmanuel Burle Filho, 1997, Malheiros Editores, São Paulo, p. 91
5 CRETELLA JÚNIOR, José. Dicionário de Direito Administrativo, 3ª ed., 1978, Forense, Rio de Janeiro,
555 páginas
6 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico, v. III, La ed., 1963, Forense, Rio de Janeiro, verbetes, probo e
probidade, p. 1225
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De Plácido e Silva, igualmente, na mesma obra, oferece os significados de improbo e de improbidade 7, ou seja, improbo, "Do latim in e
probus, entende-se mau, .perverso, corrupto, devasso, desonesto, falso,
enganador. É atributivo da qualidade de todo homem ou de toda pessoa
que procede atentando contra os princípios ou as regras da lei, da moral e
dos bons costumes, com propósitos maldosos ou desonestos. O ímprobo
é privado de idoneidade e de boa fama", sendo que improbidade,
"Derivado do latim improbitas (má qualidade, imoralidade, malícia),
juridicamente, liga-se ao sentido de desonestidade, má fama, incorreção,
má conduta, má índole, mau caráter. Desse modo, improbidade revela a
qualidade do homem que não procede bem, por não ser honesto, que age
indignamente, por não ter caráter, que não atua com decência, por ser
amoral. Improbidade é a qualidade do ímprobo. E ímprobo é o mau
moralmente, é o incorreto, o transgressor das regras da lei e da moral.
Para os romanos, a improbidade impunha a ausência de existimatio, que
atribui aos homens o bom conceito. E sem existimatio, os homens se
convertem em homines intestabilis, tomando-se inábeis, portanto, sem
capacidade ou idoneidade para a prática de certos atos. 'Qui sierit testatier, libripensve fuerit, ni testimonium feriatur, improbus intestabilisque
esto' "

2. MORALIDADE ADMINISTRATNA E PROBIDADE
Desde a sua origem latina, como se verificou, o vocábulo probidade
se relaciona com o vocábulo moralidade, certo que "A doutrina sequer
se refere à probidade como um princípio da Administração, mas como
um dever inerente necessário à legitimidade de seus atos." 8
Razão assiste, bem por isso, a Maurício Antônio Ribeiro Lopes
quando afirma que "O dever de probidade decorre diretamente do princípio da moralidade que lhe é anterior e hierarquicamente superior pelo
maior grau de transcendência que os princípios têm em relação aos
deveres. Pode-se dizer que a probidade é uma das possíveis formas de
7 SILVA, De Plácido e. Obra e ed. cits., verbetes improbo e improbidade, p. 799
8 RIBEIRO LOPES, Maurício Antônio. Ética e Administração Pública, l.ª ed., 1993, Editora Revista dos
Tribunais, São Paulo, p. 57
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externação da moralidade. É a via onerosa da moralidade, posto que
esse dever tem um cunho patrimonial inafastável." 9
A moralidade administrativa, cujo princípio tem dignidade constitucional na atualidade (artigo 37, caput, da Constituição de 1988), foi
pela primeira vez tratada por Hauriou que, como o atesta Antônio José
Brandão 10 , "Em uma das suas magistrais anotações aos acórdãos do
Conselho de Estado (caso Gommel, Sirey, 1917, III, 25), desenvolveu,
com maior brilhantismo do que transparência, a seguinte tese audaciosa:
a legalidade dos atos jurídicos administrativos é fiscalizada pelo recurso
baseado na violação da lei; mas a conformidade desses atos aos princípios basilares da 'boa administração', determinante necessária de qualquer decisão administrativa, é fiscalizada por outro recurso, fundado no
desvio de poder, cuja zona de policiamento é a zona da 'moralidade
administrativa'."
Lembre-se, bem por isso, que deve ser respeitado o verdadeiro
Estado Democrático de Direito, que não só obriga aos governados, aos
administrados o cumprimento da lei, obrigando, e com maior razão, os
governantes e, assim, a própria Administração Pública, que devem dar o
exemplo do respeito à lei e às decisões judiciais, pois, como lembra
Maurício Antônio Ribeiro Lopes 11 , e isso confirmo, Antônio José
Brandão procura identificar condutas que, algumas vezes, prima f acie
não poderiam ser tidas como ilegítimas por ofensa ao princípio da
moralidade. Afirma que 'tanto infringe a moralidade administrativa o
administrador que, para atuar, foi determinado por fins imorais ou desonestos, como aquele que desprezou a ordem institucional e, embora
movido por zelo profissional invade a esfera reservada a outras funções,
ou procura obter vantagem para o patrimônio confiado à sua guarda.
Em ambos os casos continua Antônio José Brandão citado por Maurício
Antônio Ribeiro Lopes, os seus atos são infiéis à idéia que tenha de
servir, pois violam o equilíbrio que deve existir entre todas as funções,
ou, embora mantendo ou aumentando o patrimônio gerido, desviam-no
9 RIBEIRO LOPES, Maurício Antônio. Obra e ed. cits., p. 58
10 BRANDÃO, Antônio José. Moralidade Administrativa, "Revista de Direito Administrativo", Fundação
Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, n. 25; idem "BDA - Boletim de Direito Administrativo", Ano XII, 1996, n.
2, Editora NDJ Ltda., São Paulo, p. 62-72
1 lRIBEIRO LOPES, Maurício Antônio. Obra e ed. cits., p. 36
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do fim institucional, que é o de concorrer para a criação do bem
comum'."
Como todos sabem e ensina Antônio José Brandão 12, "pode a lei ser
violada, quer pela conduta abertamente referida a outro valor, quer pela
conduta que, guardando a aparência legal, na realidade o não é. Em
ambos os casos, em vez de jurídica, a conduta foi uma conduta torta, ou
contrária ao Direito. Para que ela, formando-se dentro da figura legal que
pretende conformá-la, seja jurídica até a substancia, tem de nascer da
intenção moral de quem quis concretamente referi-la ao Bem-comum.
Por outras palavras: a observância do direito positivo, em vez de requerida tão-só por exigências jurídicas é, simultaneamente, pedida por
exigências morais. A consciência jurídica inclui a consciência moral. E
a moral impõe ao homem convivente que seja honesto, evite prejudicar
os outros, dê a cada um o devido. 'Bom administrador', portanto, é o
órgão da pública Administração que, usando da sua competência para o
preenchimento das atribuições legais, se determina não só pelos preceitos vigentes, mas também pela moral comum. Se os primeiros delimitam as fronteiras do lícito e do ilícito, do justo e do injusto positivos,
a segunda espera dele conduta honesta, verdadeira, intr~ seca e extrinsecamente conforme à função realizada por seu intermél·;o. Não será a
ordem administrativa parte, ou aspecto, da ordem jurídica postulada pelo
Bem-Comum? E não será a ordem jurídica parte, ou aspecto, da ordem
cósmica? Como então recusar esta evidência: comete uma 'imoralidade
administrativa' o administrador que perturba a ordem administrativa com
uma conduta determinada por fins concretos alheios à pública administração, muito embora tenha cometido faltas legais? Sem dúvida, a
imoralidade, qualquer que seja a forma da sua manifestação, só interessa
à teoria jurídica na medida em que provoca repercussões jurídicas. Surge
assim o problema de saber por que modo a imoralidade administrativa
penetra no mundo jurídico. É, pois, o momento de apontar outro exemplo das interferências da Moral com o Direito: o chamado abuso de direito."
Ao certo, como observam Marino Pazzaglini Filho, Márcio
Fernando Elias Rosa e Waldo Fazzio Júnior, "é bom gizar que, no caso
1

12 BRANDÃO, Antônio José. Obra e publicações cits.
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concreto, muitas serão as dificuldades para a análise da moralidade desta
ou daquela conduta administrativa, incumbindo ao Poder Judiciário a
palavra final, com esteio no contexto probatório produzido no respectivo processo", porque, "A imoralidade exsurge, pois, do próprio objeto
do ato administrativo, quando este afronta a honestidade, a boa-fé, as
normas de conduta aceitas como legítimas pelos administrados, a dignidade humana e a ética. Resulta de um confronto lógico entre os meios
de que se vale o agente público e os fins colimados com o ato.
Adequação, compatibilidade, em uma palavra proporcionalidade." 13
A dificuldade se toma tanto maior quando o ato de Administração é
discricionário, lembrando-se que o legislador nem tudo pode prever para
poder prover em lei, razão "de que a Administração Pública precisa e se
utiliza freqüentemente de poderes discricionários na prática rotineira de
suas atividades. Esses poderes não podem ser recusados ao administrador público, embora devam ser interpretados restritivamente quando colidem com os direitos individuais dos administrados", como sustentado por Hely Lopes Meirelles 14 •
Por fim lembre-se que "A formação dos quadros públicos do país,
desde a colonização, denota o acesso ao serviço administrativo de pessoas despreparadas e pouco afinadas com os interesses da coletividade.
Da administração espoliativa exercida pelas Cortes Portuguesas passouse, com a Independência e a subseqüente proclamação da República, à
administração servente dos interesses de grupos econômicos localizados.
Num primeiro momento, na aristocracia rural, depois, na elite comercial
e industrial." 15
A improbidade administrativa, como focalizado, não era locução
adotada em termos constitucionais anteriores à Constituição de 1988.
Esta a utilizou no artigo 37, § 4º, estabelecendo que "Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a
perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento
ao erário, na forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação
13 PAZZAGLINI FILHO, Marino, ELIAS ROSA, Márcio Fernando e FAZZIO JÚNIOR, Waldo.
Improbidade Administrativa, 1ª ed., 1966, Editora Atlas, São Paulo, p. 50
14 LOPES MEIRELLES, Hely. Obra e 22ª ed. cit., p. 39
15 PAZZAGLINI FILHO, Marino, ELIAS ROSA, Márcio Fernando e FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Obra e ed.
cits., p. 13, nota 5
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penal cabível" e, ao certo, em seu artigo 5º, inciso LXXIII, previu caber
ação popular a ser proposta por qualquer cidadão, como parte legítima
para anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o
Estado participe, como também nos casos de atos lesivos à moralidade,
lembrando-se, novamente, que "O dever de probidade decorre diretamente do princípio da moralidade que lhe é anterior e hierarquicamente
superior", conforme a retro transcrita lição de Maurício Antônio Ribeiro
Lopes, a justificar ação popular nas hipóteses de improbidade administrativa, agora previstas na Lei n. 8.429, de 2 de junho de 1992, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de
enriquecimento ilícito no exercício do mandato, cargo, emprego ou
função administrativa pública direta, indireta ou fundacional e dá outras
providências, inclusive, expressamente a teor do seu artigo 25, revogando as Leis nº 3.164, de 1 de junho de 1957 (Lei Pitombo-Godói Ilha), e
3.502, de 21 de dezembro de 1958 (Lei Bilac Pinto) e demais disposições em contrário que cuidassem, a nível infraconstitucional, da
matéria agora nela versada.
A Lei n. 8.429, de 1992, tem, assim, a finalidade de regulamentar o
artigo 37, § 4º, da vigente Constituição da República, "especificando,
embora não exaustivamente, os atos de improbidade administrativa, bem
como cominando e mensurando as respectivas sanções tudo sob a égide
daquela norma constitucional" . 16
3. CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE A LEI N. 8.429, DE 1992

A Lei n. 8.429, de 1992, conhecida também por "Lei do Colarinho
Branco" ou "Lei do Enriquecimento Ilícito", é em verdade, a "Lei da
Improbidade Administrativa", que indica as hipóteses de improbidade
administrativa e disciplina as sanções aplicáveis àqueles que tenham
agido com improbidade administrativa, sanções essas cuja previsão legal
está limitada à previsão do artigo 37, § 4º, da Constituição Federal e a
serem impostas em procedimentos adequados, administrativos ou judiciais, ou seja, mediante o devido processo legal.
16 PAZZAGLINI FILHO, Marino, ELIAS ROSA, Márcio Fernando e FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Obra e ed.
cit., p. 29
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Cuida-se de uma lei com vinte e cinco artigos, alguns deles com
inúmeros incisos (artigos 9º, 10 e 11 ).
O seu artigo 1º indica os sujeitos passivos da improbidade administrativa, ou seja, "a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos
Municípios, de Território, de empresa incorporada ao patrimônio público
ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou
concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita
anual, como também, por força de seu parágrafo único, entidade que
receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de órgão
público bem como daquelas para cuja criação ou custeio o erário haja
concorrido ou concorra com menos de cinqüenta por cento do
patrimônio ou da receita anual.
O referido artigo 1º quando se refere à Administração direta,
necessário é dizer, está sintonizado com o artigo 37, caput, da
Constituição da República e, ao certo, não fica restrito a só os órgãos do
Poder Executivo, posto que, "Ainda que o Legislativo e o Judiciário,
como canais de expressão e densificação do poder do Estado, possuam
atribuições e funções peculiares, quais sejam, respectivamente, as de legislar e julgar, desempenham também funções administrativas instrumentais, para que se tomem viáveis como órgãos e tenham condições de
exercer seus encargos típicos. Praticam atos administrativos endógenos,
quer dizer, dirigidos a sua própria estruturação e funcionamento." 17
Note-se que a questão do significado jurídico da locução
Administração direta, apesar da clareza do texto constitucional e da
norma infraconstitucional de regência objeto de exame, a partir do ano
de 1995 passou ter um entendimento restritivo por parte do Governo do
Estado de São Paulo que fez dispensar todos os magistrados e membros
do Ministério Público que exerciam docência em disciplinas jurídicas na
Academia de Polícia Militar do Barro Branco sob o regime administrativo da Lei n. 500, de 1974, para, diante de orientação governamental não
explicitada em ato administrativo, serem substituídos por docentes policiais militares em 1996 e, agora, em 1997, por Procuradores do Estado a
17 PAZZAGLINI FILHO, Marino, ELIAS ROSA, Márcio Fernando e FAZZTO JÚNTOR, Waldo.
ed. cits., p. 12

26

Revista A FORÇA POLICIAL

São Paulo

nº 16

Obra e

out./nov./dez. 1997

li

pretexto de que só estes, e não aqueles, é que integram a Administração
direta do Estado de São Paulo. Tal entendimento não encontra amparo na
norma constitucional e, como focalizado, na Lei n. 8.429, de 1992, e
nem na doutrina, porque, a lei e a doutrina estão firmes no sentido de que
se cuida de Administração direta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, dos Municípios e Territórios. A verdadeira reserva de mercado
a Oficiais da Polícia Militar e, agora, a Procuradores do Estado está a
indicar, em tese, a ocorrência de improbidade administrativa, pois, beneficiou alguns, por integrarem o Poder Executivo, em detrimento de
outros integrantes do Poder Judiciário e do Ministério Público, em um
verdadeiro desvio de poder.
O agente público é o sujeito ativo da improbidade administrativa.
Agente público é a pessoa física incumbida, definitiva ou transitoriamente, do exercício de alguma função estatal, na conceituação de Hely
Lopes Meirelles. 18 Para efeito de improbidade administrativa, porém, o
legislador infraconstitucional alargou esse conceito e diz (artigo 2º) reputar-se agente público "todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato,
cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo 1º da
"Lei da Improbidade Administrativa" que, como focalizado, relaciona
outros agentes de entidades paraestatais e tantas outras que, para o
Direito Administrativo, não se confundem com os agentes públicos de
entidade estatal, autárquica ou fundacional de qualquer dos Poderes,
inclusive, para efeito da classificação das diversas espécies do gênero
agentes públicos (agentes políticos, agentes administrativos, agentes
honoríficos, agentes delegados e agentes credenciados, na classificação
de Hely Lopes Meirelles 19).
No tocante aos sujeitos ativos da improbidade administrativa, devemos ter presentes que a Lei n. 8.429, de 1992, alargou ainda mais a sua
abrangência ao prever, no seu artigo 3º, que as suas disposições são
aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público,
induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se bene18 LOPES MEIRELLES, Hely. Obra e 22ª ed. cits., p. 70
19 LOPES MEIRELLES, Hely. Obra e 22.ª ed. cits., p. 71-72
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ficie sob qualquer forma direta ou indireta, lembrando-se que "A
expressão no que couber deixa claro que, ao terceiro, não se aplicará a
sanção da perda de função pública, desde que não a tem. Pode ser, por
exemplo, o caso dos diretores de empresas concessionárias ou permissionárias de serviço público." 20
Os princípios básicos da Administração Pública, previstos expressamente no artigo 37, caput, da Constituição da República, são de
observância obrigatória por todos esses sujeitos ativos, pois, o artigo 4º
da Lei n. 8.429, de 1992, exige que os agentes públicos de qualquer nível
ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato
dos assuntos que lhe são afetos.
Lembremo-nos que o artigo 37, caput, da Constituição da
República não esgota todos os princípios jurídicos que informam as
atividades da Administração Pública, embora limite-se a explicitar só,
como básicos, os acima indicados (legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade), deixando assim de fazê-lo, por exemplo, em relação
aos princípios da preponderância do interesse público sobre o interesse
particular, o da indisponibilidade do interesse público, o da proporcionalidade, o da continuidade, o da presunção de legalidade e veracidade, o
da auto-executoriedade, o da autotutela administrativa21 , além de tantos
outros esmiuçados em todo um volume em que José Cretella Júnior só
cuida dos "Princípios do Direito Administrativo" no seu monumental
Tratado de Direito Administrativo22·
Quanto aos atos de improbidade administrativa que importam
enriquecimento ilícito, as doze diferentes hipóteses estão previstas no
artigo 9º da lei em exame, ou seja, e começando pela conceituação, constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do
20 PAZZAGLINI FILHO, Marino, ELIAS ROSA, Márcio Fernando e FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Obra e ed.
cits., p. 45
21 MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno, lª ed., 1996, Editora Revista dos Tribunais, São
Paulo, p. 135 e seguintes; DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, Direito Administrativo, 5ª ed., 1994, Editora
Atlas, São Paulo, p. 60 e seguintes; GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo, 4ª ed., 1995, Editora
Saraiva, São Paulo, p. 5 e seguintes
22 CRETELLA JÚNIOR, José. Tratado de Direito Administrativo, v. X, 1ª ed., 1972, Editora Forense, Rio
de Janeiro, 383 páginas
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exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades
mencionadas no seu artigo 1º (caput do artigo 9º), notadamente, receber,
para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer
outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou
indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrentes das atribuições do agente público (I); perceber vantagem
econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, permuta ou
locação de bem móvel, ou a contratação de serviços pelas entidades
referidas no seu artigo 1º por preço superior ao valor de mercado (II);
perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público ou o fornecimento de serviço
por ente estatal por preço inferior ao valor de mercado (III); utilizar, em
obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material
de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das
entidades mencionadas no seu artigo 1º, bem como o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por essas entidades
(IV); receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração ou a prática de jogos de azar, de lenocínio,
de narcotráfico, de contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade
ilícita, ou aceitar promessa de tal vantagem (V); receber vantagem
econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para fazer declaração
falsa sobre medição ou avaliação em obras públicas ou qualquer outro
serviço, ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou característica
de mercadorias ou bens fornecidos a qualquer das entidades mencionadas no seu artigo 1º (VI); adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de qualquer
natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à
renda do agente público (VII); aceitar emprego, comissão ou exercer
atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica
que tenha interesse suscetível de ser atingido, ou amparado por ação ou
omissão decorrente das atribuições do agente público, durante a atividade (VIII); perceber vantagem econômica para intermediar a liberação
ou aplicação de verba pública de qualquer natureza (IX); receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para
omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado (X);
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incorporar, por qualquer forma, a seu patrimônio bens, rendas, verbas ou
valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no
seu artigo 1º (XI); e, finalmente, usar, em proveito próprio, bens, rendas,
verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no seu artigo 1º (XII).
A Lei n. 8.429, de 1992, a seguir, no seu artigo 10, cuida dos atos
de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário. Antes,
porém, de enumerar as suas treze hipóteses, cumpre lembrar que "Erário
diz respeito ao econômico-financeiro, ao tesouro, ao fisco, enquanto que
patrimônio público é noção de espectro muito mais abrangente, sintetizadora não apenas do econômico, mas também do estético, do histórico,
do turístico e do artístico." 23
O artigo 1O da lei em exame diz constituir ato de improbidade
administrativa que causa lesão ao erário, qualquer ação ou omissão,
dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação,
malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no seu artigo 1º, e notadamente: facilitar ou concorrer por qualquer
forma para a incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou
jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no seu artigo 1º (I); permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no seu artigo 1º, sem a observância das formalidades legais ou
regulamentares aplicáveis à espécie (II); doar à pessoa física ou jurídica
bem como ao ente despersonalizado, ainda que de fins educativos ou
assistenciais, bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio de qualquer
das entidades mencionadas em seu artigo 1º, sem observância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie (Ili); permitir ou
facilitar a alienação, permuta ou locação de bem integrante do
patrimônio de flUalquer das entid~des referidas no seu artigo 1º, ou ainda
a prestação de serviço por parte delas, por preço inferior ao de mercado
(IV); permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou
serviço por preço superior ao de mercado (V); realizar operação finan23 PAZZAGLINI FILHO, Marino, ELIAS ROSA, Márcio Fernando e FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Obra e ed.
cits., p. 67
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garantia insuficiente ou inidônea (VI); conceder benefício administrativo ou fiscal sem observância das formalidades legais ou regulamentares
aplicáveis à espécie (VII); frustar a licitude de processo licitatório ou
dispensá-lo indevidamente (VIII); ordenar ou permitir a realização de
despesas não autorizadas em lei ou regulamento (IX); agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito
à conservação do patrimônio público (X); liberar verba pública sem a
estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma
para sua aplicação irregular (XI); permitir, facilitar ou concorrer para
que terceiro se enriqueça ilicitamente (XII); e, por fim, permitir que se
utilize, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos
ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de
qualquer das entidades mencionadas no seu artigo 1º, bem como o trabalho de servidor público, empregado ou terceiros contratados por essas
entidades.
Com críticas de parte da doutrina, que o considera injusto por
equiparar a improbidade ao ilegal, como o adverte Marcelo Figueiredo24 ,
a Lei n. 8.429, de 1992, no seu artigo 11, com sete incisos, prevê constituir ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios
da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres
de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, e
notadamente: praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou
diverso daquele previsto, na regra de competência (I); retardar ou deixar
de praticar, indevidamente, ato de ofício (II); revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer
em segredo (III); negar publicidade aos atos oficiais (IV); frustrar a licitude de concurso público (V); deixar de prestar contas quando esteja
obrigado a fazê-lo (VI); e, para terminar, revelar ou permitir que chegue
ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor
de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria,
bem ou serviço (VII).
Merece enfatizado, quanto as hipóteses do artigo 11 da Lei n. 8.429,
de 1992, que elas funcionam "como regra de reserva, para os casos de
24 FIGUEIREDO, Marcelo. Probidade Administrativa, 1ª ed., 1995, Malheiros Editores, São Paulo, p. 60
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improbidade administrativa que não acarretam lesão ao erário nem
importam em enriquecimento ilícito do agente público que a pratica.
Compreende-se que assim seja, visto que o bem jurídico tutelado pelo
diploma em questão é a probidade administrativa, objetivo revelado no
art. 21, quando aventa a possibilidade de se caracterizar ato de improbidade, ainda que sem a ocorrência de efetivo prejuízo." 25
Ademais, "Deve ser enfatizado que as condutas enumeradas nos
sete incisos do art. 11 não autorizam cogitar do elemento subjetivo que
as motiva, sendo todas presumidamente dolosas. Aliás, pela redação dos
tipos já se evidencia que tais atitudes pressupõem a consciência da ilicitude e a vontade de realizar ato anti-jurídico" 26, razão de mais uma crítica de parte da doutrina que não pode "imaginar como razoável ou proporcional um dado servidor público punido com as severas cominações
do art. 12, III, por ter, de modo culposo, violado seu dever de imparcialidade ou mesmo de legalidade." 27
O artigo, ao certo, tem sua razão de ser diante de certos desmandos
de agentes públicos que submetem a coletividade administrada aos seus
excessos de poder e/ou desvio de poder, como é o caso de Prefeitos
Municipais que, por motivos políticos e, pois, por interesse ou sentimento pessoal (artigo 319 do Código Penal), insistem, por exemplo, em criar
Guarda Municipal não como guarda patrimonial, que é a sua única destinação constitucional (artigo 144, § 8º, da Constituição da República), e
sim para policiamento ostensivo de segurança pública ou, quando não,
para atividades típicas de polícia judiciária, na apuração de ilícitos
penais, atividades próprias, respectivamente, da Polícia Militar e da
Polícia Civil (artigo 144, §§ 4º e 5º, da Constituição da República).
Em outros casos e, no mesmo diapasão, Prefeitos Municipais,
Governadores de Estado e entidades privadas a eles ligadas que, movidos por interesses políticos e econômicos-financeiros, deixam de lado as
regras de competência e, através de convênio, normatizam e acertam o
serviço de policiamento de trânsito municipal e usam de todos os expedi25 PAZZAGLINI FILHO, Marino, ELIAS ROSA, Márcio Fernando e FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Obra e ed.
cits., p. 113
26 PAZZAGLINI FILHO, Marino, ELIAS ROSA, Márcio Fernando e FAZZIO JÚNIOR, Waldo, Obra e ed.
cits., p. 112
27 FIGUEIREDO, Marcelo. Obra e ed. cits., p. 60
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entes possíveis e imagináveis para procrastinar o andamento de ação
direta de inconstitucionalidade e, após o seu julgamento, o cumprimento
do seu acórdão que julgou procedente a ação como vem ocorrendo com
a ação direta de inconstitucionalidade n. 16.330-0/0-01, de São Paulo,
envolvendo Prefeito Municipal de São Paulo, Municipalidade de São
Paulo, Câmara Municipal de São Paulo, Companhia de Engenharia de
Tráfego - CET e Governador de São Paulo.
A norma do artigo 11 é importante, também para se evitar, por
exemplo, a frustração da licitude de concurso público (V). O concurso
público é obrigatório em face ao artigo 37, inciso II, da Constituição da
Repúblico, sendo os candidatos, por razões de moralidade administrativa selecionados através de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as
nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação
e exoneração. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, recentemente, declarou inconstitucional o artigo 2º e o Anexo I da
Lei Complementar n. 09, de 1993, do Município de Cardoso (SP) que
transformou cargos profissionais de provimento efetivo em provimento
em comissão, como o de "coordenador de setor, professor I, eletricista
chefe, auxiliar de setor de saúde, telefonista chefe, tesoureiro, secretária,
carpinteiro, mecânico chefe, professor I classe especial, tesoureiro auxiliar, chefe de departamento pessoal, advogado auxiliar, tesoureiro chefe,
encarregado do setor tributário, assistente social, chefe do departamento
de contabilidade, dentista jornada parcial, médico jornada parcial, procurador jurídico e professor II e III." 28
Caso de frustração de concurso público está, também, sendo agitado em ação popular que tem por objeto nulificar o 167º Concurso de
Ingresso à Magistratura do Estado de São Paulo dado que o representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção de São Paulo, que
tinha a obrigação de estar presente em todas as fases do concurso
(artigo 93, inciso I, da Constituição da República), em razão de morte
em pessoa de sua família, não esteve presente na argüição oral de três
candidatas, das quais uma só foi aprovada, passando as suas questões
28 Acórdão unânime do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na ação direta de
inconstitucionalidade n. 036.062.0/0, de São Paulo, em que é requerente Procurador-Geral de Justiça e
requerido Prefeito Municipal de Cardoso, sendo relator Desembargador Álvaro Lazzarini (ainda não publicado em repertório de jurisprudência)
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para dois desembargadores membros efetivos da Comissão de
Concurso. 29
Essas em rápidas pinceladas as considerações gerais sobre a temática da probidade administrativa a teor da Lei n. 8.429, de 1992, finalizando por dizer que, independentemente das sanções penais, civis e administrativas, previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato
de improbidade sujeito às sanções elencadas no seu artigo 12, incisos I a
III, devendo o juiz, na fixação da pena levar em conta a extensão do
dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente,
podendo qualquer pessoa representar à autoridade administrativa competente para a instauração de investigação para que seja apurada a prática
de ato de improbidade (artigo 14), sem prejuízo da representação ao
Ministério Público nos termos do artigo 22.
O Ministério Público tem a legitimidade para a ação principal, que
terá rito ordinário, o mesmo ocorrendo com a pessoa jurídica interessada,
dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar (artigo 17). O
Ministério Público e o Tribunal de Contas ou Conselho de Contas serão
cientificados da representação pela Comissão processante (artigo 15).
4. CONCLUSÃO

Probidade e moralidade são dois vocábulos que, desde a origem
latina, se relacionam, sendo certo que, de fato, o dever de probidade
decorre diretamente do princípio da moralidade que lhe é anterior e hierarquicamente superior, conforme lição de Maurício Antônio Ribeiro
Lopes ..
A Constituição da 1988 consagrou a moralidade administrativa
como princípio da Administração Pública (artigo 37, caput) e, também
pela primeira vez, referiu-se a improbidade administrativa, prevendo,
29 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo (SP), Ação Popular n. 261/97, Autor: Manuel
Morales, Réus: Fazenda Publicado Estado de São Paulo e outros. O MM. Juiz Titular da Vara deu-se por
incompetente, por estarem no polo passivo todos os Desembargadores do Órgão Especial, exceto o
Desembargador Álvaro Lazzarini que não homologou o concurso dado o vício verificado, bem como os
Desembargadores da Comissão de Concurso não integrantes do aludido Órgão 6special. Remeteu os autos
ao Supremo Tribunal Federal, invocando o artigo 102, inciso I, alínea "n", da Constituição Federal, tendo o
autor popular peticionado, em 01 de abril de 1997, à Suprema Corte no sentido de que o processo seja remetido à Justiça Federal, dado que réus na ação popular também são a Ordem dos Advogados do Brasil, Secção
de São Paulo, e o seu representante na Comissão de Concurso

34

Revista A FORÇA POLICIAL

São Paulo

nº 16

out./nov./dez. 1997

taxativamente, que os seus atos importarão a suspensão dos direitos
políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o
ressarcimento ao erário, na forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível (artigo 37, § 4º) e, também, ação popular,
porque, esta é adequada para fazer frente nos casos de atos lesivos à
moralidade administrativa (artigo 5º, inciso LXXIII).
O artigo 34, § 4º, da Constituição da República está regulado pela
vigente Lei n. 8.429, de 2 de junho de 1992, Lei da Improbidade
Administrativa, que indica as hipóteses de improbidade administrativa e
disciplina as sanções aplicáveis àqueles que tenham agido com improbidade administrativa, sanções essas cuja previsão legal está limitada
àquelas da norma constitucional de regência e a serem impostas em procedimentos adequados, administrativos ou judiciais, ou seja, mediante o
devido processo legal, alcançando, como sujeitos passivos da improbidade administrativa, a administração direta, indireta ou fundacional de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos
Municípios, de Territórios, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido
ou concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita anual, como também entidade que receba subvenção, benefício ou
incentivo, fiscal ou creditício, de órgão público bem como daquelas para
cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com menos
de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita anual.
Embora o sujeito ativo da improbidade administrativa seja o agente
público, ao certo o artigo 3º da Lei n. 8429, de 1992, alargou ainda mais
a sua abrangência ao prever que suas disposições são aplicáveis, no que
couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta-ou indireta.
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V. A IMPORTÂNCIA DAS POLÍCIAS MILITARES

CYRO LEONARDO DE ALBUQUERQUE.
General-de-Brigada do Exército Brasileiro, Bacharel
em Ciências Administrativas e ex-Inspetor-Geral
das Polícias Militares.

SUMÁRIO
1. Aspectos históricos. 2. Segurança pública e Polícia Militar.
3. Polícia Militar/ Exército. 4. Porque Polícia Militar.
5. Justiça Militar Estadual. 6. Conclusão

Vem sendo veiculado permanentemente, através da núdia, noticiário
tratando de matérias sobre as polícias militares estaduais. São pontos
abordados: atos delituosos praticados por policiais militares, ações violentas de policiais militares em eventos públicos, manifestações de repúdio
às corporações feitas por políticos ou personalidades com determinadas
tendências ideológicas e, mesmo, campanhas visando a extinção ou
"desmilitarização" dos organismos responsáveis pelo policiamento
ostensivo. As reportagens, nos casos, são extensas, com títulos apelativos,
complementadas por fotografias e, normalmente, na capa do periódico.
Assuntos outros, tratando do trabalho rotineiro do policial militar no
desempenho de sua atividade fim de proporcionar segurança à população, principalmente ao segmento mais carente, bem como as ações de
caráter assistencial, não são de interesse, a não ser em situações muito
especiais. Vale lembrar que tais ocorrências, nas cidades de maior porte,
chegam às cifras de alguns milhares, diariamente.
Apesar da cruel campanha desenvolvida por organismos e pessoas
interessadas na alteração da atual estrutura policial, as polícias militares
continuam a ser prestigiadas e solicitadas pela população simples e
ordeira, não preocupadas com questões eleitorais ou ideológicas, em
razão de aspectos que lhe são específicos, como passamos a expor de
maneira sucinta.
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1. ASPECTOS HISTÓRICOS

Instituições seculares, a maioria das atuais polícias militares tem
sua origem no Império. Algumas podem buscar suas raízes já nos
primeiros anos do período colonial. Tomé de Souza possuía nos seus
quadros administrativos as figuras do alcaide-mor e do alcaide menor,
que, tendo a seu comando grupos organizados hierarquicamente, exerciam a autoridade policial em diversos pontos do território colonial.
Em razão da importância assumida por algumas regiões durante os
diversos períodos chamados de ciclos econômicos, para atender ao interesse público no tocante à sua segurança e aos interesses do governo,
surgiram algumas corporações policiais, sempre com características de
organização hierárquica e portando uniforme e armamento.
Do período colonial merece citação a criação, em 9 de junho de
1775, do Regimento Regular de Cavalaria da Capitania de Minas Gerais.
Pertencia à sua Sexta Companhia, o Alferes Joaquim José da Silva
Xavier, hoje patrono das Polícias Militares dos diversos Estados da
Federação.
Após a chegada da farm1ia real, são criadas a Intendência Geral da
Polícia da Corte e do Estado e a Divisão Militar da Guarda Real da
Polícia; esta recebeu posteriormente diversas denominações e hoje herda
suas tradições a gloriosa Polícia Militar do Rio de Janeiro.
Durante o Império, segundo o interesse local, os governadores de
províncias foram criando corporações policiais que, com o correr dos
anos, transformaram-se nas atuais polícias militares das diversas
Unidades Federativas do Brasil. No período republicano, para atender
interesses políticos, por serem tropas militares organizadas hierarquicamente e por disporem de material bélico, algumas vezes foram usadas
indevidamente. Em sua saneadora administração, o Presidente Castelo
Branco fez profundas intervenções no instrumento policial militar
brasileiro, inclusive buscando homogeneização de procedimentos e limitações de atuação das corporações dos Estados.
Deste modo, parece que fica provado que são equivocadas as afirmações sobre a militarização e uso indevido das polícias militares após
31 de março de 1964.
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2. SEGURANÇA PÚBLICA E POLÍCIA MILITAR

Não pretendemos neste trabalho modesto e singelo abordar profundamente a questão da Segurança Pública. Grandes mestres no País já o
vem fazendo, merecendo citações especiais o Desembargador Álvaro
Lazzarini, o Dr. Diogo de Figueiredo Moreira Neto e o General R/1
Osvaldo Pereira Gomes. Os dois primeiros, por discorrerem freqüentemente sobre a importância da preservação das polícias militares no contexto da Segurança Pública e o general, por defender com extrema propriedade a participação das Forças Armadas nessa atividade.
Atividade sim, essa é a idéia precisa de Segurança Pública, que não
se confunde com ordem pública. Bem o diz Diogo de Figueiredo
Moreira Neto: "Ordem é uma idéia estática. É uma situação. Ela existe
graças a uma disposição interna de um sistema qualquer, que viabiliza
sua organização. Toda organização pressupõe uma ordem mínima sem a
qual não subsiste. O comportamento da ordem é pois, o comprometimento da própria segurança. Segurança é uma idéia dinâmica. É uma atividade. Ela existe como função de garantia da Ordem."
Entende o Congresso Nacional, que o Sistema Segurança Pública é
parte integrante de um sistema de segurança maior de âmbito nacional,
hoje sem nome, uma vez que a "esquerda sobrevivente à queda do muro
de Berlim conseguiu banir dos vocábulos a expressão segurança nacional".
Esta mesma facção pretende dissociar integralmente a segurança pública
da segurança interna, alegando que esta é uma atividade que busca a segurança do Estado, o que faz pressupor que o Estado é um ser que subsiste
independentemente das pessoas que nele habitem ou por ele transitem.
Além de estabelecer que a segurança pública é dever do Estado, a
Constituição Federal de 1988 determina que ela deve ser exercida
através dos seguintes órgãos: polícia federal, polícia rodoviária federal,
polícia ferroviária federal, polícias civis, polícias militares e corpos de
bombeiros militares.
Divide, assim, entre diversos órgãos a responsabilidade da execução
das atividades policiais, sendo um deles a polícia militar, à qual cabe a
polícia ostensiva e a preservação da ordem pública.
Para cumprir esta missão, a polícia militar deve estar sempre à vista
da população de forma a desmotivá-la da prática delituosa ou para

Revista A FORÇA POLICIAL

São Paulo

nº 16

out./nov./dez. 1997

39

reprimir as ações que firam a ordem pública; não lhe está afeta a incumbência de evitar serem criadas insatisfações de qualquer natureza política, econômica ou social. Também não é sua missão, embora possa e
deve fazê-lo complementarmente à sua atividade-fim, educar pessoas no
sentido de que não pratiquem delitos ou infrações, bem como lhes
prestar assistência que atenuem descontentamentos ou mesmo sofrimentos pessqais.
Em conclusão, é missão da polícia militar - agente da segurança
pública atuar sobre os efeitos e não sobre as causas geradoras do
rompimento da ordem pública.
Ainda no tocante à inserção da polícia militar no Sistema de
Segurança Pública, vale lembrar que o sistema policial - do qual a polícia militar é um dos órgãos - convive com outros sistemas igualmente
responsáveis pela atividade e, conseqüentemente, pela manutenção da
ordem pública: o sistema judiciário, o ministério público e o sistema presidiário. Falhas que ocorram em qualquer deles, sobrecarregam o sistema
policial.
Esperamos, com essas breves considerações, mostrar a injustiça que
se faz ao se atribuir às polícias militares a responsabilidade pelo alto
índice de delitos que vêm ocorrendo em algumas regiões do País. É
óbvio que podem existir delinqüentes no seio das diferentes corporações,
como de resto em qualquer outra organização civil ou militar, mas é fato
que as polícias militares possuem mecanismos para eliminar esses indesejáveis.
3. POLÍCIA MILITAR/ EXÉRCITO

Como bem esclarece o General Oswaldo Gomes, ex-deputado
estadual pelo Maranhão, advogado e professor de Direito Constitucional,
a Constituição de 1988, ao contrário da de 1946 que considerava a segurança pública problema estadual, é clara ao dispor que ela é dever do
Estado, compreendendo as pessoas jurídicas de Direito Público: União
Federal e Estados-membros. Não bastasse considerar como responsáveis
pela segurança pública a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e
a Polícia Ferroviária Federal, vai além em seu artigo 142 mantendo a
tradição de destinar às Forças Armadas a defesa da pátria, a garantia dos
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poderes constitucionais e, por iniciativa de quaisquer destes, a preservação da lei e da ordem.
Na Lei Complementar nº 69, de 23 de julho de 1991, está definida a
responsabilidade do Presidente da República em avocar a si a prerrogativa pela manutenção do estado de direito das Unidades da Federação,
quando estiverem esgotadas as possibilidades dos governos locais.
Eis um aspecto merecedor de análise mais aprofundada.
Diz o parágrafo 6º do Artigo 144 da atual Constituição: "As polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares do
Exército, subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos
Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios". Sábios
foram os constituintes ao subordinar aos governadores suas polícias e,
principalmente, ao manterem-nas vinculadas, como forças auxiliares e
reserva, à Força Terrestre.
Sendo o Exército uma das instituições responsáveis pela
manutenção da lei e da ordem, em princípio deverá cumprir esta missão
colocando sob seu comando ou controle operacional as polícias militares
necessárias. Atuar como força policial em instância inicial seria inverter
o preceito constitucional de que são as polícias militares reserva do
Exército, e não este reserva delas.
Esclareçamos. Perdida a condição de manutenção da ordem pública
pelo governo local, por dispositivo legal deve o Presidente da República
passar ao controle da União parte ou totalidade da Polícia Militar, nomeando ou não um oficial do Exército - nem sempre será isso necessário
para comandá-la, e procurar a volta à normalidade evitando usar a tropa
do Exército em tarefas que não lhe são familiares. Eis, portanto, a utilização da Polícia Militar como Força Auxiliar. Reserva é a condição de
alguém ou de uma organização de poder substituir o titular. pode não
estar, de imediato, a Polícia Militar em condições de substituir o Exército,
como tropa de infantaria, cavalaria ou qualquer outra arma ou serviço. De
imediato, nem os próprios reservistas de primeira categoria o estão. Mas,
sem dúvida estão os integrantes das corporações policiais, por serem militares, alguns estágios à frente de outros cidadãos mobilizáveis. E melhor
preparadas devem estar as polícias militares, pela participação em freqüentes exercícios, para substituírem o Exército na Defesa Territorial.
Somos, portanto, de ponto de vista contrário ao do Cel PM Euro
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Magalhães, da tradicional e briosa Polícia Militar de Minas Gerais, que
em brilhante monografia realizada no ano de 1990, na Escola Superior de
Guerra, peca apenas ao afirmar que as eficientes polícias militares dos
Estados são forças auxiliares, mas não reservas do Exército.
Portanto, a participação direta do Exército na manutenção da lei e
da ordem se dará quando estiverem esgotadas as condições dos governos
estaduais, por determinação legal da União e tendo sob seu comando ou
controle operacional suas Forças Auxiliares, usadas, preferencialmente e
em melhores condições que a tropa federal, como meio mantenedor da
lei, da ordem e da segurança do cidadão. Para a defesa da Pátria, se
necessário, poderá convocar sua reserva, onde estão incluídas as polícias
militares estaduais.
4. PORQUE POLÍCIA MILITAR

A necessidade da existência de uma Polícia Militar (ou militarização) é indiscutível, na medida em que a existência de uma polícia única,
não regida pelos regulamentos militares - passível de ter todos os seus
segmentos sindicalizados e, via de conseqüência, poder paralisar totalmente suas atividades, muitas vezes por razões não justificáveis - significará o emprego prematuro do Exército na manutenção da lei e da ordem
pública. Não haverá outro segmento devidamente organizado e estruturado para assumir as atividades inerentes à Polícia, a menos que se crie um
corpo policial à semelhança da Guarda Nacional norte-americana, o que
sem dúvida, onerará ainda mais os cofres públicos.
Outrossim, o argumento de que "Polícia Militar (ou militarizada)
somente existe no Brasil", é insubsistente. Abaixo, alguns países onde
isto ocorre e seus graus de vinculação às Forças Armadas:
ARGENTINA

Gendarmeria Nacional

Subordinada ao Ministério
da Defesa

CHILE

Guarda de Carabineros

Subordinada ao Ministério
da Defesa

COLÔMBIA

Polícia Nacional

Subordinada ao Ministério
da Defesa Nacional
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PERU

Força Policial

Um ramo das Forças
Armadas, subordinada ao
Ministério da Defesa

VENEZUELA

Força Armada de
Cooperação

Um ramo das Forças
Armadas, subordinada ao
Ministério da Defesa

PORTUGAL

Guarda Nacional
Republicana

Regida por um Estatuto
Militar, subordinada ao
Ministério da
Administração Interna

ITÁLIA

Arma dos Carabineiros

Estmtura militar e
subordinada ao Ministério
da Defesa; os seus oficiais
têm formação básica na
Academia Militar do
Exército Italiano; Corpo
da Guarda de Finanças,
estmtura militar,
subordinada ao Ministério
das Finanças

ESPANHA

Guarda Civil

Instituição armada de
natureza militar,
subordinada ao Ministério
do Interior para Assuntos
de Natureza Civil e ao
Ministério da Defesa no
cumprimento de missões
de natureza militar

Tem sido abordado por setores político-partidários que os princípios da
hierarquia e da disciplina, aos quais estão submetidos os integrantes das
Polícias Militares, vêm prejudicando a atuação daquelas Corporações no
cumprimento de sua missão constitucional. Tal assertiva deve ser encarada como um sofisma, uma vez que princípios da ascendência hierárquica
entre integrantes de uma mesma organização, são imprescindíveis ao
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bom funcionamento da mesma, seja ela de característica militar ou não.
Quanto ao aspecto disciplinar de natureza militar, concluímos que o
mesmo só vem a somar, pois, seguindo os regulamentos próprios, os
policiais militares tendem a não exorbitar em suas atribuições, no mais
das vezes cumprido fielmente as ordens recebidas de seus superiores. A
tão decantada flexibilidade no tratamento com o público exigida dos
policiais militares de menor graduação esbarra nos baixos vencimento
pagos, no nível social do universo de recrutamento, na formação deficiente (em alguns casos) e nas precárias condições de trabalho, do que
nas normas disciplinares às quais estão sujeitos.
Em resumo, a chamada "desmilitarização" das PM e unificação dos
atuais serviços policiais poderão ter como conseqüência:
- a possível sindicalização de seu pessoal e filiação a centrais sindicais;
- a necessidade de criação de um organismo policial federal, que
substituiria a Polícia unificada quando esta paralisasse suas atividades ou
tivesse esgotada sua capacidade de atuação, com o objetivo de evitar o
emprego prematuro das Forças Armadas em ações específicas de segurança pública, desgastando-as em operações para as quais não estão
qualificadas.
O pesado ônus que adviria para o País não seria somente de ordem
econômica - aliás de pesadíssimo vulto - pois esse organismo deveria ter
as seguintes características:
- possuir núcleos regionais, além de unidades nos principais Estados
da Federação;
- ser acionada apenas por ordem expressa do Presidente da
República;
- ser estruturada para atuar, principalmente, em ações de controle de
distúrbios civis e violentas convulsões sociais;
- ser mantida pela União, com quadros permanentes complementados por convocados, especificamente para este serviço público alternativo, que seria enquadrado como essencial e de relevância;
- em paralelo a tais medidas, a legislação pertinente deverá ser aprimorada de forma a impedir qualquer tipo de possibilidade de que os
membros das polícias estaduais unificadas possam realizar paralisações
de suas atividades institucionais, com graves danos à ordem pública.
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Pelo que foi exposto, depreende-se que as polícias militares devem
ser mantidas tal e qual se encontram, e que, se há ineficiência em algumas
delas, isto se deve a fatores de natureza política a nível estadual e não pelo
fato de serem polícias regidas por normas de natureza militar. Podemos,
ainda, afirmar que a queda dos índices de criminalidade e violência no País
somente se verificará quando, através de uma decisão política, buscar-se
combater as causas desta criminalidade. Extinguir-se órgãos responsáveis
pelo combate à criminalidade não resolverá o problema.

5. JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL
A extinção da Justiça Militar estadual, longe de ser uma solução
para o problema da violência e da criminalidade no País, somente
causará maiores danos às Polícias Militares, que são as entidades destinadas a, em nome da sociedade, oferecerem a primeira reação contra
aquelas pessoas ou atos que venham a ameaçar a ordem pública, a incolumidade dos cidadãos e do patrimônio.
Quando se analisam os argumentos favoráveis à extinção das
Justiças Militares estaduais, verifica-se a nefasta conduta da generalização. Não podemos concordar que, por certas atitudes ilegais de alguns
policiais militares pertencentes a uma ou outra Corporação (são 27
Polícias Militares em todo o Brasil), se venha a afirmar que as Polícias
Militares abrigam delinqüentes, e que a Justiça Militar estadual os protege do merecido castigo. A ação dos Comandos, em todo os níveis, tem
sido constante no intuito de depurar a Polícia Militar de todo e qualquer
elemento que comprometa a boa imagem da Organização.
É notória a morosidade da Justiça Comum, contrastando com a
agilidade da Justiça Militar. O policial militar, quando subjudice, deverá
permanecer integrado às suas funções normais até o trânsito em julgado
da sentença. O longo prazo que, normalmente, se desenrola entre o indiciamento e o julgamento dos réus na Justiça Comum, gerará situações
constrangedoras e comprometedoras da disciplina, na medida em que
bons policiais - que são a grande maioria - terão de conviver funcionalmente por um longo período de tempo com aqueles que, sabidamente,
delinqüíram. Tal situação não ocorre se julgados pela Justiça Militar,
salvo em raras exceções.
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No entanto, alguns aspectos bastante mais nocivos para a sociedade
poderão advir da extinção da Justiça Militar estadual, quais sejam:
- a omissão, da parte do policial militar, quanto ao atendimento de
ocorrências que possam suscitar emprego de uma ação mais enérgica
para resolver a situação, haja vista que esta poderá vir a se configurar em
crime. Crime este que será apurado pela Polícia judiciária (civil). A rotina demonstrada colocará as Polícias Militares definitivamente, sob a
"subordinação" dos delegados da Polícia Civil, que sejamos sinceros,
não as vêem com isenção de ânimos. É claro e notório que um julgamento é tão justo, quanto o for a instrução do processo (inquérito); e
- quando não houver a omissão, as ações veladas por parte de policiais militares tenderão a aumentar; isto com o objetivo de esquivaremse de possíveis indiciamentos por crimes que possam vir a cometer em
razão da função que desempenham (crimes culposos). As ações policiais
veladas geram insegurança na sociedade, que não sabe se está sendo vítima de uma ação criminosa ou participando de uma ação policial
rotineira.
Se distorções existem nas Justiças Militares estaduais, há que se
buscar corrigi-las, não simplesmente extingui-las. Na busca do objetivo
de corrigir as possíveis distorções, tramita no Senado Federal, o Projeto
de Lei nº 102/93, já aprovado na Câmara dos Deputados, no qual os
crimes de natureza dolosa serão levados à Justiça Comum e julgados
conforme estabelece a Constituição Federal de 1988, no Tribunal do Júri.
Portanto, cremos que a extinção da justiça Militar estadual, longe de ser
mais uma solução para amenizar a onda de violência e criminalidade que
grassa pelo País, transformar-se-á em elemento estimulador da delinqüência.
6. CONCLUSÃO

Com a aproximação do período da revisão constitucional, aumentou
o movimento desencadeado por alguns setores da sociedade buscando a
"desmilitarização" das polícias militares ou a criação de uma polícia
única. Campanha cruel, que busca na verdade enfraquecer o estamento
militar responsável pela manutenção da lei e da ordem e que é desprovida de argumentação passível de resistir a qualquer análise mais profunda.
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A conjuntura econômica nacional gera efeitos de perversas conseqüências no quadro da segurança pública. As polícias militares estaduais,
apesar das dificuldades decorrentes da falta de recursos humanos e materiais, têm se conduzido satisfatoriamente. As estatísticas diárias dos centros de operações mostram que vão à casa dos milhares os atendimentos
à população. Contudo só merecem noticiário os casos de exceção, raros
procedimentos incorretos de indivíduos que ingressaram indevidamente
nos quadros policiais e que, uma vez descobertos, mais rapidamente do
que em qualquer outro órgão público, são excluídos da Corporação,
graças à ação de uma justiça própria, ágil e da rigidez dos regulamentos
disciplinares passíveis de serem usados em razão das características militares desse organismo policial.
Como em outros países do mundo, nossa polícia ostensiva tem características militares. A Constituição, em razão disso, proíbe-lhe a sindicalização e a greve, bem como obriga seus integrantes a rígido padrão de
disciplina. São, destarte, as polícias militares, instrumentos valiosos nas
mãos dos governantes estaduais para a manutenção da ordem pública.
Há, sem dúvida, necessidade de serem elas dotadas de suficientes e corretos recursos humanos e materiais. E, principalmente, inseridas num
quadro de correta ação política na área de segurança pública.
A extinção das políciâs militares poderá gerar um quadro caótico,
sobretudo nos grandes centros e nas áreas rurais hoje selecionadas por
agitadores profissionais para a execução de invasões de propriedades privadas ou públicas. Perdida, ainda, a condição de Força Auxiliar do
Exército, pela não existência de um organismo policial militar federal,
estaria a Força Terrestre obrigada a uma preparação permanente para
atuar em ocorrências de distúrbios internos, desviando-se de sua missão
primeira, a preparação de seus quadros e de uma reserva destinada à
defesa contra o inimigo externo.
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VI. O LÍDER POLICIAL E SUAS RELAÇÕES COM OS
CONSELHOS COMUNITÁRIOS DE SEGURANÇA EM
SÃO PAULO

Capitão PM Luiz Eduardo Pesce de Arruda
Graduado pela Academia de Polícia Militar do
Barro Branco. Bacharel em Comunicação Social e
em Direito. Assistente PM para Assuntos dos
Conselhos Comunitários de Segurança Secretaria da Segurança Pública - Governo do
Estado de São Paulo

"Dobramos a esquina. Não há caminho de volta"
David Bailey. Conferência realizada na USP, em 1/9/97
SUMÁRIO
1. Introdução. 2. Benefícios e ciclo de vida em marketing. a. A
polícia vai mudar. b. A realidade paulista. 3. Atuando no
cenário: policiais na comunidade. 4. Os Conselhos
Comunitários de Segurança. 5. Os CONSEGS sob a ótica da
metodologia cientifica. 6. O líder policial no CONSEG 1• 7.
Desafios. 8. Conclusão: o faturo.

1. INTRODUÇÃO

O Brasil discute, hoje, seu sistema de justiça criminal, que assomou
ao centro dos debates como tema prioritário.
A Justiça é considerada por amplos segmentos da sociedade2 como
lenta, ineficaz e inacessível ao cidadão menos privilegiado, em razão dos
1 FERREIRA, José Roberto G. Artigo: "Polícia Comunitária". ln Revista "A Força Policial", ed. PMESP,
SP, n!..! 7, jul/set 95, pp. 54 60.
2 CHESNAIS, Jean-Claude. "La montée de la violence criminelle au Brésil ( 1970- 1995 ). Díagnostic et reccomandations politiques". rapport remis au Fernand Braudel Institute of World Economics
São Paulo
Brésil, pour le Gouvernement Bresilien, Paris, Octobre 1995, pp.16 - 17.
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altos custos advocatícios, pouco efetiva, rigorosa com os autores de
crimes de baixa elaboração intelectual e ineficaz para atingir membros
da elite privilegiada.
O Ministério Público passa a idéia de que cresceu demais, sem que,
antes, tenha lançado o correspondente alicerce, um alto edifício com
poder sobre múltiplos temas, mas sem uma estrutura sólida, capaz de
assegurar resposta à demanda do leque de responsabilidades que a
Instituição chamou a si, especialmente após a edição do novo ordenamento constitucional de 1988.
O sistema penitenciário apresenta-se caótico. Apenas na cidade de
São Paulo, 7736 pessoas 3 encontram-se presas em condições
degradantes. Sem vagas em estabelecimentos penitenciários, pacientes
de prisão preventiva ou temporária amontoam-se nas celas de Distritos
Policiais, em meio a reeducando já sentenciados e em pleno cumprimento de pena, todos igualados pelas condições iníquas a que são submetidos, acotovelados em celas sujas e promíscuas, sem condições mínimas
de higiene, assistência digna ou acompanhamento jurídico.
Há elevadas taxas de doenças, inclusive AIDS, tuberculose e dermatites, atingindo a população carcerária4 •
Nenhuma Instituição do sistema, entretanto, encontra-se sob mais
intenso foco que a Polícia.
Se a imagem da Polícia, varia de aceitável a excelente, por exemplo
nas pequenas e médias cidades de São Paulo, a atuação de muitos de
seus membros, especialmente na periferia das grandes cidades, é classificada muitas vezes como " ineficiente", "violenta" ou "sujeita a atos de
corrupção".
Aí, ao solicitar auxílio ou procurar uma unidade policial, teme o
cidadão ser mal atendido, submetido a injustificável espera, a humilhações, quando não, em casos mais graves, extorquido ou vítima de
demonstrações ostensivas de exercício arbitrário de poder.
E uma polícia que não conte com a compreensão, aceitação e apoio
da comunidade será uma coroa desfalcada de suas cinco jóias principais:
3 fonte: DECAP - telex nº 995, transmitido à SSP em 29/8/97
4 Dos 150.000 detentos brasileiros, o Ministério da Saúde estima que cerca de 15% deles ( ou 22.500) seriam portadores do HIV ou doentes de AIDS. ln "Folha da Tarde", 11/8/97, p.A-10.
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o respeito institucional (que conduz a polícia a ser reconhecida como
parceira em qualquer discussão relevante, por parte da sociedade civil,
inclusive na formulação do ordenamento jurídico); dotação de verbas
governamentais; voluntários seletos disputando ingresso em seus
quadros, atraídos pelo prestígio auferido pelos membros da força; autoestima, a funcionar como poderoso instrumento de comprometimento e
inclusão dos profissionais aos elevados princípios éticos que norteiam a
Instituição e, finalmente, a jóia mais preciosa - a produção de informações, oriundas da comunidade, sem as quais o enfrentamento da criminalidade jamais poderá prosperar.
Raramente as pessoas reagirão a atos de arbítrio praticados pela
Polícia.
Geralmente, tais excessos afetam, de maneira covarde, membros
dos segmentos mais fragilizados da sociedade - moradores de rua, inclusive idosos, crianças e adolescentes, portadores de deficiência mental,
pessoas analfabetas, migrantes, homossexuais.
Alvo habitual de toda espécie de discriminação (do atendimento
médico ao transporte, da moradia aos direitos trabalhistas) temerosos de
vingança, desestimulados a reagir, por conselho de seus familiares e
companheiros, igualmente vítimas ou testemunhas habituais de variadas
expressões de violência, essas pessoas poucas vezes procurarão seus
direitos, embora instrumentos de controle interno e externo sejam colocados à sua disposição, caso a eles recorra5 •
A vingança da sociedade, porém, contra uma polícia desqualificada,
será dela omitir informações.
Sem estas, a polícia é cega, surda e muda. E de nada adiantará,
como reconheceu Jorge da Silva, em artigo que já se vai tomando refe5 Exercido pelo próprio Poder Executivo ( fiscalização hierárquica, ação das Corregedorias Policiais),
Legislativo, Judiciário e Ministério Público. Em 01 de janeiro de 1995 foi criada em São Paulo a Ouvidoria
da Polícia, primeira do gênero no Brasil, com a finalidade de "ouvir as reclamações, queixas e denúncias de
qualquer do povo contra abusos de autoridades e agentes policiais civis e militares ... e promover as ações
necessárias à apuração da veracidade das reclamações e denúncias, e, sendo o caso, tomar as medidas
necessárias ao saneamento das irregularidades, ilegalidades e arbitrariedades constatadas bem como para a
responsabilização civil, administrativa e criminal, dos imputados".
A imprensa atua, igualmente, como poderoso instituto de dissuasão contra abusos policiais, no Brasil.
Associações comunitárias e, mais recentemente, com o advento dos Conselhos Comunitários de Segurança,
ampliou-se o leque de organismos aos quais podem recorrer as pessoas que se sintam vítimas de abuso policial.
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rencial6, empregar-se contingentes das Forças Armadas no "combate ao
crime". Antes, é preciso que a Polícia se aproxime dos cidadãos, estabeleça bases de sólida e recíproca confiança e, assim, se faça digna de
receber informações, oriundas da comunidade, as quais, devidamente
processadas, permitirão ações mais orientadas, que não iguale a todos,
delinqüentes e cidadãos de bem, como "suspeitos".
A competência não pode ser substituída, jamais, pela violência.
A ocorrência de seguidas ações destrambelhadas e malsucedidas
por parte de integrantes da Polícia brasileira tem levado a opinião pública, reproduzida pela classe média e pelos meio de comunicação, a exigir
mudanças profundas nesse quadro. O próprio Presidente Fernando
Henrique Cardoso tem-se manifestado publicamente pela necessidade de
reformas no aparelho policiaF.
No dizer de José Gregori, Secretário Nacional dos Direitos Humanos
do Ministério da Justiça: "Ultimamente, acentuou-se por toda a opinião
pública brasileira a insatisfação pela qualidade do serviço público que os
policiais prestam à população. Embora não se deva generalizar, pois há
muito esforço, dedicação e até heroísmo nos quadros policiais. A verdade
é que, no conflito, há mais queixas do que elogios na avaliação geral do
desempenho dos policiais. Diante desse quadro de desconforto, os governos, inclusive o Federal, não podem cruzar os braços. Urge alterar esta
situação, entendendo as críticas como uma advertência construtiva para
melhorar, no seu conjunto, a atuação policial" 8 •
Evidentemente, a despeito de resistências corporativas, de parte das
organizações policiais, percebe-se claramente - e os segmentos mais
modernos do pensamento policial são os primeiros a reconhecer esse fato
- que, a despeito dessas instituições serem seculares, e credoras de uma
larga folha de bons serviços prestados à sociedade, o ciclo de vida da
6 SILVA, Jorge da. "Militarização da segurança pública e a reforma da polícia: um depoimento". Texto adaptado a partir de palestra apresentada pelo autor no Departamento de Criminologia da Universidade de Ottawa,
em 22 /02/96 e publicado in BUSTAMANTE, Ricardo & SODRÉ, Paulo C. (coordenadores). "Ensaios
jurídicos: o direito em revista", RJ, IBAJ, 1996.
7 Veja, por exemplo, o discurso proferido pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso por ocasião do "Dia
da Pátria", em 07 de setembro de 1995, ao tratar dos direitos humanos como parte essencial de seu programa
de governo.
8 MJNIVA RIO/PNUD/ ABC. "Proposições da conferência nacional sobre segurança, justiça e cidadania",
realizada em Brasília, em 26 e 27 de maio de 1997. p.9.
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Polícia brasileira - em especial das Polícias Estaduais, Civil e Militar precisa ser urgentemente renovado. A luz verde acendeu-se, a porta se
abriu. É hora de saltar, rumo à modernidade.

2. BENEFÍCIOS E CICLO DE VIDA EM MARKETING:
A. A POLÍCIA VAI MUDAR

O serviço policial, como qualquer outro, tem um "ciclo de vida"9
marcado por um grupo de problemas e oportunidades em constante
mudança.
Periodicamente, é necessário renovar o "ciclo de vida", pois os
serviços declinam na avaliação da expectativa social. Identificada essa
fase, é necessário reposicionar o serviço, ou restringir a abrangência
abraçada pela organização ( "podar" serviços, para que a "árvore" institucional floresça com maior vigor) ou, em casos drásticos, simplesmente
"retirar o produto de linha".
Por falta de público, as salas de cinema instaladas no centro da
Capital vão fechando suas portas. O velho Cine Metro, inaugurado em
1938, o primeiro da cidade a dispor de ar-condicionado, cerrou suas portas em 23 de março último.
"São Paulo não está perdendo cinemas, eles estão apenas mudando
de lugar", diz um diretor da Paris Filmes.
Desde os anos 60, os cinemas migraram, primeiro para a Avenida
Paulista, agora para os "Shoppings Centers", em futuro breve estarão nos
"multiplex", verdadeiros supermercados cinematográficos'º.
Em 1941, o governador Adhemar de Barros prestigiava, por sua
presença, as aulas de datilografia propiciadas pelo Instituto Brasileiro de
Mecanografia.
Tudo mudou com a informática. As escolas que perceberam o fenômeno, rapidamente se converteram, passando a ensinar o uso de computadores a seus alunos.
9 KOTLER, Philip e ARMSTRONG, Gary. "Princípios de Marketing", Prentice/Hall do Brasil, 5.i ed., SP,
1993, p.210.
10 VEJA SP, 02/04/97.
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O velho Instituto de Mecanografia, fiel às vetustas máquinas de
escrever, fechou no último dia 16 de fevereiro:
"Já atendemos 1600 alunos por dia e agora só nos restam dois",
lamentou seu último proprietário''.
A Polícia é um serviço público essencial, que não visa lucro, e se
posiciona, aos olhos dos cidadãos, pelas necessidades que preenche ou
os benefícios que oferece. As pessoas, de modo geral, não tem grande
interesse em conhecer o passado, a estrutura, a investidura ou a
estética 12 adotada pela força policial: As pessoas querem, sim, os benefícios que a Polícia possa lhes trazer: que possa ser vista, facilmente
acessada e que responda ao apelo do solicitante sem tibieza e sem abusos 13.
Assim, se as instituições policiais não corresponderem à expectativa
da comunidade, o rumo que se lhes estará reservado será o mesmo dos
cinemas do centro ou das escolas de datilografia. E outra organização
policial, existente ou criada para tal fim, assumirá seu lugar, pois os
benefícios são essenciais, mas as Instituições não.
E São Paulo, apenas como exemplo, registra várias organizações,
inclusive policiais, que desapareceram no curso secular da história, cuja
pálida lembrança remanesce tão somente em alguma reserva técnica de
museu ou no discurso plangente de algum saudosista . Isso, seguramente,
nenhum policial que se preze pode desejar que ocorra.
Acontece que mudanças serão inexoráveis. A bem da verdade, já
estão em pleno curso, dada a abrangência que o tema: "segurança pública" alcançou no universo de debates.
11 VEJA SP, 12/02/97.
12 O Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Cel PM Claudionor Lisboa, em artigo
publicado pelo jornal "Folha de São Paulo" (14/04/97,p.l-3) caracterizou estética militar das organizações
policiais como "conjunto de estímulos ( solenidade, rito, formalismo ) que despertam ou internalizam no
homem uma ética especial, como o sentimento exaltado do dever e o culto à hierarquia e à disciplina.
Manifesta-se por intermédio do cerimonial militar, de gestos e atitudes e de todo comportamento que materialize a obediência ( seja às ordens dos superiores, seja ao ordenamento jurídico do Estado ) e a disposição
incondicional de cumprir o dever, que implica mesmo o sacrifício dos interesses particulares e, às vezes, da
própria vida" . Nesse artigo, o autor estabelece a distinção entre essa estética e a cultura profissional bélica
( matéria exclusiva das Forças Armadas) e defende o argumento, com o qual concordo, que "a disciplina e a
hierarquia da polícia fardada são, no presente momento, os instrumentos indispensáveis de que dispomos para
o aperfeiçoamento de uma polícia que não apenas respeite, mas que seja efetivamente aquela que proteja a
dignidade humana ".
13 Esse resumo de expectativas do usuário foi formulado pelo Cel Res PM Hermes Bittencourt Cruz, da PM
de São Paulo.
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A hora de cruzar o Rubicão é agora. Se a Polícia oferecer à
sociedade um modelo de oxigenação institucional que lhe permita renovar seu ciclo de vida, este será o caminho, pois a sociedade é madura o
bastante para não descartar impulsivamente a experiência secular da
Polícia paulista e brasileira. Entrincheirar-se, resistir a qualquer
mudança, achar que tudo está bem, que " ninguém mexe com a gente ",
justificar o mau desempenho imputando culpa à imprensa ou ao "pessoal
dos direitos humanos", pode até resultar em consolo imediato. Mas o
destino estará selado e "não passará esta geração sem que tudo isto aconteça" 14.
B. A REALIDADE PAULISTA

A capacidade de resposta aos anseios sociais, ao menos em padrões
regulares, tem sido a marca, há que se reconhecer, da Polícia Paulista Civil e Militar, que analisaremos mais detidamente a partir daqui. Se
essa assertiva não fosse verdadeira, essas Instituições não teriam, como
no caso da Polícia Militar, atravessado desafios tão díspares, como o turbulento período Regencial, o II Império ( onde seus efetivos foram em
grande parte exterminados, durante a guerra do Paraguai ), a consolidação da República, a "Política do Café-com-Leite", a humilhação e o
desmantelamento decorrentes da derrota dos paulistas em 1932, o
"Estado Novo", a democracia (1946 - 64), os governos militares e a
redemocratização, que caracteriza o País como um Estado Democrático
de Direito a partir dos anos 80.
Pelo ordenamento jurídico vigente, à Polícia Civil incumbe as
funções de polícia judiciária e a apuração das infrações penais, exceto as
de competência da Polícia Federal e as militares. A Polícia Militar é
responsável pela polícia ostensiva e de preservação da ordem pública,
além das atividades de prevenção e debelação de incêndios e execução
de atividades de defesa civil, por intermédio do Corpo de Bombeiros 15 •
Os efetivos da Polícia Militar somam, hoje, 80.022 integrantes, em
todo o Estado. Os da Polícia Civil, 37.673.
14 Evangelho segundo S. Lucas, 21,32.
15 Artigos 144 da Constituição Federal e 139, da Constituição do Estado de São Paulo.
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A atuação dessas duas organizações se estende a uma área de
248.808, 8 quilômetros quadrados, alcançando os 645 municípios paulistas, atendendo a uma população de 33.699.614 habitantes 16, dos quais
mais de 10 milhões concentrados na cidade de São Paulo, o mais populoso adensamento humano da América do Sul e terceiro do planeta. O
Estado, a principiar por sua Capital, é um verdadeiro "puzzle" social,
étnico, econômico, cultural, onde bolsões de miséria (por exemplo, a
favela de Paraisópois, com 60.000 habitantes), convivem lado a lado
com bairros moderníssimos, dotados de toda infra-estrutura.
Apenas pelo chamado "Centro Velho" da Capital, uma área dez
vezes menor que o Estado do Vaticano, circulam, diariamente, 3 milhões
de pessoas, ou o correspondente a toda a população do Uruguai.
Em 1995, São Paulo registrou 4990 homicídios, 57,5% nos finaisde-semana ou feriados. Enquanto no Jardim Ângela, bairro desprovido
de qualquer equipamento de lazer ( cinemas, teatros, danceterias, bingo,
boliche, museus, patinação ou parque de diversões ) a média de assassinatos alcançava 65,2 por 100 mil habitantes, a Bela Vista ( terceiro bairro menos violento, com média de 5,51 homicídios nos finais-de-semana,
e segundo em opções de lazer ) computava 109 unidades dedicadas à
diversão 11 • Nunca é pleonástico, também, recordarmos o exemplo citado
pelo Coronel Celso Feliciano de Oliveira, ex-Comandante Geral da
Polícia Militar paulista: Distando 21 quilômetros do charmoso
lbirapuera, sede do Legislativo Estadual e mais importante parque público da cidade, encontramos uma aldeia de índios guaranis.
A mortalidade juvenil é 12 vezes maior em Santo Amaro que em
Vila Mariana e, para cada chefe de família da Cidade Tiradentes que
ganha 20 ou mais salários mínimos, existem 260 chefes de família do
Morumbi ganhando a mesma quantia 18 •
Esse Estado complexo, responsável pela geração de 35,61 % do PIB
brasileiro em 1994, que tem por Capital uma megalópole surpreendente
em suas contradições, expressa em seus dados criminais uma outra fa16 Estimativa 1995, "Almanaque Abril"97, p.723.
17 Artigo "Lazer inibe violência", ín "Folha de São Paulo", 27 /8/96, p.1-6.
18 SPOSA TI, Aldaíza (coordenadora). "Que cidade é esta?- São Paulo: exclusão e inclusão". Núcleo de
Estudos e Pesquisas de Seguridade e Assistência Social - PUC/SP, SP, pp. 14 e 17.
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ceta desse imenso desafio: 538 roubos de cargas de confecções, artigos
eletrônicos e alimentos, no território paulista, 4/5 na Capital e região
metropolitana, perpetrados apenas no primeiro semestre deste ano
( 11,8% a mais que em igual período em 96 )' 9 , 625 roubos a banco e tentativas no mesmo período ( contra 577, no primeiro semestre de 96 )2º,
1325 armas roubadas de vigilantes bancários nos primeiros seis meses do
ano.
Enquanto isso, o mercado da segurança privada cresceu 40% entre
1996 e 97, movimentando R$ 4 bilhões por ano e empregando mais de
500 mil pessoas no País 21 •
Esse é, em síntese, o universo, o ambiente: é também a arena e o
palco, o cadafalso e o pódio, os campos elíseos e o hades, que consagra e
que destrói: É o J ano da Polícia e dos policiais.
3. ATUANDO NO CENÁRIO: POLICIAIS NA COMUNIDADE

Não é novidade, em São Paulo, policiais desenvolverem forte atuação comunitária: Já em 1945, por exemplo, a cidade de Piracicaba parava para prantear a memória do Soldado Bento da Silva, que ali servira
durante um quarto de século. Nesse tempo, conquistou a todos
lavradores e autoridades, acadêmicos da tradicional Escola de
Agronomia e atletas do "XV de Novembro", religiosos e operários, crianças e taxistas, por sua habilidade na composição de conflitos. A cidade
virtualmente parou, no dia de seu sepultamento22 •
A ocorrência de calamidades de origem natural, como o trágico
escorregamento da Serra do Mar, decorrente das fortes chuvas que assolaram Caraguatatuba e região, em 1967, e a ação de grupos armados,
com motivação ideológica, de contestação ao regime militar, cujos militantes buscavam fixar estreitas relações com as comunidades onde
baseavam suas operações, levava preocupação ao Governo.
19 "Folha de São Paulo", 27/7/97
20 "Folha de São Paulo", 7/8/97
21 "Jornal da Tarde", 26/8/97
22 SERRAT FILHO, Paulo Monte. in revista "MILÍTIA", ed. Clube dos Oficiais da Força Pública, Ano XIII,
nº 87, SP, agosto de 1960, pp.32/33.
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Por essa época, a doutrina policial brasileira abeberou-se, em significativo volume, dos ensinamentos do Ponto IV do governo norte-americano, que trouxe para o Brasil as lições de relacionamento com a comunidade, desenvolvidas pelas forças especiais que atuavam no Vietnã.
Já em janeiro/ fevereiro de 1972, durante o 1º Congresso Centro Sul de Relações Públicas, realizado em Porto Alegre, a Seção de
Assuntos Civis do Estado-Maior da Polícia Militar de São Paulo apresentou a monografia: "Relações públicas em organizações policiais", que
propugnava que as Unidades e integrantes da Corporação deveriam
engajar-se na prática de Ações Cívico-Sociais (ACISO) e da Ação
Comunitária, como instrumento de preparação de defesa civil.
Tal engajamento, ensinava a monografia, levava a Polícia " ... a ser
aceita naturalmente como um órgão vivo da comunidade".
Essas ações deveriam ser estimuladas, para " ... desenvolver no policial uma mentalidade comunitária. Deve-se também estimular a cooperação e o incentivo às autoridades e organizações civis no sentido de
preparar a comunidade para o trabalho integrado .[ ... ] Todo policial deve
ser estimulado a participar das atividades cívicas e tomar parte das entidades representativas da comunidade"23 •
Essa mesma monografia asseverava que a Ação Cívica visava
" ... alcançar a completa integração com a população civil, num esforço
conjunto com os líderes civis", objetivando "resolver os problemas mais
prementes e cooperar para o desenvolvimento do Estado". Para alcançar
o máximo de eficiência, tais ações deveriam, entre outros cuidados, "ir
ao encontro das aspirações populares, aplicar os maiores esforços onde
há as maiores necessidades, criar uma imagem favorável do governo,
providenciar a participação da população, encorajar a iniciativa privada,
visar a promoção social e cultural do homem" 24 •
As lições contidas nesse trabalho técnico são notáveis ao reconhecer a incapacidade do Governo de lidar, sozinho, com as questões que
afetam a segurança dos cidadãos e ao estimular a participação integrada
da polícia e da comunidade, na busca de soluções para problemas locais.
23 SALGADO, Roberto (Major PM coordenador) "Relações públicas em organizações policiais".
Contribuição técnica apresentada ao 1º Congresso Centro-Sul de Relações Públicas pela Seção de Assuntos
Civis do Estado-Maior da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Porto Alegre, 1972.pp.57-58.
24 Idem, pp. 101-102.
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Durante os governos de Paulo Salim Maluf ( março de 1979 a maio
de 1982) e de José Maria Marin (maio de 1982 a março de 1983)
implantou-se o Programa de Integração Polícia - Povo, aglutinando
forças representativas dos vários segmentos sociais, no intuito de oferecer " ... cooperação às autoridades na solução de problemas de cada
região", abrangendo Capital e Interior25 •
Embora esse Programa, dado seu caráter pioneiro, não tivesse
alcançado a maturidade de assegurar uma participação igualitária dos
líderes comunitários com as autoridades policiais (as autoridades posicionavam-se mais como ouvidores e decisores que representavam o
Governo, que como parceiros da comunidade, além de forte componente
político-partidário, que pretendia fazer do "Polícia - Povo" núcleos simpáticos ao então Governador), há que se reconhecer o mérito deste
esforço, no lançamento das bases futuras que frutificaram no sucesso dos
Conselhos Comunitários de Segurança.
Estes, em sua forma atual, foram inspirados na iniciativa adotada
pelo polícia e comunidade paranaense e implantados, em São Paulo,
durante a gestão de André Franco Montoro (1983 - 1987) , primeiro governador eleito pelo voto popular, quando da marcha rumo à plena
reconquista da democracia para o País.
O mérito da implantação e consolidação dos CONSEGs deve, também, ser tributado ao então Secretário de Segurança Pública, Michel
Temer, e aos técnicos que exerceram, desde então, a função de coordenadores estaduais dos CONSEGs: Maria de Lourdes de S. Vargas, Mary
Livingstone, Ornélia de Tolosa, José Roberto Guimarães Ferreira e José
Vicente da Silva Filho. O atual Secretário, José Afonso da Silva, e o
Coordenador Estadual dos CONSEGs, Rames Talib, em cumprimento ao
Plano de Governo, têm dado seqüência e aprimorado, sem solução de
continuidade, o trabalho de seus antecessores.
Basta que consideremos essa seqüência de trabalhos, que atravessa
já a quarta gestão governamental, para constatarmos que ela se constitui,
no cenário da administração pública brasileira, num verdadeiro fenômeno, pela arraigada cultura política de não dar seqüência a iniciativas
de administrações precedentes.
25 Relatório quadrienal do Governo do Estado de São Paulo, IMESP, SP, 1983, p.225.
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Segundo hipótese que formulo e perdoem-me o Governo e meus
parceiros da Polícia - os CONSEGs somente alcançaram seu estágio
atual porque as comunidades abraçaram a causa.
Assim, os CONSEGs deram certo porque as comunidades os adotaram com entusiasmo, pois tivesse o esforço ficado unilateralmente em
mãos do Governo e, de há muito, tais Conselhos seriam apenas parte da
história pregressa de São Paulo.
Hoje, com todas as dificuldades inerentes a um processo de implantação de uma nova mentalidade, em que é preciso convencer membros
de Polícias conservadoras, orgulhosas de sua capacidade e resistentes a
mudanças, a adotarem um novo posicionamento, em que aparentemente
abrem mão de parcela de seu poder para a comunidade, podemos ousar
afirmar que os resultados são bastante animadores.
Em pesquisa recentemente realizada junto a Capitães Comandantes
do policiamento dos bairros da Capital e a Delegados ~e Polícia Titulares
dos Distritos Policiais das respectivas circunscrições, totalizando 57
entrevistados (amostra de 37% do universo), 100 % entenderam como
essencial que a Polícia busque relacionar-se bem com a comunidade e 86
% manifestaram-se a favor do papel desempenhado atualmente pelos
Conselhos Comunitários de Segurança CONSEGs 26 •
4. OS CONSELHOS COMUNITÁRIOS DE SEGURANÇA

A Polícia vai mudar independentemente das mudanças que vierem a
ocorrer - é isso que o Brasil discute neste momento - tem sido ponto
comum a todas os propostas valorizar-se o papel dos CONSEGs.
Assim, o Ministério da Justiça, ao qual incumbe, em última análise,
a questão da modernização, coordenação e controle da Polícia, realizou,
em 26 e 27 de maio deste ano, a "Conferência Nacional sobre Segurança,
Justiça e Cidadania", objetivando o levantamento e troca de experiências
na parceria do sistema de segurança pública governamental, com as
organizações da sociedade civil, oportunidade na qual os princípios bási26 Pesquisa de opinião realizada pela Secretaria da Segurança Pública do Governo do Estado de São Paulo,
junto a membros natos dos CONSEGs da Capital, em agosto de 1997. Os dados estão disponíveis com este
autor.
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cos que norteiam os CONSEGs em São Paulo foram reconhecidos e
recomendados como adequados, no relatório final, que concentrou as
proposições aprovadas .
Os Conselhos Comunitários de Segurança - CONSEGs, são grupos
de pessoas do mesmo bairro (nas grandes cidades) ou município
(cidades médias e pequenas) que se reúnem para discutir e analisar,
planejar e acompanhar a solução de seus problemas comunitários de
segurança, desenvolver campanhas educativas e estreitar laços de
entendimento e cooperação entre as várias lideranças locais.
Por essa razão, o primeiro grande esforço de um CONSEG, uma
vez empossada sua diretoria, é levantar o potencial de líderes que
moram, trabalham ou estudam na área circunscricionada pelo respectivo
Conselho. Em geral, não conhecemos o incrível potencial humano que se
acumula por nossa vizinhança. E ficamos surpresos ao encontrarmos tantas pessoas competentes, com uma rica história de vida, um sólido estofo
de conhecimento e, o que é mais importante, uma incomensurável vontade de trabalhar voluntariamente por sua comunidade. Basta que se lhes
dê a chance.
Recentemente, foi colocada em fase final de debates a proposta para
um Regulamento dos Conselhos Comunitários de Segurança, redigida
por um Grupo de Trabalho designado por Resolução do Titular da Pasta
da Segurança Pública, e composto por especialistas da Polícia, dos
CONSEGs, da Comunidade e do Núcleo de Estudos da Violência da
USP.
Essa proposta, ora em discussão pelos Conselhos, juristas, líderes
comunitários e pesquisadores da USP e do ILANUD, posiciona os
CONSEGs como "canal privilegiado pelo qual a Secretaria da Segurança
Pública auscultará a sociedade, contribuindo para que a Polícia Estadual
opere em função do cidadão e da comunidade" 28 • Igualmente, essa proposta define o CONSEG como "organização comunitária, não governamental, e se constituirá em pessoa jurídica de direito privado, dotado de
autonomia técnica, administrativa e financeira, vinculado por adesão,
27 MJ/VIVA RIO/ PNUD/ABC. "Proposições da conferência nacional sobre segurança, justiça e cidadania",
op. cit.
28 SSP, "Proposta para o Regulamento dos CONSEGs". SP, 1997.art 4º, I.
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juntamente com os demais CONSEGs, às diretrizes emanadas da
Secretaria da Segurança Pública, por intermédio do Coordenador
Estadual para Assuntos dos CONSEGs".
Indispondo de base legal para determinar em que condições as
comunidades possam reunir-se, e com que finalidade (numa democracia, não sendo com fim ilícito e desde que as pessoas não portem armas,
o Estado nada tem a ver com isso), a Secretaria emprestou do Rotary e
Lions lntemational o modelo de vincular, por adesão, o Conselho que
pretenda se chamar "CONSEG" às normas gerais emanadas da Pasta da
Segurança, da mesma maneira que os clubes locais se vinculam por
adesão às normas emanadas do Lions e do Rotary lntemational, pelo que
passam a gozar do privilégio de compartilharem desses nomes, mundialmente reconhecidos e respeitados.
Não desejando seguir tais regras, consubstanciadas no futuro regulamento, a entidade associativa não sofrerá nenhuma espécie de constrangimento, mas não poderá, em contrapartida, chamar-se "CONSEG",
nome que a Secretaria trabalha, neste momento, para restringir, juridicamente, o uso, por tratar-se de patrimônio de valor
Busca o Governo, deste modo, evitar possível mau emprego do
nome por associações espúrias, o que poderia trazer dano à comunidade
e comprometer a legitimidade e transparência dos demais Conselhos.
Em reuniões ordinárias, levadas a efeito pelo menos mensalmente,
os membros natos (Comandante PM da área e Delegado de Polícia Titular),
a diretoria (Presidente, Vice, Secretários, Diretores Social e de Assuntos
Comunitários e de Finanças e Patrimônio), demais membros efetivos,
visitantes e participantes (ocasionais) dos CONSEGs se congregam, em
imóveis de uso comunitário (escolas, salões de igrejas, câmaras municipais, clubes sociais e de serviço, pizzarias), com a finalidade de estabelecer prioridades para a Polícia segundo as necessidades apontadas
pela comunidade, articular a comunidade visando a solução dos problemas ambientais e sociais, que tragam implicações policiais, bem como
desenvolver o espírito cívico e comunitário, promovendo medidas
educativas para prevenir a ocorrência de infrações, desordens e acidentes evitáveis.
Dessa maneira, é papel preponderante do CONSEG realizar
palestras em escolas, campanhas de desestímulo ao uso abusivo de dro-
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gas, adoção de medidas de auto-proteção, treinamento de funcionários de
edifícios, entre outras.
Reuniões em imóveis policiais (quartéis ou delegacias) não são
estimuladas, para que a comunidade constate que a questão da segurança
pública não é, meramente, uma questão policial. Toleram-se reuniões
nesses locais, especialmente, se há risco físico para os líderes comunitários, em áreas de elevados índices de criminalidade.
O encontro periódico das lideranças da comunidade: representantes
da Polícia e demais órgãos públicos, do Legislativo, associações, clubes
de serviço (por exemplo, Lions e Rotary, entre outros ), representantes
das escolas, das igrejas, da mídia, da indústria, comércio e serviços, além
de outras pessoas, normalmente os moradores mais antigos e respeitados
da área, é muito facilitado se, por sugestão dos membros natos, a
Diretoria fixar um calendário anual, estabelecendo com antecedência o
dia, hora e local ( com endereço ) das reuniões.
Embora seja confortável para os líderes policiais e pessoal das agências
públicas que as reuniões se realizem em horário de expediente, tal agenda é,
via de regra, inacessível à comunidade que trabalha fora do Governo.
Devemos ter em mente que os líderes comunitários que emprestam
sua colaboração ao CONSEG são pessoas ocupadas, voluntários que dispendem graciosamente suas horas livres, seu talento e boa vontade e,
eventualmente, até mesmo seus recursos materiais, em benefício da coletividade. Isso sem falar que também perdem a novela das oito ...
Cada reunião ordinária gerará uma ata, digitada ou datilografada
(para facilitar a leitura), que será remetida ao Coordenador Estadual dos
CONSEGs, lida e processada. Será, normalmente, com base nessa ata
que o Secretário da Segurança Pública determinará a apuração de falhas
no atendimento por parte da Polícia, adotando as medidas disciplinares
cabíveis, após apuração regular, com ciência à comunidade interessada.
A ata também sugerirá intercâmbio entre CONSEGs (o problema
relatado por um Conselho já foi, possivelmente, vivenciado e superado
por outro, razão pela qual estimulamos o contato regular entre os vários
CONSEGs) e permitirá que o Secretário a loque o peso de seu cargo
para, em contato com outras autoridades, buscar soluções que exijam
intervenção dos escalões superiores da administração, aos quais o Titular
da Pasta tem acesso.
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5. OS CONSEGS SOB A ÓTICA DA METODOLOGIA CIENTÍFICA

Os CONSEGs não constituem um canal perfeito de interação da
polícia com a comunidade. Seu próprio papel, como instrumento de polícia comunitária, é limitado, não interferindo, por exemplo, na medição da
produtividade do policial, como ocorre, a título de ilustração, na bem sucedida experiência da Polícia Interativa, desenvolvida em Guaçuí - ES.
Assim, é uma expressão do universo da chamada "Polícia
Comunitária", a qual, por sua vez, não elimina a atuação pontual de
forças táticas de polícia.
Se perguntarmos a cada Capitão Comandante de Companhia, ou a
cada Delegado de Polícia Titular de um DP, se conhecem maneiras mais
efetivas de aprimorar as relações da polícia com a comunidade, todos
saberão sugerir um modelo personalíssimo, que dará mais ou menos
certo dependendo da conjunção de inúmeros fatores: apoio do Executivo
e Legislativo Municipal e da Polícia coirmã às idéias; penetração do
policial na comunidade local (ex.: nascido na cidade, de família tradicional); ambiente físico; respaldo hierárquico, de parte dos escalões
superiores da própria Polícia, tudo isso temperado por uma pitada
imponderável de sorte.
Os CONSEGs ainda não alcançaram a fase da plena maturidade,
mas têm-se revelado, pelo menos até o momento, na iniciativa mais
ampla, sólida e bem sucedida de polícia orientada para a comunidade em
vigor no País, "impactando o desenvolvimento da sociedade civil e
· política" e contribuído para formar "as bases de um projeto democrático,
plural, cidadão" para São Paulo e o Brasil29 •
Isso porque, tomando-se por fundamento as características do conhecimento científico, podemos afirmar que o modelo adotado para os
CONSEGs é comunicável (mais de 650 Conselhos estruturados por todo
o Estado, seguindo regras comuns e doutrina única), é verificável (outros pesquisadores podem verificar seus dados e hipóteses, tendo servido
de base para a ativação de CONSEGs em outros Estados), é sistemático
(constituído por um sistema ordenado de idéias, logicamente correla29 GOHN, Maria da Glória. "Cidade, ONGs e ações coletivas: novas parcerias, atores e práticas civis". in
SEADE, "São Paulo em perspectiva", volume 9, nº 2, Abril-junho de 1995, p. 43.
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cionadas, fornecendo fontes de informação que permitem a implantação
de novos Conselhos ), cumulativo ( a legislação original dos CONSEGs Decreto Estadual nº 23.455/ 85, com 4 artigos, e Resolução SSP nº
37/85, com 8 artigos - evoluiu para o Decreto nº 25.366/86, com 6 artigos e chegou à atual proposta de Regulamento para os CONSEGs, hoje
em fase de discussão com todos os Conselhos envolvidos, para ajustes
finais antes de transformar-se em Decreto. A proposta contém 72 artigos, fruto da acumulação de experiências em 14 anos de existência dos
Conselhos. A legislação amplia-se extraordinariamente mas mantêm
intocados os princípios gerais que norteiam os CONSEGs desde sua criação, meramente trazendo para o direito positivo as práticas ali costumeiras, e já consagradas).
O modelo adotado para os CONSEGs em São Paulo é, ainda,
explicativo, geral (procurando na variedade e unicidade, a uniformidade
e a generalidade, baseando-se em princípios gerais que permitiram a
implantação de um modelo amplo, que independe do carisma individual
de um determinado policial ou líder comunitário, e aplicado com sucesso
em áreas tão variadas quanto o Jardim Paulista e Cidade Tiradentes,
Centro Velho da Capital e Parada de Taipas, Vila Mariana e Santo
Amaro, Cidade Tiradentes e Mornmbi, Cachoeira Paulista e Dracena,
Franca e Lutécia, Roseira e Cotia, sendo palatável a todos os segmentos
envolvidos, Polícia e comunidade).
Seu modelo é, igualmente, preditivo (permite antever comportamentos e soluções comunitárias com razoável margem de acerto, tomando-se por base experiências vivenciadas em outros Conselhos) e aberto
(seus princípios admitem mudanças e correções, sem despersonalizálos). Não é excludente, assegurando espaço digno para ambas as
Polícias, agências públicas e comunidade, sem admitir que se rompa a
visão necessariamente sistêmica da questão da segurança pública.
Finalmente, esse modelo é transcendente aos fatos e útil. Vale notar
que um dos grandes traumas da segurança pública em São Paulo diz
respeito à histórica rivalidade entre as duas Polícias. Sem incorrermos no
risco de sermos pejorativamente classificados como inocentes, pois há
espaços institucionais disputados por ambas as corporações, e destas
com outras Instituições , podemos afirmar, com o respaldo da opinião de
63% dos entrevistados na pesquisa já citada, que o advento dos
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CONSEGs contribuiu, nos últimos anos, para aprimorar o relacionamento entre os membros das Polícias Civil e Militar de São Paulo, o que
resulta em benefícios para o contribuinte. Dos entrevistados, 33,3%
entenderam que o papel dos CONSEGs foi indiferente no que diz
respeito às relações entre policiais militares e civis, e apenas 3,5%
opinaram que os CONSEGs prejudicaram esse relacionamento.
Os CONSEGs, além disso, têm servido como instrumento de superação de preconceitos entre a Polícia, demais órgãos públicos e comunidade, para a geração de informações criminais, captação de recursos
humanos e materiais para a Polícia, formação e desenvolvimento de
novas lideranças comunitárias, troca e incorporação de sugestões entre a
comunidade e a Polícia e entre os próprios membros dos Conselhos 30 •
6. O LÍDER POLICIAL NO CONSEG31

"Estamos redefinindo o papel do patrulheiro: queremos que ele seja
um organizador e ativista comunitário, um solucionador de problemas ...
que se empenhe no trabalho junto às comunidades ... " Lee Brown , exChefe de Polícia de Houston e Nova Iorque32
O bom funcionamento, a legitimidade, o peso na vida de uma
comunidade que um CONSEG ocupará, estão condicionados, em grande
parte, ao interesse, preparo e habilidade de seus membros natos - quais
sejam, o Delegado de Polícia e o Comandante PM da área circunscricionada (o Capitão ou o Tenente, no caso das grandes e médias
cidades, podendo ser também, no caso dos pequenos municípios, o
Sargento, o Cabo ou o Soldado).
Fazer de um CONSEG mais um entulho burocrático, causa de incômodo e tensão na já atribulada rotina de um líder policial, ou um poderoso
instrumento de valorização das relações da Polícia com a comunidade da
área, é escolha que, normalmente, está nas mãos dos policiais, desde que
superados alguns óbices que têm se apresentado repetidamente.
30 LAKATOS, Eva Maria. "Metodologia científica". 2. ed.- SP: Atlas, 1991.pp. 26 - 37.
31 FERREIRA, José Roberto G. Artigo: "Polícia Comunitária". ln Revista "A F~rça Policial", ed. PMESP,
SP, nº 7, jul/set 95, pp. 54 60.
32 citado por OSBORNE, David e GAEBLER, TED." Reinventando o governo: como o espírito empreendedor está transformando o setor público". 2ª ed. Brasília, MH Comunicação, 1994. pp.51-52.
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Se retornarmos à pesquisa já citada, realizada com os membros
natos de CONSEGs da Capital, 21 % entenderam que os CONSEGs ajudam bastante o trabalho da Polícia na área, 61,5% entenderam que os
CONSEGs ajudam tal trabalho, 7% entendem que os CONSEGs mais
atrapalham que ajudam tal trabalho, enquanto apenas 3,5% manifestaram-se no sentido de que os CONSEGs prejudicam o trabalho da
Polícia nas respectivas áreas.
Inicialmente, a falta de envolvimento, a omissão das lideranças
policiais, na parte que lhes cabe, gestão dos CONSEGs.
Apesar de obrigatória, podemos constatar a ausência de muitos
membros natos às reuniões, elencando causas as mais variadas para isso,
inclusive o grande número de CONSEGs correspondentes à área de dada
Companhia, o fato das reuniões serem realizadas fora do horário de
expediente, que o policial não mora no município, que as reuniões não
servem para nada, que não tem paciência para trabalhar o dia inteiro e
depois, ao invés de ir para casa, ficar ouvindo críticas sem fundamento,
que não se tratam de temas policiais, que o CONSEG é "coisa de político
querendo se eleger vereador", entre tantas outras contas, compondo o
rosário de lamentações dos faltosos, sempre ricos em boas desculpas.
O membro nato precisa estar presente. Não apenas porque a legislação obriga (e realmente obriga!) mas porque uma reunião de CONSEG, ausente o membro nato policial civil ou militar, é profundamente
prejudicada.
Isso sem falar no desrespeito para com pessoas que andam
quilômetros, a pé e de ônibus, para poderem expor pessoalmente aos
chefes da polícia do bairro os seus dramas e opiniões.
Preparar substituto eventual para representar o membro nato, impedido de comparecer, pode ser uma alternativa, desde que o substituto
seja realmente preparado para tal, e informe o membro nato titular sobre
a pauta tratada na reunião. Caso contrário, na próxima, tudo voltará à
estaca zero(" - o que foi tratado na última reunião?").
O fato é que, como disse José Roberto G. Ferreira a Oficiais da PM
- mas que cabe também aos policiais civis, em seu artigo citado, "[ ... ]
sob meu entendimento, expressivo segmento das lideranças da
Corporação ainda não se apercebeu do poder que tem em mãos, pela
mobilização da comunidade".
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Essencialmente, em sua experimentada visão crítica, FERREIRA
observou limitações, que passo a tratar:
Apesar de excelentes administradores, dos mais confiáveis de toda a
administração pública, alguns gerenciadores policiais têm dificuldade de
expressar-se em público e de assumir a liderança da articulação de trabalhos comunitários.
Esperam normalmente, segundo FERREIRA, que autoridades civis
os convoquem, assumindo a liderança do processo, como se lhes fosse
defeso o pleno exercício da cidadania, como se fosse manifestação de
indisciplina articular a comunidade.
Aprimorar a oratória, superar a timidez, reagir com serenidade e
sem perturbar-se emocionalmente perante críticas oriundas da comunidade, vencer o temor de expor-se ao público, debater com autoridade
as questões comunitárias que afetam o universo daquele agrupamento
humano, assumindo a iniciativa e chamando a si a liderança de esforços
comunitários, colocando sua habilidade profissional a serviço dos desassistidos, servirão para elevar o conceito da Polícia a patamares ainda
mais destacados, compatíveis com os serviços que presta e com o valor
individual de suas lideranças.
Problema muito comum a atrapalhar o bom andamento dos
CONSEGs, prossegue FERREIRA, é o surgimento de lideranças inadequadas ao trabalho comunitário.
Pessoas que buscam auferir vantagens pessoais, financeiras ou
eleitorais dos CONSEGs, fazendo dele um trampolim, prejudicam sensivelmente a pureza dos objetivos doutrinários que norteiam os
Conselhos.
O novo Regulamento dos CONSEGs, dedicando um Capítulo especialmente à ética e à disciplina nos Conselhos, cuida com especial
atenção da maneira de detectar e expurgar esses cidadãos de maus
hábitos do seio da organização.
Vale lembrar que, sendo um corpo dinâmico, em constante adaptação às exigências sociais de cada época, há espaços que ainda não pertencem aos CONSEGs, sem que possar~os afirmar dogmaticamente que
nunca poderão vir a interferir nesses temas. Até o momento, algumas
técnicas, de domínio exclusivo do administrador policial, não tem sido
objeto de atuação da parte dos CONSEGs, tais como escalas de serviço,
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distância da residência do líder policial da sede de sua circunscrição, técnicas de policiamento, operações policiais, movimentação de efetivos e
outras.
Até onde caminharão os CONSEGs, em vista do exposto, seria um
exercício empírico de futurologia, que não ousarei tentar fazer.
É certo que não entendo valorosos líderes comunitários sendo confundidos com "ajudantes de policiais", delatores ou bajuladores da polícia.
Cabe à Polícia preservá-los, exaltando seu valor e dignidade.
Comunidades omissas, especialmente compostas por moradores de
bairros tradicionais e de pequenos municípios, com baixos índices de
criminalidade, constituem um desafio para o administrador policial.
Nessa categoria, também, podemos encontrar exemplos em bairros
de alto poder aquisitivo, onde, além das pessoas contratarem serviços de
vigilância privada, mantém relações estreitas com os governantes, não
precisando somar-se a um Conselho para se fazer ouvir. Basta abordar a
autoridade durante o jogo de tênis, no bar ou na piscina (freqüentam os
mesmos ambientes), ou pedir ao filho da autoridade, colega de escola de
seu filho, que seja seu embaixador privilegiado e plenipotenciário junto
ao pai autoridade governamental.
Nossa experiência, diz FERREIRA, tem demonstrado que convidar
órgãos, associações e instituições da área a indicar um representante titular e um suplente para freqüentarem o CONSEG, surte melhor efeito que
convidar indivíduos isolados.
Lembrar a tais comunidades que não devem desperdiçar a oportunidade de se articularem, enquanto a questão da segurança ainda não
assomou ao topo de suas preocupações cotidianas, parece-nos, também,
mais eficiente, pois a velha máxima: " é melhor prevenir que remediar"
aplica-se como uma luva aos assuntos que ora tratamos.
Vale observar os episódios recentes, em que quadrilhas de delinqüentes deslocaram-se ao interior, espalhando o terror em agências
bancárias de cidades pacatas, como Tambaú, Araras e São Carlos, esta
cujo roubo resultou na morte do gerente local.
Em virtude do aprimoramento da repressão a esses meliantes e a
adoção de barreiras de segurança patrimonial em agências bancárias da
Capital, ao que se associa a excelente malha viária paulista, nenhuma
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comunidade pode gabar-se, hoje, de estar a salvo de episódios do gênero,
pois os meliantes tendem a buscar atingir alvos mais desprotegidos, o
que reforça a idéia da prevenção, à qual me referi.
Um fator que desestimula a participação nas reuniões é constatar
que o encontro transforma-se em balcão de reclamações e queixas, sem
que se ofereçam alternativas à solução do problema, principalmente
dotação imediata de mais recursos humanos ou materiais para a Polícia.
Essa conduta deve ser evitada pelos membros natos, especialmente por
dois motivos: Primeiro porque, na maioria das vezes, o canal hierárquico
é suficiente para suprir tais recursos, cuja distribuição, numa administração séria, segue critérios técnicos, não políticos.
Em segundo lugar, é freqüente que os solicitantes, comparecendo a
uma ou duas reuniões de CONSEG, reivindicando algo que dependa de
recurso humano ou material da polícia ( exemplo: policiamento em seu
quarteirão ) e não sendo prontamente atendidos, entenderão que seus
apelos são inócuos e que o CONSEG "não serve para nada".
A falta de clareza na detecção das causas reais e modos de solucionar problemas que tragam reflexo na segurança e qualidade de vida
das pessoas, especialmente aqueles complexos e recorrentes ( moradores
de rua, prostituição, adolescentes ) é, também, um desafio para o líder
policial.
Solucionar problemas de maneira econômica, rápida e racional, sem
onerar mais policiais ou viaturas, é um esforço possível, desde que a
comunidade seja treinada para uma visão ampla da questão da segurança.
A técnica SARA (four stages of problem solving: scanning, or identify your problem; analysis; response; assestment, or how effective was
our response?), recomendada pelo Centro Nacional de Polícia
Comunitária da Universidade Estadual de Michigan33 , deve ser exaustivamente oferecida à comunidade, como exercício regular de economia
de meios policiais.
De outro lado, ninguém mais agüenta um líder policial que, posicionado face a um problema, limite-se a lamentar que nada pode fazer,
por não dispor de pessoal ou recursos materiais para cumprir seu dever.
33 Objeto do curso "The Community Policing Officer", que realizei na MSU- The National Center for
Community Policing, no período de 6a 8 de novembro de 1996 em Okemos Michigan, sob coordenação da
Prof4 Jane White.

70

Revista A FORÇA POLICIAL

São Paulo

nº 16

out./nov./dez. 1997

É preciso ser ativo e criativo, demonstrando, no mínimo, respeito
pelos interlocutores, todos membros da comunidade, e sensibilidade para
reconhecer que, para a vítima, todo problema é incomparavelmente
grave, pois é o "SEU" problema.
Enfim, é preciso paciência, tolerância, humildade, conexão com a
modernidade e sincera vontade de cooperação entre as partes, pois, no
Brasil, nem nossos líderes policiais, nem os demais segmentos de nossas
comunidades, possuem, em regra, larga tradição ou inabalável fé no trabalho comunitário.
Estamos todos no mesmo barco, aprendendo a remar juntos ...
Alguns CONSEGs, de mais sólida tradição e capacidade de articulação, têm, mesmo, realizado campanhas de arrecadação, normalmente
com apoio de sociedades amigos de bairros e clubes de serviço,
prefeituras e associações comerciais, visando aquisição ou manutenção
de viaturas, armamento e material de telecomunicações, construção e
reforma de unidades policiais e benefícios aos membros da Polícia, tais
como cestas básicas 34 •
Para tanto, solicitamos o concurso da Polícia, sendo que a Polícia
Militar já desenvolveu e implantou uma diretriz para o recebimento de
doações oriundas da comunidade, enquanto a Polícia Civil realiza estudos sobre o tema, para futura e próxima implantação de idêntica rotina.
Essa diretriz, além de mostrar ao doador como abater legalmente do
Imposto de Renda a sua contribuição, estabelece todos os passos para
incluir o bem doado no patrimônio do Estado e vincula o bem à área que
efetuou a doação, evitando que o bem, adquirido pela comunidade, seja
deslocado para atender outras áreas, exceto em situações de emergência.
Por essa legislação, eliminam - se as situações indesejáveis: a da
pessoa que se sente constrangida a colaborar, materialmente e com prejuízo, com a Polícia, ou, no polo oposto, o particular que se arvora ostensivamente como co-proprietário da Unidade Policial da área, da qual se
auto-intitula mecenas e mantenedor, com todas as conseqüências nefastas disso decorrentes.
34 O CONSEG Santo Amaro reformou totalmente as instalações do 11 º DP, incluindo a carceragem. O
CONSEG - Pirituba, integrado a outras associações, promoveu eventos que resultaram na compra de viaturas
para a Polícia Militar. O CONSEG - Franca adquiriu equipamentos de comunicações e informática para a
polícia local. Esses são apenas alguns exemplos, para ilustrar o que afirmei.
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O CONSEG, se adequadamente prestigiado pelos líderes policiais,
será, além de importante fonte de relacionamento e captação de informações policiais, um termômetro do desempenho da Polícia na área e
um anteparo para a pronta detecção e correção de problemas emergentes
nas relações entre o Governo e os administrados, sanando os erros
enquanto nascentes, e evitando que se desenvolvam condutas inadequadas, que deságüem em grandes tragédias, levadas a foros de debates
mais amplos, como a mídia internacional, a ONU ou a Anistia, por
exemplo, e expondo à vergonha e desolação toda a Polícia.
A área onde se situa a Favela Naval, em Diadema, por curiosidade, mas
talvez não por mera coincidência, não possuía CONSEG instalado, quando,
no início deste ano, graves episódios ali se sucederam. Essa não foi, obviamente, a linha divisória entre ocorrer ou não a vexatória e criminosa ação
policial, mas sempre restará a dúvida: Havendo CONSEG atuante, os seguidos atos de violência, praticados sempre pelos mesmos homens, já não teriam sido denunciados ao Comando local? Jamais saberemos essa resposta.
Sabemos, entretanto, que áreas de Diadema e região, que possuíam, à época,
sólidos Conselhos instalados, não vivenciaram problemas de tal monta.
Recordemos o caso Rodney King, que levou Los Angeles a uma
explosão de fúria: Seus algozes possuíam, segundo BAILEY, uma extensa
folha pregressa, de agressões contra civis. E não foram detidos a tempo. 35
Por intermédio dos CONSEGs, finalmente, assistimos à otimização
da velocidade, na busca de soluções para as questões de segurança, posto
que a equipe do Gabinete do Secretário, por meio da leitura e acompanhamento das atas, presença nas reuniões de CONSEGs, contatos pessoais e telefônicos com os líderes comunitários desses Conselhos, tem
condições de monitorar, de maneira mais realista e transparente, o
quadro geral da segurança pública em São Paulo, antecipando a busca de
respostas para questões que, fatalmente, lhe serão dirigidas no futuro.

7. DESAFIOS
Alguns sérios desafios têm se apresentado, ao gerenciamento dos
CONSEGs.
35 BAILEY, David. Conferência proferida na USP, em 01-9-97.
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Problema a afetar os CONSEGs tem sido a grande rotatividade de
Comandos e Delegacias. Se a comunidade não tem tempo suficiente para
conhecer o líder policial da área, com todas as suas virtudes e defeitos, o
trabalho começa sempre pelo zero. Ninguém, em sã consciência, confia
em um desconhecido. Racionalizar tais movimentações é um dos
desafios que a alta administração da segurança pública tem o dever de
assumir.
Outra questão é a falta de compatibilidade geográfica entre a área
circunscricionada pelas 63 Companhias de Policiamento ( base territorial
de atuação do membro nato PM, o Capitão) e os 93 Distritos Policiais da
Capital. Isso tem obrigado cada Comandante a falar, negociar, relacionar-se com dois, três, por vezes mais Delegados, cujos Distritos
abrangem a área de sua Companhia. E a recíproca é verdadeira, quando o
Delegado tem de dirigir-se a dois ou três Capitães diferentes. Se o líder
policial não consegue entender direito quem é quem, dentro de sua circunscrição, que dirá o membro da comunidade ...
Vivenciamos também experiências localizadas, em que líderes policiais resolvem montar, no bairro ou na cidade, um modelo próprio de
conselho comunitário, no qual, prevalecendo o ranço corporativista, se
busca excluir a outra Polícia estadual da co-gestão do mesmo.
Embora esse modelo possa até ser efetivo, numa visão imediatista,
apoiado pela comunidade, capaz de trazer benefícios ao policiamento,
meios materiais e prestígio a uma das Polícias, comete um "pecado original", que o acompanha desde a concepção: Opõe-se à cooperação entre
as Polícias, que é fator de modernidade, estratégia de Governo e único
caminho para se manter os índices de criminalidade em padrões
aceitáveis, pois, sem uma das Instituições presentes, não será possível ao
cidadão entender, exigir e cooperar com a efetiva realização do chamado
"ciclo completo de polícia". Integrar esses modelos ao do CONSEG é
também um exercício de habilidade, pelas resistências oferecidas.
Outro desafio é a insuficiente divulgação dos Conselhos, pois a
idéia é sólida e honesta, há pessoas desejosas de colaborar, mas o processo esbarra na falta de divulgação. As pessoas, muitas vezes, não conhecem o CONSEG e não sabem como viabilizar sua vocação comunitária.
Em reunião realizada no mês de julho do corrente com o Coordenador de
Comunicações do Gabinete do Governador, obtivemos a promessa de
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que o Executivo custeará uma campanha publicitária sobre os
CONSEGs, de abrangência estadual, bem como a produção de um vídeo
institucional.
Constitui um desafio a legislação insuficiente: Criados como uma
iniciativa modesta, norteados por uma legislação simples, os CONSEGs
cresceram e problemas, até então inimagináveis, passaram a exigir a
intervenção do Coordenador. Problemas que vão do questionamento do
processo eleitoral ao uso indevido do nome do CONSEG como balcão
de captação de clientes. De tribuna para autopromoção, da apologia da
· violência contra os criminosos a pessoas envolvidas em situações
embaraçosas, escândalos e processos criminais, que se recusam a abandonar cargo de diretoria nos CONSEGs.
Para adequar a legislação ao porte alcançado pelos Conselhos
Comunitários de Segurança, o Secretário designou o Grupo de Trabalho,
ao qual já me referi neste artigo, e que preparou uma proposta, hoje em
fase avançada de discussão, precedendo sua aprovação legal, e que tem
como principais vantagens:
1. Deixa clara a personalidade jurídica e destinação legal dos
CONSEGs;
2. Estabelece quais são os símbolos de uso exclusivo do CONSEG,
restrições ao emprego do nome "CONSEG", identificação de membros
do Conselho e previsão de seu correto uso;
3. Estabelece a estrutura básica para os Conselhos, limites de competência, direitos e deveres dos membros;
4. Regula o processo eleitoral dos CONSEGs;
5. Permite que os CONSEGs operem regularmente recursos patrimoniais e financeiros;
6. Fixa a participação dos escalões superiores da Polícia nos
CONSEGs; e
7. Trata da ética e disciplina, elenca as faltas, estipula rito de apuração e julgamento, comina sanções e prevê os recursos cabíveis.
Outro desafio é o treinamento do público interno para atuar adequadamente nos CONSEGs. Nesse sentido, Grupo de Trabalho nomeado pelo
Secretário da Segurança Pública em 1996 propôs, e a manifestação foi
acatada, uma série de esforços junto à área de ensino da Polícia, visando
preparar os alunos policiais para a adequada participação nos CONSEGs.
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Temos realizado palestras a cursos de formação e aperfeiçoamento e
o CONSEG passou a ser objeto de estudo na cadeira: "Polícia
Comunitária", ministrada nas Escolas de Polícia.
A partir de setembro de 1997, todos os Cadetes do 4º (e último)
Ano do Curso de Formação de Oficiais da Academia de Polícia Militar
do Barro Branco , futuros Oficiais da Polícia Militar, e os Alunos do
Curso de Formação Técnico - Profissional para Delegados de Polícia da
Academia de Polícia Civil "Professor Coriolano Nogueira Cobra", passarão a realizar, pelo menos, três estágios de visita a CONSEGs, para
constarem, na prática, a atuação de um líder policial nas relações com a
comunidade.
Para receber os estagiários, selecionamos trinta CONSEGs da
Capital que, em avaliação que fizemos conjuntamente com o Núcleo de
Estudos da Violência da USP, entendemos estarem aptos a contribuir
para transmitir ao futuro líder policial uma visão realista das potencialidade existentes em um CONSEG.
Ainda visando o treinamento de policiais e líderes comunitários,
realizaremos, no dia 09 de outubro, no Palácio dos Bandeirantes (sede do
Governo do Estado), o 6º Encontro Estadual dos CONSEGs, evento que
será aberto pelo Governador Mário Covas.
Reunindo delegações representantes de todos os Conselhos implantados no território paulista ( cerca de 1300 pessoas), o evento se destina
a transmitir ao público informações doutrinárias sobre os CONSEGs,
discutir o novo Regulamento e permitir a troca de experiências práticas e
a confraternização entre os participantes.
Entre fevereiro e setembro de 1998, realizaremos 9 Encontros
Regionais de CONSEGs no interior do Estado, em cidades estrategicamente posicionadas (pólos regionais) e 8 encontros na Capital e região
metropolitana, permitindo a discussão de temas mais localizados e o
estreitamento dos laços de cooperação entre os CONSEGs da mesma
região.
A responsabilidade pela organização dos eventos será solidariamente compartilhada pelos policiais de mais alta patente da região Delegado de Polícia e Comandante de Área da PM .
A expectativa que alimentamos é de que o número de CONSEGs
organizados, após a realização desses Encontros Regionais, atinja, numa
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primeira fase, 1.000 Conselhos operando regularmente em todo o território estadual.
8. CONCLUSÃO: O FUTURO

Os CONSEGs, a par de prosseguirem em sua atuação em benefício
de suas respectivas comunidades, serão estimulados a exercitarem, no
futuro, com maior intensidade, co~o reconheceu FERREIRA, seu poder
de mobilização da opinião pública, enveredando pela ação em áreas
estratégicas em que tem atuado em ritmo insuficiente; reforçando a auto
- estima dos policiais, fazendo-os sentir que a comunidade prestigia e
respeita o bom profissional da segurança; intensificando a realização de
campanhas de comunicação massiva, pela mídia, e dirigida ( palestras,
feiras, eventos, cursos, periódicos), visando reforçar os vínculos comunitários e a educação para a segurança.
A ativa participação nas reuniões não mais estará restrita ao líder
policial e a seus assessores diretos, mas se estenderá a fração de todos
os policiais disponíveis que prestam serviço na área, que deverão ser
designados a participar das reuniões, para ampliarem sua interação com
a comunidade. Para tanto, o ensino sobre CONSEGs, que hoje já está se
processando aos níveis básicos de formação, nas escolas de Polícia, deverá ser complementado pela realização de estágios, nos moldes dos que
começamos a realizar presentemente, para os futuros Delegados e
Oficiais.
Finalmente, no futuro, entendemos que os CONSEGs exercerão um
importante papel, oferecendo propostas aos legisladores, no intuito de
que as leis sejam aperfeiçoadas, visando reforçar o escudo legal, único
verdadeiramente eficiente e democrático, para proteger as pessoas de
atos de violência e assegurar progresso, bem-estar e qualidade de vida,
sobretudo, aos segmentos mais fragilizados da comunidade.
Estamos caminhando ...
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VII. A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO DIREITO PENAL MILITAR
NO BRASIL

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.

O direito penal militar, no Brasil, pode admitir quatro fases ou
períodos históricos, em sua evolução legislativa, a saber: colonial, imperial, república velha e estado novo; e contemporâneo.
1. O período colonial nasceu com as ordenações p011uguesas, em
especial as Filipinas, de 1603, e confirmadas em 1643, sob a regência de
Felipe I, de Portugal, e II, de Espanha. Era a incipiente legislação aplicada às tropas portuguesas aqui estacionadas. Não constituíam um corpo
ordenado de leis e se baseavam em disposições emanadas diretamente do
monarca reinante, tais como alvarás, cartas régias, provisões "d' El Rey"
e regulamentos draconianos e cruéis. Datam de 1.763 os famosos Artigos
de Guerra, do conde Lippe, nobre belga, naturalizado alemão; eram 29
artigos de natureza penal, altamente repressivos e cruéis, que continham
penas e castigo físicos e morais, até penas de morte. Entre as penas
infamantes, havia a degradação; lembre-se que Tiradentes, dentista e
alferes de cavalaria sofreu as duas modalidades, morto por enforcamento
e com a pena acessória de "infamação" até a 5ª geração ... Esse período
inicial se findou em 1º de abril de 1808, com a criação do 1º órgão judiciário militar do país, pomposamente denominado de Conselho Supremo
de Justiça Militar, o que foi feito através de edição de Dom João VI, que
recentemente se evadira de Portugal, fugindo das hostes de Napoleão
Bonaparte.
2. O período imperial coincide obviamente com a declaração de
independência do Brasil, por Dom Pedro I, em 7 de setembro de 1822.
Logo, a 25 de março de 1824, tivemos a 1ª constituinte brasileira, outorgada pelo imperador e , em termos de legislação penal o surgimento do
código criminal do Império, em 1830. No ano seguinte, 1831, tivemos a
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15 de dezembro, a criação pelo brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar, do
Corpo Policial Permanente, o embrião da atual Polícia Militar. A fase do
império teve escassa produção legislativa, no concernente às leis penais
militares; continuaram a viger os Artigos de Guerra de Lippe, que adentraram em pleno período republicano, somente revogados pelo código
penal da Armada, em 1891. Ainda no período imperial houve a edição da
lei nº 631, de 1851, sobre processo penal militar, a 1ª no gênero.
3. O período seguinte, da velha república e estado novo, teve início
com a promulgação da República, em 15 de novembro de 1889. Em 24
de fevereiro de 1891, a 1ª constituição republicana e, 7 de março desse
ano, o código penal da Armada, estendido ao exército, por decreto, em
1899. Surpreendentemente estava em vigor, por normas internas da
Marinha, a famosa "Lei da chibata", obviamente inconstitucional, daí
resultando a "revolta da Armada" de 1910, chefiada pelo cabo marinheiro João Cândido, do Corpo de Marinheiros da Armada. Em 10 de
novembro de 1937 teve início o estado novo, de Getúlio Vargas, de forte
influência fascista. Houve , nesse período, a criação do tribunal de segurança nacional, aumento da competência da justiça militar, a edição do
código penal comum, de 1940, do código penal militar em 1944 e a
edição de Leis especiais em "tempo de guerra", como a de nº 4766, de
1942 (decreto lei), que dispunha sobre os delitos cometidos durante a 2ª
guerra mundial. O código penal militar de 1944 dividia-se em parte geral
e parte especial, e esta em "crimes em tempo de paz" e "em tempo de
guerra", critério que continua a ser obedecido no código atual, 1969.
4. O período contemporâneo, vigente até nossos dias, iniciou-se
com a constituição de 18 de setembro de 1946, de feição democrática.
Com a eclosão do movimento militar revolucionário de 31 de março de
1964, a par de abundante legislação de cunho excepcional e ampliação
de conceitos decorrentes, tivemos a vigência do código penal militar de
1944 até a promulgação do atual código, outorgado pela junta militar em
21 de outubro de 1969, através do decreto lei nº 1001. Houve, então, no
Brasil, grande ampliação de competência da Justiça militar, federal e
estadual. No campo federal, da União, muitos delitos passaram à esfera
de competência da justiça castrense, em certos períodos, até crimes contra a economia popular, através de atos institucionais e atos complementares. No plano da Justiça militar estadual, a Emenda Constitucional
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nº 7, de 13 de abril de 1977, cognominado "pacote de abril", passou a
enquadrar, nesse campo os chamados "crimes de policiamento" ou "funcionais", praticados por policiais militares contra civis. Houve a revogação tácita da súmula 297, do STF, que considerava tais delitos de
"competência da justiça comum". Leis mais recentes, deste ano, passaram, no entanto a revigorar, esse entendimento; somente os delitos culposos, permanecendo na esfera judicial militar. No que concerne aos
crimes de "segurança nacional". Vige a lei federal nº 7170, de 14 de
dezembro de 1974, de competência da Justiça militar da união, ou seja,
do Superior Tribunal Militar e auditorias respectivas, com forte oposição
de juristas, advogados e estudiosos de certa tendência ideológica, que
contestam a constitucionalidade de tal diploma.
- Para dirimir dúvidas e firmar conceitos sobre o momentoso assunto, "crime militar e foro militar", é de todo conveniente ter em mente a
Exposição de Motivos" do código penal militar vigente, de autoria do
saudoso professor Luís Antônio da Gama e Silva, bem como leitura e
interpretação do Código de Processo Penal Militar - decreto lei nº 1002,
de 21 de outubro de 1969.
São Paulo, 25 de agosto de 1997
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VIII. LEGISLAÇÃO

a. DECRETO FEDERAL Nº 2.243, DE 3 DE JUNHO DE 1997
Dispõe sobre o Regulamento de Continências, Honras, Sinais de
Respeito e Cerimonial Militar das Forças Armadas.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º - Fica aprovado o Regulamento de Continências, Honras,
Sinais de Respeito e Cerimonial Militar das Forças Armadas, que a este
acompanha.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se os Decretos nº 88.513, de 13 de julho de 1983,
91.205, de 29 de abril de 1985, 91.653, de 16 de setembro de 1985, 95.909,
de 11 de abril de 1988, 96.037, de 12 de maio de 1988, 338, de 11 de novembro de 1991, 209, de 10 de setembro de 1991, e 818, de 7 de maio de 1993.
Brasília, 3 de junho de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
Fernando Henrique Cardoso
Benedito Onofre Bezerra Leonel

REGULAMENTO DE CONTINÊNCIAS, HONRAS, SINAIS DE
RESPEITO E CERIMONIAL MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS
TÍTULOI
Da Finalidade
Art. 1º - Este Regulamento tem por finalidade:
I - estabelecer as honras, as continências e os sinais de respeito que
os militares prestam a determinados símbolos nacionais e às autoridades
civis e militares;
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II - regular as normas de apresentação e de procedimento dos militares, bem como as formas de tratamento e a precedência entre os mesmos;
III - fixar as honras que constituem o Cerimonial Militar no que for
comum às Forças Armadas.
Parágrafo único - As prescrições deste Regulamento aplicam-se às
situações diárias da vida castrense, estando o militar de serviço ou não,
em área militar ou em sociedade, nas cerimônias e solenidades de
natureza militar ou cívica.

TÍTULO II
Dos Sinais de Respeito e da Continência
CAPÍTULO!
Generalidades
Art. 2º - Todo militar, em decorrência de sua condição, obrigações,
deveres, direitos e prerrogativas, estabelecidos em toda a legislação militar, deve tratar sempre:
I - com respeito e consideração os seus superiores hierárquicos,
como tributo à autoridade de que se acham investidos por lei;
II - com afeição e camaradagem os seus pares;
III - com bondade, dignidade e urbanidade os seus subordinados.
§ 1º - Todas as formas de saudação militar, os sinais de respeito e a
correção de atitudes caracterizam, em todas as circunstâncias de tempo e
lugar, o espírito de disciplina e de apreço existentes entre os integrantes
das Forças Armadas.
§ 2º - As demonstrações de respeito, cordialidade e consideração,
devidas entre os membros das Forças Armadas, também o são aos integrantes das Polícias Militares, dos Corpos de Bombeiros Militares e aos
Militares das Nações Estrangeiras.
Art. 3º - O militar manifesta respeito e apreço aos seus superiores,
pares e subordinados;
I - pela continência;
II - dirigindo-se a eles ou atendendo-os, de modo disciplinado;
III - observando a precedência hierárquica;
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IV - por outras demonstrações de deferência.
§ 1º - Os sinais regulamentares de respeito e de apreço entre os militares constituem reflexos adquiridos mediante cuidadosa instrução é
continuada exigência.
§ 2º - A espontaneidade e a correção dos sinais de respeito são
índices seguros do grau de disciplina das corporações militares e da educação moral e profissional dos seus componentes.
§ 3º - Os sinais de respeito e apreço são obrigatórios em todas as
situações, inclusive nos exercícios no terreno e em campanha.

CAPÍTULO II
Dos Sinais de Respeito
Art. 4º - Quando dois militares se deslocam juntos, o de menor
antigüidade dá a direita ao superior.
Parágrafo único - Se o deslocamento se fizer em via que tenha lado
interno e lado externo, o de menor antigüidade dá o lado interno ao superior.
Art. 5º - Quando os militares se deslocam em grupo, o mais antigo
fica no centro, distribuindo-se os demais, segundo suas precedências,
alternadamente à direita e à esquerda do mais antigo.
Art. 6º - Quando encontrar um superior num local de circulação, o
militar saúda-o e cede-lhe o melhor lugar.
§ 1º - Se o local de circulação for estreito e o militar for praça, franqueia a passagem ao superior, faz alto e permanece de frente para ele.
§ 2º - Na entrada de uma porta, o militar franqueia-a ao superior, se
estiver fechada, abre-a, dando passagem ao superior e toma a fechá-la
depois.
Art. 7º - Em local público onde estiver sendo realizada solenidade
cívico-militar, bem como em reuniões sociais, o militar cumprimenta,
tão logo lhe seja possível, seus superiores hierárquicos.
Parágrafo único - Havendo dificuldade para aproximar-se dos superiores hierárquicos, o cumprimento deve ser feito mediante um movimento de cabeça.
Art. 8º - Para falar a um superior, o militar emprega sempre o tratamento "Senhor" ou "Senhora".
§ 1º - Para falar, formalmente, a um Oficial-General o tratamento é
"Vossa Excelência", "Senhor General", "Senhor Almirante" ou "Senhor
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Brigadeiro", conforme o caso. Nas relações correntes de serviço, no
entanto, é admitido o tratamento de "Senhor".
§ 2º - Para falar, formalmente, ao Comandante, Diretor ou Chefe de
Organização Militar, o tratamento é "Senhor Comandante", "Senhor
Diretor", "Senhor Chefe", conforme o caso, nas relações correntes de
serviço, é admitido o tratamento de "Comandante", "Diretor" ou
"Chefe".
§ 3º - No mesmo posto ou graduação, poderá ser empregado o tratamento "você", respeitadas as tradições e peculiaridade de cada Força
Armada.
Art. 9º - Para falar a um mais moderno, o superior emprega o tratamento "você".
Art. 10 - Todo militar, quando for chamado por um superior, deve
atendê-lo o mais rápido possível, apressando o passo quando em deslocamento.
Art. 11 - Nos refeitórios, os oficiais observam, em princípio, as
seguintes prescrições:
I - aguardam, para se sentarem à mesa, a chegada do Comandante,
Diretor ou Chefe, ou da mais alta autoridade prevista para a refeição;
II - caso a referida autoridade não possa comparecer à hora marcada
para o início da refeição, esta é iniciada sem a sua presença; à sua chegada, a refeição não é interrompida, levantando-se apenas os oficiais que
tenham assento à mesa daquela autoridade;
III - ao terminar a refeição, cada oficial levanta-se e pede permissão
ao mais antigo para retirar-se do recinto, podendo ser delegada ao mais
antigo de cada mesa a autorização para concedê-la;
IV - o oficial que se atrasar para a refeição deve apresentar-se à
maior autoridade presente e pedir permissão para sentar-se;
V - caso a maior autoridade presente se retire antes que os oficiais
tenham terminado a refeição, apenas se levantam os que tenham assento
à sua mesa.
§ 1º - Os refeitórios de grande freqüência e os utilizados por oficiais
de diversas Organização Militar podem ser regidos por disposições
específicas.
§ 2º - Nos refeitórios de suboficiais, subtenentes e sargentos, deve
ser observado procedimento análogo ao dos oficiais.

84

Revista A FORÇA POLICIAL

São Paulo

nº 16

out./nov./dez. 1997

Art. 12 - Nos ranchos de praças, ao neles entrar o Comandante,
Diretor ou Chefe da Organização Militar ou outra autoridade superior, a
praça de serviço, o militar mais antigo presente ou o que primeiro avistar
aquela autoridade comanda: "Rancho Atenção!" e anuncia a função de
quem chega; as praças, sem se levantarem e sem interromperem a
refeição, suspendem toda a conversação, até que seja dado o comando de
"À vontade".
Art. 13 - Sempre que um militar precisar sentar-se ao lado de um
superior, deve solicitar-lhe a permissão.
CAPÍTULO III
Da Continência

Art. 14 - A continência é a saudação prestada pelo militar e pode ser
individual ou da tropa.
§ 1º - A continência é impessoal; visa a autoridade e não a pessoa.
§ 2º - A continência parte sempre do militar de menor precedência
hierárquica; em igualdade de posto ou graduação, quando ocorrer dúvida
sobre qual o de menor precedência, deve ser executada simultaneamente.
§ 3º - Todo militar deve, obrigatoriamente, retribuir a continência
que lhe é prestada; se uniformizado, presta a continência individual; se
em trajes civis, responde-a com um movimento de cabeça, com um
cumprimento verbal ou descobrindo-se, caso esteja de chapéu.
Art. 15 - Têm direito a continência:
I - a Bandeira Nacional;
a) ao ser hasteada ou arriada diariamente em cerimônia militar ou
cívica;
b) por ocasião da cerimônia de incorporação ou desincorporação,
nas formaturas;
c) quando conduzida por tropa ou por contingente de Organização
Militar;
d) quando conduzida em marcha, desfile ou cortejo, acompanhada
por guarda ou por organização civil, em cerimônia cívica;
e) quando, no período compreendido entre 08:00 horas e o pôr-dosol, um militar entra a bordo de um navio de guerra ou dele sai, ou,
quando na situação de "embarcado", avista-a ao entrar a bordo pela
primeira vez, ou ao sair pela última vez;
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II - o Hino Nacional, quando executado em solenidade militar ou
cívica;
III - o Presidente da República;
IV - o Vice-Presidente da República;
V - o Presidente do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do
Supremo Tribunal Federal;
VI - os Ministros de Estado;
VII - os Governadores de Estado, de Territórios Federais, e do
Distrito Federal, nos respectivos territórios, ou em qualquer parte do País
em visita de caráter oficial;
VIII - os Ministros do Superior Tribunal Militar;
IX - os militares da ativa das Forças Armadas, mesmo em traje
civil; neste último caso, quando for obrigatório o seu reconhecimento em
função do cargo que exerce ou, para os demais militares, quando reconhecidos ou identificados;
X - os militares da reserva ou reformados, quando reconhecidos ou
identificados;
XI - a tropa quando formada;
XII - as Bandeiras e os Hinos das Nações Estrangeiras, casos dos
incisos I e II deste artigo;
XIII - as autoridades civis estrangeiras, correspondentes às constantes dos incisos III a VIII deste artigo, quando em visita de caráter oficial;
XIV - os militares das Forças Armadas estrangeiras, quando uniformizados e, se em trajes civis, quando reconhecidos ou identificados;
XV - os integrantes das Polícias Militares e dos Corpos de
Bombeiros Militares, Corporações consideradas forças auxiliares e reserva do Exército.
Art. 16 - O aperto de mão é uma forma de cumprimento que o superior pode conceder ao mais moderno.
Parágrafo único - O militar não deve tomar a iniciativa de estender
a mão para cumprimentar o superior, mas se este o fizer, não pode se
recusar ao cumprimento.
Art. 17 - O militar deve responder com saudação análoga quando,
ao cumprimentar o superior, este, além de retribuir a continência, fizer
uma saudação verbal.
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SEÇÃOI
Do Procedimento Normal
Art. 18 - A continência individual é a forma de saudação que o militar isolado, quando uniformizado, com ou sem cobertura, deve aos símbolos, às autoridades e à tropa formada, conforme estabelecido no artigo

15.
§ 1º - A continência individual é, ainda, a forma pela qual militares
se saúdam mutuamente, ou pela qual o superior responde saudação de
um mais moderno.
§ 2º - A continência individual é devida a qualquer hora do dia ou
da noite, só podendo ser dispensada nas situações especiais regulamentadas por cada Força Armada.
§ 3º - Quando em trajes civis, o militar assume as seguintes atitudes:
I - nas cerimônias de hasteamento ou arriamento da Bandeira, nas
ocasiões em que esta se, apresentar em marcha ou cortejo, assim como
durante a execução do Hino Nacional, o militar deve tomar atitude de
respeito, de pé e em silêncio, com a cabeça descoberta;
II - nas demais situações, se estiver de cobertura, descobre-se e
assume atitude respeitosa;
III - ao encontrar um superior fora da Organização Militar, o subordinado faz a saudação com um cumprimento verbal, de acordo com as
convenções sociais.
Art. 19 - São elementos essenciais da continência individual: a atitude, o gesto e a duração, variáveis conforme a situação dos executantes:
I - atitude - postura marcial e comportamento respeitoso e adequado
às circunstâncias e ao ambiente;
II - gesto - conjunto de movimento do corpo, braços e mãos, com
ou sem armas;
III - duração - o tempo durante o qual o militar assume a atitude e
executa o gesto acima referido.
Art. 20 - O militar, desarmado, ou armado de revólver ou pistola, de
sabre-baioneta ou espada embainhada, faz a continência individual de
acordo com as seguintes regras:
I - mais moderno parado e superior deslocando-se:
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a) posição de sentido, frente voltada para a direção perpendicular à
do deslocamento do superior;
b) com cobertura: em movimento enérgico, leva a mão direita ao
lado da cobertura, tocando com a falangeta do indicador a borda da pala,
um pouco adiante do botão da jugular, ou lugar correspondente, se a
cobertura não tiver pala ou jugular; a mão no prolongamento do antebraço, com a palma voltada para o rosto e com os dedos unidos e distendidos; o braço sensivelmente horizontal, formando um ângulo de 45º
com a linha dos ombros; olhar franco e naturalmente voltado para o
superior. Para desfazer a continência, baixa a mão em movimento enérgico, voltando à posição de sentido;
c) sem cobertura: em movimento enérgico, leva a mão direita ao
lado direito da fronte, procedendo similarmente ao descrito na alínea b ),
no que couber;
d) a continência é feita quando o superior atinge a distância de três
passos do mais moderno e desfeita quando o superior ultrapassa o mais
moderno de um passo;
II - mais moderno deslocando-se e superior parado, ou deslocandose em sentido contrário:
- se está se deslocando em passo normal, o mais moderno mantém o
passo e a direção do deslocamento; se em acelerado ou correndo, toma o
passo normal, não cessa o movimento normal do braço esquerdo; a continência é feita a três passos do superior, como prescrito no inciso I,
alíneas b) e c), encarando-o com movimento vivo de cabeça; ao passar
por este, o mais moderno volta a olhar em frente e desfaz a continência;
III - mais moderno e superior deslocando-se em direções convergentes:
- o mais moderno dá precedência de passagem ao superior e faz a
continência como prescreve o inciso I, alíneas b) e c ), sem tomar a
posição de sentido;
IV mais moderno, deslocando-se, alcança e ultrapassa o superior
que se desloca no mesmo sentido:
- o mais moderno, ao chegar ao lado do superior, faz-lhe a continência como prescrito no inciso I, alíneas b) e c ), e o encara com vivo movimento de cabeça; após três passos, volta a olhar em frente e desfaz a
continência;
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V mais moderno deslocando-se, é alcançado e ultrapassado por
superior que se desloca no mesmo sentido:
- o mais moderno, ao ser alcançado pelo superior, faz-lhe a continência, como prescrito no inciso I, alíneas b) e c ), desfazendo-a depois
que o superior tiver se afastado um passo;
VI em igualdade de posto ou graduação, a continência é feita no
momento em que os militares passam um pelo outro ou se defrontam.
Art. 21 O militar armado de espada desembainhada faz a continência individual, tomando a posição de sentido e em seguida perfilando a
espada.
Parágrafo único Na continência aos símbolos e autoridades mencionadas nos incisos Ia VIII e XII do Art .. 15 e a oficiais-generais, abate
a espada.
Art. 22 O militar, quando tiver as duas mãos ocupadas, faz a continência individual tomando. a. posição de s~ntido, frente voltada para a
direção perpendicular à do deslocamento do superior.
§ 1º - Quando apenas uma das mãos estiver ocupada, a mão direita
deve estar livre para executar a continência.
§ 2º - O militar em deslocamento, quando não puder corresponder à
continência por estar com as mãos ocupadas, faz vivo movimento de
cabeça.
Art. 23 O militar, isolado, armado de metralhadora de mão, fuzil ou
arma semelhante faz continência da seguinte forma:
I quando estiver se deslocando:
a) leva a arma à posição de "Ombro Arma", à passagem do superior
hierárquico;
b) à passagem de tropa formada, faz alto, volta-se para a tropa e
leva a arma à posição de "Ombro Arma";
c) com a arma a tiracolo ou em bandoleira, toma a posição de sentido, com sua frente voltada para a direção perpendicular à do deslocamento do superior.
II quando estiver parado:
a) na continência aos símbolos e autoridades mencionadas nos
incisos I a VIII do art. 15 e a oficiais-generais, faz "Apresentar Arma";
b) para os demais militares, faz "Ombro Arma";
c) à passagem da tropa formada, leva à posição de "Ombro Arma";
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d) com a arma a tiracolo ou em bandoleira, toma apenas a posição
de sentido.
Art. 24 Todo militar faz alto para a continência à Bandeira
Nacional, ao Hino Nacional e ao Presidente da República.
§ 1º - Quando o Hino Nacional for tocado em cerimônia religiosa, o
militar participante da cerimônia não faz a continência individual, permanecendo em atitude de respeito.
§ 2º - Quando o Hino Nacional for cantado, a tropa ou militar presente não faz a continência, nem durante a sua introdução, permanecendo na posição de "sentido" até o final de sua execução.
Art. 25 Ao fazer a continência ao Hino Nacional, o militar volta-se
para a direção de onde vem a música, conservando-se nessa atitude
enquanto durar sua execução.
§ 1º - Quando o Hino Nacional for tocado em cerimônia à Bandeira
ou ao Presidente da República, o militar volta-se para a Bandeira ou para
o Presidente da República.
§ 2º - Quando o Hino Nacional for tocado em cerimônia militar ou
cívica, realizada em ambiente fechado, o militar volta-se para o principal
local da cerimônia e faz a continência como estipulado no inciso I do art.
20 ou nos Artigos 22 ou 23, conforme o caso.
Art. 26 Ao fazer a continência para a Bandeira Nacional integrante
de tropa formada e parada, todo militar que se desloca, faz alto, vira-se
para ela e faz a continência individual, retomando, em seguida, o seu
deslocamento; a autoridade passando em revista à tropa observa o
mesmo procedimento.
Art. 27 No interior das Organizações Militares, a praça faz alto para
a continência a Tenentes-Brigadeiros e às autoridades enumeradas nos
incisos III a VIII, inclusive, do art. 15.
Art. 28 O Comandante, Chefe ou Diretor de Organização Militar
tem, diariamente, direito à continência prevista no artigo anterior, na
primeira vez que for encontrado pelas suas praças subordinadas, no interior de sua organização.
Art. 29 Os militares em serviço policial ou de segurança poderão
ser dispensados dos procedimentos sobre continência individual constantes deste Regulamento.
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SEÇÃO II
Do Procedimento em Outras Situações
Art. 30 O militar em um veículo, exceto bicicleta, motocicleta ou
similar, procede da seguinte forma:
I com o veículo parado, tanto o condutor como o passageiro fazem
a continência individual sem se levantarem;
II com o veículo em movimento, somente o passageiro faz a continência individual.
§ 1º - Por ocasião da cerimônia da Bandeira ou da execução do Hino
Nacional, se no interior de uma Organização Militar, tanto o condutor
como o passageiro saltam do veículo e fazem a continência individual; se
em via pública, procedem do mesmo modo, sempre que viável.
§ 2º - Nos deslocamentos de elementos transportados por viaturas,
só o Comandante e o Chefe de cada viatura fazem a continência individual. Os militares transportados tomam postura correta e imóvel enquanto durar a continência do Chefe da viatura.
Art. 31 O militar isolado presta a continência à tropa da seguinte
forma:
I tropa em deslocamento e militar parado:
a) militar a pé qualquer que seja seu posto ou graduação, volta-se
para a tropa, toma posição de "Sentido" e permanece nessa atitude
durante a passagem da tropa, fazendo a continência individual para a
Bandeira Nacional e, se for mais antigo do que o Comandante da tropa,
corresponde à continência que lhe é prestada; caso contrário, faz a continência individual ao Comandante da tropa e a todos os militares em
comando de frações constituídas que lhe sejam hierarquicamente iguais
ou superiores;
b) militar em viatura estacionada desembarca e procede de acordo
com o estipulado na alínea anterior;
II tropa em deslocamento e militar em movimento, a pé ou em
veículo:
- o militar, sendo superior hierárquico ao Comandante da tropa,
pára, volta-se para esta e responde à continência que lhe é prestada; caso
contrário, pára, volta-se para aquela e faz a continência individual ao
Comandante da tropa e a todos os militares em comando de frações
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constituídas que lhe sejam hierarquicamente iguais ou superiores; para o
cumprimento à Bandeira Nacional, o militar a pé pára e faz a continência
individual; se no interior de veículo, faz a continência individual sem
desembarcar;
III tropa em forma e parada, e militar em movimento:
- procede como descrito no inciso anterior, parando apenas para o
cumprimento à Bandeira Nacional.
Art. 32 O oficial ao entrar em uma Organização Militar, em princípio, deve ser conduzido ao seu Comandante, Chefe ou Diretor, ou, conforme as peculiaridades e os procedimentos específicos de cada Força
Armada, à autoridade militar da Organização para isso designada, a fim
de participar os motivos de sua ida àquele estabelecimento. Terminada a
missão ou o fim que ali o levou, deve, antes de se retirar, despedir-se
daquela autoridade.
§ 1º - Nos estabelecimentos ou repartições militares onde essa apresentação não seja possível; deve o militar apresentar-se ou dirigir-se ao
de maior posto ou graduação presente, ao qual participará o motivo de
sua presença.
§ 2º - Quando o visitante for do mesmo posto ou de posto superior ao
do Comandante, Diretor ou Chefe, é conduzido ao Gabinete ou Câmara do
mesmo, que o recebe e o ouve sobre o motivo de sua presença.
§ 3º - A praça, em situação idêntica, apresenta-se ao Oficial-de-Dia
ou de Serviço, ou a quem lhe corresponder, tanto na chegada quanto na
saída.
§ 4º - O disposto neste artigo e seus parágrafos não se aplica às
organizações médico-militares, exceto se o militar estiver em visita de
serviço.
Art. 33 Procedimento do militar em outras situações:
I o mais moderno , quando a cavalo, se o superior estiver a pé, deve
passar por este ao passo; se ambos estiverem a cavalo, não pode cruzar
com aquele em andadura superior; marchando no mesmo sentido, ultrapassa o superior depois de lhe pedir autorização; em todos os casos, a continência é feita com prescrita no inciso II do Art. 20 deste regulamento.
II o militar a cavalo apeia para falar com o superior a pé, salvo se
este estiver em nível mais elevado (palanque, arquibancada, picadeiro,
ou similar) ou ordem em contrário.
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III se o militar está em bicicleta ou motocicleta, deverá passar pelo
superior em marcha moderada, concentrando a atenção na condução do
veículo;
IV o portador de uma mensagem, qualquer que seja o meio de transporte empregado, não modifica a sua velocidade de marcha ao cruzar ou
passar por um superior e informa em voz alta "serviço urgente";
V a pé, conduzido ou segurando cavalo, o militar faz a continência
como prescrito no Art. 22.
VI quando um militar entra em um recinto público, percorre com o
olhar o local para verificar se há algum superior presente; se houver, o
militar, do lugar em que está, faz-lhe a continência;
VII quando um superior entra em um recinto público, o mais moderno que aí está levanta-se ao avistá-lo e faz-lhe a continência;
VIII quando militares se encontrarem em reuniões sociais, festas
militares, competições desportivas ou em viagens, devem apresentar-se
mutuamente, declinando posto e nome, partindo essa apresentação do de
menor hierarquia;
IX seja qual for o caráter oficial ou particular da solenidade ou
reunião, deve o militar, obrigatoriamente, apresentar-se ao superior de
maior hierarquia presente, e ao de maior posto entre os oficiais presentes
de sua Organização Militar;
X quando dois ou mais militares, em grupo, encontram-se com outros
militares, todos fazem a continência individual como se estivessem isolados.
Art. 34. Todo militar é obrigado a reconhecer o Presidente e o VicePresidente da República, o Ministro da sua Força, os Comandantes,
Chefes ou Diretores da cadeia de comando a que pertencer a sua organização e os oficiais de sua Organização Militar.
§ 1º - Os oficiais são obrigados a reconhecer também os Ministros
Militares, assim como os Chefes dos Estados-Maiores de suas respectivas Forças.
§ 2º - Todo militar deve saber identificar as insígnias dos postos e
graduações das Forças Armadas.
Art .. 35 - O militar fardado descobre-se ao entrar em um recinto
coberto.
§ 1º - O militar fardado descobre-se, ainda, nas reuniões sociais, nos
funerais, nos cultos religiosos e ao entrar em templos ou participar de
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atos em que este procedimento seja pertinente, sendo-lhe dispensada,
neste casos, a obrigatoriedade da prestação da continência.
§ 2º - A prescrição do "caput" deste artigo não se aplica aos militares armados de metralhadora de mão, fuzil ou arma semelhante ou
aos militares em serviço de policiamento, escolta ou guarda.
Art. 36 Para saudar os civis de suas relações, o militar fardado não
se descobre, cumprimentando-os pela continência, pelo aperto de mão ou
com aceno de cabeça.
Parágrafo único Ao se dirigir a uma senhora para cumprimentá-la, o
militar fardado, exceto se do sexo feminino, descobre-se, colocando a
cobertura sob o braço esquerdo; se estiver desarmado e, de luvas,
descalça a luva da mão direita e aguarda que a senhora lhe estenda a mão.
Art. 37 O militar armado de espada, durante solenidades militar,
não descalça as luvas, salvo ordem em contrário.
Art. 38 Nos refeitórios das Organizações Militares, a maior autoridade presente ocupa o lugar de honra.
Art. 39 Nos banquetes, o lugar de honra situa-se, geralmente, no
centro, do lado maior da mesa principal.
§ 1º - Se o banquete é oferecido a determinada autoridade, deve sentar-se ao seu lado direito o Comandante da Organização Militar responsável pela homenagem; os outros lugares são ocupados pelos demais participantes, segundo esquema previamente dado a conhecer aos mesmos.
§ 2º - Em banquetes onde haja mesa plena, o homenageante deve
sentar-se em frente ao homenageado.
Art. 40 Em embarcação, viatura ou aeronave militar, o mais antigo
é o último a embarcar e o primeiro a desembarcar.
§ 1º - Em se tratando de transporte de pessoal, a licença para início
do deslocamento é prerrogativa do mais antigo presente.
§ 2º - Tais disposições não se aplicam a situações operacionais,
quando devem ser obedecidos os Planos e Ordens a elas ligados.

CAPÍTULO IV
Da Apresentação
Art. 41 O militar, para se apresentar a um superior, aproxima-se
deste até a distância do aperto de mão; toma a posição de "Sentido", faz
a continência individual como prescrita neste Regulamento e diz, em voz
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claramente audível, seu grau hierárquico, nome de guerra e Organização
Militar a que pertence, ou função que exerce, se estiver no interior de sua
Organização Militar; desfaz a continência, diz o motivo da apresentação,
permanecendo na posição de "Sentido" até que lhe seja autorizado tomar
a posição de "Descansar" ou de "À Vontade".
§ 1º - Se o superior estiver em seu Gabinete de trabalho ou outro
local coberto, o militar sem arma ou armado de revólver, pistola ou espada embainhada tira a cobertura com a mão direita. Em se tratando de
boné ou capacete, coloca-o debaixo do braço esquerdo com o interior
voltado para o corpo e a jugular para a frente; se de boina ou gorro com
pala, empunha-o com a mão esquerda, de tal modo que sua copa fique
para fora e a sua parte anterior voltada para a frente. Em seguida, faz a
continência individual e procede à apresentação.
§ 2º - Caso esteja armado de espada desembainhada, fuzil ou
metralhadora de mão, o militar faz alto à distância de dois passos do
superior e executa o "Perfilar Espada" ou "Ombro Arma", conforme o
caso, permanecendo nessa posição mesmo após correspondida a
saudação; se o superior for Tenentes-Brigadeiros ou autoridade superior,
o militar executa o manejo de "Apresentar Arma", passando, em seguida, à posição de "Perfilar Espada" ou "Ombro Arma", conforme o caso,
logo após correspondida a saudação.
§ 3º - Em locais cobertos, o militar armado nas condições previstas
no parágrafo anterior, para se apresentar ao superior, apenas toma a
posição de "Sentido".
Art. 42 Para se retirar da presença de um superior, o militar faz-lhe a
continência individual, idêntica à da apresentação, e pede permissão para
se retirar; concedida a permissão, o oficial retira-se normalmente, e a
praça, depois de fazer "Meia Volta", rompe a marcha com o pé esquerdo.
CAPÍTULO V
Da Continência da Tropa
Seção I
Generalidades

Art. 43 Têm direito à continência da tropa os símbolos e autoridades relacionadas nos incisos Ia IX e XI a XIV do artigo 15.
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§ 1º Os oficiais da reserva ou reformados e os militares estrangeiros
só têm direito à continência da tropa quando uniformizados.
§ 2º Às autoridades estrangeiras, civis e militares, são prestadas as
continências conferidas às autoridades brasileiras equivalentes.
Art. 44. Para efeito de continência, considera-se tropa a reunião de
dois ou mais militares devidamente comandados.
Art. 45. Aos Ministros de Estado, aos Governadores de Estado e do
Distrito Federal e aos Ministros do Superior Tribunal Militar, são
prestadas as continências previstas para Almirante-de-Esquadra,
General-de-Exército ou Tenente-Brigadeiro.
Parágrafo único. Os Ministro da Marinha, Exército, Aeronáutica,
Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, Ministro do Superior Tribunal
Militar, Chefe da Casa Militar da Presidência da Presidência da República,
nesta ordem, terão lugar de destaque nas solenidades cívico-militares.
Art. 46. Aos Governadores de Territórios Federais são prestadas as
continências previstas para Contra-Almirante, General-de-Brigada ou
Brigadeiro.
Art. 47. O oficial que exerce função do posto superior ao seu, tem
direito à continência desse posto apenas na Organização Militar onde a
exerce e nas que lhe são subordinadas.
Art. 48. Nos exercícios de marcha, inclusive nos altos, a tropa não
presta continência; nos exercícios de estacionamento, procede de acordo
com o estipulado nas Seções II e III deste Capítulo.
Art. 49. A partir do escalão subunidade, inclusive, toda tropa
Armada que não conduzir Bandeira, ao regressar ao Quartel, de volta de
exercício externo de duração igual ou superior a 8 (oito) horas, e após as
marchas, presta continência ao terreno antes de sair de forma.
§ 1º A voz de comando para essa continência é "Em continência ao
terreno - Apresentar Arma!".
§ 2º Os militares não integrantes da formatura fazem a continência
individual.
§ 3º Por ocasião da Parada Diária, a tropa e os militares não integrantes da formatura prestam a "Continência ao Terreno", na forma
estipulada pelos parágrafos 1º e 2º deste artigo.
§ 4º Estas disposições poderão ser ajustadas às peculiaridades de
cada Força Armada.
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Art. 50. A continência de uma tropa para outra está relacionada à
situação de conduzirem, ou não, a Bandeira Nacional e ao grau
hierárquico dos respectivos comandantes.
Parágrafo único. Na continência, toma-se como ponto de referência,
para início da saudação, a Bandeira Nacional ou a testa da formatura,
caso a tropa não conduza Bandeira.
Art. 51. No período compreendido entre o arriar da Bandeira e o
toque de alvorada no dia seguinte, a tropa apenas presta continência à
Bandeira Nacional, ao Hino Nacional, ao Presidente da República, às
bandeiras e hinos de outras nações e a outra tropa.
Parágrafo único. Excetuam-se as guardas de honra que prestam continência à autoridade a que a homenagem se destina.

SEÇÃO II
Da Continência da Tropa a Pé Firme
Art. 52. A tropa em forma e parada, à passagem de outra tropa,
volta-se para ela e toma a posição de sentido.
Parágrafo único. Se a tropa que passa conduz Bandeira, ou se seu
Comandante for de posto superior ao Comandante da tropa em forma e
parada, esta lhe presta a continência indicada no art. 53; quando, do
mesmo posto e a tropa que passa não conduz Bandeira, apenas os
Comandantes fazem a continência.
Art. 53 Uma tropa a pé firme presta continência aos símbolos, às
autoridades e a outra tropa formada, nas condições mencionadas no art.
15, executando os seguintes comandos:
I - na continência a oficial subalterno e intermediário:
"Sentido!"
na continência a oficial - superior:
"Sentido! Ombro Arma!"
na continência aos símbolos e autoridades mencionadas nos incisos I
a VIII do art. 15, a Oficiais-Generais ou autoridades equivalentes:
"Sentido! Ombro Arma! Apresentar Arma! Olhar a Direita (Esquerda)!".
§ 1º Para Oficial - General estrangeiro, só é prestada a continência
em caso de visita oficial.
§ 2º No caso de tropa desarmada, ao comando de "Apresentar
Arma!" todos os seus integrantes fazem continência individual e adesfazem ao comando de "Descansar Arma!".
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§ 3º Os Comandos são dados a toque de corneta ou clarim até o
escalão Unidade, e á viva voz, no escalão Subunidade; os Comandantes
de pelotão (seção) ou de elementos inferiores só comandam a continência
quando sua tropa não estiver enquadrada em subunidade; nas formações
emassadas, não são dados comandos nos escalões inferiores a Unidade.
§ 4º Em formação não emassada, os comandos a toque de corneta
ou clarim são dados sem a nota de execução, sendo desde logo executados pelo Comandante e pelo porta-símbolo da Unidade; a banda é
comandada à viva voz pelo respectivo mestre; o estado-maior, pelo oficial mais antigo; a Guarda-Bandeira, pelo oficial Porta-Bandeira.
§ 5º Os comandos são dados de forma a serem executados quando a
autoridade ou a Bandeira atingir a distância de dez passos da tropa que
presta a continência.
§. 6º A continência é desfeita aos comandos de "Olhar em Frente!",
"Ombro Arma!", "Descansar Arma!" e "Descansar!", conforme o caso,
dados pelos mesmo elementos que comandaram sua execução e logo que
a autoridade ou a Bandeira tenha ultrapassado de cinco passos a tropa
que presta a continência.
§ 7º As Bandas de Música ou Corneteiros ou clarins e Tambores
permanecem em silêncio, a menos que se tratem de honras militares
prestadas pela tropa, ou de cerimônia militar de que a tropa participe.
Art. 54. A tropa mecanizada, motorizada ou blindada presta continência da seguinte forma:
I - estando o pessoal embarcado, o comandante e os oficiais que
exercem comando até o escalão pelotão, inclusive, levantam-se e fazem
a continência; se não for possível tornarem a posição em pé no veículo,
fazem a continência na posição em que se encontram; os demais oficiais
fazem, sentados, a continência individual, e as praças conservam-se sentadas, olhando à frente, sem prestar continência.
II - estando o pessoal desembarcado, procede da mesma maneira
como na tropa a pé firme, formado à frente das viaturas.
Parágrafo único. Quando o pessoal estiver embarcado e os motores
das viaturas desligados, o Comandante desembarca para prestar a continência; os demais militares procedem como no inicio I.
Art. 55. À autoridade civil ou militar estrangeira, que passar revista
à tropa postada em honra, são prestados esclarecimentos relativos ao
modo de proceder.
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SEÇÃO III
Da Continência da 'Tropa em deslocamento
Art. 56. A tropa em deslocamento faz continência aos símbolos, às
autoridades e a outra formada, relacionadas nos incisos I, III a IX e XI a
XV do Art. 15, observado o disposto pelo Art. 58, executando os
seguintes comando:
I - "Sentido! - Em continência à Direita (Esquerda)!", repetido por
todas as unidades, até o escalão batalhão, inclusive;
II - os Comandantes de Subunidades, ao atingirem a distância de
vinte passos da autoridade ou da Bandeira, dão a voz de: "Companhia
Sentido! Em continência à Direita (Esquerda)!",
III - os Comandantes de pelotão (seção), à distância de dez passos da
autoridade ou da Bandeira, dão a voz de: "Pelotão (Seção) Sentido! Olhar
à Direita (Esquerda)!", logo que a testa do pelotão (seção) tenha ultrapassado de dez passos a autoridade ou a Bandeira, seu Comandante, independente de ordem superior, comanda "Pelotão (Seção) Olhar em Frente!".
§ 1º Nas formações emassadas de batalhão e de companhia, só é
dado o comando execução da continência - "Batalhão ( Companhia)
Sentido! - Olhar à Direita (Esquerda)!", por toque de cometa ou à viva
voz dos respectivos comandantes.
§ 2º Durante a execução da continência, são observadas as
seguintes prescrições:
a) a Bandeira não é desfraldada, exceto para outra Bandeira; a
Guarda-Bandeira não olha para a direita (esquerda);
b) o estandarte não é abatido, exceto para a Bandeira Nacional, o
Hino Nacional ou o Presidente da República;
c) os oficiais de espada desembainhada , no comando de pelotão
(Seção), perfilam espada e não olham para a direta (esquerda);
d) os oficiais sem espada ou com ela embainhada, fazem a continência individual sem olhar para a direita (esquerda), exceto o
Comandante da fração;
e) o Porta-Bandeira, quando em viatura, levanta-se, e a Guarda permanece sentada;
f) os oficiais em viaturas, inclusive Comandante de unidades e subunidades, fazem a continência sentados sem olhar para direita (esquerda);
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g) os músicos, corneteiros e tamboreiros , condutores, porta-símbolos e porta-flâmulas, os homens da coluna da direita (esquerda) e os da
fileira da frente, não olham para a direita (esquerda), e, se sentados, não
se levantam.
Art. 57. Na continência a outra tropa, procede-se da seguinte forma:
I - se as duas tropas não conduzem a Bandeira Nacional, a continência é iniciada pela tropa cujo Comandante for de menor hierarquia; caso
de igual hierarquia, a continência deverá ser feita por ambas as tropas;
II - se apenas uma tropa conduz a Bandeira Nacional, a continência é
prestada à Bandeira, independente da hierarquia dos Comandantes das
tropas;
III - se as duas tropas conduzem a Bandeira Nacional, a continência
é prestada por ambas, independente da hierarquia de seus comandantes.
Art. 58. A tropa em deslocamento faz alto para a continência ao
Hino Nacional e aos Hinos das Nações Estrangeiras, quando executados
em solenidade militar ou cívica.
Art. 59. A tropa em deslocamento no passo acelerado ou sem
cadência faz continência às autoridades e a outra tropa formada, relacionadas nos incisos III a IX, XI, e XIII a XV do Art. 15, ao comando
de "Batalhão (Companhia, Pelotão, Seção) Atenção!", dado pelos
respectivos comandantes.
Parágrafo único. Para a continência à Bandeira Nacional e às
Bandeiras das Nações Estrangeiras, a tropa em deslocamento no passo
acelerado ou sem cadência retoma o passo acelerado ou sem cadência
retoma o passo ordinário e procede como descrito no Art. 56.

SEÇÃO IV
Da Continência da Tropa em Desfile
Art. 60. Desfile é a passagem da tropa diante da Bandeira Nacional
ou da maior autoridade presente a uma cerimônia a fim de lhe prestar
homenagem.
Art. 61. A tropa em desfile faz continência à Bandeira ou à maior
autoridade presente à cerimônia, obedecendo às seguintes prescrições:
I - a trinta passos aquém do homenageado, é dado o toque de
"Sentido! - Em continência à Direita (Esquerda)!", sendo repetido até o
escalão batalhão, inclusive ( esse toque serve apenas para alertar a tropa);
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II - a vinte passos aquém do homenageado:
a) os Comandante de unidade e subunidade, em viaturas, levantam-se;
b) os Comandantes de subunidades comandam à viva voz:
Companhia - Sentido! - Em Continência à Direita (Esquerda)!",
c) os oficiais com espada desembainhada perfilam espada, sem
olhar para a Direita (Esquerda).
III - a dez passos aquém do homenageado:
a) os Comandantes de Pelotão (seção) comandam "Pelotão (Seção)
Sentido! - Olhar·à Direita (Esquerda)!";
b) a Bandeira é desfraldada, e o estandarte é abatido;
c) os Comandantes de unidade e subunidade, em viatura, fazem a
continência individual e encaram a Bandeira ou a autoridade;
d) os Comandantes de unidade e subunidade abatem espada e encaram a Bandeira ou a autoridade; quando estiverem sem espada ou com
ela embainhada, fazem a continência individual e encaram a Bandeira ou
a autoridade; os demais oficiais com espada desembainhada perfilam
espada;
e) os oficiais sem espada ou com ela embainhada ou portando outra
arma fazem a continência individual a não encaram a autoridade;
t) os componentes da Guarda-Bandeira, músicos, corneteiros e tamboreiros, condutores e porta-símbolos não fazem continência nem olham
para o lado.
IV - a dez passos depois do homenageado:
a) os mesmos elementos que comandaram "Olhar à Direita
(Esquerda)!" comandam "Pelotão (seção) - Olhar em Frente!";
b) a Bandeira e o estandarte voltam à posição de Ombro Arma;
c) os Comandantes de unidade e subunidade de unidade, em viaturas, desfazem a continência individual;
d) os Comandantes de unidade e subunidade perfilam espada;
e) os oficiais sem espada, com ela embainhada ou portando outra
arma , desfazem a continência.
V - a quinze passos depois do homenageado, independente de qualquer comando:
a) os Comandantes de unidade e subunidade, em viaturas, sentam-se;
b) os oficiais a pé , com espada desembainhada trazem a espada à
posição de marcha.
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§ 1º Os comandos mencionados nos incisos II e III e IV são dados à
viva voz ou por apito.
§ 2º Quando a tropa desfilar em linha de companhia ou formação
emassada de batalhão, o primeiro comando de "Sentido! Em
Continência à Direta (Esquerda)!" é dado a vinte passos aquém do homenageado pelo Comandante superior, e o comando de "Olhar à Direita
(Esquerda)!" pelo Comandante de batalhão, a dez passos aquém do
homenageado.
§ 3º Quando a tropa desfilar em linha de pelotões ou formação
emassada de companhia, o comando de "Olhar à Direita (Esquerda)!" é
dado pelo Comandante de subunidade a dez passos aquém do homenageado.
§ 4º Nas formações emassadas de batalhão ou companhia, o comando de "Olhar em Frente! "é dado pelos mesmos Comandantes que
comandaram "Olhar à Direta ( Esquerda)!", quando a cauda de sua tropa
ultrapassar de dez passos o homenageado.
Art. 62. A tropa a pé desfila em "Ombro Arma", com a arma cruzada ou em bandoleira; nos dois primeiros casos, de baioneta armada.
Art. 63. A autoridade em homenagem à qual é realizado o desfile
responde às continências prestadas pelos oficiais da tropa que desfila; os
demais oficiais que assistem ao desfile fazem continência apenas à passagem da Bandeira.

SEÇÃO V
Do Procedimento da Tropa em Situações Diversas

Art. 64. Nenhuma tropa deve iniciar marcha, embarcar, desembarcar, montar, apear, tomar a posição à vontade ou sair de forma sem
licença do mais antigo presente.
Art. 65. Se uma tropa em marcha cruzar com outra, a que for
comandada pelo mais antigo passa em primeiro lugar.
Art. 66. Se uma marcha alcançar outra deslocando-se no mesmo
sentido, pode passar-lhe à frente, em princípio pela esquerda, mediante
licença ou aviso do mais antigo que a comanda.
Art. 67. Quando uma tropa não estiver em formatura e se encontrar
em instrução, serviço de faxina ou faina, as continências de tropa são dispensáveis, cabendo, entretanto, ao seu Comandante, Instrutor ou
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Encarregado, prestar a todo o superior que se dirija ao local onde se encontra essa tropa, dando-lhe as informações que se fizerem necessárias.
Parágrafo único. No caso do superior dirigir-se pessoalmente a um
dos integrantes dessa tropa, este lhe presta a continência regulamentar.
Art.68. Quando uma tropa estiver reunida para instrução, conferência, preleção ou atividade semelhante, e chegar o seu Comandante ou
outra autoridade de posto superior ao mais antigo presente, este comanda
"Companhia (Escola, Turma; etc.) - Sentido! Comandante da Companhia
(ou função de quem chega)!". A esse comando, levantam-se todos energicamente e tomam a posição ordenada; correspondido o sinal de
respeito pelo superior, volta a tropa à posição anterior, ao comando de
"Companhia (Escola, Turma, etc.) - À vontade!". O procedimento é
idêntico quando se retirar o comandante ou a autoridade em causa .
§ 1º Nas reuniões de oficiais, o procedimento é o mesmo, usando-se
os comandos: "Atenção! Comandante de Batalhão ( ou Exmo. Sr.
Almirante, General, Brigadeiro Comandante de ... )! "À volta de! , dados
pelos instrutor ou oficial mais antigo presente.
§ 2º Nas Organizações Militares de ensino, os alunos de quaisquer
postos ou graduações aguardam nas salas de aulas, anfiteatros ou laboratórios a chegada dos respectivos professores ou instrutores. Instruções
internas estabelecem, em minúcias, o procedimento a ser seguido.
Art. 69. Quando um oficial entra em um alojamento ou vestiário ocupado por tropa , o militar de serviço ou o que primeiro avistar aquela
autoridade comanda "Alojamento (Vestiário) - Atenção! Comandante da
Companhia (ou função de quem chega) !". As praças, sem interromperem
suas atividades, no mesmo local em que se encontram, suspendem toda a
conversação e assim se conservam até ser comandado "À vontade!".

SEÇÃO VI
Da Continência da Guarda
Art. 70. A guarda formada presta continência:
I - aos símbolos, às autoridades e à tropa formada, referidos nos
incisos I a VIII, XI E XII do Art. 15;
II - aos Almirantes-de-Esquadra, Generais-de-Exército e TenentesBrigadeiros, nas sedes dos Ministérios da Marinha, do Exército e da
Aeronáutica, respectivamente;
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III - aos Oficiais-Generais, nas sedes de Comando, Chefia ou
Direção privativos dos postos de Oficial-General;
IV - aos· Oficiais-Generais, aos Oficiais Superiores e ao
Comandante, Chefe ou Diretor, qualquer que seja o seu posto, nas
Organizações Militares;
V - aos Oficiais-Generais e aos Oficiais Superiores das Forças
Armadas das Nações Estrangeiras, quando uniformizados, nas condições
estabelecidas nos incisos anteriores;
VI - à guarda que venha rendê-la.
§ 1º - As normas para a prestação de continência, pela guarda formada, a oficiais de qualquer posto, serão reguladas pelo Cerimonial de
cada Força.
§ 2º - A continência é prestada por ocasião da entrada e saída da
autoridade.
Art. 71. Para a continência à Bandeira e ao Presidente da República,
a guarda forma na parte externa do edifício, à esquerda da sentinela do
portão das armas (sentinela da entrada principal), caso o local permita; o
corneteiro da guarda ou de serviço dá o sinal correspondente ("Bandeira
ou Presidente da República"), e o Comandante da guarda procede como
estabelecido no inciso III do Art. 53.
Art. 72. A guarda forma para prestar continência à tropa de efetivo
igual ou superior a subunidade, sem Bandeira, que sai ou regresse ao
quartel.
Art. 73. Quando em uma Organização Militar entra ou sai seu
Comandante, Chefe ou Diretor, acompanhado de oficiais, a continência
da guarda formada é prestada apenas ao oficial de maior posto, ou ao
Comandante, se de posto igual ou superior ao dos que o acompanham,
Parágrafo único. A autoridade a quem é prestada a continência
destaca-se das demais para corresponder à continência da guarda; os
acompanhantes fazem a continência individual, voltados para aquela
autoridade.
Art. 74. Quando a continência da guarda é acompanhada do Hino
Nacional ou da marcha batida, os militares presentes voltam a frente para
a autoridade, ou à Bandeira, a que se presta a continência, fazendo a
continência individual no início do Hino ou marcha batida e desfazendoao término.

ª
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Art. 75. Uma vez presente em uma Organização Militar autoridade cuja insígnia esteja hasteada no mastro principal, apenas o
Comandante, Diretor ou Chefe da organização e os que forem hierarquicamente superiores à referida autoridade têm direito à continência da
guarda formada.
SEÇÃO VII
Da Continência da Sentinela

Art. 76. A sentinela de posto fixo, armada, presta continência:
I - apresentando arma:
- aos símbolos e autoridades referidos no Art. 15;
II - tomando a posição de sentido:
- aos graduados e praças especiais das Forças Armadas nacionais e
estrangeiras;
III - tomando a posição de sentido e, em seguida, fazendo Ombro
Arma:

- à tropa não comandada por Oficial.
§ 1º - O militar que recebe uma continência de uma sentinela faz
continência individual para respondê-la.
§ 2º - A sentinela móvel presta continência aos símbolos, autoridades e militares constantes do Art.15, tomando apenas a posição de sentido.
Art. 77. Os marinheiros e soldados, quando passarem por uma sentinela, fazem a continência, à qual a sentinela responde tomando a
posição de "Sentido".
Art. 78 . No período compreendido entre o arriar da Bandeira e o
toque de alvorada do dia seguinte, a sentinela só apresenta arma à
Bandeira Nacional, ao Hino Nacional, ao Presidente da República, às
bandeiras e hinos de outras nações e à tropa formada, quando comandada
por oficial.
Parágrafo único. No mesmo período, a sentinela toma a posição de
"Sentido" à passagem de um superior pelo seu posto ou para corresponder à saudação militar de marinheiros e soldados.
Art. 79. Para prestar continência a uma tropa comandada por oficial, a sentinela toma a posição de "Sentido", executando o "Apresentar
Arma" quando a testa da tropa estiver a 10 (dez) passos, assim per-
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manecendo até a passagem do Comandante e da Bandeira; a seguir faz
"Ombro Arma" até o escoamento completo da tropa, quando volta às
posições de "Descansar Arma" e "Descansar".
SEÇÃO VIII
Dos Toques de Corneta, Clarim e Apito

Art. 80. O toque de cometa, clarim ou apito é o meio usado para
anunciar a chegada, a saída ou a presença de uma autoridade, não só em
uma Organização Militar, como também por ocasião de sua aproximação
de uma tropa.
Parágrafo único. O toque mencionado neste artigo será executado
nos períodos estabelecidos pelos cerimoniais de cada Força Armada.
Art. 81. Os toques para anunciar a presença dos símbolos e autoridade abaixo estão previstos no "Manual de Toques, Marcha e Hino das
Forças Armadas" - FA-M-13:
I - a Bandeira Nacional;
II - o Presidente da República;
III - o Vice-Presidente da República;
IV - o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, quando
incorporados;
V - os Ministros de Estado;
VI - os Governadores de Estado e Territórios Federais e do Distrito
Federal, quando em visita oficial;
VII - o Superior Tribunal Militar, quando incorporado;
VIII - os Oficiais-Generais;
IX - os Oficiais Superiores; e
X - os Comandantes, Chefes ou Diretores de Organizações
Militares.
Parágrafo único. Só é dado toque para anunciar a chegada ou saída
de autoridade superior à mais alta presente, quando esta entrar ou sair
de quartel ou estabelecimento cujo Comandante for de posto inferior ao
seu.
Art. 82. Quando, em um mesmo quartel, estabelecimento ou fortificação, tiverem sede duas ou mais Organizações Militares e seus
Comandantes, Chefes ou Diretores entrarem ou saírem juntos do quartel,
o toque corresponderá ao de maior procedência hierárquica.

106

Revista A FORÇA POLICIAL

São Paulo

n2 16

out./nov./dez. 1997

SEÇAOIX
Das Bandas de Músicas, de Corneteiros ou Clarins e Tambores

Art. 83. As Bandas de Música, na continência prestada pela tropa,
executam:
I - o Hino Nacional, para a Bandeira Nacional, para o Presidente da
República e, quando incorporados, para o Congresso Nacional e o
Supremo Tribunal Federal;
II o toque correspondente, seguido do exórdio de uma marcha
grave, para o Vice-Presidente da República;
III - o Hino de Nação Estrangeira seguido do Hino Nacional, para a
Bandeira ou para autoridade dessa nação; e
IV - o exórdio de uma marcha grave, para os Oficiais-Generais.
§ 1º As Bandas de Corneteiros ou Clarins e Tambores, quando
reunidas às Bandas de Música, acompanham-nas nesse cerimonial, como
prescrito no "Manual de Toques, Marchas e Hinos das Forças Armadas" FA-M-13.
§ 2º Os corneteiros, quando isolados, executam o correspondente,
como prescrito no Manual de Toque, Marcha e Hinos das Forças
Armadas - FA-M-13.
Art. 84. Quando na continência prestada pela tropa houver Banda
de Corneteiros ou Clarins e Tambores, esta procede segundo o previsto
no "Manual de Toques, Marchas e Hino das Forças Armadas"- FA-M13.
Art. 85. A execução do Hino Nacional ou da marcha batida só tem
início depois que a autoridade que preside a cerimônia houver ocupado o
lugar que lhe for reservado para a continência.
Art. 86. As Bandas de Música, nas revistas passadas por autoridades, executam marcha ou dobrados, de acordo com o previsto no
"Manual de Toques, Marchas e Hino das Forças Armadas" - FA-M-13.
CAPÍTULO VI
Dos Hinos
Art. 87. O Hino Nacional é executado por banda de música militar
nas seguintes ocasiões:
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I - nas continências à Bandeira Nacional e ao Presidente da
República;
II - nas continências ao Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal
Federal, quando incorporado;
III - nos dias que o Governo considerar de Festa Nacional;
IV - nas cerimônias em que se tenha de executar Hino de Nação
Estrangeira, devendo este, por cortesia, anteceder o Hino Nacional; e
V - nas solenidades, sempre que cabível, de acordo com o cerimonial de cada Força Armada.
§ 1º É vedado substituir a partitura do Hino Nacional por qualquer
arranjo instrumental.
§ 2º A execução do Hino Nacional não pode ser interrompida.
§ 3º Na continência prestada ao Presidente da República na qualidade de Comandante Supremo das Forças Armadas, por ocasião de visita
a Organização Militar, quando for dispensada a Guarda de Honra, ou nas
honras de chegada ou saída em viagem oficial ou de serviço, executamse apenas a introdução e os acordes finais do Hino Nacional, de acordo
com partitura específica.
Art. 88. Havendo Guarda de Honra no recinto onde se procede uma
solenidade, a execução do Hino Nacional cabe à banda de música dessa
guarda, mesmo que esteja presente outra de maior conjunto.
Art. 89. Quando em uma solenidade houver mais de uma banda,
cabe a execução do Hino Nacional à que estiver mais próximo do local
onde chega a autoridade.
Art. 90. O Hino Nacional pode ser cantado em solenidades oficiais.
§ 1º Neste caso, cantam-se sempre as duas partes do poema, sendo
que a banda de música deverá repetir a introdução do Hino após o canto
da primeira parte.
§ 2º É vedado substituir a partitura para canto do Hino Nacional por
qualquer arranjo vocal, exceto o de Alberto Nepomuceno.
§ 3º Nas solenidades em que seja previsto o canto do Hino N~cional
após o hasteamento da Bandeira Nacional, esta poderá ser hasteada ao
toque de Marcha Batida.
Art. 91. No dia 7 de setembro, por ocasião da alvorada e nas retretas, as bandas de música militares executam o Hino da Independência;
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no dia 15 de novembro, o Hino da Proclamação da República e no dia 19
de novembro, o Hino à Bandeira.
Parágrafo único. Por ocasião das solenidades de culto à Bandeira,
canta-se o Hino à Bandeira.
CAPÍTULO VII
Das Bandeiras - Insígnias, Distintivos e Estandartes
Art. 92. A presença de determinadas autoridades civis e militares
em uma Organização Militar é indicada por suas Bandeiras - Insígnias ou
seus distintivos hasteados em mastro próprio, na área da organização.
§ 1º As bandeiras-insígnias ou distintivos de Presidente da
República, de Vice-Presidente da República, de Ministro da Marinha, do
Exército, da Aeronáutica e do EMFA são instituídos em atos do
Presidente da República.
§ 2º Nas Organizações Militares que possuem Estandarte, este é
conduzido nas condições estabelecidas para a Bandeira Nacional, sempre
à sua esquerda, de acordo com o cerimonial específico de cada Força
Armada.
Art. 93. A bandeira-insígnia ou distintivo é hasteado quando a
autoridade entra na Organização Militar, e arriado logo após a sua retirada.
§ 1º O ato de hastear ou arriar a bandeira-insígnia ou o distintivo é
executado sem cerimônia militar por elemento para isso designado.
§ 2º Por ocasião da solenidade de hasteamento ou de arriação da
Bandeira Nacional, a bandeira-insígnia ou distintivo deve ser arriado e
hasteado novamente, após o término daquelas solenidades.
Art. 94. No mastro em que estiver hasteada a Bandeira Nacional,
nenhuma bandeira-insígnia ou distintivo deve ser posicionado acima
dela, mesmo que nas adriças da verga de sinais.
Parágrafo único. Excetuam-se do disposto neste artigo os navios e
os estabelecimentos da Marinha do Brasil que possuem mastro com
carangueja, cujo penol, por ser local de destaque e de honra, é privativo
da Bandeira Nacional.
Art. 95. A disposição das bandeiras - insígnias ou distintivos referentes a autoridades, presentes a uma Organização Militar, será regulamentada em cerimonial específico de cada Força Armada.
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Art. 96. Se várias Organizações Militares tiverem sede em um
mesmo edifício,. no mastro desse edifício só é hasteada a bandeira-insígnia ou distintivo da mais alta autoridade presente.
Art. 97 Todas as Organizações Militares têm, disponíveis para uso,
as bandeiras - insígnias do Presidente da República, do Vice-Presidente
da República, do Ministro da respectiva Força e das autoridades da
cadeia de comando a que estiverem subordinadas.
Art.98. O oficial com direito a bandeira-insígnia ou distintivo, nos
termos da regulamentação específica de cada Força Armada, faz uso,
quando uniformizado, na viatura oficial que o transporta, de uma
miniatura da respectiva bandeira-insígnia ou distintivo, presa em haste
apropriada fixada no pára-lama dianteiro direito.
Parágrafo único. Aeronaves militares, conduzindo as autoridades de
que trata o artigo 97, deverão portar, quando cabível, na parte dianteira
do lado esquerdo da fuselagem, uma miniatura da respectiva bandeirainsígnia ou distintivo, enquanto estacionadas e durante as fases anterior à
decolagem e posterior ao pouso.

TÍTULO III
Das Honras Militares
CAPÍTULO!
Generalidades
Art. 99. Honras Militares são homenagens coletivas que se tributam
aos militares das Forças Armadas, de acordo com sua hierarquia, e às
altas autoridades civis, segundo o estabelecido neste Regulamento e
traduzidas por meio de:
I - Honras de Recepção e despedida;
II - Comissão de Cumprimentos e de Pêsames; e
III - Preito da Tropa.
Art. 100. Têm direito às honras militares:
I - o Presidente da República;
II - o Vice-Presidente da República;
III - o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, quando
incorporados;
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IV - os Ministros de Estado;
V - o Superior Tribunal Militar, quando incorporado;
VI - os Militares das Forças Armadas;
VII - os Governadores de Estados, Territórios Federais e Distrito
Federal; e
VIII - os Chefes de Missão Diplomática.
Parágrafo único. Excepcionalmente, o Presidente da República ou
os Ministros Militares podem determinar que sejam prestadas Honras
Militares a outras autoridades não especificadas neste artigo.
CAPÍTULO II
Das Honras de Recepção e Despedida

Art.1 O1. São denominadas Honras de Recepção e Despedida as
honras prestadas às autoridades definidas no Art.100, ao chegarem ou
saírem de navio ou outra organização militar, e por ocasião de visitas e
inspeções.
Art. 102. As visitas ou inspeções, sem aviso prévio da autoridade, à
Organização Militar, não implicam a alteração da sua rotina de trabalho;
ao ser informado da presença da autoridade na Organização, o
Comandante, Chefe ou Diretor vai ao seu encontro, apresenta-se e a
acompanha durante a sua permanência.
§ 1º Em cada local de serviço ou instrução, o competente responsável apresenta-se à autoridade e transmite-lhe as informações ou
esclarecimentos que lhe forem solicitados referentes às suas funções.
§
Terminada a visita, a autoridade é acompanhada até a saída

pelo Comandante, Chefe ou Diretor e pelos oficiais integrantes da equipe
visitante.
Art. 103. Nas visitas ou inspeções programadas, a autoridade visitante ou inspecionadora indica à autoridade interessada a finalidade, o
local e a honra de sua inspeção ou visita, especificando, se for o caso, as
disposições a serem tomadas.
§ 1º A autoridade é recebida pelo Comandante, Diretor ou Chefe,
sendo-lhe prestadas as continências devidas.
§ 2º Há Guarda de Honra sempre que for determinado por autoridade superior, dentro da cadeia de comando, ao Comandante, Chefe ou
Diretor da Organização Militar ou pelo próprio visitante e, neste caso,
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somente quando se tratar da primeira visita ou inspeção feita à
Organização Militar que lhe for subordinada.
§ 3º Há apresentação de todos os oficiais à autoridade presente,
cabendo ao Comandante da Organização Militar realizar a apresentação
do oficial seu subordinado de maior hierarquia, seguindo-se a apresentação individual dos demais.
CAPÍTULO III
Das Comissões de Cumprimentos e de Pêsames

SEÇÃOI
Das comissões de Cumprimentos
Art. 104. Comissões de Cumprimentos são constituídas por
Oficiais de uma Organização Militar com o objetivo de testemunhar
pública deferência às autoridades mencionadas no art. 100 deste
Regulamento.
§ 1º Cumprimento são apresentações nos dias da Pátria, do
Marinheiro, do Soldado e do Aviador, como também na posse de autoridade civis e militares.
§ 2º - Excepcionalmente, podem ser determinados, pelo Ministro da
Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, pelo Comandante Militar de
Área, de Distrito Naval, de comando naval ou de Comando Aéreo
Regional, cumprimentos a autoridades em dias não especificados no § 1º
deste artigo.
Art. 105. Na posse do Presidente da República, a oficialidade da
Marinha, do Exército e da Aeronáutica é representada por comissões de
cumprimentos compostas pelos Oficiais Generais de cada Força Armada
que servem na Capital Federal, as quais fazem a visita de apresentação
àquela autoridade, sob a direção dos Ministros respectivos, sendo observada a procedência nas "Normas para o cerimonial Público e Ordem
Geral da Precedência".
Parágrafo único. Essas visitas são realizadas em idênticas
condições, na posse do Ministro da Marinha pela oficialidade da
Marinha, na posse do Ministro do Exército, pela oficialidade do Exército
e, na posse do Ministro da Aeronáutica, pela oficialidade da
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Aeronáutica, ficando a apresentação a cargo dos Chefes de Estado Maior de cada Força.
Art. 106. Nos cumprimentos ao Presidente da República ou a outra
autoridades, nos dias de Festa Nacional ou em qualquer outra solenidade,
os oficiais que comparecerem incorporados deslocam-se, de acordo com
a precedência, em coluna por um, até a altura da autoridade, onde fazem
alto, defrontando-se à mesma. O Ministro, ou o Chefe do Estado Maior
da respectiva Força Armada, ou o oficial de maior hierarquia presente,
coloca-se ao lado esquerdo da autoridade e faz as apresentações.
SEÇÃO II
Das Comissões de Pêsames

Art. 107. Comissões de Pêsames são constituídas para acompanhar
os restos de militares da ativa, da reserva ou reformados e demonstrar
publicamente o sentimento de pesar que a todos envolve.
CAPÍTULO IV
Do Preito da Tropa

Art. 108. Preito da Tropa são Honras Militares, de grande realce,
prestadas diretamente pela tropa e exteriorizadas por meio de:
I - Honras de Gala; e
II - Honras Fúnebres.
SEÇÃOI
Das Honras de Gala

Art. 109. Honras de Gala são homenagens, prestada diretamente
pela, tropa, numa alta autoridade civil ou militar, de acordo com sua
hierarquia. Consistem de:
I - Guarda Honra;
II - Escolta de Honra; e
III - Salvas de Gala.
Art. 110. Têm direito à Guarda e à Escolta de Honra:
I - o Presidente da República;
II - o Vice-Presidente da República;
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III - o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal nas
sessões de abertura e encerramentos de seus trabalhos;
IV - Chefe de Estado Estrangeiro, quando de sua chegada à Capital
Federal, e os Embaixadores, quando da entrega de suas credenciais;
V - os Ministros de Estados e, quando incorporado, o Superior
Tribunal Militar;
VI - os Ministros Plenipotenciários de Nações Estrangeiras e os
Enviados Especiais;
VII - os Almirantes de Esquadra, Generais de Exército e Tenentes
Brigadeiros, nos casos previstos no § 2º do Art.103, ou quando, por
motivo de serviço, desembarcarem em Guarnição Militar e forem hierarquicamente superiores ao Comandante da mesma;
VIII - os Governadores de Estado, Territórios Federais e do Distrito
Federal, quando em visita de caráter oficial a uma Organização Militar;
IX - os demais Oficiais Generais, somente nos casos previstos no §
2º do Art. 103.
§ 1º Para as autoridades mencionadas nos incisos I a IV, a Guarda
de Honra tem o efetivo de um Batalhão ou equivalente; para as demais
autoridades, de uma Companhia ou equivalente.
§ 2º Ressalvados os casos previsto na§ 2º do Art. 103, a formatura de
uma Guarda de Honra é ordenada pela mais alta autoridade militar local.
§ 3º Salvo determinação contrária do Presidente da República, a
Guarda de Honra destinada a presta-lhe homenagem por ocasião do seu
embarque ou desembarque, em aeródromo militar, quando de suas viagens oficiais e de serviço, é constituída do valor de um Pelotão e Banda
de Música.
§ 4º Para as autoridades indicadas nos incisos II, V, VII e IX deste
Artigo, por ocasião do embarque e desembarque em viagens na mesma
situação prevista no parágrafo anterior, é observado o seguinte procedimento:
a) para o Vice-Presidente da República, é prestada homenagem por
Guarda de Honra constituída do valor de um Pelotão e corneteiro;
b) para os Ministros de Estado, é executado o toque de continência
previsto no Manual de Toques, Hino e Marcha da Forças Armadas, e,
caso solicitado com prévia antecedência, o embarque ou desembarque é
guarnecido por uma ala de tropa armada;
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c) para os Oficiais-Generais, é executado o toque de continência
previsto no Manual de Toques, Hinos e Marcha das Forças Armadas.
§ 5º Nos Aeroportos civis, as Honras Militares, na área do aeroporto, são prestadas somente ao Presidente e ao Vice-Presidente da
República, por tropa da Aeronáutica, caso existente na localidade, de
acordo com o cerimonial estabelecido pela Presidência da República;
para os Ministros de Estado, caso solicitado com prévia antecedência, o
embarque ou desembarque é guarnecido por uma ala de Polícia da
Aeronáutica, se existente na localidade, e somente quando as referidas
autoridades estiverem sendo conduzidas em aeronave militar.
§ 6º Nas Organizações Militares do Ministério da Aeronáutica, as
autoridades mencionadas nos incisos I a VIII deste artigo, bem como os
Oficiais-Generais em trânsito como passageiros, tripulantes ou pilotos de
aeronaves militares ou civis, são recebidos à porta da aeronave pelo
Comandante da Organização Militar ou Oficial especialmente designado.
O Ministério da Aeronáutica baixará instruções reguladoras do presente
parágrafo.
§ 7º Nas Organizações Militares do Ministério da Aeronáutica, as
autoridades mencionadas nos incisos VII, VIII e IX deste artigo, quando
em visita oficial, poderão ser recepcionadas por ala de Polícia da
Aeronáutica, postada à entrada do prédio do Comando, ou outro local
previamente escolhido, onde o Comandante da Organização ou oficial
especialmente designado recebe a autoridade.
Art. 111. Têm direito a salvas de gala:
I - o Presidente da República, Chefe do Estado Estrangeiro quando
de sua chegada à Capital Federal e, quando incorporados, o Congresso
Nacional e o Supremo Tribunal Federal - vinte e um tiros;
II - o Vice-Presidente da República, Ministros de Estados,
Embaixadores de Nações Estrangeiras, Governadores de Estado e do
Distrito Federal, quando em visita de caráter oficial a Organizações
Militares, respectivamente, no seu Estado e no Distrito Federal,
Almirante, Marechal e Marechal-do-Ar - dezenove tiros;
III - os Chefe dos Estados-Maiores de cada Força Armada,
Almirante-de-Esquadra, General-de-Exército, Tenente-Brigadeiro,
Ministros Plenipotenciários de Nações Estrangeiras, Enviados Especiais,
e, quando incorporado, o Superior Tribunal Militar - dezessete tiros;
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IV - Vice-Almirante, General-de-Divisão, Major-Brigadeiro,
Ministros Residentes de Nações Estrangeiras - quinze tiros;
V - Contra-Almirante, General-de-Brigada, Brigadeiro-do-Ar e
Encarregado de Nações Estrangeiras - treze tiros.
Parágrafo único. No caso de comparecimento de vários autoridades
a ato público ou visita oficial, é realizada somente a salva que corresponde à de maior precedência.

SUBSEÇÃO!
Das Guardas de Honra
Art. 112. Guarda de Honra é a tropa armada, especialmente postada
para prestar homenagem às autoridades referidas no Art. 11 O do presente
Regulamento.
Parágrafo único. A Guarda de Honra pode formar a qualquer hora
do dia ou da noite.
Art. 113. A Guarda de Honra conduz Bandeira, Banda de Música,
Corneteiros ou Clarins e Tambores; forma em linha, dando a direita para
o lado onde vem a autoridade que se homenageia.
Parágrafo único. As Guardas de Honra podem ser integradas por
militares de mais de uma Força Armada ou Auxiliar deste que haja conveniência e assentimento entre os Comandantes.
Art. 114. A Guarda de Honra só faz continência à Bandeira, ao
Hino Nacional e às autoridades hierarquicamente superiores ao homenageado; para as autoridades de posto superior ao do seu Comandante ou
à passagem de tropa com efetivo igual ou superior a um pelotão, toma a
posição de "Sentido".
Art.115. A autoridade que é recebida por Guarda de Honra, após lhe
ser prestada a continência, passa revista à tropa formada, acompanhada
do Comandante da Guarda de Honra.
§ 1º Os acompanhantes da autoridade homenageada deslocam-se
diretamente para o local de onde é assistido o desfile da Guarda de
Honra.
§ 2º A autoridade homenageada pode dispensar o desfile da Guarda
de Honra.
§ 3º Salvo determinação em contrário, a Guarda de Honra não
forma na retirada do homenageado.
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SUBSEÇÃO II
Das Escoltas de Honra

Art.116. Escolta de Honra é a tropa a cavalo ou motorizado, em
princípio constituída de um Esquadrão (Companhia) , e no mínimo de
um Pelotão, destinada a acompanhar as autoridades referidas no Art. 110
deste Regulamento.
§ 1º No acompanhamento, o Comandante da Escolta a Cavalo se
coloca junto à porta direita da viatura, que é precedida por dois batedores, enquadrada lateralmente por duas filas, uma de cada lado da
viatura, com cinco cavaleiros cada, e seguido do restante da tropa em
coluna por três ou por dois.
§ 2º No caso de Escolta motorizada, três viaturas leves antecedem
o carro, indo o Comandante da Escolta na primeira delas, sendo seguido
das demais; se houver motocicletas, a formação é semelhante à da escolta a cavalo.
§ 3º A Escolta de Honra, sempre que cabível, poderá ser executada
também por aeronaves, mediante a interceptação, em vôo, da aeronave
que transporta qualquer das autoridades referidas no artigo 11 O deste
Regulamento, obedecendo ao seguinte:
a) as aeronaves integrantes da Escolta se distribuem, em quantidades iguais, nas alas direita e esquerda da aeronave escoltada;
b) caso a escolta seja efetuada por mais de uma Unidade Aérea,
caberá àquela comandada por oficial de maior precedência hierárquica
ocupar a ala direita.
SUBSEÇÃO III
Das salvas de Gala

Art. Salvas de Gala são descargas, executadas por peças de artilharia, a intervalos regulares, destinadas a complementar, para as autoridades nomeadas no art. 111 deste Regulamento, as Honras de Gala previstas neste capítulo.
Art. 118. As salvas de gala são executadas no período compreendido entre as oito horas e a hora da arriação da Bandeira.
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Parágrafo único. As salvas de gala são dadas com intervalos de
cinco segundos, exceto, nos casos dispostos nos § 1º e 2º do Art.122.
Art. 119. A Organização Militar em que se achar o Presidente da
República ou que estiver com embandeiramento de gala, por motivo de
festa nacional ou estrangeira, não responde às salvas.
Art. 120. O comandante de uma Organização Militar que, por qualquer
motivo, não possa responder à salva, deve comunicar à autoridade competente e com a maior brevidade as razões que o levaram a tomar tal atitude.
Art. 121. São dadas salvas de Gala:
I - nas grandes datas nacionais e no Dia da bandeira Nacional;
II - nas datas festivas de Países Estrangeiros, quando houver algum
convite para acompanhar uma salva que é dada por navio de guerra do
país considerado; e
III - em retribuição de salvas.
Parágrafo único. As salvas quando tiverem de ser respondidas, o
serão por outras de igual número de tiros.
Art. 122. Podem ser ainda dadas Salvas de Gala:
I - no comparecimento a atos públicos, de notável expressão, de
autoridades que tenham direito a essas salvas;
II quando essas autoridades, com aviso prévio, visitarem uma
guarnição federal, sede de unidades de artilharia e somente por ocasião
da chegada;
III - na chegada e saída de autoridade que tenha direito às salvas,
quando em visita oficial anunciada a uma Organização Militar;
IV - no embarque ou desembarque do Presidente da República, conforme o disposto no § 1º deste artigo; e
V no desembarque de Chefe de Estado Estrangeiro na Capital
Federal, conforme o disposto no § 2º deste artigo.
§ 1º Por ocasião de homenagens prestadas ao Presidente da
República, as salvas são executadas exclusivamente quando formar
Guarda de Honra, e, neste caso, têm a duração correspondente ao tempo
de execução da primeira parte do Hino Nacional.
§ 2º No caso do disposto no inciso V deste artigo, as salvas são executadas exclusivamente quando formar Guarda de Honra, e, neste caso,
sua duração corresponde ao tempo de execução dos Hinos Nacionais dos
dois países.
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Art. 123. Na Marinha é observado, para salvas, o que dispõe o
Cerimonial da Marinha, combinado, se for o caso, com disposto no presente Regulamento.

SEÇÃOII
Das Honras Fúnebres
Art.124. Honras Fúnebres são homenagens póstumas prestadas
diretamente pela tropa aos despojos mortais de uma alta autoridade ou de
um militar da ativa, de acordo com a posição hierárquica que ocupava.
Consistem de:
I - Guarda Fúnebre;
II Escolta Fúnebre; e
III - Salvas Fúnebres.
§ 1º As Honras fúnebres são prestadas aos restos mortais:
a) do Presidente da República;
b) dos Ministros Militares; e
c) dos Militares das Forças Armadas.
§ 2º Excepcionalmente, o Presidente da República, os Ministros
Militares e outras autoridades militares podem determinar que sejam
prestadas Honras Fúnebres aos despojos mortais de Chefes de Missão
Diplomática estrangeira falecidos no Brasil ou de insigne personalidade,
assim como o seu transporte, em viatura especial, acompanhada por tropa.
§ 3º As Honras Fúnebres prestadas a Chefe de Missão Diplomática
estrangeira seguem as mesmas prescrições estabelecidas para os
Ministros Militares.
Art. 125. As Honras Fúnebres a militares da ativa são, em princípio,
prestadas por tropa da Força Armada a que pertencia o extinto.
§ 1º Quando na localidade em que se efetuar a cerimônia não houver tropa dessa Força, as Honras Fúnebres podem ser prestadas por tropa
de outra Força, após entendimentos entre seus Comandantes.
§ 2º O fé retro de Comandante de Estabelecimento de Ensino é acompanhado por tropa armada constituída por alunos desse estabelecimento.
Art. 126. O ataúde, depois de fechado, até o início do ato de inumação, será coberto com a Bandeira Nacional, ficando a tralha no lado
da cabeceira do ataúde e a estrela isolada (ESPIGA) à direita.
§ 1º Para tal procedimento, quando necessário, deverá a Bandeira
Nacional ser fixada ao ataúde para evitar que esvoace durante os deslocamento do cortejo.
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§ 2º Antes do sepultamento, deverá a Bandeira Nacional ser dobrada, sob comando, do anexo a este Regulamento.
Art. 127. Ao descer o corpo à sepultura, com corneteiro ou clarim
postado junto ao túmulo, é dado o toque de silêncio.
Art. 128. As Honras Fúnebres a militares da reserva ou reformados
constam de comissões previamente designadas por autoridade competente.
Art. 129. Honras Fúnebres não são prestadas:
I - quando o extinto com direito às homenagens as houver dispensado em vida ou quando essa dispensa parte da própria família;
II - nos dias de Festa Nacional;
III - no caso de perturbação da ordem pública;
IV - quando a tropa estiver de prontidão; e
V - quando a comunicação do falecimento chegar tardiamente.

SUBSEÇÃO I
Das Guardas Fúnebres
Art. 130. Guarda Fúnebre é a tropa armada especialmente postada
para render honra aos despejos mortais de militares da ativa e de altas
autoridades civis.
Parágrafo único. A Guarda Fúnebre toma apenas a posição de
"Sentido" para a continência às autoridades de posto superior ao do seu
Comandante.
Art. 131. A Guarda Fúnebre posta-se no trajeto a ser percorrido
pelo féretro, de preferência na vizinhança da casa mortuária ou da necrópole, com a sua direita voltada para o lado de onde virá o cortejo e, em
local que, prestando-se à formatura e à execução das salvas, não interrompa o trânsito público.
Art. 132. A Guarda Fúnebre, quando tiver a sua direita alcançada
pelo féretro, dá três descargas, executando em seguida "Apresentar
Arma"; durante a continência, os corneteiros ou clarins e tambores
tocam uma composição grave, ou se houver Banda de Música, esta executa uma marcha fúnebre.
§ 1º Se o efetivo da Guarda for de um Batalhão ou equivalente, as
descargas de fuzil são dadas somente pela subunidade da direita, para
isso designada.
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§ 2º Se o efetivo da Guarda for igual ou superior a uma Companhia
ou equivalente, conduz Bandeira e tem Banda de Música ou clarins.
Art.133. A Guarda Fúnebre é assim constituída:
I - para o Presidente da República:
a) por toda a tropa disponível das Forças Armadas, que forma em
alas, exceto a destinada a fazer as descargas fúnebres;
b) a Guarda da Câmara Ardente é formada por Aspirantes da
Marinha e Cadetes do Exército e da Aeronáutica, os quais constituem,
para cada Escola, um posto de sentinela dupla junto à uma funerária;
II - para os Ministros Militares:
a) por um destacamento composto de um ou mais Batalhão ou
equivalentes de cada Força Armada, cabendo o comando à Força a que
pertencia o Ministro falecido;
b) a Guarda da Câmara Ardente é formada pelos Aspirante ou
Cadetes pertencentes à Força Singular da qual fazia parte o extinto;
III para os Oficiais-Generais - por tropa com o efetivo de valor um
Batalhão de Infantaria, ou equivalente, de sua Força;
IV para os Oficiais Superiores - por tropa com o efetivo de duas
Companhias de Infantaria, ou equivalente, de sua Força;
V - para os Oficiais Intermediários - por tropa com o efetivo de uma
Companhia de Infantaria, ou equivalente, de sua Força;
VI - para Oficiais Subalternos - por tropa com o efetivo de um
Pelotão de fuzileiros, ou equivalente, de sua Força:
VII - para Aspirantes, Cadetes e alunos do Colégio Naval e Escolas
Preparatórias ou equivalentes por tropa com o efetivo de dois Grupos
de Combate, da respectiva Força;
VIII - para Subtenentes, Suboficiais e Sargentos - por tropa com
efetivo de um Grupo de Combate, ou equivalentes, da respectiva Força;
IX - para Cabos, Marinheiros e Soldados - por tropa com o efetivo
de uma Esquadra de Fuzileiros de Grupo de Combate, ou equivalente, da
respectiva Força.
§ 1º As sentinelas de câmaras ardentes, enquanto ali estiverem,
mantêm o fuzil na posição de "Em Funeral Arma" e ladeiam o ataúde,
ficando as de um mesmo lado face a face.
§ 2º Quando, pela localização da necrópole, a Guarda Fúnebre vier
causar grandes transtornos a vida da comunidade, ou quando a premência
de tempo não permitir um planejamento e execução compatíveis, a critério
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do Comandante Militar da área, ou por determinação superior, ela pode ser
substituída por tropa postada em alas, de valor não superior a uma
Companhia, no interior da necrópole e por Grupo de Combate nas proximidades da sepultura, que realiza as descargas de fuzil previstas no Art.13 2.
§ 3º As Honras Fúnebres são determinadas pelo Presidente da
República, pelo Ministro da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, pelo
Comandante de Distrito Naval, de Comando Naval, Comando Militar de
Área, de Comando Área Regional, de Navio, de Guarnição ou de Corpo de
Tropa, tal seja comando da unidade ou navio a que pertencia o extinto.

SUBSEÇÃO II
Das Escoltas Fúnebres
Art.134. Escolta Fúnebre é a tropa destinada ao acompanhamento dos
despojos mortais do Presidente da República, de altas autoridades militares
e de oficiais das Forças Armadas falecidos quando no serviço ativo.
Parágrafo único. Se o militar falecido exercia funções de comando em
Organização Militar, a escolta é composta por militares dessa organização.
Art. 135. A Escolta Fúnebre procede, em regra, durante o acompanhamento, como a Escolta de Honra; quando parada, só toma posição de
"Sentido" para prestar continência às autoridades de posto superior ao de
seu Comandante.
Parágrafo único. A Escolta fúnebre destinada a acompanhar os
despojos mortais de Oficiais Superiores, Intermediários, Subalternos e
Praças Especiais, forma a pé, descoberta, armada de sabre e ladeia o
féretro do portão do cemitério ao túmulo.
Art. 136. A Escolta Fúnebre é constituída:
I - para o Presidente da República - por tropa a cavalo ou motorizada do efetivo equivalente a um Batalhão;
II - para os Ministros Militares - por tropa a cavalo ou motorizado
do efetivo equivalente a uma Companhia;
III - para Oficiais-Generais por tropa a cavalo ou motorizada de
efetivo equivalente a um Pelotão;
IV - para Oficiais Superiores - por tropa, formada a pé, de efetivo
equivalente a um Pelotão;
·
V - para Oficiais Intermediários - por tropa, formada a pé, de efetivo equivalente a dois Grupos de Combate;
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VI - para Oficiais Subalternos, guardas-marinha e Aspirante a Oficial
- por tropa, formada a pé, de efetivo equivalente a um Grupo de Combate;
VII - para Aspirantes, Cadetes e Alunos do Colégio Naval e Escolta
Preparatórias - por tropa, formada a pé, composta de Aspirantes, Cadetes
e alunos, correspondentes ao efetivo de Grupo de Combate.
Parágrafo único. As praças não têm direito a Escolta Fúnebre.

SUBSEÇÃO III
Das Salvas Fúnebres
Art. 137. Salvas Fúnebres são executadas por peças de artilharia, a
intervalos regulares de trinta segundos, destinadas a complementar, nos
casos específicos, as Honras Fúnebres previstas neste capítulo.
Art. 138. As salvas Fúnebres são executadas:
I - por ocasião do falecimento do Presidente da República:
a) logo que recebida a comunicação oficial, a Organização Militar
designada executa uma salva de 21 tiros, seguida de um tiro de dez em
dez minutos até a inumação, com a Bateria de Salva postada próximo ao
local da Câmara Ardente;
b) ao baixar o ataúde à sepultura, a Bateria de Salva, estacionada
nas proximidades do cemitério, dá uma salva de 21 tiros;
I - por ocasião do falecimento das demais autoridades mencionadas
no art. 111:
- ao baixar o ataúde à sepultura, a bateria de Salva, estacionada nas
proximidades do cemitério, dá as salvas correspondentes à autoridade
falecida conforme estabelecido naquele artigo.

TITULO IV
Do Cerimonial Militar
CAPÍTULO!
Generalidades
Art. 139. O Cerimonial Militar tem por objetivo dar a maior
solenidade possível a determinados atos na vida militar ou nacional, cuja
alta significação convém ser ressaltada.
Art. 140. As cerimoniais militares contribuem para desenvolver
entre superiores e subordinados, o espírito de corpo, a camaradagem e a
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confiança, virtudes castrenses que constituem apanágio dos membros das
Forças Armadas.
Parágrafo único. A execução do Cerimonial Militar, inclusive sua
preparação, não deve acarretar pe11urbação sensível à marcha regular da
instrução.
Art. 141. Nessas cerimônias, a tropa apresenta-se com o uniforme
de parada, utilizando armamento o mais padronizado possível.
Parágrafo único. Salvo ordem em contrário, nessas cerimônias, a
tropa não conduz viaturas.

CAPÍTULO II
Da Precedência nas Cerimônias
Art. 142. A precedência atribuída a uma autoridade em razão de seu
cargo ou função é normalizada por seu posicionamento destacado em
solenidades, cerimônias, reuniões e outros eventos.
Art. 143. As Cerimônias realizadas em Organizações Militares são
presididas pela autoridade - da cadeia de comando - de maior grau
hierárquico presente ou pela autoridade indicada em conformidade com
o cerimonial específico de cada Força Armada.
§ 1º A cerimônia será dirigida pelo Comandante, Chefe ou Diretor
da Organização Militar e se desenvolverá de acordo com a programação
por ele estabelecida com a devida antecedência.
§ 2º A colocação de autoridades e personalidades nas solenidades
oficiais é regulada pelas "Normas de Cerimonial Público e Ordem Geral
de Precedência".
§ 3º A precedência entre os Adidos Militares do mesmo posto é
estabelecida pela ordem de antigüidade da Representação Diplomática
do seu país de origem no Brasil.
Art. 144. Quando o Presidente da República comparecer a qualquer
solenidade militar, compete-lhe sempre presidi-la.
Art. 145. A leitura da Ordem do Dia, se houver, é procedida diante
da tropa formada.
Art. 146. O Comandante, Chefe ou Diretor da Organização Militar,
nas visitas e cerimônias militares, acompanha a maior autoridade presente, passando à frente das demais, mesmo de posto superior, a fim de
presta-lhe as informações necessárias.
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Art. 147. Quand9 diversas organizações civis e militares concorrem
em serviço, recepções, cumprimentos, etc., é adotada a ordem geral de
precedência estabelecida nas "Normas de Cerimonial Público e Ordem
de Precedência".
Art.148. Nas formaturas, visitas, recepções e cumprimentos, onde
comparecerem simultaneamente representantes de Organizações
Militares Nacionais e Estrangeiras, aquelas têm a precedência dentro de
suas respectivas hierarquias. Todavia, por especial deferência, pode a
autoridade que preside o evento determinar, previamente, que as representações estrangeiras tenham posição de destaque nos aludidos eventos.
Art. 149. Quando uma autoridade se faz representar em solenidade
ou cerimônia, seu representante tem lugar de destaque, mas não a precedência correspondente à autoridade que está representando.
Parágrafo único. Quando o Presidente da República é representado
pelo Chefe da Casa Militar, este, se não presidir a solenidade, ocupa o
lugar de honra à direita da autoridade que a preside.

CAPÍTULO III
Da Bandeira Nacional

SEÇÃOI
Generalidade
Art. 150. A Bandeira Nacional pode ser hasteada e arriada a qualquer hora do dia ou da noite.
§ 1º Normalmente, em Organização Militar, faz-se o hasteamento no
mastro principal às 08:00 horas e a arriação às 18:00 horas ou ao pôr-do-sol.
§ 2º No dia 19 de novembro, como parte dos eventos comemorativos do Dia da Bandeira, a Bandeira Nacional será hasteada em ato
solene às 12:00 horas, de acordo com os cerimoniais específicos de cada
Força Armada.
§ 3º Nas Organizações Militares que não mantenham serviço ininterruptos, a Bandeira Nacional será arriada conforme o estabelecido no
parágrafo 1º ou ao se encerrar o expediente, o que primeiro ocorrer.
§ 4º Quando permanecer hasteada durante à noite, a Bandeira
Nacional deve ser iluminada.
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Art. 151. Nos dias de Luto Nacional e no dia de Finados, a Bandeira
é mantida a meio mastro.
§ 1º Por ocasião do hasteamento, a Bandeira vai até o topo do mastro, descendo em seguida até a posição a meio mastro; por ocasião da
arriação, a Bandeira sobe ao topo do mastro, sendo em seguida arriada.
§ 2º Nesses dias, os símbolos e insígnias de Comando permanecem
também a meio mastro, de acordo com o cerimonial específico de cada
Força Armada.
Art. 152. Nos dias citados no Art. 151, as Bandas de Música permanecem em silêncio.
Art. 153. O sinal de luto das Bandeiras transportadas por tropa consiste em um laço de crepe negro colocado na lança.
Art. 154. As Forças Armadas devem regular, no âmbito de seus
Ministérios, as cerimônias diárias de hasteamento e arriação da Bandeira
Nacional.
Art. 155. Quando várias bandeiras são hasteadas ou arriadas simultaneamente, a Bandeira Nacional é a primeira a atingir o topo e a última
a dele descer, sendo posicionada na parte central do dispositivo.

Seção II
Do Culto à Bandeira em Solenidade
Art. 156. No dia 19 de novembro, data consagrada à Bandeira
Nacional, as Organizações Militares prestam o "Culto à Bandeira", cujo
cerimonial consta de:
I - hasteamento da Bandeira Nacional, conforme disposto no art.
150, § 2º;
II - canto do Hino à Bandeira e, se for o caso, incineração de
Bandeiras;
III - desfile em continência à Bandeira Nacional
Parágrafo único. Além dessas cerimônias, sempre que possível ,
deve haver sessão cívica em comemoração à data.
Art. 157. A formatura para o hasteamento da bandeira, no dia 19 de
novembro é efetuada com:
I - uma "Guarda de Honra" a pé, sem Bandeira (constituída por
uma Subunidade nas Unidades de valor Regimento, Batalhão ou Grupo),
com Banda de Música e I ou Corneteiros ou Clarins e Tambores;
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II - dois grupamentos constituídos do restante da tropa disponível, a
pé e sem armas; e
III - a Guarda da Organização Militar.
§ 1º Para essa solenidade, a Bandeira da Organização Militar, sem
guarda deve ser postada em local de destaque, em frente ao mastro em
que é realizada a solenidade.
§ 2º A Guarda de Honra ocupa a posição central do dispositivo da
tropa em frente ao mastro.
§ 3º A tropa deve apresentar o dispositivo a seguir mencionado,
com as adaptações necessárias a cada local:
Guarda de Honra: linha de Companhias ou equivalentes, em
Organizações Militares nível Batalhão/ Grupo ou linha de Pelotões, ou
equivalentes nas demais;
Dois Grupamentos de tropa: um à direta e outro à esquerda da
"Guarda de Honra", com a formação idêntica à desta, comandados por
oficiais; e
oficiais; em uma ou mais fileiras, colocados 3 (três) passos à frente
do Comandante da Guarda de Honra.
Art. 158. O cerimonial, para hasteamento da Bandeira, no dia 19 de
novembro, obedece às seguintes prescrições:
I em se tratando de unidades agrupadas em um único local, a cerimônia será presidida pelo Comandante da Organização Militar ou da
área, podendo a bandeira ser hasteada, conforme o caso, por qualquer
daquelas autoridades; e
II estando presente Banda de Música ou de Corneteiros ou Clarins
e Tambores, é executado o Hino Nacional ou marcha batida.
Art. 159. Após o hasteamento, é procedida, se for o caso, à cerimônia de incineração de Bandeiras, finda a qual, é cantado o Hino à
Bandeira.
Art. 160. Após o canto do Hino à Bandeira, é procedido ao desfile
da tropa em "Continência à Bandeira".
art. 161. As Bandeiras Nacionais de Organizações Militares que
forem julgadas inservíveis devem ser guardadas para proceder-se, no dia
19 de novembro, perante a tropa, à cerimônia cívica de sua incineração.
§ 1º A Bandeira que invoque especialmente um fato notável da
história de uma Organização Militar não é incinerada.

Revista A FORÇA POLICIAL

São Paulo

nº 16

out./nov./dez. 1997

127

'li

§ 2º As Bandeiras Nacionais das Organizações civis que forem
recolhidas como inservíveis às Organizações Militares são também
incineradas nessa data.
Art. 162. O Cerimonial da incineração de Bandeiras é realizado da
seguinte forma:
·
I - numa pira ou receptáculo de metal, colocado nas proximidades
do mastro onde se realiza a cerimônia de hasteamento da Bandeira, são
depositadas as Bandeiras a serem incineradas;
II - o Comandante faz ler a Ordem do Dia alusiva à data e na qual é
ressaltada, com fé e patriotismo, a alta significação da festividade a que
se está procedendo;
III - terminada a leitura, uma praça antecipadamente escolhida da
Organização Militar, em princípio a mais antiga e de ótimo comportamento, ateia fogo às Bandeiras previamente embebidas em álcool; e
IV - incineradas as Bandeiras, prossegue o cerimonial com o canto
do Hino à Bandeira, regido pelo mestre da Banda de Música, com a
tropa na posição de "Sentido".
Parágrafo único. As cinzas são depositadas em caixa e enterradas
em local apropriado, no interior das respectivas Organizações Militares
ou lançadas ao mar.
Art. 163. O desfile em continência à Bandeira é, então, realizado da
seguinte forma:
I - a Bandeira da Organização Militar, diante da qual desfila a tropa,
é posicionada em local de destaque, em correspondência com a que foi
hasteada;
II - os oficiais que não desfilam com a tropa formam à retaguarda
da Bandeira, constituindo a sua "Guarda de Honra";
III - o Comandante da Organização Militar toma posição à esquerda da Bandeira e na mesma linha desta; e
IV - terminado o desfile, retira-se a Bandeira acompanhada do
Comandante da Organização Militar e de sua "Guarda de Honra", até a
entrada do edifício onde ela é guardada.

SEÇÃO III
Do Hasteamento em Datas Comemorativas

Art. 164. A Bandeira Nacional é hasteada nas Organizações
Militares, com maior gala, de acordo com o cerimonial específico de
cada Força Armada, nos seguintes dias:
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1- Grandes Datas:
- 7 de setembro - Dia da Independência do Brasil;
- 15 - de novembro - Dia da Proclamação da República;
II Feriados:
- 1º - de janeiro - Dia da Fraternidade Universal;
- 21 - de abril - Inconfidência Mineira;
- 1º - de maio - Dia do Trabalhador;
- 12 - de outubro - Dia da Padroeira do Brasil; e
25 - de dezembro - Dia de Natal.
III - Datas Festivas:
- 21 - de fevereiro - Comemoração da Tomada de Monte Castelo;
- 19 - de abril - Dia do Exército Brasileiro;
- 22 - de abril - Dia da Aviação de Caça;
- 8 - de maio - Dia da Vitória na 2º Guerra Mundial;
- 11 - de junho - Comemoração da Batalha Naval do Riachuelo;
- 25 - de agosto - Dia do Soldado;
- 23 - de outubro - Dia do Aviador;
- 19 - de novembro - Dia da Bandeira Nacional;
- 13 - de dezembro Dia do Marinheiro;
- 16 de dezembro - Dia do Reservista; e
- Dia do Aniversário da Organização Militar.
Parágrafo único. No âmbito de cada Ministério Militar, por ato do
respectivo titular, podem ser fixadas datas comemorativas para ressaltar
as efemérides relativas às tradições peculiares da Força Armada.
SEÇÃO IV
DA INCORPORAÇÃO E DESINCORPORAÇÃO DA BANDEIRA

Art. 165. Incorporação é o ato solene do recebimento da Bandeira
pela tropa, obedecendo às seguintes normas:
I - a tropa recebe a Bandeira em qualquer formação; o PortaBandeira, acompanhado de sua Guarda, vai buscar a Bandeira no local
em que esta estiver guardada;
II - o Comandante da tropa ao observar que a Guarda-Bandeira está
pronta, comanda "Sentido", "Ombro Arma", e "Bandeira - Avançar",
III - a Guarda-Bandeira desloca-se para a frente da tropa, posicionando-se a uma distância aproximada de trinta passos do lugar que vai
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ocupar na formatura, quanto, então , será dado o comando de "Em continência à Bandeira" - "Apresentar Arma";
IV - Nessa posição, a Bandeira desfraldada recebe a continência
prevista e se incorpora à tropa, que permanece em "Apresentar Arma"
até que a Bandeira ocupe seu lugar na formatura.
Parágrafo único. Cada Força Armada deve regular no âmbito de seu
Ministério, as continências, previstas para a incorporação da Bandeira
Nacional à tropa.
Art. 166. Desincorporação é o ato solene da retirada da Bandeira da
formatura, obedecendo às seguintes normas:
I - com a tropa na posição de "Ombro Arma "o Comandante
comanda "Bandeira fora de Forma";
II - a Bandeira, acompanhada de sua Guarda, desloca-se, posicionando-se a trinta passos distante da tropa e de frente para esta, quando,
então serão executados os toques de "Em Continência à Bandeira" "Apresentar Arma";
III - nessa posição a Bandeira, desfraldada, recebe a continência
prevista; e
IV - terminada a continência, será dado o toque de "Ombro Arma",
após o que a Bandeira retira-se com sua Guarda.
Parágrafo único. Cada força Armada deve regular, no âmbito de seu
Ministério, as continências previstas para a desincorporação da Bandeira
Nacional da tropa.
Art. 167. A tropa motorizada ou mecanizada desembarca para receber ou retirar da formatura a Bandeira.
SEÇÃO V
Da Apresentação da Bandeira Nacional aos Recrutas

Art. 168. Logo que os recrutas ficarem em condições de tomar parte
em uma formatura, o Comandante da Organização Militar apresenta-lhes
a Bandeira Nacional, com toda solenidade.
Art. 169. A solenidade de Apresentação da Bandeira aos recrutas
deve observar as seguintes prescrições:
a tropa forma, armada, sem Bandeira, sob o comando do
Comandante da Organização Militar;
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a Bandeira, conduzida desfraldada, com sua Guarda, aproxima-se e
ocupa lugar de destaque defronte da tropa;
o Comandante da Organização Militar, ou quem for por ele designado, deixa a formatura, cumprimenta a Bandeira perante a tropa, procede
a seguir a uma alocução aos recrutas, apresentando-lhes a Bandeira
Nacional;
nessa alocução devem ser abordados os seguintes pontos:
o que representa a Bandeira Nacional;
os deveres do soldado para com ela;
o valor dos militares brasileiros no passado, que nunca a deixaram
cair em poder do inimigo;
a unidade da Pátria; e
o espírito de sacrifício.
após a alocução, a tropa presta a continência à Bandeira Nacional;
a cerimônia termina com o desfile da tropa em continência à
Bandeira Nacional.

SEÇÃO VI
Da Apresentação do Estandarte Histórico aos Recrutas
Art. 170. Em data anterior à da apresentação da Bandeira Nacional,
deverá ser apresentado aos recrutas, se possível na data do aniversário da
Organização Militar, o Estandarte Histórico.
Art. 171. A cerimonia de apresentação do Estandarte Histórico aos
recrutas deve obedecer às seguintes prescrições:
a tropa forma desarmada;
o Estandarte Histórico, conduzido sem guarda, aproxima-se e ocupa
um lugar de destaque defronte à tropa;
o Comandante da Organização Militar faz uma alocução de apresentação do Estandarte Histórico, abordando:
o que representa o Estandarte da Organização Militar;
o motivo histórico da concessão, inclusive os feitos da organização
Militar de origem e sua atuação em campanha, se for o caso; e
a identificação das peças heráldicas que compõem o Estandarte
Histórico.
após a alocução do Comandante, a Organização Militar cantará a
canção da Unidade;
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neste dia, o Estandarte Histórico deverá permanecer em local apropriado para ser visto por toda a tropa, por tempo a ser determinado pelo
Comandante da Organização Militar.

CAPÍTULO IV
Dos Compromissos

SEÇÃOI
Do Compromisso dos Recrutas
Art. 172. A cerimônia do Compromisso dos Recrutas é realizada
com grande solenidade, no final do período de formação.
Art. 173. Essa cerimônia pode ser realizada no âmbito das
Organizações Militares ou fora delas.
Parágrafo único. Quando várias Organizações Militares das Forças
Armadas tiverem sede na mesma localidade, a cerimônia pode ser realizada em conjunto.
Art. 174. O cerimonial deve obedecer às seguintes prescrições:
a tropa forma armada;
a Bandeira Nacional sem a guarda, deixando o dispositivo da formatura, toma posição de destaque em frente da tropa;
para a realização do compromisso, o contingente dos recrutas,
desarmados, toma dispositivo entre a Bandeira Nacional e a tropa, de
frente à Bandeira Nacional;
disposta a tropa, o Comandante manda tocar "Sentido " e, em
seguida, "Em Continência à Bandeira - Apresentar Arma " ; com uma
nota de execução para cada toque. O Porta-bandeira desfralda a Bandeira
Nacional;
o compromisso é realizado pelos recrutas, perante a Bandeira
Nacional desfraldada, com o braço direito estendido horizontalmente à
frente do corpo, mão aberta, dedos unidos, palma para baixo, repetindo,
em voz alta e pausada, as seguintes palavras:
"INCORPORANDO-ME À MARINHA DO BRASIL ( OU AO
EXRCITO OU À AERONÁUTICA BRASILEIRA) - PROMETO
CUMPRIR RIGOROSAMENTE -AS ORDENS DAS AUTORI-
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DADES- A QUE ESTIVER SUBORDINADO- RESPEITAR OS SUPERIORES HIERÁRQUICOS- TRATAR COM AFEIÇÃO OS IRMÃOS
DE ARMAS- E COM BONDADE OS SUBORDINADOS- E
DEDICAR-ME INTEIRAMENTE AO SERVIÇO DA PÁTRÍA - CUJA
HONRA - INTEGRIDADE - E INSTITUIÇÕES- DEFENDEREI- COM
O SACRIFÍCIO DA PRÓPRIA VIDA";
em seguida, o Comandante manda tocar "Descansar Arma"; os
recrutas baixam energicamente o braço, permanecendo, porém, na
posição de "Sentido";
em prosseguimento, é cantado o Hino Nacional, ao qual se segue a
leitura da Ordem do Dia alusiva à data ou, na falta desta, do Boletim alusivo à solenidade;
os recmtas desfilam em frente à Bandeira Nacional, prestando-lhe a
continência individual;
terminada a cerimônia, e após a Bandeira Nacional ter ocupado o
seu lugar no dispositivo, a tropa desfila em continência à maior autoridade presente;
nas unidades motorizadas, onde a Bandeira Nacional e respectivas
guarda são transportadas em viatura especial, o Porta-bandeira conservase, durante o desfile, em pé, mantendo-se a guarda sentada.
Parágrafo único. Nas sedes de Grandes Unidades ou Guarnições:
a direção de todo o cerimonial compete, neste caso, ao comandante
da Grande Unidade ou Guarnição;
o cerimonial obedece, de maneira geral, às prescrições estabelecidas neste artigo.
SEÇÃO II
Do compromisso dos Reservistas
Art. 175. O cerimonial do Compromisso dos Reservistas realizado
nas sedes das Repartições do Serviço Militar, obedece, tanto quanto possível, às prescrições estabelecidas para o Compromisso dos Recrutas, na
Seção anterior.
Parágrafo único. A cerimônia de entrega de certificados de dispensa
de incorporação e de isenção do Serviço Militar, consta de formatura e
juramento à Bandeira pelos dispensados de incorporação.
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SEÇÃO III
Do Compromisso dos Militares Nomeados ao Primeiro Posto e do
Compromisso por Ocasião da Declaração a
Guardas-Marinhas e Aspirantes-a-Oficial
Art. 176. Todo Militar nomeado ao primeiro posto prestará o compromisso de oficial, de acordo com o determinado no regulamento de
cada Força Armada.
Parágrafo único. A cerimônia é presidida pelo Comandante da
Organização Militar ou pela mais alta autoridade militar presente.
Art. 177. Observadas as peculiaridades de cada Força Armada, em
princípio, o cerimonial do compromisso obedecerá às seguintes prescrições:
I - para o compromisso, que deve ser prestado na primeira oportunidade após a nomeação do oficial, a tropa forma armada e equipada, em
linha de pelotões ou equivalentes; a Bandeira à frente, a vinte passos de
distância do centro da tropa; o Comandante postado diante de todo o dispositivo, a frente voltada para a Bandeira Nacional, a cinco passos desta;
II - os oficiais que vão prestar o compromisso, com a frente para a
tropa e para a Bandeira Nacional, colocam-se a cinco passos desta, à
esquerda e a dois passos do Comandante;
III - a tropa, à ordem do Comandante, toma a posição de "Sentido";
os compromitentes desembainham as suas espadas e perfilam-nas;
IV - os demais oficiais da Organização Militar, a dois passos, atrás
da Bandeira, em duas fileiras, espadas perfiladas, assistem ao compromisso;
V - em seguida, a comando, a tropa apresenta arma, e o
Comandante faz a continência individual; os compromitentes, o.lhos
fitos na Bandeira Nacional, depois de abaterem espadas., prestam, em
voz alta e pausada, o seguinte compromisso: "PERANTE A BANDEIRA DO BRASIL E PELA MINHA HONRA, PROMETO
CUMPRIR OS DEVERES DE OFICIAL DA MARINHA DO BRASIL
( EXÉRCITO BRASILEIRO OU AERONAÚTICA BRASILEIRA) E
DEDICAR-ME INTEIRAMENTE AO SERIÇO DA PÁTRIA"
VI - findo o compromisso, a comando, a tropa executa "Descansar
Arma"; o Comandante e os compromitentes volvem-se de maneira a se
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defrontarem; os compromitentes perfilam espadas, colocam-nas na bainha e fazem a continência.
Art. 178. Se, em uma mesma Organização Militar, prestarem compromisso mais de dez oficiais recém-promovidos, o compromisso se
realiza coletivamente.
Art. 179. Se o oficial promovido servir em Estabelecimento ou
Repartição, este compromisso é prestado no gabinete do diretor ou Chefe
e assistido por todos os oficiais que ali servem, revestindo - se a
solenidade das mesmas formalidades previstas no Art.177.
Art.180. o compromisso de declaração a Guarda - Marinha e
Aspirante-a-Oficial é prestado nas Escolas de Formação, sendo o cerimonial realizado de acordo com os regulamentos daqueles órgãos de
ensino.
CAPÍTULO V
Das Passagens de Comando, Chefia ou Direção

Art. 181. Os oficiais designados para o exercício de qualquer
Comando, Chefia ou Direção são recebidos de acordo com as formalidades especificadas no presente capítulo.
Art. 182. A data da transmissão do cargo de Comando, chefia ou
Direção é determinada pelo Comando imediatamente superior.
Art.183. Cada Força Armada, obedecidas as prescrições gerais
deste Regulamento, deve estabelecer os detalhes das cerimônias de passagem de Comando, Chefia ou Direção, segundo suas conveniências e

peculiaridades, podendo acrescentar as normas que o uso e a tradição já
consagraram, atendendo, no que couber, ás prescrições abaixo:
I - leitura dos documentos oficiais de nomeação e de exoneração;
II - transmissão de cargo; nessa ocasião, os oficiais, nomeado e
exonerado, postados lado a lado, à tropa e perante a autoridade que preside a cerimônia, proferem as seguintes palavras:
o substituído - "Entrego o Comando ( Chefia ou Direção) da (
Organização Militar) ao Exmo. Sr. (Sr) ( Posto e nome) ;
o substituto - "Assumo o Comando ( Chefia ou Direção) da
(Organização Militar).
III apresentação dos Comandantes, Chefes ou Diretores, substituto, e substituído , à autoridade que preside a solenidade;
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IV - leitura do "Curriculum Vitae" do novo Comandante, Chefe ou
Diretor;
V - palavras de despedida do oficial substituído; e
VI - desfile da tropa em continência ao novo Comandante, Chefe ou
Diretor.
§ 1º Nas passagens de Comando de Organizações Militares, são
também observadas as seguintes normas:
os Comandantes, substituto e substituído, estão armados de espada;
após a transmissão do cargo, leitura do "Curriculum Vitae" e das
palavras de despedida, o Comandante exonerado acompanha o novo
Comandante na revista passada por este à tropa, ao som de uma marcha
militar executada pela banda de música.
§ 2º Em caso de mau tempo, a solenidade desenvolve-se em salão
ou gabinete, quando é seguida, tanto quanto possível, a seqüência dos
eventos constantes neste artigo, com as adaptações necessárias.
§ 3º O uso da palavra pelo novo Comandante, Chefe ou Diretor,
deve ser regulado pelo Ministro de cada Força Armada.
§ 4º Em qualquer caso, o uso da palavra é feito de modo sucinto e
conciso, não devendo conter qualquer referência à demonstração de valores a cargo da Organização Militar, referências elogiosas individuais
acaso concedidas aos subordinados ou outros assuntos relativos a campos, que não constituam os especificamente atribuídos a sua área.
§ 5º A apresentação dos oficiais ao novo comandante far-se-á no
salão de Honra, podendo ser realizada antes mesmo da passagem do
Comando ou após a retirada dos convidados.

CAPÍTULO VI
Das Recepções e Despedidas de Militares
Art. 184. Todo oficial incluído numa Organização Militar é, antes
de assumir as funções, apresentado a todos os outros oficiais em serviço
nessa organização, reunidos para isso em local adequado.
Art.185. As despedidas dos oficias que se desligam das
Organizações Militares são feitas sempre, salvo caso de urgência, na presença do Comandante Chefe ou Diretor e em local para isso designado.
Art. 186. As homenagens de despedida de oficiais e praças com
mais de trinta anos de serviço, ao deixarem o serviço ativo, devem ser
reguladas pelo Ministro de cada Força Am1ada.
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CAPÍTULO VII
Das Condecorações

Art. 187. A cerimônia para entrega de condecorações é realizada
numa data festiva, num feriado nacional ou em dia previamente designado pelo Comandante e, em princípio, na presença de tropa armada.
Art. 188. A solenidade para entrega de condecorações, quando realizada em cerimônia interna, é sempre presidida pelo Comandante, Chefe
ou Diretor da Organização Militar onde serve o militar agraciado.
Parágrafo único. No caso de ser agraciado o próprio Comandante,
Chefe ou Diretor da Organização Militar considerada, a presidência da
solenidade cabe à autoridade superior a quem a mesma está imediatamente subordinada, ou a oficial da reserva, de patente superior à do agraciado, por este escolhido.
Art. 189. Quando entre os agraciados há Oficial General e a cerimônia tem lugar na Capital Federal, a entrega de condecorações é presidida
pelo Ministro ou pelo Chefe do Estado - Maior da Força a que couber a
iniciativa da solenidade, sendo realizada na presença de tropa armada.
Art. 190. O efetivo da tropa a formar na solenidade de entrega de
condecorações deve corresponder ao escalão de comando do militar de
maior hierarquia, não sendo nunca inferior a um pelotão de fuzileiros ou
equivalente; tem sempre presente a Bandeira Nacional e Banda de
Corneteiros ou Clarins e Tambores e , quando a Unidade dispuser, Banda
de Música.
Art. 191. Nas Organizações Militares que não disponham de tropa,
a entrega é feita na presença de todo o pessoal que ali serve, observando
as prescrições aplicáveis dos artigos anteriores.
Art. 192. Quando o agraciado for Ministro Militar, o cerimonial da
entrega é realizado em Palácio da Presidência da República, servindo de
paraninfo o Presidente da República, e obedece às instruções especiais
elaboradas pelo Chefe da Casa Militar da Presidência da República.
Art.193. O cerimonial de entrega de medalha obedece, no que couber, às seguintes regras:
I - posta a tropa em uma das formações em linha, sai de forma a
Bandeira Nacional, sem sua guarda, à ordem da autoridade que preside a
cerimônia, e coloca-se a trinta passos defronte do centro da tropa;
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II - entre a tropa e a Bandeira Nacional, frente para esta, colocam-se
,em uma fileira, por ordem hierárquica e grupados por círculos, os oficiais e praças a serem agraciados, armados, exceto as praças e sem portar
suas medalhas e condecorações;
III - os oficiais presentes à cerimônia formam em ordem hierárquica,
grupados por círculos, em uma ou mais fileiras, à direita da Bandeira;
IV - a autoridade que preside a solenidade, colocada a dez passos
diante da Bandeira e de frente para esta, manda que o Comandante da
tropa dê a voz de "Sentido"; os agraciados, quando oficiais, desembainham e perfilam espada; se praças, permanecem na posição de sentido;
V - com a tropa nesta posição a autoridade dá início à solenidade,
procedendo-se em cada uma das fileiras de agraciados da seguinte forma:
os paraninfos previamente designados, um para cada fileira, colocam-se à direita dos agraciados; dada a ordem para o início da entrega,
os agraciados quando oficiais, ao defrontarem os paraninfos, abatem as
espadas, ou fazem a continência individual, quando praças;
o paraninfo, depois de responder àquela saudação com a continência individual, coloca a medalha ou condecoração no peito dos agraciados de sua fileira; os agraciados permanecem com a espada abatida, ou
executando a continência individual , até que o paraninfo tenha terminado de colocá-la em seu peito, quando retornam à posição de Perfilar
Espada ou desfazem a continência individual;
terminada a entrega de medalhas ou condecorações, ao comando de
"Em Continência à Bandeira, Apresentar Arma!", paraninfos e agraciados abatem espadas ou fazer a continência individual;
as Bandas de Música ou de Corneteiros ou Clarins e Tambores
tocam, conforme o posto mais elevado entre os agraciados, os compassos
de um dobrado;
terminado esta continência paraninfos e agraciados, com espadas
embainhadas, retomam aos seus lugares;
a Bandeira Nacional volta ao seu lugar na tropa, e os possuidores de
medalhas ou condecorações, que tinham saído de forma para se postarem à
direita da Bandeira, voltam também para os seus lugares, a fim de ser realizado o desfile em honra da autoridade que presidiu a cerimônia dos agraciados;
os paraninfos, tendo a cinco passos à esquerda, e no mesmo alinhamento, os agraciados, e , à retaguarda, os demais oficiais presentes,
assistem ao desfile da tropa, o que encerra a solenidade.
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Art. 194. Quando somente praças tiverem que receber medalhas ou
condecorações, o paraninfo é o Comandante da Subunidade a que elas
pertencerem ou o Comandante da Organização Militar, quando pertencerem a mais de uma subunidade.
Art. 195. A Bandeira Nacional, ao ser agraciada com Ordem do
Mérito, recebe a condecoração em solenidade, nos dias estabelecidos
pelas respectivas Forças Singulares. O cerimonial obedece ao seguinte
procedimento:
I - quando o dispositivo estiver pronto, de acordo com o Art.193, é
determinado por toque de cometa para a Bandeira avançar;
II - a Bandeira, conduzida pelo seu Porta-Bandeira e acompanhada
pelo Comandante da Organização Militar a que pertence, coloca-se à
esquerda ou direita da Bandeira incorporada, conforme o dispositivo:
III - ao ser anunciado o início da condecoração, o Comandante
desembainha a espada e fica na posição de descansar; e o corneteiro executa "Sentido" e "Ombro Arma". Ao toque de "Ombro Arma", o PortaBandeira desfralda a Bandeira, e o Comandante da Organização Militar
perfila espada;
IV - o Grão-Mestre, ou no seu impedimento o Chanceler da Ordem,
é convidado a agraciar a Bandeira. Quando aquela autoridade estiver a
cinco passos da Bandeira, o Comandante da Organização Militar abate
espada, e o Porta-Bandeira dá ao pavilhão uma inclinação que permita a
colocação da insígnia. Após a aposição da insígnia o Comandante da
Organização Militar e a Bandeira voltam à posição de "Ombro Arma",
retiram-se do dispositivo, e tem prosseguimento a solenidade.

Parágrafo único. Na condecoração de estandarte, são obedecidas, no
que couber, as prescrições deste artigo.
CAPÍTULO VIII
Das Guardas dos Quartéis e Estabelecimentos Militares
SEÇÃOI
Da Substituição das Guardas
Art. 196. Na substituição das guardas, além do que prescrevem os
Regulamentos ou Normas específicas de cada Força Armada, é observado o seguinte:
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I - logo que a Sentinela da Armas der o sinal de aproximação da
Guarda que vem substituir a que está de serviço, esta entra em forma e,
na posição de "Sentido", aguarda a chegada daquela;
II - a Guarda que chega coloca-se à esquerda, ou em frente, se o
local permitir, da que vai substituir, e seu Comandante comanda: "Sem
Intervalos, Pela Direita (Esquerda) Perfilar!" e, depois, "Firme"; em
seguida comanda "Em Continência, Apresentar Arma"; feito o manejo
de Armas correspondente, o Comandante da Guarda que sai corresponde
à saudação, comandando "Apresentar Arma!" e, a seguir, "Descansar
Arma!", no que é seguido pelo outro Comandante;
III - finda esta parte do cerimonial, os Comandantes da Guarda que
entra e da que sai dirigem-se um ao encontro do outro, arma na posição
correspondente à de ombro arma, fazem alto, à distância de dois passos,
sem descansar a arma, apresentam-se sucessivamente;
IV - a seguir, realiza-se a transmissão de ordens e instruções relativas ao serviço.
SEÇÃO II
Da Substituição das Sentinelas

Art. 197. São as seguintes as prescrições a serem observadas quando da rendição das sentinelas:
I - o Cabo da Guarda forma de baioneta armada; os soldados que
entram de sentinela formam em "coluna por um" ou "por dois", na
ordem de rendição, de maneira que a Sentinela das Armas seja a última a
ser substituída; no "passo ordinário", o Cabo da Guarda conduz os seus
homens até a altura do primeiro posto a ser substituído;
II - ao se aproximar a tropa, a sentinela a ser substituída toma a
posição de "Sentido" e faz "Ombro Arma", ficando nessa posição;
III - à distância de dez passos do posto, o Cabo da Guarda comanda
"Alto!" e dá a ordem: "Avance Sentinela Número Tal!";
IV - a sentinela chamada avança no passo ordinário, arma na
posição de " Ombro Arma" e , à ordem do Cabo, faz "alto! "a dois passos da sentinela a ser substituída;
V - a seguir, o Cabo comanda "Cruzar Arma!" o que é executado
pelas duas sentinelas, fazendo-se, então, sob a fiscalização do Cabo, que
se conserva em "Ombro Arma", e á voz de "Passar Ordens!" e , depois~
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"Passar Munição", a transmissão das ordens e instruções particulares relativas ao posto;
VI - cumprida esta prescrição, o Cabo dá o comando de "Ombro
Arma!" e ordena à sentinela substituída: "Entre em Forma!", esta colocase á retaguarda do último homem da coluna, ao mesmo tempo que a
nova sentinela toma posição no posto, permanecendo em "Ombro Arma"
até que a Guarda se afaste.
TÍTULO V
Disposições Finais

Art. 198. As peculiaridades das Continências, Honras, Sinais de
Respeito e do Cerimonial Militar podem ser reguladas em cerimonial
específico de cada Força Armada, em eventos que não impliquem a participação de mais de uma Força.
Art. 199 Os casos omissos serão solucionados pelo Ministro Chefe
do Estado-Maior das Forças Armadas, mediante consulta dos Ministros
das Forças Singulares.
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(ANEXO AO REGULAMENTO DE CONTINÊNCIAS, HONRAS, SINAIS DE RESPEITO E CERIMONIAL DAS FORÇAS
ARMADAS - ART. 126, § 2º)

~l~I
li~

[7
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b. DECRETO ESTADUAL Nº 41.956, DE 11 DE JULHO DE 1997
Dispõe sobre as atribuições de unidades da Ouvidoria da Polícia do
Estado de São Paulo

MÁRIO COVAS, Governador do Estado de São Paulo, no uso de
suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe o § 2º do artigo 4º
da lei complementar nº 826,de 20 de junho de 1997, Decreta:
Artigo 1º - O grupo de Apoio Técnico da Ouvidoria da Polícia do
Estado de São Paulo, previsto no inciso II do artigo 4º da lei
Complementar nº 826, de junho de 1997, tem a atribuição de assessorar
o Ouvidor da Polícia nas seguintes situações:
I - no acompanhamento dos casos prioritários;
II - na realização de pesquisas, seminários e cursos de interesse da
segurança pública e temas ligados aos direitos humanos;
III - nas ações propositi vas da Ouvidoria da polícia; e
IV - na elaboração e publicação de relatórios trimestrais e anuais.
Artigo 2º O Grupo de Apoio Administrativo, previsto no inciso III
do artigo 4º da lei Complementar nº 826, de 20 de junho de 1997 tem
por atribuição desenvolver as atividades administrativas da Ouvidoria da
Polícia do Estado de São Paulo, em especial as relativas ao reconhecimento, registro e acompanhamento das denúncias, queixas e sugestões
enviadas pela população à Ouvidoria da Polícia, bem como a organização de arquivo geral de procedimentos internos da instituição.
Artigo 3º As atribuições das unidades constantes deste decreto
poderão ser complementadas por resolução do Secretário da Segurança
Pública, mediante proposta do Ouvidor da Polícia.
Artigo 4º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Bandeirantes, 11 de julho de 1997
MÁRIO COVAS - Governador
José Afonso da Silva - Secretário da Segurança Pública
Walter Feldman - Secretário-chefe da Casa Civil
Antônio Angarita - Secretário do Governo e Gestão Estratégica
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c. APARELHOS INTERCOMUNICADORES USO REGULAMENTAÇÃO
BOL G Nº 163, DE 22 DE AGOSTO DE 1996

Disciplina o uso de aparelhos intercomunicadores por policiais militares
quando fardados

"DETERMINAÇÕES E ORDENS
17 -APARELHOS INTERCOMUNICADORES - USO REGUIAMENTO
1. CONSIDERANDO QUE:

a. O uso de serviços de telefonia celular está consubstanciado no
Decreto nº 39.994/95:
b. O RUPM não prevê o porte de equipamento intercomunicados
em nenhum uniforme;
c. tais equipamentos cada vez mais se encontram ao alcance das
pessoas, face às facilidades de aquisição; e,
d. o uso dos aparelhos pode trazer embaraços ao serviço em determinadas situações operacionais, especialmente quando em atividade de
policiamento ostensivo, podendo desviar a atenção do policial militar no
patrulhamento, bem como interromper o atendimento às partes de uma
ocorrência, dentre outras.
1. DETERMINO:

Os aparelhos intercomunicadores ("bips" telefone celular, "pager",
etc.) somente poderão ser portados quando sobrepostos aos uniformes B3, B-4 e equivalentes ou aos uniformes operacionais em geral, na
seguinte conformidade:
a. com cinturão, deverão ser presos do lado oposto ao portarevólver, ou peças equivalentes;
b. sem cinturão, deverão ser presos ao cinto de lona, em posição à
direita do usuário; e
1. Será proibido o porte:
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a. durante a realização de quaisquer reuniões (de serviço, de atos
sociais, de instrução, em sala de aula, formatura de tropa, etc.) ;
b. durante a execução de serviço operacional, salvo motivo de força
maior, plenamente comprovado e justificado, e em situações excepcionais, expressamente autorizadas pelo respectivo Grande Comando.
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IX. JURISPRUDÊNCIA

a. PODER JUDICIÁRIO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ACÓRDÃO - RECURSO ESPECIAL Nº 69.735-SP
RELATOR : O EXMº SR. MINISTRO LUIZ VICENTE CERNICCHIARO
RECORRENTE: RICARDO SOARES DE ALMEIDA
RECORRIDO: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS: DRS. ROBERTO FERNANDES DE ALMEIDA
E OUTRO E DENIZE PIOVANI E OUTROS

EMENTA
RESP - PROCESSUAL CIVIL - ADMINISTRATIVO - ATO ADMINISTRATIVO - DISCRICIONARIEDADE - Os modernos princípios de
acesso ao judiciário recomendam aplicação do princípio da fungibilidade dos recursos. O aspecto formal não deve ser aplicado de modo
infrangível. O ato administrativo, quanto ao mérito, é insusceptível de
reexame do judiciário, em decorrência da separação dos poderes. A discricionariedade do ato não se confunde com ilegalidade.

ACORDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da
Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos
e das notas taquigráficas constantes dos autos, por unanimidade, não
conhecer do recurso especial, nos termos do voto do Sr. MinistroRelator. Votaram os Srs. Ministros Anselmo Santiago, Vicente Leal,
Adhemar Maciel e William Patterson.
Brasília, 14 de novembro de 1995 (data do julgamento).
Ministro Adhemar Maciel - Presidente
Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro - Relator
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RECURSO ESPECIAL nº 69.735 - SP (95.0034404-1)
RELATOR: Exmº Sr. Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro
RECORRENTE: Ricardo Soares de Almeida
RECORRIDO: Fazenda do Estado de São Paulo
RELATÓRIO

O EXMº SR. MINISTRO LUIZ VICENTE CERNICCHIARO
(RELATOR): Relator especial, convertido a partir de recurso ordinário
admitido por força de agravo de instrumento (fls .. 125, apenso) interposto por Ricardo Soares de Almeida contra v. acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo que manteve sentença denegatória de
mandado de segurança impetrado contra ato de desligamento do Curso
de Formação de Soldado PM., sob o fundamento de ser tal ato legítimo,
praticado por autoridade competente, com observância da lei e da finalidade que o informa, inexistindo qualquer vício de motivação.
O recorrente alega cerceamento de defesa, sustentando:
"Com efeito, após subtraído o direito de defesa do Recorrente
porque, repita-se, a Corporação não se dignou a esclarecer, cumpridamente, os reais motivos que informaram o indigitado desligamento procurou este o Judiciário, para obter tutela jurisdicional tendente à
reparação de injustiça, que se personificava, na ocasião, por informações
oficiosas, na existência de supostas pendências creditícias (devidamente
pelo próprio Recorrente, por meio de ajuizamento das ações cabentes,
como já noticiado anteriormente)" (tls. 131).
O recurso, interposto originalmente como recurso ordinário, fora
inadmitido por não ser o mesmo cabível contra acórdão proferido em
sede de recurso de apelação em mandado de segurança (fls. 144/147).
Parecer do Ministério Público Federal requerendo, preliminarmente,
a reautuação dos presentes autos como recurso ordinário, posto não há
ver sido pedido e nem deferido a sua conversão em recurso especial.
Opina pelo não conhecimento do recurso (fls. 165/167).
É o relatório.
Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro
RECURSO ESPECIAL nº 69.735 - SP
RELATOR: O EXMº MINISTRO LUIZ VICENTE CERNICCHIARO
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RECORRENTE: RICARDO SOARES DE ALMEIDA
RECORRIDO: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO

O EXMº SR. MINISTRO LUIZ VICENTE CERNICCHIARO
(Relator): O mandado de segurança foi denegado em 1ª e 2ª instâncias.
Evidente, o recurso ordinário não se presta à hipótese, a teor do disposto
no art. 105, II, b, da Constituição da República.
Urge, no entanto, recomendação dos princípios de acesso ao
Judiciário, adotar a fungibilidade dos recursos. Só assim, facilitar-se-á o
exame do mérito.
À matéria de fundo, contudo, não favorece o Recorrente. Registra o
v. acórdão, a Administração, sem censura, valeu-se do poder discricionário. Com isso, o impetrante deixou de exibir requisito indispensável para a postulação.
O arresto encerra, na fundamentação:
"Mas isto, evidentemente, dependia do preenchimento de determinados requisitos, inclusive do resultado de investigação sigilosa do procedimento social do candidato, motivo pelo qual a própria matrícula se
fez sob condição.
A contra-indicação que se seguiu ao término dos trabalhos investigatórios, suficiente para o desligamento do curso, resultou do poder discricionário da Administração Pública Policial Militar de exercê-la pela
maneira e nas condições que reputou mais convenientes ao interesse
público (Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro, pág.
1337, RT, 1976), numa avaliação de incompatibilidade do recorrente
para com a função policial militar que ao Judiciário não rever.
Os próprios critérios informadores do curso mostram que o desligamento não constitui sanção para tomar obrigatória a instauração de procedimento administrativo prévio, não havendo o menor sentido em se
falar na ausência de contraditório e oportunidade de defesa, de todo
impertinentes" (fls. 110).
Além disso, o exame da conduta reclama análise de fato probatórios. Não se presta o pormenor ao rito deste recurso. O arresto, além
disso, registra respeito ao contraditório.
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Não conheço do Recurso Especial.
Ministro Luiz Vicente Cemicchiaro

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
Nº Registro: 95/0034404-1
RESP: 00069735/SP
PAUTA: 14/11/1995
JULGADO: 14/11/1995
Relator: Exmº Sr. LUIZ VICENTE CERNICCHIARO
Presidente da Sessão
Exmº Sr. Min. ADHEMAR MACIEL
Subprocurador Geral da República
Exmº Sr. Dr. RAIMUNDO FRANCISCO RIBEIRO DE BONIS
Secretário (a)
NOEL CARVALHO DE ANDRADE FILHO

AUTUAÇÃO
RECTE: RICARDO SOARES DE ALMEIDA
ADVOGADOS: ROBERTO FERNANDES DE ALMEIDA E
OUTRO
RECOO: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS: DENIZE PIOVANI E OUTROS

CERTIDÃO
Certifico que a Egrégia SEXTA TURMA ao apreciar o processo em
epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Turma, por unanimidade, não conheceu do recurso especial, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Votaram os Srs. Ministros Anselmo Santiago, Vicente Leal,
Adhemar Maciel e William Patterson.
O referido é verdade, Dou fé.
Brasília, 14 de novembro de 1995
SECRETÁRIO (A)
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CUPOM DE ASSINATURA
PREZADO LEITOR
Para receber "A FORÇA POLICIAL"(*), preencha, com letra legível, os dados abaixo e envie este cupom à
nossa secretaria conforme endereço constante no verso.Para os Assinantes não pertencentes à PMESP, é necessário juntar a
este cupom o comprovante de depósito no valor de R$ 16,00 (assinatura anual) efetuado no banco BANESPA, agência nº
108, conta nº 13-003083-7 (FEPOM), São Paulo/SP.
Telefone de Atendimento ao Assinante: 225-7088, ramal 7403.
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