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I. A QUESTÃO DA REFORMULAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DIS-

CIPLINAR DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
POR INTERMÉDIO DE DECRETO DO PODER EXECUTIVO
DAMAS/O EVANGELISTA DE JESUS,
Procurador de Justiça aposentado, Professor de
Direito Penal.

SUMÁRIO

1. Consulta. 2. Parecer: 2.1. Do inadequado instrumento jurídico
para operar as reformulações do regulamento disciplinar; 2.2. Da
impossibilidade do decreto versar sobre matéria que acarrete a
descaracterização da natureza militar da instituição. 3. Conclusão.

1. CONSULTA

O Instituto Latino-Americano das Nações Unidas - Ilanud - escritório de São Paulo, por intermédio de seu Secretário-Executivo, Dr. Oscar
Vilhena Vieira, solicitou-nos a presente manifestação técnica a respeito
da proposta formulada pelo Senhor Ouvidor-Geral da Polícia, Dr.
Benedito Mariano, no sentido de se elaborar decreto governamental estabelecendo um novo Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do
Estado de São Paulo, promovendo-se, por intermédio do mencionado ato
normativo, ampla reforma do Decreto 13.657, de 9 de novembro de
1943, ainda em vigor.
Referida proposta pretende fornecer subsídios para uma completa
reformulação na organização disciplinar da Polícia Militar paulista, que,
consoante as alentadas razões ofertadas pelo ilustre proponente, está hoje

Revista A FORÇA POLICIAL

São Paulo

nº 19 jul./ago./set. 1998

5

fundada numa paradoxal dicotomia entre a natureza civil de suas funções
e sua estrutura fortemente militarizada. Tais contradições, segundo o
Senhor Ouvidor-Geral, acaba gerando "efeitos que atingem de forma
perversa a população ".
Para solucionar esta contradição interna no organismo da Polícia
Militar, propõe retirar seu caráter predominantemente militar e imprimir
um "cunho mais democrático " em seu Regulamento Disciplinar mediante soluções, como, por exemplo, suprimir a expressão "servidores militares", praticamente eliminar a palavra "militar" do Regulamento, ou acabar com todo e qualquer tipo de prisão como sanção disciplinar.
Não obstante sua boa intenção em imprimir cunho mais democrático
à citada Corporação, preliminarmente devemos ter em vista que qualquer
alteração que tenha por escopo alterar a natureza, a estrutura ou a organização disciplinar da Polícia Militar requer uma transposição de análise
para o sistema social como um todo, incumbindo à própria sociedade, por
intermédio de seus representantes legitimamente eleitos, interferir nesse
processo, conforme veremos a seguir. Vale ainda salientar que, além dos
obstáculos jurídicos que impedem, na forma pretendida, profundas reformulações na estrutura organizacional, também no que tange ao mérito
podemos afirmar que a singela retirada do caráter militar, desacompanhada de outras medidas mais substanciais, poderá revelar-se inócua, com
reflexos negativos para a sociedade. Daí porque nada justifica o açodamento e o atropelo ao procedimento constitucionalmente imposto.
Após essa breve introdução sobre os aspectos gerais da proposta,
passemos a analisar os aspectos jurídicos que dela decorrem.

2.PARECER
2.1 Do inadequado instrumento jurídico para operar as reformulações
do regulamento disciplinar

A Constituição Federal de 1988 recepcionou o Regulamento da
Polícia Militar até então vigente Decreto 13.657/43, passando este a ter
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força de lei, em face do fenômeno jurídico-constitucional da recepção. O
anterior veículo normativo, válido perante o arcabouço legal não mais
vigente, passa a vestir uma nova roupagem, de acordo com as exigências
do novo sistema. Com efeito, o instituto da recepção traz importantes
conseqüências para a normatividade futura. Além de receber materialmente as leis e atos normativos compatíveis com a nova Carta, também
lhes garante sua adequação de acordo com a forma imposta pela nova
sistemática legal. Deste modo, a título de exemplo, apesar de inexistir
sob a vigência da Constituição Federal de 1988 a espécie normativa
decreto-lei, o Código Penal continua em vigor, uma vez que foi material
e formalmente recepcionado sob a nova roupagem de lei ordinária. Outro
exemplo é lembrado por Michel Temer: "O Decreto 24.643, de 1934, é o
Código de Águas. Foi produzido ao tempo em que os decretos do Poder
Executivo tinham força de lei. Foi recebido por todas as ordens constitucionais posteriores. Hoje a disciplina dessa matéria é fornecida pela lei;
daí a sua natureza legal" 1• Assim, tendo sido recepcionado o Decreto
13.657/43 sob a roupagem de lei, um novo regulamento disciplinar só
poderá ser aprovado por uma outra lei em sentido estrito e não pela espécie normativa decreto, ato sabidamente inferior. Com isso, o atual
Regulamento Disciplinar, para ser modificado, exige que a nova proposta
seja discutida e aprovada no âmbito do Poder Legislativo, com ampla
participação popular, de maneira que o detentor único do poder soberano
(Constituição Federal, art. 1º, parágrafo único), por meio de seus representantes, integre o processo decisório e o debate sobre uma nova polícia. Editar uma nova ordem jurídica, sobre assunto de tal relevância, por
meio de manifestação unilateral do Chefe do Poder Executivo Estadual,
implicaria em subverter todo o sistema hierárquico de normas. Dentro
dessa estrutura, a Carta Magna funciona como pressuposto de validade
de todo o arcabouço legal, seguindo-se normas superiores e inferiores.
Quando uma norma inferior passa a exercer indevidamente a função de
outra que lhe é superior, opera-se turbulência no sistema, atingindo diretamente a norma constitucional e instalando irreparável vício de incompatibilidade vertical. Avilta-se o princípio da legalidade, segundo o qual
qualquer comando jurídico impondo comportamentos forçados há de

1 TEMER, Michel. Elementos de direito constitucional. 10ª ed. São Paulo: Malheiros, p. 39.
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provir de uma das espécies normativas devidamente elaboradas conforme as regras de processo legislativo constitucional.
O respeito ao devido processo legislativo na elaboração das espécies
normativas é um dogma consagrado constitucionalmente, uma vez que
ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em
virtude de espécie normativa devidamente elaborada pelo Poder competente. Dessa forma, qualquer edição de lei ou espécie normativa que confronte com o processo legislativo preconizado pela nossa Constituição
Federal reputa-se inconstitucional, sendo passível de controle repressivo
e, em especial, preventivo de constitucionalidade.
Não bastasse a impossibilidade jurídica de se utilizar do pretendido
instrumento, ressalte-se também a impossibilidade dessa espécie normativa versar sobre a matéria de cunho disciplinar. A proposta de decreto
governamental para modificação do Regulamento Disciplinar da
Corporação também colide, quanto a seu objeto, com ditames da Lei
Maior. De fato, o art. 5º, LXI, da Constituição Federal reza que "ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade jurídica competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei". Ora, a
única ilação que se extrai do referido artigo é a de que os casos de transgressão militar e, consequentemente, suas respectivas sanções, somente
podem constar de lei, no sentido rigoroso e formal do termo. Além disso,
a possibilidade de prisão, que o decreto pretende banir, vem assegurada
na norma mais importante do nosso ordenamento jurídico, que funciona
como fundamento de validade de todas as demais. Se a Constituição
Federal exige que a lei defina transgressão militar e se esta, como já
vimos, insere-se no regime disciplinar, a conclusão inevitável é a de que
somente lei, em sentido estrito, e jamais a espécie normativa decreto,
poderá versar sobre a matéria.
Mas não é só. Deparamo-nos com a exigência de lei formal para o
presente objeto também em nível de Constituição Estadual, em São
Paulo, que, de acordo com a Carta Magna, estabelece, em seu art. 23,
parágrafo único, nº 10, serem matéria de lei complementar os Estatutos
dos Servidores Militares. Estes, tratando de direitos e vantagens dos servidores, também dispõem sobre sanções, que são, na realidade, matéria
disciplinar, o que nos conduz à seguinte assertiva: se a matéria discipli-

8
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nar se encontra nos Estatutos e estes, por disposição expressa da
Constituição Estadual, devem ser tratados por lei complementar, somente
esta pode versar sobre aquele tema (matéria disciplinar). A mesma conclusão é extraída na interpretação do art. 24, § 2º, nº 4, da Carta paulista,
que dispõe: lei de exclusiva iniciativa do Governador do Estado regulará
o regime jurídico dos servidores públicos, civis ou militares. É, portanto,
razoável o entendimento de que referida norma compreende também o
regime disciplinar, parte integrante daquele.
Verifica-se, portanto, que, tanto a Carta Magna quanto a
Constituição Estadual, na sua esteira, exigem lei formal para tratar sobre
questão disciplinar. Assim, cumpre frisar a idéia de que qualquer pretensa
modificação no decreto (formalmente lei) objeto do estudo necessita de
lei formal, previamente discutida e aprovada pelo Poder Legislativo, com
ampla participação da sociedade por intermédio de seus representantes.
Analisada sob o enfoque social, ou seja, do ponto de vista do interesse da coletividade, não é concebível que a discussão sobre um assunto
que atingirá de forma tão direta o relacionamento entre a coletividade e a
Polícia Militar seja resolvido de ímpeto, pela imposição da vontade unilateral do Chefe do Executivo, mediante um mero decreto, ato que se
destina a regulamentar e não a substituir as leis.
O instrumento normativo sugerido pelo proponente impede a participação da sociedade na revisão dos procedimentos na estrutura militar,
afastando-a, ao arrepio da Lei Maior, do debate em torno de tão relevante tema. Deste modo, a crítica encaminhada pelo autor da proposta, no
sentido de que o Regulamento vigente foi criado "sem que se estabelecesse o necessário debate com a sociedade", volta-se contra o instrumento sugerido agora para sua alteração.

2.2 Da impossibilidade do decreto versar sobre matéria que acarrete a
descaracterização da natureza militar da instituição.
Além do vício de incompatibilidade vertical que verga sobre o veículo normativo sugerido, torna-se também imprescindível tecer breves
considerações sobre a impossibilidade legal de o decreto versar sobre a
descaracterização da natureza militar da Corporação.
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No intuito de realizar rapidamente um regulamento disciplinar sem
caráter preponderantemente militar, a Ouvidoria-Geral acabou por subtrair algumas competências constitucionalmente garantidas. Esta invasão
está plenamente confirmada por ela própria quando, na apresentação
geral da proposta, declara: "Penso que esta proposta de decreto poderá
servir como iniciativa complementar à emenda constitucional elaborada
pelo Governador de São Paulo e enviada à apreciação do Exmo. Senhor
Presidente da República. Isto porque a aprovação da emenda constitucional depende do Congresso Nacional, enquanto a proposta ora apresentada, após análise e consideração, poderá ser implementada imediatamente
através de decreto do Exmo. Governador do Estado de São Paulo". Pois
bem, conforme noticiado pela própria Ouvidoria, está tramitando no
Congresso Nacional uma emenda tendente a abolir a condição de militar
dessas Polícias. Não obstante, a mesma Ouvidoria acabou se antecipando
ao próprio poder constituinte derivado, pretendendo dar a um mero
decreto a força de uma verdadeira emenda constitucional. Essa intenção
se torna evidente quando se analisam algumas das pretensas alterações,
dentre elas aquela em que o proponente suprimiu os termos "servidores
militares", "policiais militares" e "praças" pelo termo "policial", sem
qualquer adjetivação. Pretendida alteração é juridicamente impossível,
pois os artigos. 42 e 144 da Carta Magna, que fazem expressa referência
ao termo "polícia militar", ainda se encontram em vigor no sistema jurídico, haja vista que a emenda tendente a operar reformulações na
Corporação ainda está em tramitação no Congresso Nacional. E a emenda à Constituição Federal, enquanto proposta, é considerada ato infraconstitucional sem qualquer normatividade, só ingressando no ordenamento jurídico após sua aprovação, passando, então, a ser preceito constitucional da mesma hierarquia das normas também constitucionais originárias. Assim, se a emenda sob comentário ainda não foi aprovada, não
possui normatividade. À vista disso, a proposta, no momento, há de ser
reputada inconstitucional. Assim, se os dispositivos constitucionais pertinentes a essa Corporação encontram-se vigentes, qualquer norma que
com eles não se compatibilize há de ser reputada inconstitucional e repelida do sistema jurídico por meio dos mecanismos previstos de controle
de constitucionalidade das normas. Tais entraves jurídicos são aplicáveis
a todas as demais reformulações que veremos a seguir.
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Outra desejada alteração a ser apreciada diz respeito ao art. 1º da
referida proposta, que exclui os policiais da reserva remunerada e os
reformados da abrangência do Regulamento Disciplinar da Polícia
Militar. Mencionada alteração está em evidente descompasso com o art.
42, § 1º, da Constituição Federal. Vejamos o que ele dispõe: ''As patentes, com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes, são asseguradas em plenitude aos oficiais da ativa, da reserva ou reformados das
Forças Armadas, das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal, sendo-lhes privativos os títulos, postos e uniformes militares".
A Constituição concedeu aos policiais da reserva e reformados as
mesmas prerrogativas, direitos e deveres atribuídos aos da ativa. Desta
forma, é de todo inconstitucional excluí-los do Regulamento Disciplinar,
já que, ao fazê-lo, estar-se-á suprimindo o que expressamente se lhes
garantiu e, ao mesmo tempo, tratando desigualmente aqueles que a Lei
Maior procurou igualar em certos aspectos. Como é cediço, onde o legislador não distingue não cabe ao intérprete fazê-lo, quanto mais em detrimento de direitos individuais.
O art. 8º, XVIII, a, da proposta, proibiu o uso das designações hierárquicas pela Polícia Militar em atividade político-partidária. Tal
vedação não tem embasamento legal, pois a Constituição Federal em
nenhum momento faz referência a esse tipo de vedação. Não há razão
jurídica que impeça um servidor público de se utilizar de sua posição
para concorrer a um cargo eletivo, principalmente porque nem mesmo
para o servidor civil há tal vedação. Com muito menos razão jurídica é a
disposição que proíbe o servidor militar de participar de sociedade como
acionista ou quotista, pois além de não haver nenhuma lei que impeça
referida participação, não há uma finalidade plausível que a justifique.
De qualquer modo, cabe à lei, e não a um ato unilateral do Chefe do
Poder Executivo, tal mudança, pois o decreto, lembremos, não deve inovar, mas apenas regulamentar a lei.
Outra alteração que não está sob a égide da Carta Magna diz respeito à possibilidade de os servidores militares da ativa realizarem manifestações coletivas sobre os atos de superiores, de caráter reivindicatório e
de cunho político-partidário. A Constituição Federal, em seu art. 42, §
5º, veda expressamente a sindicalização e a greve dos servidores militares. isto porque, em face das funções a eles cometidas e referentes à
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defesa nacional, à tutela da liberdade, da integridade fisica e da propriedade dos cidadãos. Não caberia a um simples decreto tal modificação. A
disposição supra denota o grande anseio de se democratizar a
Corporação. De ver-se, contudo, que, além de estar em confronto com a
Lei Suprema, ainda não modificada pela referida Emenda do
Governador do Estado de São Paulo, há que se frisar a necessidade de
certa cautela e menos pressa quanto à eliminação completa do controle
disciplinar nas milícias.
No capítulo VI, art. 22, que trata da prisão administrativa cautelar,
há previsão no sentido de que o único caso de prisão admissível é o de
prisão administrativa cautelar para averiguação, quando da infração
cometida surgirem indícios de prática de crime. Ocorre que a
Constituição Federal, em seu art. 5º, LXI, prevê a possibilidade de
prisão nos casos de transgressão militar e crimes propriamente militares, definidos em lei. Assim, da análise do citado artigo, o que se verifica é que a Carta Magna em momento algum veda a prisão para fins disciplinares. Isto porque quando ela se refere à prisão nos casos de transgressão militar o faz genericamente, sem distinguir as hipóteses de
crime e insubordinação hierárquica. Cumpre ressaltar que cabe à lei, e
não a um decreto, dizer o que são transgressão militar e crime militar,
sendo certo que, uma vez definidas essas hipóteses, poderá incidir a
prisão, ainda que para fins disciplinares. Além disso, é preciso alargar o
debate para indagar se a manutenção desse tipo de sanção numa instituição militar não seria necessária para se atenderem os objetivos de
manutenção da disciplina e de eficácia do policiamento. Não devemos
nos esquecer de que, segundo o primeiro relatório anual de prestação de
contas, divulgado pela própria Ouvidoria-Geral, a maioria das queixas
da população sobre abusos e incorreções refere-se à Polícia Civil
(63,9%), que, como se sabe, não tem o mesmo sistema de controle disciplinar que a Polícia Militar.
O Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio da
Promotoria de Justiça da Cidadania, instaurou o Inquérito Civil Público
648/97 com a finalidade de averiguar a existência de nexo causal entre a
violência policial militar, o regime disciplinar castrense e os seus critérios de seleção e treinamento, obtendo, ao final de criteriosas e profundas investigações, algumas conclusões que bem podem ser aproveitadas
para a ampliação do debate:
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"Conclusão 1O: Exsurge daí a necessidade da disciplina, da hierarquia e de um sistema eficaz de estímulos, consistente em despertar no
indivíduo os valores fundamentais dà. Pátria, tais como a bandeira, o

hino, o respeito às leis e ao próximo, o idealismo e o amor ao País,
conjunto esse denominado estética militar.
Conclusão 11: É a estética militar, fator de elevação do espírito e da
moral, que consegue dar um certo sentido a uma profissão de baixa
remuneração, arriscada e que convive com o 'esgoto do mundo', pois, do
contrário, pela simples retribuição pecuniária, aquela talvez não tivesse
sentido, levando-se em conta que os serviços de vigilância privada são
muito mais atraentes do ponto de vista econômico".
Sendo tais conclusões de uma instituição independente como o
Ministério Público, seria de todo recomendável que houvesse o mais
amplo debate a respeito, antes de qualquer medida mais açodada.
O último aspecto a ser ressaltado nesta proposta diz respeito ao art.
45, que instituiu a sanção de expulsão para os oficiais condenados por
crime que também constitua infração disciplinar grave, desde que isto
denote incapacidade moral para a continuidade do exercício de suas
funções. Esta disposição é, no aspecto jurídico, inviável. A criação por
decreto de um efeito extrapenal da condenação afronta os princípios da
reserva legal e do devido processo legal, fazendo com que o juiz, sem
amparo na lei, agrave as conseqüências da condenação criminal.
Outras considerações poderiam ainda ser feitas, mas, pelo que foi
dito, pode-se notar a inviabilidade da presente proposta. Não se nega a
necessidade de aperfeiçoar a atividade policial e coibirem-se os abusos,
mas tudo precedido de uma ampla discussão, envolvendo toda a sociedade, e, é claro, obedecido o procedimento legiferante imposto pela
Constituição Federal.

3. CONCLUSÃO

Em que pese a boa intenção da Ouvidoria-Geral em dar ares mais
democráticos à Instituição da Polícia Militar, o que se pode inferir deste
trabalho é a inviabilidade da proposta sob o aspecto jurídico.
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Quanto ao mérito, a questão é bastante complexa, havendo vários
posicionamentos divergentes, de modo que somente o processo legislativo próprio para a elaboração de lei, com todas as suas fases, discussões
e ampla publicidade, propicia garantias de que as modificações, sem
dúvida, necessárias, refletirão os anseios sociais. A afronta direta à
Constituição Federal, a inconveniência e a impossibilidade jurídica de se
proporem tais mudanças por decreto e a superficialidade de algumas
medidas constantes da proposta (por exemplo, simplesmente retirar o
qualificativo militar do termo servidor ou policial) reforçam a tese de
que o assunto merece maior reflexão e menos pressa.
A desmilitarização é tema de altíssima relevância, merecendo discussão muito mais aprofundada, ouvindo-se todas as partes, consultando-se especialistas e trabalhos de investigação de todos os órgãos e
tendências, para, por intermédio do Poder Legislativo, e com acatamento
à ordem constitucional vigente, implementarem-se as necessárias
mudanças.
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II. DIGNIDADE HUMANA E PREVENÇÃO CRIMINAL

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

A última reunião da Associação Internacional dos Chefes de Polícia,
em outubro do ano passado, na cidade norte-americana de Orlando, reafirmou a tendência mundial de crescimento da polícia comunitária como
estratégia de prevenção das infrações contra a ordem pública.
No caso do Brasil, colocando uma perspectiva para o futuro, cremos
que a implantação do modelo comunitário de prevenção será importante
etapa para alcançar o que chamamos de "policia de proteção da dignidade humana".
O conceito não se resume apenas a estratégias, táticas ou técnicas
de polícia. Deve alcançar uma redefinição da postura e da forma de
entender o serviço policial, na qual o agente público encarregado de
fazer o policiamento não se limite ao cumprimento das suas destinações
legais, mas exerça-as com vocação para promover a dignidade humana,
indo além do singular respeito aos direitos das pessoas e alcançando o
patamar da atuação deontológica, na completa acepção do termo.
Essa visão é futurista. Não é imediatista nem utópica. Sua concretização passa pela mudança comportamental da polícia e da população,
num amplo processo de reeducação. Nele, o policial deve compreender
que as soluções na segurança pública não devem ser impostas de forma
unilateral, e sim buscadas participativamente junto à sociedade.
Costuma-se dizer que o cimento da solidariedade é o sofrimento
coletivo. É nas grandes tragédias que o homem percebe, claramente, a
pequenez do ser individual e valoriza sua dimensão social. Os povos
que sentiram em suas casas as agruras da guerra ou a ação dos terremotos, dos vulcões, dos furacões, desenvolveram um espírito comunitário
mais aguçado - até porque o caráter didático dessas situações é rápido e
implacável. Ou ele se alia ao seu próximo ou sucumbem juntos.
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No Brasil, afortunado por não ter sofrido essas tragédias, o despertar do espírito comunitário tem de acontecer pelo caminho da educação,
persuadindo as pessoas, fazendo com que elas compreendam e efetivamente se engajem numa postura de cordialidade e solidariedade, para
que objetivos comuns sejam fruto de trabalho conjunto.
O culto ao individualismo faz com que tendamos a ver em cada
semelhante alguém a ser vencido. Para derrotá-lo, é válido romper com
as regras, tornando-se banal cometer infrações.
A dinâmica desse processo é forte. Rapidamente, ele se estende
como exemplo às novas gerações, as quais, cada vez mais, passam a não
acreditar nas leis e a buscar na violência a pseudo-solução de seus problemas.
Nós não afirmaríamos que estamos vendo, em realidade, a previsão
de Thomas Hobbes de que "a condição do homem( ... ) é a da guerra de
todos contra todos". Mas, seguramente, a equação que está armada hoje
nas metrópoles brasileiras é a seguinte: as pessoas desconfiam umas das
outras, todos desconfiam da polícia e a polícia desconfia de todos. Esse é
o circulo vicioso a romper, o desafio a ser enfrentado em matéria de
segurança pública.
Temos, população e polícia, que substituí-lo pelo círculo virtuoso,
cujos fundamentos estão na relação de confiança e respeito mútuo e na
colaboração solidária e cordial. É preciso recuperar o antigo paradigma
pelo qual o "mocinho" sempre vence, entendendo-se por "mocinho" as
pessoas de bem, o policial, a lei.
São Paulo, 06 de fevereiro de 1998
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III. DECLARACIÓN DE GRAN CANARIA - CODIGO DE
INTENCIONES

LOS DIRECTORES GENERALES, COMANDANTES GENERALES Y SUBDIRECTORES O SUS REPRESENTANTES, DE LOS DISTINTOS CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE ARGENTINA,
BOLIVIA, BRASIL, COLOMBIA, CHILE, ECUADOR, EL SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS, MEXICO, NICARAGUA, PARAGUAY, PERU, URUGUAY, VENEZUELA, Y ESPANA
Reunidos en la isla de Gran Canaria, de la Comunidad Autónoma
de Canarias (Espafia).
Reconociendo que existen lazos de unión y amistad entre sus países
de origen, queriendo mejorarlos materializando cauces efectivos de
comunicación, conscientes de la responsabilidad que tienen frente a sus
ciudadanos,
y deseando conducir siempre sus pasos bajo el imperio de la ley y el
respeto a las personas,
Han aceptado y convenido realizar la siguiente declaración de intenc10nes:
1 - Intensificar el conocimiento de los Derechos Humanos y, en
concreto, la Declaración Universal dos Derechos Humanos y el código
de conducta de la ONU entre los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
2 - Dispensar un trato de respeto hacia las minorías étnicas y su cultura conocedores que son fuente que enriquece nuestro patrimonio y
legado tradicional.
3 - Establecer un sistema que permita realizar periódicamente reuniones de expertos que estudien los problemas comunes de seguridad
pública que afecten, o pueden afectar a más de un país de la órbita iberoamericana.
4 - Arbitrar un sistema de apoyo para aquelhos miembros de las
Instituciones de seguridad que tengan que desempenar uma misión en
otro de los Países firmantes de esta declaración.
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5 - Facilitar cualquier información útil sobre organización de cuerpos de seguridad, metodogías de ensenãnza policial y nuevas tecnologías.
6 - Intercambiar información sobre nuevas tendencias delincuenciales, estudios sociológicos de carácter policial y técnicas operativas.
7 - Intensificar el carácter de servicio público que los Cuerpos de
Seguridad deben dispensar a todos los cuidadanos, fin primordial de las
Instituciones policiales, cuya consecución debe ser preocupación constante de sus dirigentes.
8 - Asegurar que las conductas éticas improprias de todo servidor del
orden y la seguridad serán perseguidas con contundencia, al objeto de no
manchar el prestigio y la imagen de las Instituciones a las que pertenecen.
9 - Favorecer las condiciones para la promoción profesional de sus
miembros, motivando el afán de superación. En este sentido, los abajo
firmantes se comprometen a la estructuración de un sistema de becas
para, dentro de la cooperación internacional, establecer intercambios de
alumnos o profesionales que se han distinguido.
1O - Tener presente que el profesional de la seguridad pública debe
ser tratado como tal y que la exigencia de profesionalidad deben ser
acompafíada de unas prestaciones sociales acordes con su condición de
servidor público.

Paulo Enrique Garro - Comandante General Subdirector de la
Gendarmeria/Argentina
João Francisco Giurni da Rocha - Coronel de la Policía Militar
Estado de São Paulo/Brasil
Aldemar Bedoya Bedoya - Brigadier General de la Policía/Colombia
Renzo Martínez Bucciantini - Subdirector General de
Operaciones/El Salvador
Manuel Álvaro Flores Ponce - Coronel Director General de la
Polícia Preventiva Honduras
Ivar de los Rios Piouy - General Inspector General de la Polida
Nacional/ Bolivia

18

Revista A FORÇA POLICIAL

São Paulo

n2 19 jul./ago./set. 1998

li

Manuel Ugarte Soto - General Director de Carabineros Chile
Carlos Trujillo Abarca - General Jefe dei E.M. de la Policía
Nacional Ecuador
Enio Rudelsy Rivera - Director General Adjunto/Guatemala
Guillermo Álvarez Nara - General de Brigada Director General de
Planeación y Operación de la Policía Judicial Federal/México
Edwing Cordero Ardila - Comisionado General Subdirector
General/Nicaragua
Manuel Mongrut Munõz - General PNP Jefe de la 1ª Región
Policial/ Perú
Joaquim Amandarain Delgado - General Jefe dei E.M. de la
Guardia NacionalNenezuela
Antonio Noguera Solís - Comisario General Subcomandante de la
P.N./ Paraguay
Eduardo Molina Ferrara - Inspector General (r) Director de la
Policía Nacional y Subdirector General dei Ministerio dei
Interior/Uruguay
Santiago López Valdivielso - Director General de la Guardia
Civil/Espaiia
Las Palmas de Gran Canaria, ocho de Octubre de mil novecientos
noventa y ocho.
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IV. REFORMA ADMINISTRATIVA - SEGURANÇA PÚBLICA DESCONSTITUCIONALIZAÇÃ0 1

ÁL VARO LAZZARINI, Desembargador do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
Professor de Direito Administrativo da Escola
Paulista da Magistratura e da Academia de
Policia Militar do Barro Branco, Membro do
Instituto "Pimenta Bueno" - Associação
Brasileira dos Constitucionalistas, Sócio
Colaborador do Instituto dos Advogados de São
Paulo e Membro da "lnternational Association
of Chiefe of Police" (USA).

SUMÁRIO:

1. Introdução; 2. A segurança pública no "Esboço do
Substitutivo à PEC 173/95 ", que modifica o regime da
Administração Pública e dá outras providências. Uma visão
crítica; 3. Conclusão

1. INTRODUÇÃO

O trabalho que ora passo a desenvolver é fruto de minhas
reflexões que faço há mais de quarenta anos, na condição de estudioso
da temática da ordem pública e de seu principal aspecto que é a segurança pública.
Meus estudos a respeito dessa temática estão publicados nas principais revistas jurídicas brasileiras, em especial na Revista de

1Exposição sobre o tema a convite da Presidência do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais das
Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. São Paulo Ol de abril de 1996.
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Informação Legislativa, do Senado Federal, como também na Revista
dos Tribunais, na Revista Forense e na Revista de Direito
Administrativo, lembrando que a ordem pública, em especial no seu
importante aspecto da segurança pública, ao contrário daqueles que
entendem ser matéria penal, é matéria tipicamente de Direito
Administrativo, como longamente foi exposto no livro Direito
Administrativo da Ordem Pública 2 , com apresentação de Miguel
Seabra Fagundes e que escrevi em conjunto com administrativistas do
porte de Caio Tácito, Diogo de Figueiredo Moreira Neto, Hely Lopes
Meirelles, José Cretella Júnior e Sérgio de Andréa Ferreira.
Em setembro de 1991, aliás, cuidei de expor sobre A Segurança
Pública e o Aperfeiçoamento da Polícia no Brasil, em um "Encontro
dos Comandantes Gerais das Polícias Militares do Brasil", realizado
em São Paulo, trabalho esse que, depois de publicado nas revistas jurídicas retro indicadas, agora, consta do meu livro Estudos de Direito
Administrativo3, que integra a Coletânea Jurídica da Magistratura, da
Escola Paulista da Magistratura, órgão do Poder Judiciário, como sua
segunda publicação.
Foi nessa exposição feita em setembro de 1991 que afirmei, de
início, que "A Polícia, atividade jurídica do Estado, deve ter seus problemas solucionados à luz das Ciências do Direito e da Administração
Pública. O conhecimento cientifico, abrangente de experiências
diversas e sedimentado pelo tempo, representa caminho seguro na
tomada de posições "4 •
Daí por que no estudo da segurança pública no "Esboço do
Substitutivo à PEC 173/95", que modifica o regime da Administração
Púbíca e dá outras providências, em uma visão crítica-construtiva, não
me afastarei do que acima transcrevi, porque, continuo a insistir que
os problemas de segurança pública devem ser solucionados à luz das
Ciências Jurídicas e da Administração Pública, uma vez que só o conhecimento científico, abrangente de experiências diversas e sedimentado pelo tempo, representa caminho seguro na tomada de posições no
campo da segurança pública, como aspecto da ordem pública.
2 LAZZARINI, Alvaro et alii. Direito Administrativo da Ordem Pública, 2.a ed., 1987, Editora Forense, Rio
de Janeiro, 229 p.
3 LAZZARINI, Alvaro. Estudos de Direito Administrativo, l .a ed., 1995, Editora Revista dos Tribunais,
São Paulo, 447 p.
4 LAZZARINI, Alvaro. Estudos de Direito Administrativo, ed. cit., p. 74
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2. A SEGURANÇA PÚBLICA NO "ESBOÇO DO SUBSTITUTIVO À PEC 173/95", QUE MODIFICA O REGIME DA
ADMINISTRAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. UMA
VISÃO CRÍTICA
No "Esboço do Substitutivo à PEC 173/95", o seu art. 18 dá nova
redação ao art. 144 da Constituição de 1988, nos seguinte termos:
"Art. 18. O artigo 144 da Constituição Federal passa a vigorar com
a seguinte redação:
'Art.144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos órgãos que forem
criados nas esferas da União, dos Estados e do Distrito Federal.
§ 1º Compete à União:
I - a apuração das infrações penais contra a ordem política e social
ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União, de suas entidades autárquicas e de suas empresas públicas, assim, como a apuração de
infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e
exija repressão uniforme;
II - a prevenção e a repressão ao tráfico ilícito de entorpecentes e
drogas afins, o contrabando e o descaminho;
III - o policiamento marítimo, aeroportuário, das rodovias e ferrovias federais e de fronteiras;
IV - o exercício das funções de polícia judiciária relativa aos crimes
de competência da União.
§ 2º Compete aos Estados e ao Distrito Federal, ressalvada a competência da União, na forma de lei estadual, o exercício das funções de
polícia judiciária relativas aos crimes de competência estadual, à apuração das infrações penais, à preservação da ordem pública e à execução
de atividades de defesa civil.
§ 3º Às instituições de segurança pública dos Estados e do Distrito
Federal aplicam-se, além das que vierem a ser fixadas em lei, t1s seguintes
disposições:
I - as instituições policiais e de defesa civil são subordinadas aos
Governadores dos Estados e do Distrito Federal;
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II - as instituições policiais e de defesa civil poderão ser convocadas
pelo Exército para a execução de ações que garantam a lei e a ordem,
encarregando-se exclusivamente de atividades compatíveis com as suas
funções institucionais;
III - lei estadual disciplinará os requisitos de idade para ingresso na
carreira, a estabilidade, as condições de transferência para a inatividade,
os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e as demais
situações especiais de seus integrantes, consideradas as peculiaridades de
suas atividades, observado o disposto nos arts. 37, 39, §§ 2º e 5°, 40, §§
4º, 5° e 6º e no§ 8º deste artigo;
IV - aplicam-se aos integrantes das instituições policiais e de defesa
civil, o disposto no art. 7º, VIII, XII, XVII, XVIII, XIX, XX e XXII;
§ 4º Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser lei
municipal, podendo ainda exercer funções de segurança pública de competência dos Estados, na forma fixada em lei estadual, observado o disposto no § 8º deste artigo.
§ 5° Aos integrantes do sistema de segurança pública da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios são proibidas a sindicalização e a greve.
§ 6º É da competência do Poder Executivo da União a coordenação
e supervisão dos métodos e dos procedimentos de segurança pública e do
gerenciamento das informações policiais em todo o território nacional.
§ 7º É da competência das Forças Armadas a fiscalização de todo o
material bélico empregado pelas instituições de segurança pública da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 8º Lei complementar disporá sobre o sistema nacional de segurança pública e sobre normas gerais de organização, do regime de pessoal e de funcionamento dos órgãos integrantes desse sistema.
§ 9º Lei complementar específica disporá sobre regime previdenciário próprio para os servidores policiais e de defesa civil, que deverá
refletir as suas peculiaridades profissionais.
Inicialmente, registro a minha estranheza com a inclusão do
Capítulo da Segurança Pública na propositura que visa reformar a
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Administração Pública. Lembro que a matéria não constou da mensagem
original enviada pelo governo federal.
Nesta altura do processo legislativo, bem por isso, considero que a
propositura em pauta é casuística e imprudente. Assuntos de segurança
não
pública - que no caso envolve também segurança naciona/5
podem ser misturados com outros problemas organizacionais da
Administração Pública, correndo-se o risco de aprovar-se em bloco, coisas tão díspares, com resultados que podem ser opostos ao que espera o
eminente Relator no seu "Esboço".
Segurança Pública
repito
requer cautela. A falta de cautela muito pode custar ao Brasil, ao seu povo, à sua gente.
Permito-me, assim, não concordar com aqueles que afirmam que
"sob o apanágio da descontitucionalização da Polícia e dos Bombeiros,
altera-se profundamente a segurança pública ".
Não é isso, com a devida vênia, que espelha o "Esboço do
Substitutivo" em questão. O Relator, com efeito, não alterou, remanejou
ou desconstitucionalizou
excetuada a polícia ostensiva -, qualquer
das outras competências ou das atividades de segurança pública, que formam o núcleo teleológico do Capítulo III, do Título V, da nossa Carta
Política de 1988.
Em verdade, se o nobre Deputado Federal Moreira Franco e seus
interlocutores no governo quisessem alterar os procedimentos na segurança pública teriam, pela lógica, que desconstitucionalizar as competências e não os organismos encarregados de exercê-las.
A alteração proposta, ao que me consta, estaria padecendo de vício
regimental, porque, não teve sua admissibilidade examinada pela douta
Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, que certamente a teria desmembrado para um exame mais meticuloso, mais cauteloso, mais prudente!
Com esse registro inicial, passo ao exame do mérito do Substitutivo.
Nele vislumbro a intenção da União de como abdicar de sua competência em relação à organização policial brasileira, valendo-se para
tanto do inequívoco pretexto da "desconstitucionalização ", atribuindo

5 LAZZARINI, Alvaro. Estudos de Direito Administrativo, ed. cit., p. 112
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aos Estados-Membros a obrigação de organizar sua polícia, como bem
entenderem.
Pode parecer uma boa idéia. Cuida-se, porém, de uma idéia enganosa a merecer melhor reflexão por todos aqueles que têm os destinos do
povo e da sociedade brasileira nas mãos.
A "desconstitucionalização " da polícia note-se que não é da
segurança pública
, em realidade, representa uma guinada muito
grande em relação ao pretendido pelo Constituinte de 1988 e isso em
apenas oito (8) anos da vigência de nossa Carta Política, quando, sequer,
nunca se esboçou o funcionamento sistêmico entre os órgãos policiais.
Esse funcionamento sistêmico, exigido pelo Constituinte de 1988 na
norma do art. 144, § 7º, da Constituição de 1988, conhecida como
"Constituição Cidadã", e que parecia facilitado com a criação da
Secretaria de Planejamento de Ações Nacionais de Segurança Pública SEPLANSEG, é a saída que atenderá à coletividade, porque, é moderna
e factível em nível estrutural, e não impõe traumas aos órgãos e às
carreiras policiais de seus integrantes, que dificilmente terão respeitados
direitos adquiridos ao longo dessas suas carreiras policiais.
Nesse sentido, aliás, já me pronunciei muitas vezes, como se pode
confirmar nos meus Estudos de Direito Administrativo, em especial
quando cuido, justamente, de "A regulamentação do art. 144, § 7° da
Constituição Federal", oferecendo, inclusive "Sugestões para uma
Política Nacional de Segurança Pública "6•
Considero, por isso mesmo, que o "Esboço do Substitutivo ao PEC
173/95'' encerra, embora de modo disfarçado, um verdadeiro ataque à
Polícia, aos seus servidores em geral, aos seus estatutos.
Certamente, a filosofia nele consubstanciada é a de responsabilizar a
Polícia pelo quadro social, quase caótico do Brasil, para não dizê-lo caótico.
É correta, porém, a observação de Jorge da Silva7 no sentido de que
se vê "na polícia o instrumento de purgação de todos os nossos males.
Se preciso invadir favelas e arrebentar barracos, que se mande a polícia;
se é preciso resolver as pendengas pela terra, que se mande a polícia. Se

6 LAZZARINI, Alvaro. Estudos de Direito Administrativo, ed. cit., p. 131-139
7 SILVA, Jorge da. Considerações sobre o Sistema de Segurança Pública, trabalho apresentado na Câmara
dos Deputados (Comissão ESpecial para apreciação da Proposta de Emenda Constitucional n. 46-A, de l 991,
de iniciativa do Deputado Hélio Bicudo), 25 de setembro de 1995, p. 6
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é preciso lutar contra o autoritarismo em nossa sociedade, que se execre
a polícia".
O discurso do Governo Federal em relação à Polícia é bem nítido no
sentido de que se quer atribuir a criminalidade - fruto das iniqüidades
soc1a1s - a ela, Polícia. O equívoco é mais do que gritante, conforme
demonstrei nos meus estudos sobre ''A Segurança Pública e o
Aperfeiçoamento da Polícia no Brasil "8 e, de modo mais específico, em
exposição sobre o tema: "Violência e Segurança - Aspectos do Conflito
Social Urbano ", seguido de debates com os estagiários, para os Cursos
de Altos Estudos de Política e Estratégia e de Altos Estudos de Política e
Estratégia Militar da Escola Superior de Guerra9 •
Não conheço, em verdade, nenhum projeto do Governo Federal, e
mesmo do Governo Estadual dentro de suas competências constitucionais, que objetive abrir caminho para a melhoria da Polícia, cuidando do
cerne do problema, isto é, da seleção, da capacitação profissional e dos
vencimentos dos policiais.
Outro, aliás, não é o entender do Cardeal Arcebispo de São Paulo,
Dom Paulo Evaristo Arns, quando afirmou que "as chacinas só serão
contidas com uma polícia bem paga, bem escolhida e bem orientada " 1º.
Vejo, porém, que o Governo lançou o programa do que será o
"Fundo Nacional" de recomposição dos salários dos professores. Nada
tenho contra, mesmo porque sou professor e, como Desembargador do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tenho examinado e julgado
centenas e centenas de ações que dizem respeito aos salários iníquos
pagos aos professores da rede oficial de ensino do Estado.
O que me incomoda, porém, é observar que o Governo Federal como também os dos Estados da Federação e do Distrito Federal que
tenho visitado para palestras e conferências - , de um modo geral, só
se importa em criticar, execrar, ameaçar, etc. as Polícias, sem nada oferecer a elas, fazendo tabula raza ao princípio de que a idéia de Estado é
inseparável da idéia de Polícia 11 •
8 LAZZARINI, Alvaro. Estudos de Direito Administrativo,ed. cit., p.77 e segtes.
9 LAZZARINI, Alvaro. Violência e Segurança - Aspectos do Conflito Social Urbano, Escola Superior de
Guerra-ESG, Rio de Janeiro - RJ, 04 de agosto de 1995, 78 laudas, trabalho ainda não publicado.
1O ARNS, Paulo Evaristo. Arns quer mais salário para polícia, jornal "Folha de S. Paulo", Reportagem
Local, 17 de abril de 1995.
11 CRETELLA JÚNIOR, José. Conceituação do Poder de Polícia, "Revista do Advogado", Associação dos
Advogados de São Paulo, n. 17, abril/1985, p. 53.
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Esquecem-se, por completo, das agruras do trabalho policial, difícil e
penoso de ser exercido, com índices alarmantes de suicídios entre policiais,
alcoolismo, doenças contraídas em razão da estressante profissão policial,
a quantidade de mortos e feridos em serviço ou em razão dele, o que torna
necessário que o Governo e a sociedade brasileira entendam que toda a
Polícia merece tratamento diferenciado, pois, conceitualmente 12, é um segmento diferenciado de servidores públicos especializados em manter a
ordem pública e, em especial, a segurança pública.
Tem razão, assim, Jorge da Silva, Coronel da Reserva da Polícia
Militar do Estado do Rio de Janeiro, quando, em inequívoco desabafo,
afirmou, em passagem já registrada: "Se é preciso lutar contra o autoritarismo em nossa sociedade, que se execre a polícia" e, digo eu, apoiado
nas declarações do Cardeal Ams, inclusive, não pagando bem, isto é, não
retribuindo convenientemente os serviços prestados pelos policiais que,
muitas vezes, vítimas da violência, os cumprem com o sacrifício da própria vida, em benefício da coletividade.
Nas dezenas e dezenas de simpósios, seminários, fóruns, etc., de
que tenho participado e que foram organizados em sua quase totalidade
por iniciativa governamental para tratar de segurança pública e polícia,
de um modo geral, só tenho ouvido discursos ideológicos, queixas e
soluções mirabolantes, demagógicas, as quais por falta de fundamentos
sólidos jamais sairão da retórica.
As Polícias, urgentemente, precisam acordar para esse quadro caótico e dar à discussão o rumo certo, para o seu eixo correto, discussão
essa que deverá estar voltada às questões práticas, aos problemas reais da
atividade policial, pois, os princípios jurídicos da realidade e da razoabilidade devem informar a atividade policial. O irreal, aquilo que não
possa ser realizado, não é aceito pelo Direito, o mesmo se podendo dizer
em relação ao que não é razoável exigir.

12 A missão do Estado, na busca do bem comum, exige um sistema de segurança humana, que é muito
importante no dizer de José Cretella Júnior, pois, o homem, que vive em sociedade, pensa, anda, movimentase, trabalha. Para que suas atividades possam processar-se do modo mais perfeito possível, é necessário que
tenha um mínimo de segurança. Seguro, o homem pode trabalhar melhor. Para isso, em todos os países, uma
determinada parte do Estado especializou-se e constituiu um corpo diferenciado, a que se dá o nome de
Polícia. A Polícia é encarregada de assegurar a ordem pública e de promover a segurança humana
(CRETELLA JÚNIOR, José. Lições de Direito Administrativo, 1972, José Bushatsky-Editor, São Paulo, p.
227
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Como isso não está sendo feito, ao certo, vai-se criando um vácuo
no qual proliferam idéias exóticas, como essas agora consubstanciadas
no "Esboço do Substitutivo à PEC 173/95" ao cuidar da "desconstitucionalização " que está sendo enfocada.
Vejo, por exemplo, no modelo exótico desse "Esboço", a desconstitucionalização das Polícias, enquanto que as Guardas Municipais não o
são, continuando com recente dignidade constitucional! Há ou não a
clara intenção de desestruturar as Polícias, quase todas mais que centenárias e de largas tradições em defesa da lei e da ordem pública, por quem
tenha orientado o nobre Deputado Relator na apresentação do aludido
"Esboço"?
A resposta deixo em aberto, porque, a minha é positiva!
As Polícias Militares, mais do que sesquicentenárias, são a todo instante criticadas, porque, forças auxiliares e reservas do Exército, estando
aí, no dizer dos seus detratores a razão de sua violência, que dizem institucional.
O que faz, contudo, o "Esboço", no seu exotismo?
Pasmem, ele é expresso no sentido de que as instituições policiais e
de defesa civil poderão ser convocadas pelo Exército para a execução de
ações que garantam a lei e a ordem, encarregando-se exclusivamente de
atividades compatíveis às suas funções institucionais, cabendo ainda às
"Forças Armadas a fiscalização de todo o material bélico empregado
pelas instituições de segurança pública da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios" (redação dos parágrafos 3º, inciso II,
e 7º do art. 144, proposta pelo art. 18 do "Esboço").
É, realmente, de pasmar que tal aconteça, porque, foge, por completo, à tradição do Direito Brasileiro, plasmada em bases científicas que
demonstram que a defesa da pátria contra o inimigo externo é atividade
a ser desenvolvida pela União,através de suas Forças Armadas, enquanto que a preservação da ordem pública o é do Estado-Membro na atividade de suas Polícias 13 •

13 CARDOZO DE MELLO NETO, José Joaquim. A Acção Social do EStado, 1917, Secção de Obras de" O
Estado de S. Paulo", São Paulo, 64 p.; MASAGÃO, Mário. Curso de Direito Administrativo, 5.a ed., 1974,
Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, p. 16-17; CRETELLA JÚNIOR, José. Tratado de Direito
Administrativo, v. I, l.a ed., 1966, Editora Revista Forense, Rio de Janeiro, p. 138-140; UYEDA, Massami,
Da Competência em Matéria Administrativa. Tese com que obteve o título de Doutor pela Universidade de
São Paulo-USP, edição do autor, São Paulo, 1992, p. 15 e segtes.
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O meu posicionamento contrário à desmilitarização das Polícias
Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares como forças auxiliares e
reserva do Exército dei, do modo inequívoco, no meu estudo publicado
no livro Estudos de Direito Administrativo 14 • O que não posso entender é
que todas as atuais Polícias passem a assim ser consideradas, na condição de Polícia que lhes é própria, em detrimento do nosso sistema federativo.
O Cardeal Arns, aliás, na sua retro indicada entrevista, disse ser
contrário à intervenção das Forças Armadas no combate à violência. "O
Exército se retira e volta a situação anterior. Ademais, isso desprestigia
a polícia. O Exército não está preparado para estas funções", concluiu o
conhecido prelado.
Completamente fora da realidade brasileira - e assim longe de
atender o princípio da realidade que deve informar a organização do
Estado - , vejo também a previsão que "Aos integrantes do sistema de
segurança pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios são proibidas a sindicalização e a greve"(§ 5º do art. 144 na
proposta do art. 18 do "Esboço").
Lembro, a propósito, mais uma vez que a Polícia, como atividade
jurídica do Estado, deve ter seus problemas solucionados com base no
conhecimento científico e não em empirismos; deve valer-se, bem por
isso, de experiências diversas sedimentadas pelo tempo.
As denominadas regras de experiência comum subministradas pela
observação do que ordinariamente acontece (art.335 do Código de
Processo Civil), indicam a ausência de conhecimento da realidade do
serviço público brasileiro, em que seus servidores não são afeitos à hierarquia e à disciplina, institutos jurídicos esses que não são exclusivos
dos servidores militares. Afeitos só o são, de fato, os militares, porque, à
rígida disciplina militar soma-se a lei penal militar, instrumentos esses
que inibem qualquer possibilidade de greves ou algo semelhante.
O passado recente, anterior à Constituição de 1988, demonstra que,
apesar de normas infraconstitucionais então vigentes não permitirem
sindicalização e greves de servidores públicos civis, diversas Polícias
Civis e a Polícia Federal suportaram greves de seus integrantes, patroci-

14 LAZZARINI, Alvaro. Obra e ed.cits., p. 112-114
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nadas pelas suas associações de classe, que sempre agiram como sindicatos de fato, ligadas que estavam a centrais sindicais de trabalhadores.
Daí indagar-se o que acontecerá, por exemplo, com a Polícia do
Estado de São Paulo, com um efetivo aproximado de cento e trinta mil
(130.000) homens e mulheres caso se resolva em assembléia de policiais,
como acontecia apesar da proibição anterior à Constituição de 1988,
entrar em greve, ideológica ou não? As Forças Armadas e, em especial
o seu Exército, com os seus efetivos, terão preparo e condições de administrar a greve e dar segurança pública? E o povo como fica nisso tudo?
Lembro, como resposta, o que o Cardeal Arns declarou e já registrei
neste estudo.
A pretendida desconstitucionalização, portanto, não se justifica,
queda-se à mais superficial análise científica fundamentada na Ciência
do Direito ou na de Administração Pública: as Polícias Militares têm
previsão constitucional desde a Carta de 1934, enquanto que as demais
Polícias, sob o regime jurídico civil, têm assento na Constituição de
1988.
Houve sensível e importante avanço na previsão constitucional,
cumprindo observar que as polícias federais foram definidas pela
Assembéia Nacional Constituinte, poder constituinte, cujo pacto político
é soberano, na qualidade de "órgãos permanentes ", verdadeira "cláusula pétrea" a inviabilizar a sua extinção. Ressalto que sou crítico da previsão constitucional, por exemplo, da Polícia Ferroviária Federal, que, a
rigor, não existe.
Como jurista, porém, não posso ignorar que, quando organizada, ela
terá caráter permanente.
Vou, ainda, continuar na visão crítica do "Esboço do Substitutivo da
PEC 173/95", embora possa parecer repetitivo.
Entendo, porém, que devo insistir no exame, lembrando, agora, que
os defensores da desconstitucionalização irão ponderar ser ela muito boa
para a segurança pública. O engano é ledo e o povo será engodado.
Ao invés de atacar a raiz do problema, repito, de seleção, capacitação e salários (vencimentos) compatíveis à dignidade da atividade policial, os governantes irão desestruturar as carreiras policiais, unificando
estatutos diferentes, com formação histórica própria, o que o povo diz ser
mistura de água com azeite, não misturáveis pelo óbvio.
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A insegurança será inevitável ao povo, como também aos policiais,
com os inevitáveis reflexos negativos nos seus serviços, sem se falar das
tentativas de desconsiderar direitos adquiridos, garantias e prerrogativas
dos policiais, o que me indica mais uma vez o acerto da afirmativa inicial de que a reforma proposta não é a favor da segurança, mas sim contra a Polícia, mesmo que não se ajude a segurança pública, que restará
inevitavelmente prejudicada.
Haverá perda dos padrões, das linhas gerais que norteiam nacionalmente os órgãos policiais, facilitando o intercâmbio de ensino, informações, enfim daquilo que seriam as bases para a formulação de políticas nacionais de segurança pública. Fica dificil, assim, conciliar o discurso de federalização, desse neologismo denominado crimes contra os
direitos humanos, com a perspectiva de inviabilização da política nacional de segurança pública.
Preocupa-me sobremaneira outro aspecto do "Esboço Substitutivo"
relacionado com o que será um verdadeiro desmantelamento da parte do
Sistema de Defesa Nacional, representada pelas Polícias Militares e
Corpos de Bombeiros Militares. A retirada dessas Forças da condição de
auxiliar e reserva do Exército, cumpre repetir o que antes já enfoquei,
significa considerável enfraquecimento dos instrumentos de defesa da
Pátria contra a agressão externa, pois, como demonstrei no trabalho Da
Defesa do Estado e das Instituições Democráticas na Revisão
Constitucional de 1993 15, essas Forças "constituem, na ativa, a reserva
do Exército, mobilizável de imediato para formar a primeira linha de
combate, embora preparadas prioritariamente como 'força operativa policial', possuem também adestramento como 'força operativa-militar' própria para a defesa territorial. É importante destacar - continuei que o pessoal profissional das Forças Armadas está em torno de um
terço do efetivo das Polícias Militares, que giram em torno de quatrocentos mil policiais militares entre homens e mulheres."
Observo que há um duplo ataque ao Sistema de Defesa Nacional,
pois, no "Esboço Substitutivo", não há mais possibilidade de convocação
e mobilização das instituições de segurança pública para efeitos na defesa nacional, e, ainda que houvesse, ela seria de todo inócua se os
15 LAZZARINI, Alvaro. Estudos de Direito Administrativo, ed. cit., p. 167
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Estados-membros e o Distrito Federal resolverem alterar a estrutura, a
hierarquia e a disciplina militares das organizações policiais militares e
das de bombeiros militares.
Do que servirá uma corporação policial, cuja organização e cultura
profissional são inviáveis para as mínimas finalidades operacionais militares? A minha resposta é: para muito pouco ou quase nada!
Há, portanto, o duplo prejuízo ao Sistema de Defesa Nacional: a)
extinção do vínculo das Forças Auxiliares que poderão deixar de
existir a vingar o "Esboço Susbstitutivo" com o Exército, e b)
alteração do serviço militar (o próprio Governo Federal, pela mídia,
tem questionado o serviço militar, acenando tomá-lo optativo).
Cuida-se, na verdade, de maquiavélica desarticulação do já insuficiente Sistema de Defesa Nacional, devendo ficar no ar a indagação: a
serviço do interesse de quem?
Observo, porém, outra contradição de postura entre essas medidas e
a política externa do Brasil, de um lugar de destaque entre as nações, ou
a busca da condição de Membro Permanente no Conselho de Segurança
da ONU.
Os estrategistas da República Federativa do Brasil, urgentemente,
precisam atentar para tudo isso e, também, lembrar que, a propósito, se há
uma coisa que não se discute, convenientemente, no Brasil é justamente a
defesa nacional, apesar de nosso país ter dimensões continentais, com
extensas áreas territoriais, férteis e despovoadas, ter recursos minerais em
abundância e imenso potencial hídrico
as projeções geopolíticas indicam que nas próximas décadas os países guerrearão por causa de água.
Será que não temos problemas nessa área e que estamos tranqüilos e
seguros, ou seja, que somos capazes de nos defender de maneira eficiente e eficaz?
Minha resposta é conhecida de meus leitores, pois a ofereci-a no
citado estudo Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas na
Revisão Constitucional de 1993 16, ou seja: "Iludem-se aqueles que
entendem que a guerra é algo distante ou impossível de ocorrer no território brasileiro. Os confrontos armados, sabe-se, representam instrumentos úteis de política internacional, como bem asseverou Clausewitz

16 LAZZARINI, Alvaro. Estudos de Direito Administrativo, ed. cit, p. 167
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ao escrever, no século passado, o clássico 'Da Guerra' 17, com ensmamentos atualíssimos ainda hoje."

3. CONCLUSÃO
Voltando, porém, ao tema central da minha visão sobre segurança
pública no "Esboço do Substitutivo à PEC 173/95", não posso ficar só
nas críticas, entendendo de meu dever para com a minha Pátria oferecer
contribuição para a discussão da temática.
Penso que as questões de segurança pública devem ser cuidadas em
separado pelo Congresso Nacional, começando por disciplinar o Sistema
de Segurança Pública, dirimindo dúvidas de atribuições dos órgãos policiais. Deve-se, por outras palavras, cumprir, com urgência, a norma
constitucional inserta no § 7º do art. 144 da Constituição de 1988.
Ao depois, é preciso examinar o funcionamento da Polícia, com
especial enfoque sobre o trinômio: seleção - capacitação - remuneração, lembrando que, sem remuneração adequada, não é possível
romper o círculo vicioso que começa com as dificuldades de seleção
Só assim teremos um Polícia melhor e, conseqüentemente, melhores serviços de segurança pública.
Se insistirem na desconstitucionalização, então, que esta seja feita
coerentemente, em cima das atividades policiais e não da Polícia, preservando-se os organismos e as carreiras policiais, inclusive quanto aos seus
direitos.
Não se deve admitir experiências, em especial, experiências empíricas e/ou exóticas, como as propostas no "Esboço Substitutivo" em pauta.
Há no passado episódios semelhantes, aqui no Estado de São Paulo com as antigas Guarda Civil, Polícia Marítima e Aérea, Guarda
Rodoviária e algumas extintas Guardas Municipais , cujos problemas perduram até hoje em detrimento da segurança pública.

17 CLAUSEWITZ, Carl Von. Da Guerra, tradução do original alemão por Teresa Barros Pinto Barroso,
Editora Perspectivas e Realidades Ltda., Lisboa, Portugal, e Livraria Martins Fontes Editora Ltda., 1979, p.
87. O original é de 1832
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De qualquer modo, entendo que se deva manter intacto o regime
jurídico militar da Polícia de Ordem Pública e dos Corpos de Bombeiros
Militares, inclusive, com a sua vinculação ao Sistema de Defesa
Nacional, na condição de forças auxiliares e reserva do Exército.
Insisto que se deva esclarecer em detalhes aos eminentes Membros
do Congresso Nacional que estão em jogo altos interesses nacionais, que
dizem respeito à segurança do Brasil, seja a segurança pública - que é
interna - , seja a segurança externa, devendo-se estudar, bem por isso,
profundamente o problema antes de qualquer decisão, evitando-se o que,
para mim, nessa proposta de desconstitucionalização da Polícia, é mais
uma das falsas panacéias, que, em absoluto, não levam a nada, servem de
engodo ao povo, não atendem o bem comum da coletividade, e esta, mais
uma vez, fica com razão em desacreditar de suas autoridades constituídas.
Termino, assim, este estudo, reafirmando:
3.1 A desconstitucionalização da Polícia e dos Bombeiros é casuística e não constou da proposta inicial de reforma administrativa, não
tendo passado, inclusive, pelo crivo de admissibilidade da Comissão de
Constituição e Justiça da Câmara.
3 .2 A reforma administrativa, no tocante a essa desconstitucionalização, não é a favor da segurança pública, mas sim contra as Polícias,
os Corpos de Bombeiros e seus integrantes.
3.3 Os assuntos de segurança, pela gravidade que encerram, não
podem ser tratados junto com outras matérias, sob pena de se aprovarem,
de roldão, dispositivos constitucionais inconvenientes ao interesse da
nação, como um todo.Tais assuntos envolvem todo um sistema, integrado por subsistemas, inclusive o legislativo e o judiciário, que devem em
conjunto ser examinados e sopesados convenientemente.
3.4 A União, ainda, não cuidou de disciplinar o funcionamento
sistémico da segurança pública, pelo menos em linhas gerais, como previsto no § 7º do art. 144 da Constituição da República Federativa do
Brasil, que data de 05 de outubro de 1988.
3.5 Passados todos esses anos, sem cumprir a aludida norn1a constitucional, o Govêrno Federal prefere, agora, atacar a estrutura policial, ao
invés de cuidar dos seus fundamentos, ou seja, do trinômio: seleção capacitação - remuneração dos policiais. A melhoria dos serviços de
segurança pública envolve essa exigência de observar esse trinômio,
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como também do disciplinamento do Sistema Nacional de Segurança
Pública.
3.6 O discurso do Governo Federal em relação à Polícia faz coro
com a mídia, que trata de tudo superficialmente. Os planos para a segurança pública, via de regra, vêm no sentido de críticas, ameaças e cerceamento na atividade policial.
3.7 Urge ajustar o eixo de discussão, analisando a realidade do trabalho policial, com as suas agruras, e, dentro do razoável, o conseqüente
tratamento diferenciado dos demais servidores públicos.
3.8 Órgão criado em caráter "permanente" pelo Poder Constituinte
Originário não pode ser desconstitucionalizado.
3.9 A desconstitucionalização põe em risco as estruturas e as
carreiras policiais, afetando direitos e garantias sem que isso resulte em
beneficio da coletividade.
3 .1 O O "Esboço Substitutivo à PEC 173/95" abre a possibilidade de
quebra dos padrões organizacionais da polícia, inviabilizando, assim, a
Política Nacional de Segurança Pública.
3.11 O Sistema de Defesa Nacional será duramente atingido caso os
Estados-membros possam alterar o regime jurídico militar e a estrutura
das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, de nada valendo
convocar e mobilizar forças incapazes de operar militarmente na defesa
territorial.
3.12 Em qualquer situação, porém, deve ser mantido o regime jurídico
militar da Polícia de Ordem Pública e dos Corpos de Bombeiros Militares,
como também da condição de forças auxiliares e reserva do Exército. Só a
Constituição da República Federativa do Brasil isso pode prever. Sem sua
autorização expressa, o Estado-membro não poderá isso considerar.
3.13 Por fim, se houver insistência na desconstitucionalização da
segurança pública, entendo que se observe o seu núcleo teleológico, ou
seja, das suas finalidades ou atividades, deixando aos Estados-membros
distribuí-la aos seus órgãos policiais como entender oportuno e conveniente, pois, essa, então, seria a solução mais lógica a ser tomada pelo
Governo Federal, da qual, porém, como sustentei, discordo plenamente.
São Paulo, 28 de março de 1996
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V. A REFORMA ADMINISTRATIVA E A POLÍCIA MILITAR PRIMEIRAS ANÁLISES

ROBERTO DE JESUS MORETTI, Capitão da
Polícia Militar do Estado de São Paulo, adjunto
da Subseção de Legislação da 1ª Seção do
Estado Maior da PMESP, Bacharel em Direito
pela Universidade de São Paulo.

SUMÁRIO

1. Introdução 2. O Contexto Policial-Militar 3. As Espécies
Remuneratórias 4. O Subsídio e os Militares Estaduais 5.
Conclusão.

1.INTRODUÇÃO

A Emenda à Constituição Federal nº 19, de 04 de junho de 1998,
publicada no Diário Oficial da União nº 106-E, de 05 de junho do
corrente, veio modificar o regime e dispor sobre princípios e normas da
Administração Pública, servidores e agentes públicos, controle de despesas e finanças públicas e custeio de atividades a cargo do Distrito
Federal, entre outras providências.
Trata-se de um dispositivo constitucional amplo, vez que, diferentemente das demais Emendas até então publicadas, se apresenta com um
total de 34 (trinta e quatro) artigos.
Essa reforma alcançou vários dispositivos da Constituição Federal,
passando pelas competências da União, forma de retribuição dos agentes
públicos em geral, princípios da Administração Pública, estabilidade no
serviço público, competências do Congresso Nacional, competências do
Supremo Tribunal Federal, competências da Polícia Federal e limitação
de despesas com o pessoal do serviço público, entre outros.
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Portanto, trata-se de um instrumento jurídico de grande importância
para o ajuste da Administração Pública, pois estabelece regras rígidas de
controle dos gastos públicos, constituindo-se, num desses pontos de controle, a mudança no status jurídico de várias categorias do serviço público, no que diz respeito à contraprestação pecuniária devida pelo Poder
Público aos seus agentes em razão dos serviços prestados. Tal é a modificação pretendida pela Emenda nº 19/98, que nos atrevemos a dizer que
estamos diante de uma revolução constitucional.

2. O CONTEXTO POLICIAL-MILITAR
Diante da abrangência do presente texto constitucional, é de se
indagar se ele afeta de alguma maneira as Polícias Militares, bem como
os seus integrantes. A resposta a ser dada é sim, sob um prisma amplo;
porém sob um prisma específico, a resposta será: depende.
Afirmar que as corporações militares estão sob uma influência
ampla dessa reforma significa dizer que as novas regras são aplicáveis
aos órgãos da Administração Pública, no que tange ao seu funcionamento, e aí verificamos que muitas das novas regras ora estabelecidas por
óbvio se aplicam a essas instituições, vez que as Polícias Militares integram a Administração Pública.
Como exemplo disto, podemos indicar as alterações formuladas no
artigo 37 e seus incisos, senão vejamos:
a. o caput do artigo 3 7 acrescentou um novo princípio para a
Administração Pública, qual seja o da "eficiência"; a razão de ser desse
princípio reside no fato de justificar o disposto no artigo 41, § 1º, I, que
possibilita a demissão do servidor público estável mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma da lei complementar;
b. o inciso I do artigo 37 possibilita que estrangeiros possam assumir cargos públicos, na forma estabelecida em lei;
e. o inciso II do artigo 3 7 acrescentou uma adjetivação relativa à
natureza e à complexidade do cargo público a ser preenchido, o que possibilita um melhor amparo nos critérios definidos para o ingresso na
Corporação;
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d. o inciso V do artigo 37, que dizia respeito ao preenchimento dos
cargos de confiança e em comissão, inovou ao determinar que somente
existirão tais cargos para as funções de chefia, direção e assessoramento,
bem como que deverão ser preenchidos exclusivamente por servidores
de carreira;
e. os incisos X, XI, XII, XIV, XV, XVI e XVII do artigo 37 tratam
das espécies remuneratórias e da acumulação de cargos públicos;
f. uma inovação no artigo 37 reside em seu§ 3º, que possibilitou, na
forma da lei, a participação do usuário na administração pública direta
ou indireta, em especial no que diz respeito às reclamações relativas à
prestação dos serviços públicos em geral, o acesso dos usuários aos
registros administrativos e informações sobre atos do governo, e a representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, função ou
emprego públicos.
Desse pequeno apanhado relativo ao artigo 37, já é de se confirmar
o que dissemos quanto ao alcance da presente Emenda, porém, como
estabelecido no título deste trabalho, pretendemos tratar de uma pequena
parte da reforma administrativa em relação à Polícia Militar, qual seja a
que diz respeito à contraprestação pecuniária devida pelos serviços prestados ao Estado pelos militares estaduais.

3. AS ESPÉCIES REMUNERATÓRIAS
Como indicado acima, a Emenda Constitucional nº 19/98 pretende
controlar os gastos públicos nas três esferas de governo, e uma das
medidas de contenção desses gastos está na modificação do sistema
remuneratório dos servidores, como foi por ela proposto.
A grande inovação nesse aspecto foi a ampliação do alcance da
espécie remuneratória denominada de subsídio, que, juntamente com os
vencimentos, conquanto espécies remuneratórias já consagradas no serviço público, será aplicada a uma gama considerável de integrantes dos
serviços públicos, nas diversas esferas de governo e nos três Poderes.
Para se entender com precisão a aplicação do subsídio, verifiquemos antes o significado de cada uma dessas espécies remuneratórias, por
meio dos ensinamentos inseridos na obra de De Plácido e Silva.
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O festejado mestre nos ensina que por "vencimento, na linguagem
financeira, tornado vencer no sentido de correr, de fluir, ou de perceber,
entende-se a fluência, o curso, ou a percepção de alguma coisa. Assim,
vencimentos de juros é a fluência dos juros, os juros que se contam, em
razão da aplicação de um capital. É frutificação do capital. ( ... ) Bem por
essa razão, notadamente no plural, é a expressão entendida como a totalidade das remunerações recebidas, ou percebidas, por uma pessoa dentro
de um certo período: são vantagens, os proventos, os ordenados, os salários do empregado. É o que vence, ou o que se ganham
Como subsídio nos esclarece que "do latim subsidium (reserva,
reforço ou auxílio), é gramaticalmente tomado na acepção originária:
revela tudo que vem no sentido de auxiliar, socorrer, ou reforçar alguma
coisa. Na terminologia técnica do Direito Constitucional, porém, subsídio designa a remuneração, fixa e mensal, paga aos deputados, senadores, presidente e vice-presidente da República"2
Também nos indica que "remuneração , em sentido amplo, exprime
a recompensa, o pagamento ou a retribuição feitos por serviços prestados
ou em sinal de agradecimento. Nesta razão, tudo o que se recebe ou tudo
o que se paga, em retribuição ou pagamento, é, sem dúvida, uma remuneração. ( ... ) Na terminologia atual do Direito Administrativo, é o vocábulo tomado em significação restrita para designar uma espécie de retribuição paga ao funcionário ou devida ao funcionário em efetivo exercício de seu cargo. ( ... ) Assim, não se confunde nem com o vencimento
nem com a gratificação. A remuneração não se apresenta com um valor
definitivo e prefixado, que é inerente ao vencimento. Há nela uma parte
fixa (os dois terços ou o vencimento-padrão) e uma parte móvel e variável (as cotas e percentagens ou as verbas de representação )3''.
O artigo 39, § 4º, determina que: "o membro de Poder, o detentor de
mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e
Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em
parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional,
abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória,
obedecido em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI".
l SILVA, De Plácido e, Vocabulário Jurídico, Forense, vol !V, l 975, pág. 1631, Rio de Janeiro.
2 Ob. cit. 1486.
3 ob. cit. pág. 1342.
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Vê-se que o rol de agentes públicos atingidos pelo pagamento de
subsídios é extenso, e isso se confirma ao verificarmos outros dispositivos constitucionais que expressamente os indicam, senão vejamos:
a. o Presidente, o vice-Presidente da República e os Ministros de
Estado (artigo 49, inciso VIII);
b. os Deputados Federais e os Senadores (artigo 49, inciso VII);
e. os Governadores, os vice-Governadores dos Estados e os
Secretários de Estado (artigo 28, § 2º);
d. os Deputados Estaduais (artigo 27, § 2º);
e. os Prefeitos, os vice-Prefeitos e os Secretários Municipais (artigo
29, inciso V);
f. os Vereadores (artigo 29, inciso VI);
g. os Ministros dos Tribunais Superiores e os Juízes (artigos 93,
inciso V, 95, inciso III e 96, inciso I, alínea b );
h. os integrantes do Ministério Público (artigo 127, § 5°, inciso I,
alínea c);
i. os Procuradores da União, dos Estados e do Distrito Federal, e os
Advogados da Defensoria Pública (artigo 135);
j. os servidores policiais integrantes dos órgãos policiais relacionados no artigo 144 (artigo 144, § 9º); e
1. os servidores públicos organizados em carreira, cuja lei assim o
definir (artigo 39, § 8º).
Com esta relação demonstra-se que a Emenda à Constituição nº 19/98
não só determinou expressamente quais agentes públicos seriam alcançados por essa forma remuneratória, como também possibilitou aos governos
a extensão dela aos servidores públicos organizados em carreira.
Trata o subsídio de uma contraprestação pecuniária paga em parcela
única vedando-se o acréscimo a ela de qualquer outra espécie remuneratória, ou seja, o subsídio de um Juiz de 1º Grau com vários anos na
carreira será igual ao subsídio recebido por um Juiz com menor tempo.
Sendo isso válido para todas as carreiras elencadas acima, desconsiderase a experiência adquirida pelo servidor ao longo do tempo, o que em
nosso entender gerará uma desmotivação para o aprimoramento individual de cada agente público abrangido por esse sistema remuneratório. A
forma encontrada pelo legislador constitucional para controlar essa "desmotivação" está no artigo 41, § 1º, inciso III, que possibilita a demissão
do servidor estável por insuficiência de desempenho.
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De qualquer maneira, cremos que o legislador constitucional, ao
estender o subsídio a tantas carreiras dos poderes públicos, acabou por
igualar situações desiguais. Pois, como verificamos nos ensinamentos de
De Plácido e Silva, originariamente o subsídio era aplicado aos cargos
eletivos de Presidente, vice-Presidente, Deputados e Senadores. E tal
destinação tinha a sua razão de ser, vez que, em regra, a permanência em
tais cargos é temporária, não havendo uma carreira administrativa a ser
seguida, demandando, sim, a submissão dos interessados a repetidos
pleitos eleitorais para prosseguirem na sua atuação pública, diferentemente dos demais agentes públicos que ingressam no serviço público
mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, para seguirem carreira pública, aprendendo e se aperfeiçoando com o tempo passado no serviço público, submetidos a um estatuto jurídico com regras
claras de disciplina e ética, tendo ainda a obrigação de zelar pelo perfeito
funcionamento do serviço público em sua área, além de estarem sujeitos
a responder penal, civil e administrativamente pelos atos administrativos
praticados; e, por fim acompanhar a evolução dos mais novos, orientando-os e disciplinando-os.

4. O SUBSÍDIO E OS MILITARES ESTADUAIS

Do rol de agentes públicos alcançados pelo subsídio, citamos, em
face do § 9º do artigo 144, que o subsídio se aplica aos servidores policiais dos órgãos policiais relacionados no artigo 144. Nesse aspecto nos
pareceria claro que, como as Polícias Militares se inserem no § 5° desse
artigo, logo integrando um dos órgãos policiais nele relacionados, assim,
aplicar-se-ia o subsídio aos integrantes das Polícias Militares.
A interpretação indicada é muito singela diante da complexidade da
matéria,não sendo possível interpretá-la sem uma análise jurídica que
não seja a sistemática. E isso se confirma ao termos em mente que "o
objeto por excelência da interpretação é revelar o espírito da lei, a chamada "mens legis ", pouco importando o espírito do legislador embora
ele tenha influência na formação da lei. Dentro de grandes linhas, a
interpretação do direito subordina-se ao caráter da concepção jurídica
dominante em cada momento histórico. Dentre os métodos de interpre-
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tação da lei, o que nos interessa é o método sistemático, que se funda

na consideração do caráter estrutural da lei, para encará-la como
um todo, em que várias partes têm sempre conexão entre si. Por tal
método, nenhum dispositivo da lei se interpreta isoladamente mas sempre relacionado com os demais dispositivos do mesmo diploma legal4•
"Ainda com respeito à interpretação pelo método sistemático, a
primeira e mais importante recomendação, nesse caso, é de que, em
tese, qualquer preceito isolado deve ser interpretado em harmonia com
os princípios gerais do sistema para que se preserve a coerência do
todo. Portanto, nunca se deve isolar o preceito nem no seu contexto ( a
lei em tela, o código, etc.) e muito menos na sua concatenação imediata (nunca leia só um artigo, leia também os parágrafos e os demais
artigos). Assim, a pressuposição hermenêutica é a unidade do sistema
jurídico do ordenamento5".
Dessa feita, para se concluir pela aplicação ou não do subsídio aos
militares estaduais, devemos considerar todo o contexto constitucional
onde eles se inserem; e, com respeito a isso, devemos nos lembrar da
recente mudança do status jurídico dos integrantes das Polícias Militares,
em face da promulgação da Emenda à Constituição nº 18, de 5 de fevereiro de 1998, publicada no Diário Oficial da União nº 26-E, de 6 de
fevereiro de 1998.
A Emenda nº 18/98 dispõe sobre o regime constitucional dos militares, e uma das primeiras modificações que ela estabeleceu no texto
constitucional foi separar o gênero agente público em duas espécies: os
servidores públicos e os militares.
Isto se conclui da observação na alteração determinada pelo artigo
2º da referida emenda, que deu nova denominação às Seções II e III do
Capítulo VII do Título III da Constituição Federal, passando eles a denominarem-se, respectivamente, de "DOS SERVIDORES PÚBLICOS" e
"DOS MILITARES DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E
DOS TERRITÓRIOS'.
Juridicamente, podemos inferir que todos os agentes públicos da
Administração Pública que não forem militares serão servidores públicos. Isso se justifica na medida em que verificamos as diferenças de des-

4 PAUPÉRIO, A. MACHADO, in Introdução ao EStudo do Direito, Forense, 1981, 5ª Edição, pp. 299 a 303.
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tinação existentes entre essas categorias. Diferenças estas, que já sedestacam no momento da seleção para ingresso nas respectivas carreiras.
Para o serviço público civil, via de regra, exige-se um conhecimento técnico prévio para o desempenho de suas funções, ao passo que, contrariamente, para o interessado que queira ser militar, exige-se apenas o conhecimento escolar comum, segundo a carreira a ser abraçada, pois todo
o seu oficio será ensinado pelo Estado, daí suas escolas próprias para a
formação.
Mas, as diferenças não param por aí. Dos agentes da Administração
Pública, em geral, exige-se eficiência, probidade, dedicação e interesse
pela causa pública, porém, no âmbito do serviço público comum, tal
empenho está restrito ao desempenho das respectivas funções, não indo
além disso. Do militar espera-se um pouco mais de dedicação, haja vista
o seu juramento de empenhar a própria vida para a defesa da sociedade e
da sua Pátria. Além de que, mesmo em seu horário de folga, espera-se
que, em havendo necessidade, ele atue com profissionalismo e destemor,
bem como apresente uma conduta ímpar, quer como pai, vizinho, membro de associações de bairro, etc., não se exigindo do militar nada menos
que uma dedicação constante. Diante disto, é que entendeu o legislador
constitucional de destacar o militar brasileiro, federal ou estadual, em
sistema jurídico próprio, vez que não há como igualar situações desiguais, iniciando-se tal distinção pela separação de ambos os sujeitos em
setores específicos do texto constitucional.
Vista a distinção fática que justifica a distinção jurídica entre os servidores públicos e os militares, devemos conhecer o que diz o texto do
artigo 42 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda nº
18/98:
''Art. 42. Os membros das Polícias Militares e dos Corpos de
Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e
disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios.
§ 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art.
14, § 8º, do art. 40, § 3º; e do art. 142 §§ 2° e 3°, cabendo a lei estadual
específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3°, inciso X, sendo as
patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos Governadores.
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§ 2º Aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios
e a seus pensionistas, aplica-se o disposto no art. 40, §§ 4º e 5º; e aos
militares do Distrito Federal e dos Territórios, o disposto no art. 40, §
6º."
Do elenco de dispositivos constitucionais referenciados no citado
texto, interessa, mais diretamente para esse esboço, o contido no artigo
142, § 3°, inciso X, ao estabelecer "que a lei disporá sobre o ingresso nas
Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de
transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a
remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares,
consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas
cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra". Com
isto vê-se que aos militares foi definido que a espécie de contraprestação
pecuniária a que fazem jus é a remuneração, aqui já apresentada sua conceituação.
Mas isto ainda não é suficiente. Como visto, os militares dos
Estados estão inseridos numa Seção própria do texto constitucional, o
que significa dizer que nessa Seção, nada foi determinado pela Emenda
nº 19/98, quanto à aplicação do subsídio. E isso se confirma, na medida
em que lembramos que o § 4º do artigo 39, que traz o texto básico do
subsídio, se insere na Seção dos Servidores Públicos, não alcançando aos
militares estaduais nem aos federais.
Confirmando tal distinção entre ambas as Seções citadas, vemos
que, no texto do artigo 42 e seus parágrafos, ficou determinado que, da
Seção relativa aos servidores públicos, somente se aplicasse o contido no
artigo 40, §§ 3º, 4º e 5º, dispositivos que tratam basicamente das regras
para o cômputo de tempo de serviço, para a revisão dos proventos e das
pensões, na mesma proporção e na mesma data em que se modificar a
remuneração dos servidores em atividade e para o valor das pensões por
morte. Tal medida se prestou, dentro de uma adequada técnica legislativa, a evitar a repetição de dispositivos de conteúdo idênticos no texto
constitucional, motivo pelo qual não foram repetidos textos semelhantes
na Seção relativa aos militares estaduais, apenas referenciando-o.
Com isto poderíamos concluir tranqüilamente que aos militares não
se aplica a contraprestação pecuniária sob a forma de subsídio. Tal assertiva somente é definitiva com respeito aos militares federais, já que para
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os policiais militares resta ainda o § 9º do artigo 144 da Constituição
Federal.
Conforme visto, o § 9º do artigo 144 estabelece que "a remuneração
dos servidores policiais integrantes dos órgãos relacionados neste artigo
será fixada na forma do § 4º do art. 39". Preliminarmente verifica-se a
sofrível redação dada ao citado parágrafo vez que estabelece que a
"remuneração" será o "subsídio", dessa forma misturando conceitos já
destacados neste esboço.
O texto se refere aos servidores policiais integrantes dos órgãos
relacionados no referido artigo. Ante a interpretação sistemática do texto
constitucional na qual pautamos a presente análise, devemos lembrar que
o termo servidor somente se aplica, por força da Emenda nº 18/98, a
outras categorias de agentes públicos que não os militares. Desse modo,
quando o § 9º diz "servidores policiais", a melhor interpretação a ser
dada é de que estão alcançados por este adjetivo todos os integrantes dos
órgãos policiais descritos nos incisos do caput do artigo 144, exceto os
integrantes das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, já
que são eles militares, que terão como contraprestação pecuniária pelos
seus serviços a remuneração.
Ainda assim não está concluída tal manifestação pois resta ainda ser
verificado o dispositivo do § 8º do art. 39, que possibilita ser a contraprestação pecuniária dos servidores organizados em carreira, fixada
como subsídio.
Com respeito a este dispositivo, podemos afirmar que ele também
não tem aplicabilidade sobre os militares estaduais, pois econtra-se inserido na Seção relativa aos servidores públicos e não na relativa aos militares dos Estados.

5. CONCLUSÃO
Ante o exposto, podemos concluir que o subsídio não se aplica aos
militares estaduais pelos seguintes motivos:
a. a Emenda à Constituição nº 18/98 dividiu o gênero agente público em duas espécies: servidores públicos e militares, dando aos integrantes das polícias militares dos Estados, do Distrito Federal e dos
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Territórios, a condição jurídica de militares, excluindo-os do rol dos servidores públicos comuns;
b. a Emenda Constitucional nº 19/98 não modificou essa condição
especial dos militares estaduais, o que poderia ser feito, visto ser ela posterior;
e. a regra básica sobre o subsídio está inserida no artigo 39, que é
parte integrante da Seção relativa aos servidores públicos e não na Seção
dos militares estaduais;
d. é distinta a diferença entre vencimento, remuneração e subsídio,
aplicando-se a remuneração aos militares estaduais, por força da Emenda
nº 18/98;
e. a regra do § 9º do artigo 144 não é aplicável aos integrantes das
Polícias Militares dos Estados, vez que sua condição jurídica difere da
dos integrantes dos demais órgãos policiais, pois estes sim são servidores, enquanto aqueles são militares.
São Paulo, 9 de junho de 1998.
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VI. OS JUIZADOS PENAIS E A FILOSOFIA DA LEI 9.099/95

JOSÉ RENATO NALINI, Juiz do Tribunal de
Alçada Criminal de São Paulo.

SUMÁRIO

1. Juízes leigos. 2. Conceito de infrações penais de menor potencial ofensivo. 3. A busca da harmonia e a despenalização. 4. Da
competência e dos atos processuais. 5. Da fase preliminar. 6. A
composição dos danos civis. 7. A transação penal. 8. Do procedimento sumaríssimo. 9. O segundo grau de jurisdição. 1O. Da
execução. 11. Redução de despesas. 12. Da representação nos
delitos de lesões corporais leves e culposas. 13. Da suspensão
condicional do processo. 14. Aplicabilidade aos processos em
curso. 15. Princípios da subsidiariedade e especialidade. 16.
Disposições finais comuns.

A Lei 9.099, de 26.09.1995, constitui a regulamentação do art. 98
da Constituição da República, a prever juizados especiais, providos por
Juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o
julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e
infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de Juízes em primeiro grau.
O objetivo de sua criação é ampliar o acesso à justiça, tornando
mais singelos os procedimentos, com vistas à sua celeridade. Por isso, o
art. 2º da lei dispõe: o processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação.
Os juizados especiais criminais são previstos a partir do art. 60, prolongando-se até o art. 92 do diploma. Desde logo se impõe que toda a
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interpretação a ser conferida ao novo texto, não se afaste do objetivo do
constituinte e do legislador infraconstitucional: tornar o processo mais
simples e rápido, como resposta ao clamor por uma justiça eficaz e oportuna. E para tornar clara a sua mensagem, o legislador reitera o comando
no art. 62 da Lei 9.099/95. 1

1. JUIZES LEIGOS
O art. 60 contempla a possibilidade de Juízes leigos, conforme já
fora acenado no texto constitucional, afastando-se da tradição brasileira
preservadora de uma carreira judicial.
A maior participação da comunidade na administração da Justiça é
sempre reclamada. Conciliando-se tal aspiração com a tendência descriminalizadora de certas condutas, no ideal de um acenado Direito Penal
mínimo, poder-se-á contar no futuro com Juízes leigos, escolhidos dentre
cidadãos prudentes. É um retorno ao modelo do bom pai de familia, que
poderá, mediante aconselhamento e admoestação, obter melhores resultados do que a automática imposição de um escarmento de ineficácia
manifesta: a segregação da liberdade. A orientação positiva expressa é
sempre no sentido de se não aplicar pena privativa de liberdade. 2

2.CONCEITO DE INFRAÇÕES
POTENCIAL OFENSIVO

PENAIS

DE

MENOR

O legislador considerou infrações penais de menor potencial ofensivo os delitos a que a lei comine pena máxima não superior a um ano.
Contravenções e crimes apenados com escarmento máximo até um ano,
sem distinguir entre modalidades de privação de liberdade: reclusão,
detenção ou prisão simples.
1 Art. 62. O processo perante o Juizado Especial orientar-se-á pelos critérios da oralidade, informalidade,
economia processual e celeridade, objetivando, sempre que possível, a reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação de pena não privativa de liberdade."
2 Art. 62 da Lei 9.099/95.
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Talvez não tenha sido esse o critério mais adequado. A retribuição
jurídica à ilicitude cometida é apenas um dos parâmetros da gravidade do
delito. Um Código Penal como o brasileiro, inspirado por uma privilegiada tutela patrimonial, desconsidera certos valores talvez até mais relevantes. Como a honra, por exemplo. Compreende-se, todavia, a dificuldade de fixação de outros critérios, como eventual enunciação casuística
de delitos que poderiam estar acolhidos pela nova sistemática processual.
A opção da lei é aceitável como ponto de partida e não se mostra inviável futura reformulação.
A exceção foi destinada aos casos em que a lei preveja procedimento especial. A Lei 9.099/95 não tem incidência em relação a tipos delitivos cuja apuração escape à lei processual penal codificada.
Considerando-se a enorme quantidade de leis penais especiais, convém
que a jurisprudência mitigue o preceito, sob pena de frustrar um dos
objetivos da nova ordem. Uma orientação suscetível de adoção é aquela
que procure restringir o conceito de procedimento, já em si restrito por
se cuidar de mero conteúdo do continente processo. Só estariam excluídos da incidência da lei aqueles delitos cujos procedimentos não encontrassem qualquer núcleo comum com o processo penal ordinário. O
âmbito de não incidência da lei seria, com isso, bem apequenado.
De qualquer forma, tem-se por procedimento especial não apenas o
contemplado em legislação que não integre o Código de Processo Penal,
mas ainda o assim considerado pelo próprio CPP. Os procedimentos do
Título II do Livro II do Dec.-lei 3.689, de 03.10.1941, à exceção do rito
sumário dos arts. 531 e 540, não recepcionado pela nova ordem constitucional, também são considerados especiais. Isso exclui, do âmbito de
incidência da Lei 9.099/95, os crimes de falência, os crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, os crimes contra a honra e contra a
propriedade material.

3. A BUSCA DA HARMONIA E A DESPENALIZAÇÃO

Numa sociedade tendencialmente demandista como a brasileira, procurou a nova lei obter a harmonia. Um dos fenômenos da chamada pósmodernidade é a perda de valores e referenciais. As pessoas querem se
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satisfazer plenamente de todas as suas carências, e o individualismo prepondera. O bem-estar do próximo parece não pertinir ao homem moderno.
Salutar que a lei, sempre um parâmetro apreciável de conduta, sinalize em sentido inverso. Do art. 62 se extrai parcela dos indicadores filosóficos da Lei 9.099/95. Adotou ela os critérios de oralidade, informalidade, economia processual e celeridade. Sempre que possível, o objetivo
a ser atendido será a reparação dos danos sofridos pela vítima. Prestigiase o status libertatis, de forma a se reservar a prisão como derradeira
alternativa.
Nítida a intenção de propiciar um acerto de contas entre infrator e
ofendido, de maneira que se companham. Prestigia-se a conciliação,
forma eticamente superior de solução da controvérsia, preferível à
decisão. A composição é autônoma, resulta de um atuar relevante de
cada um dos envolvidos. A decisão jurisdicional é heterônoma, significa
sempre a imposição da vontade do Estado, alheados os envolvidos do
processo de sua formação.
Detectou, com acuidade, o Min. José Celso de Mello Filho, ser
"preciso ter presente que o novíssimo estatuto disciplinador dos Juizados
Especiais, mais do que a regulamentação normativa desses órgãos judiciários de primeira instância, importou em expressiva transformação do
panorama penal vigente no Brasil, criando instrumentos destinados a
viabilizar, juridicamente, processos de despenalização, com a inequívoca
finalidade de forjar um novo modelo de Justiça criminal, que privilegie a
ampliação do espaço de consenso, valorizando, desse modo, na definição
das controvérsias oriundas do ilícito criminal, a adoção de soluções fimdadas na própria vontade dos sujeitos que integram a relação processual
penal". 3
O advento dessa norma constituiu-se em largo passo no caminho da
redução do Estado e de sua interferência na vida das pessoas. Tudo aquilo que estas mesmas puderem fazer sem a invocação da tutela estatal,
poderão fazê-lo. Até em setores considerados inexpugnáveis, como a
administração da Justiça. Com o enxugamento da atuação estatal, pode-

3 Min. José Celso de Mello Filho, ao relatar, no STF e em questão de ordem, o Inquérito 1.055-3-Amazonas,
em 24.04.1996.

52

Revista A FORÇA POLICIAL

São Paulo

nº 19 jul./ago./set. 1998

li

ria o Estado reservar-se, em tese, para melhor cumprir as tarefas para as
quais preordenado.
Nesse sentido, o legislador parece haver atendido à lição contida no
perâmbulo da Constituição de 1988 e dado um passo na direção da sociedade livre, justa e solidária que é objetivo fundamental do Brasil. 4

4. DA COMPETÊNCIA E DOS ATOS PROCESSUAIS
É competente o juiz do lugar onde foi praticada a infração penal5,

sem novidade alguma em relação ao processo penal comum. Acena-se
com a possibilidade de funcionamento noturno dos juizados, 6 comprovando a influência americana das night courts, cujo resultado foi auspicioso, até refletindo-se em programa de TV com elevados índices de
audiência.
A visão instrumental do processo foi enfatizada no art. 65, transplante do preceito considerado a mais bela norma processual produzida
no século e que é o art. 244 do CPC brasileiro. E a paternidade dessa
inclusão está evidenciada quando se verifica o teor das ementas do Min.
Sálvio de Figueiredo Teixeira, ao relatar o Resp 7 .184-SP, no STJ. 7
Observou o Pai da Reforma então, com a acuidade que caracteriza seus
pronunciamentos, que "o processo civil contemporâneo tem na instrumentalidade uma das suas tendências mais marcantes (cf., dentre muitas,
as magistrais lições de Barbosa Moreira, RePro 31/200, e Cândido
Dinamarca, A instrumenta/idade do processo, São Paulo: Ed. RT, 1987),
4 O preâmbulo da Constituição do Brasil proclama a intenção de instituir um Estado Democrático, destinado
a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social. E o primeiro dos objetivos fundamentais da República Federativa do
Brasil é constituir uma sociedade livre, justa e solidária - art. 3º, I, da CF.
5 Art. 63 da Lei 9.099/95.
6 Art. 66 da Lei 9.099/95.
7 As ementas são assim redigidas: "1. caracterizando-se o processo civil contemporâneo pela sua instrumental idade, não se deve declarar nulidade do ato quando alcançado o seu objetivo sem prejuízo para as partes. 2.
Segundo proclamou o recente IX Congresso Mundial de Direito Processual, é em dispositivo do nosso
Código de Processo Civil que se encontra a mais bela regra do atual Direito Processual, a saber, a insculpida
no art. 244, onde se proclama que: 'quando a lei prescrever determinada forma, sem cominação de nulidade,
o Juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade"'. (RT 683/183).

Revista A FORÇA POLICIAL

São Paulo

nº 19 jul./ago./set. 1998

53

tendência essa que se reflete na utilização cada vez mais acentuada das
cautelares e no fortalecimento do poder geral de cautela do Juiz, assim
como no prestígio do critério teleológico no campo da hermenêutica das
normas processuais". 8 Preserva-se o princípio da finalidade como o condutor do processo, em detrimento do mero formalismo. Importa é verificar se o objetivo contemplado se atingiu, não se os trâmites foram observados. Nessa mesma orientação, só se decretará nulidade quando existente o prejuízo, 9 assim como se ampliam as possibilidades de utilização
dos modernos e disponíveis meios de comunicação, 1º para as práticas de
atos processuais. Nada impede se recorra ao telefone, ao telex, ao telefax, ao videotexto, às infovias como a Internet e outros. Interessa é a
consecução do ato, não a forma de sua realização.
Fiel ao princípio da oralidade, a lei prevê registro escrito exclusivamente para atos essenciais, possibilitando gravação em fita magnética ou
processo equivalente da audiência de instrução e julgamento. 11
O chamamento do acusado será sempre pessoal e poderá ser feito
no próprio juizado, forma preferível à do tradicional mandado. Sem
citação pessoal não se alcançaria o ideal da composição entre as partes,
presente no espírito da nova lei. Quando o acusado não for encontrado, o
Juiz deverá encaminhar as peças existentes ao Juízo comum e se prosseguirá no procedimento tradicional. 12
A intimação, ato de comunicação processual em regra confinado à
atuação do meirinho ou à publicação no jornal oficial, também passa a
admitir outras formas. Poderá ser feita por via postal, com AR - aviso de
recebimento pessoal, ou, em relação a empresas, mediante entrega ao
encarregado da recepção, cuja identificação será obrigatória. O oficial de
justiça poderá ser acionado, desnecessitando de mandado ou precatória.
E, por fim, abre-se oportunidade para qualquer outro meio idôneo de
comunicação, como a notificação por meio dos Cartórios de Registro de
Títulos e Documentos, a inserção de chamadas nos programas radiofônicos, a utilização de serviço de alto-falantes nas praças do interior, o tele-

8 Min. Sávio de Figueiredo Teixeira, Resp 7.184-SP,j. 08.10.1991, DJU 11.11.1991, RT 683/184.
9 Art. 65, § Iº, da Lei 9.099/95, repetindo o art. 563 do CPP.
10 Art. 65, § 2º, da Lei 9.099/95.
11 Art. 65, § 3º, da Lei 9.099/95.
12 Art. 66, e par. ún. da Lei 9.099/95.
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fonema, o fac-símile, sem exclusão de formas alternativas, como pretendeu o legislador.
A ciência às partes presentes dos atos praticados em audiência será
imediata e sem qualquer formalidade, o que vale para os defensores e
demais interessados. 13
A necessidade de acompanhamento por advogado é algo ainda polêmico. Não se discute a valia de um profissional dotado de capacidade
técnica para bem fazer valer os interesses do réu ou do prejudicado. Mas
a reserva do monopólio postulatório parece contradizer a simplificação
pretendida, assim como o intuito essencialmente conciliatório do novo
juizado criminal. 14

5. DA FASE PRELIMINAR

Pretendeu-se acelerar a outorga da prestação jurisdicional no crime
através do imediato conhecimento da causa pelo Juiz competente, eliminando-se o inquérito policial. Em seu lugar, basta um termo circunstanciado a ser elaborado por autoridade policial. 15
Esse termo circunstanciado não deve ter fórmula, nem requisitos
rígidos. É o mero relato da ocorrência, com a síntese possível. Os nomes
das partes e a capitulação inicial devem constar obrigatoriamente. O
intuito de tal peça é propiciar ao Juiz apreender a realidade e, para isso,
13 Art. 67, e par. ún. da Lei 9.099/95.
14 Art. 68 da Lei 9.099/95.
15 Sobre quem seria a autoridade policial encarregada da elaboração desse termo circunstanciado, ainda se
controverte. O administrativista e Des. Álvaro Lazzarini sustenta ser também o policial militar, não apenas o
delegado de polícia ("juizado especial e autoridade", Folha de S. Paulo de 03.11.1995). Contra essa posição
insurgem-se os delegados da polícia civil, conforme se verifica do Caderno Especial do Jornal dos Delegados
ano IV, nº 34, jan/fev/1996. Nesse Caderno Especial existe até modelo do termo circunstanciado, para orientação dos delegados diante da nova realidade normativa. O Centro de Estudos Judiciários - Cedes - da Escola
Paulista da Magistratura da 5ª Circunscrição Judiciária - Jundiaí, durante encontro realizado em 17. l l.1995,
concluiu se deva entender por autoridade policial tanto aquela exercida pela polícia civil como pela polícia
militar (Diário da Justiça de 13.12.1995, Caderno I, Parte I, p. 34). O Projeto de Lei 316/95, de autoria do
Senador Romeu Tuma, pretende definir o significado da expressão autoridade policial, e a AASP Associação dos Advogados de São Paulo propõe a seguinte redação para o § 2º do art. 1º : "A autoridade
policial a que se refere o caput deste artigo é aquela definida no § 4º do art. 144 da Constituição da
República," ou seja, aprovado esse projeto, autoridade policial será apenas a exercida por Delegado de
Polícia de carreira.
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não é necessário um auto descritivo pormenorizado. Ele não condiria
com o objetivo de informalidade e celeridade da Lei.
O importante é o imediato encaminhamento das partes ao juizado.
A lei presume um funcionamento ininterrupto dos juizados especiais, de
maneira a possibilitar conhecimento instantâneo da controvérsia. Tanto
que não se lavrará flagrante, nem se exigirá fiança, do agente que se
encaminha de imediato ao juízo ou assume o compromisso de fazê-lo. 16
O ideal perseguido pela lei será também a imediata audiência preliminar. Nela, o Juiz deverá esclarecer as partes sobre a possibilidade de
composição dos danos e da aceitação da proposta de aplicação imediata
de pena não privativa de liberdade. Esse encaminhamento conciliatório é
privativo do Juiz e não deve ser relegado ao Promotor ou ao advogado,
embora possam eles auxiliar no convencimento das partes. 11 A figura do
conciliador, que deverá trabalhar sob a orientação do Juiz, é considerada
auxiliar da Justiça. O seu recrutamento se fará de preferência entre
bacharéis em direito, excluídos os que exerçam funções na administração
da Justiça Criminal.
Quando a lei exige conciliador com formação jurídica, parece afastar a possibilidade de um juiz leigo. Pois, se a conciliação, tarefa diversa
e singela, reclama um bacharel, com razão maior bacharel será o responsável pela jurisdição. Mister dotado de especificidade e muito mais complexo diante da conciliação.
A insistência no conciliar faz com que uma das preocupações do
Judiciário seja a formação de conciliadores. Estados do chamado
Primeiro Mundo já conferiram a isso a devida atenção. Existem obras
especializadas de técnica em conciliação que devem, com urgência,
ingressar na cogitação dos operadores jurídicos e, principalmente, dos
responsáveis pelos destinos da Justiça brasileira.
Adquiriu ênfase expressiva nessa lei a nova feição do Juiz moderno,
um administrador de conflitos, mais do que um inflexível aplicador da
lei. O talento conciliatório é reclamado para o Juiz moderno, atento à
realidade de melhor convir à pacificação social a autocomposição entre

16 Art. 69 e par. ún. da Lei 9.099/95.
17 Arts. 72 e 73 da Lei 9.099/95.
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as partes, mesmo porque insuficientes os equipamentos judiciais para
atender com eficácia à demanda de justiça.
Somente quando impossível a realização imediata da audiência preliminar é que se designará data próxima, saindo cientes os interessados.
E, à falta de comparecimento de qualquer dos envolvidos, providenciarse-á sua intimação e, quando o caso, a do responsável civil. 18

6. A COMPOSIÇÃO DOS DANOS CIVIS

A pacificação entre os envolvidos na ilicitude só será completa se
os prejuízos suportados pelo ofendido forem ressarcidos pelo ofensor.
Muitos dos delitos cujo processo é hoje disciplinado pela Lei 9.099/95
admitem o ressarcimento. A hipótese típica é a dos acidentes de veículo.
As lesões corporais culposas causadas em acidente de trânsito são passíveis de ressarcimento, que incluirá também a indenização pelos prejuízos
suportados pelo veículo. Mas outras infrações propiciam indenização: o
crime de dano, insitamente gerador de prejuízo, a introdução de animais
em propriedade alheia, a alteração de local especialmente protegido, o
abandono material, a corrupção ou poluição de água potável, de substância alimentícia ou medicinal e outras.
Mesmo o dano moral pode ser objeto de composição civil nessa
esfera. Não há na lei vedação a que assim se proceda. O objetivo dessa
composição é satisfazer integralmente a vítima, ressarci-la em seu prejuí-'
zo, restituí-la ao statu quo ante, de maneira que não precise se utilizar da
via criminal para constranger o ofensor a indenizá-la.
A composição dos danos civis será reduzida a instrumento escrito e,
homologada pelo Juiz em decisão irrecorrível, terá eficácia de título a
ser executado no juízo civil competente. 19 Esse título judicial é aquele
mencionado no inc. II do art. 584 do CPC e só será executado se não
houver satisfação espontânea da obrigação assumida pelo ofensor.

18 Arts. 70 e 71 da Lei 9.099/95.
19 Arts. 74 da Lei 9.099/95.
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Se a ação penal for de iniciativa privada ou for ação penal pública
condicionada à representação, o acordo homologado implica em renúncia ao direito de queixa ou representação. 2º Obtido o ressarcimento do
dano, a vítima não pode mais pretender a responsabilização criminal do
ofensor, por emulação ou qualquer outro interesse.
Frustrada a tentativa conciliatória, o ofendido pode exercer seu
direito de representação21 verbal, que será reduzida a termo. Todavia, se
o não fizer na audiência preliminar, isso o não privará do direito de
exercê-lo no prazo da lei. 22

7. A TRANSAÇÃO PENAL
Diante do relatório circunstanciado da autoridade policial, o
Promotor de Justiça terá a opção de propor arquivamento. Se o Juiz o
não aceitar, cabe aplicação do art. 28 do CPP. Pode ainda requerer
diligências, como ocorre no processo comum. Todavia, há de se adequar
ao espírito da lei, requerendo apenas aquelas imprescindíveis ao oferecimento da denúncia.
A terceira opção do Promotor é oferecer denúncia. E o feito tramitará por uma vara comum, não pelo juizado. A novidade da lei é a quarta
possibilidade: a de proposta de aplicação imediata de pena restritiva de
direitos ou multas.
Essa proposta é admissível quando o autor da infração não tenha
sido anteriormente condenado a pena privativa de liberdade, não tenha
sido beneficiado nos cinco anos anteriores por proposta idêntica e quando seus anteceàentes, conduta social e personalidade, assim como os
motivos e circunstâncias do crime, indiquem ser necessária e suficiente a
adoção do beneficio. 23
20 Art. 74, par. ún. da Lei 9.099/95.
21 A representação é a manifestação de vontade do ofendido ou de seu representante legal de acionar o
equipamento jurisdicional criminal rumo à apreciação da conduta do ofensor. Sua natureza jurídica é a de
procedibilidade da ação penal pública. Sem ela, não pode o promotor movimentar a máquina judiciária
(Damásio, Código de Processo Penal anotado, 8ª ed. São Paulo: Saraiva, p. 34).
22 O prazo do art. l 03 do Código Penal é de seis meses para que a vítima decaia do direito de representar.
23 Art. 76, § 2°, incisos I e III, da Lei 9.099/95.
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Se a proposta vier a ser aceita pelo autor da infração e seu defensor,
será submetida à apreciação do Juiz. 24 Fica sempre condicionada ao prudente
arbítrio do Julgador, não residindo na mera discricionariedade do Promotor.
Em relação a isso, controverte-se a respeito da obrigatoriedade ou
facultatividade da proposta por parte do Promotor. A leitura singela da
lei conduziria à conclusão do que o art. 76 abriga mera faculdade do
Ministério Público. Assim, poderia recusar-se a formulá-la, se a entendesse inviável, por motivos de oportunidade e conveniência.
Admitida a facultatividade 25 da proposta, se o Ministério Público
não formulasse e o Juiz a entendesse cabível, a solução seria aplicar-se,
por analogia, o art. 28 do CPP26 •
Outra interpretação, todavia, se mostra também defensável. A possibilidade da transação penal, por inserida no âmbito de uma lei consagradora de uma tendência despenalizadora, passa a configurar um direito subjetivo do autor da infração 21• Deflui daí não dispor o Ministério
Público, discricionariamente, da/acuidade de formular ou não a proposta. É seu dever fazê-lo, desde que presentes os requisitos da lei.
Acolhida esta última orientação, os Juízes podem promover a transação penal de oficio28• É a posição que vem sendo defendida, no TJSP,
pelo Juiz Mário Devienne Ferraz29 •

24 Art. 76, § 3º, da Lei 9.099/95.
25 Essa a posição do Ministério Público. A Escola Paulista do Ministério Público, por seu Centro de Estudos
e Aperfeiçoamento Funcional divulgou, como conclusão dos estudos realizados em onze encontros, aquela
de número 3.1, assim redigida: "A transação penal é instituto jurídico novo, que atribui ao Ministério
Público, titular exclusivo da ação penal pública, a faculdade de dela dispor, desde que atendidas as condições
previstas na Lei, propondo ao autor da infração de menor potencial ofensivo a aplicação, sem denúncia e
instauração de processo, de pena não privativa de liberdade"(Diário Oficial do Estado, Poder Executivo,
seção I, 29.11.1995, p. l 05).
26 O art. 28 do CPP dispõe: "Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o
arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar
improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao Procurador-Geral, e
este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la, ou insistirá no pedido
de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender".
27 Evidentemente, não é a posição do Ministério Público. A conclusão 3.1 citada na nota 25 é expressa:
"Não há falar em direito subjetivo do autor da infração à transação penal, pois, mesmo preenchidos os requisitos legais, pode o Promotor de Justiça, por questão de política criminal, deixar de propô-la fundamentadamente"(DOE de 29.11.1995, p. l 05).
28 Para o Ministério Público "é vedada a transação penal ex officio" - Conclusão 3.5 do Centro de Estudos e
Aperfeiçoamento Funcional da Escola Paulista do Ministério Público, cit., id. ibidem.
29 Boletim do IBCCrim nº 41, de maio de 1996, p. l 41.
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Inclino-me a perfilhar com esta última corrente. Assim como
ocorre em relação a diversos benefícios considerados direito subjetivo
do réu - v.g., o direito do apelo em liberdade, o sursis, a progressão do
regime etc. -, também a transação penal se insere nessa categoria.
Depois, há aspectos outros a serem analisados. O art. 28 não pode ter
sua aplicação ampliada, por representar já um excesso na concepção
monopolista da ação penal confiada ao Ministério Público. A nova lei
consagra uma interpretação estatal mínima e a subordinação de qualquer aspecto de sua incidência a trâmite nela previsto se distancia
desse princípio.
Sobre a natureza jurídica dessa transação penal, já prelecionou o
estudioso Juiz Cláudio Levada. É sanção meramente declaratória,
"espécie nova de sanção consentida em que a parte tem a alternativa
de submeter-se espontaneamente a uma pena, sem que com isso tenha,
porém, assumido a culpa pelo ocorrido, já que não houve processo,
não terá o agente perdido a primariedade (art. 76, § 4º) e nem terá, a
decisão, gerado efeitos civis (art. 76, § 6º)". 30
A proposta caberá sempre, desde que o réu, preenchendo os
requisitos da lei,31 a venha aceitar. Formulada e aceita, será submetida
à apreciação do Juiz 32 e, da mesma forma que o Promotor não dispõe
de discricionariedade para, presentes os requisitos legais, deixar de
formular a proposta, ao Juiz não é dado rejeitá-la. Apenas ponderosas
razões justificariam a recusa. A intervenção do Juiz, em lei sufragadora do ideal do Estado mínimo, deve ser também a menor possível.
Ao acolher a proposta o Juiz deverá aplicar pena restritiva de
direitos ou multa e ela não importará em reincidência, nem constará
de certidão de antecedentes criminais, nem produzirá efeitos civis.
Não é título executivo para a ação civil, que deverá ser pleito de pretensão autônoma. É suscetível, contudo, de ser reapreciada em grau de
apelo 33 •

30 LEVADA, Cláudio Antonio Soares. Observações práticas sobre os novos JECrim". Notícias forenses,
março 1996, p. 28-29 e Boletim do IBCCrim 35, nov/1995.
31 Art. 76, § 2°, da Lei 9.099/95.
32 Art. 76, § 3º, da Lei 9.099/95.
33 Art. 76, §§ 4º, 5º e 6°, daLei 9.099/95,
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Em artigo doutrinário, uma posição intermediária é sustentada
pelo Juiz Décio L. J. Rodrigues 34. Parte ele da consideração de que a
transação é acordo e, portanto, pressupõe coincidência de vontade das
partes nela envolvidas. Se o Ministério Público não a propuser, a transação não se solidificará, ainda que o agente e seu defensor a queiram.

8. DO PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO

Em delito de ação penal pública, se a pena não for antecipadamente
aplicada, o Ministério Público oferecerá ao Juiz imediata denúncia oral. Esse
o intuito da lei: abreviar o trâmite no processamento criminal dos delitos de
menor potencial ofensivo, dispensando mesmo o inquérito policial. Todavia,
se houver necessidade de diligências imprescindíveis, essa imediatidade será
relativizada. Assim como poderá o Promotor entender necessária a instrução
normal. Nesse caso, as peças serão encaminhadas ao juízo competente.
Abre-se também a oportunidade para a queixa oral, com redução a
termo. Cópia da denúncia ou queixa será oferecida ao acusado, equivalendo a citação e ciência da designação de dia e hora para a audiência de
instrução e julgamento. Se o acusado não estiver presente, será citado e
intimado na forma flexível prevista pela Lei 9.099/95.
A audiência de instrução e julgamento abre oportunidade para a renovação da tentativa conciliatória e formulação da proposta de transação
penal. A lei veda qualquer adiamento e, com vistas à efetiva celeridade, o
Juiz determinará a condução coercitiva de quem deva comparecer.
Adotou-se o princípio da concentração, com a defesa prévia ao
recebimento da denúncia ou queixa, seguindo-se, se for o caso, a oitiva
da vítima e testemunhas e final interrogatório do réu. Essa inversão privilegiou a concepção do interrogatório como prova de defesa. E impõe
ao Juiz o dever de uma cautela muito especial em realizá-lo, de maneira
a extrair do réu todos os elementos necessários à adequada apreensão da
controvérsia penal. Interrogatório que se faça ao final da instrução não

34 RODRIGUES, Décio L.J. "Cabe transação penal sem proposta do Ministério Público?" Noticias
Forenses, julho de 1996, p. 38. Para esse magistrado, o Juiz não poderia, de ofício, proceder à transação
penal, pois ela pressupõe manifestação de vontade, mas poderá, ex officio, suspender condicionalmente o
processo, caso presentes os requisitos legais.
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pode ser a lacônica inserção de duas ou três frases de praxe, sem a consideração de tudo aquilo que anteriormente se colheu em termos de prova.
O Juiz ganha poderes e flexibilidade na instrução. Prevalece a fisionomia moderna da atuação judicial. Não o ser inerte, impassível e reativo, mas o operador jurídico dinâmico, predisposto à realização do justo.
O Juiz como administrador do conflito, como pacificador social, em
lugar do ser asséptico e algemado ao formalismo estéril.
Deve assumir essa postura, inserindo-se no projeto de uma nova Justiça
penal, da qual não é espectador, mas ativo partícipe. Destinatário dos elementos formadores da vontade judicial, é-lhe reclamado limitar ou excluir as
provas por ele consideradas excessivas, impertinentes ou protelatórias. 35
A concentração, voltada à celeridade, está refletida também na
redução do termo de audiência, cujo conteúdo será um breve resumo dos
fatos relevantes e na sentença desprovida de relatório. Resumo já exprime a idéia de síntese. E o legislador ainda qualifica essa idéia de contenção, reclamando especial concisão e abominando a prolixidade, quando impõe um breve resumo. É a vontade legal que não pode ser contornada por interpretações desaceleradoras dessa revolução que ouviu e
interpretou o clamor por justiça de uma comunidade cujo desalento em
relação ao Judiciário se exprime no escasso conceito por ele obtido em
todas as pesquisas de opinião pública.
"
A lei não dispensou a necessidade de fundamentar a decisão, mesmo
porque é dever de índole constitucional36 • Mas fundamentar não significa se
alongar em intermináveis digressões. O estatuto processual já impusera ao
Juiz brasileiro o dever de fixar os pontos controvertidos37 sobre que incidirá a
prova. Basta atentar para esse dever e, ao proferir a sentença, referir-se concisamente a eles e dizer, objetivamente, por que o réu é culpado ou inocente.
Uma decisão proferida em juizado eliminará uma série de discussões a respeito dos requisitos formais da sentença. O formalismo,
definitivamente, cede lugar à substância do direito em questão. A falta
de referência às teses acusatórias ou defensivas deve ser atenuada como
fator de nulidade. Mesmo porque "o dever de motivar a decisão, ínsito ao
exercício da jurisdição e de índole fundamental, não significa necessida-

35 Art. 81, § lº. da Lei 9.099/95.
36 Art. 93, lX, da Constituição da República
37 Art. 45 l do CPC.
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de de resposta pontual a todos os argumentos trazidos pelas partes. A
sentença é uma resposta lógica à pretensão, utilizando-se o prolator dos
elementos de convicção suficientes a sustentá-la, sendo lícita a dispensa
daqueles destituídos de interesse para o deslinde da questão 38 •

9. O SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO

O apelo é o recurso cabível da decisão de rejeição da denúncia ou
queixa e da sentença. Preserva-se, portanto, o princípio do segundo grau
de jurisdição, que não precisa ser necessariamente verticalizado ou hierarquizado. Também atente a tal princípio o julgamento no mesmo grau de
jurisdição, por turma composta de três Juízes em hierarquização do órgão
revisor, mas a colegialidade na reapreciação, que condiz com a tendência
psicológica das partes, sempre insatisfeitas com um só julgamento. 39
O prazo do apelo será o de dez dias da ciência da decisão pelo
Ministério Público, réu e seu defensor. A petição escrita já deverá conter
as razões e o pedido, e o recorrido será intimado a oferecer resposta
escrita no prazo de dez dias. Faculta-se às partes o requerimento de
transcrição da gravação da fita magnética ou equivalente e serão elas
intimadas, pela imprensa da data da sessão de julgamento40 •
Outro avanço considerável está na dispensa de elaboração de
acórdão, quando a sentença vier a ser confirmada por seus próprios ftmdamentos. Nesse caso, a súmula do julgamento servirá de acórdão, dispensando-se o relator do exercício desnecessário de reiterar, com outras
palavras, a motivação já contida na decisão de primeiro grau.
Se a decisão - sentença ou acórdão - contiver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, pode o interessado opor embargos de declaração. Essa oposição se fará por escrito ou oralmente, no prazo de cinco
dias, contados da ciência da decisão e suspenderão o prazo para apelo, se
tirados de sentença.

38 ApCrim 1.016.603/8-Votuporanga, rel. Renato Nalini, v.u. em 10ª Câm. do TACrimSP, j. 17.06.1996,
Diário da Justiça de 02.08.1996, p. 71.
39 SILVA, José Afonso da. Execução fscal. 2. ed. Ed. RT, 1976.p.198.
40 Art. 82, §§ I º a 4º, da Lei 9.099/95.
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Restringem-se os embargos à efetiva ocorrência de obscuridade falta de clareza, contradição - abrigo de antagonismos, omissão - insuficiência da prestação jurisdicional ou dúvida - situação ensejadora de perplexidade, por falta de certeza na dicção do justo. Meras erronias materiais serão corrigidas de oficio, despicienda a oposição de embargos.

10. DA EXECUÇÃO

A execução se limita às multas e se fará mediante pagamento na
Secretaria do Juizado. Efetuado o pagamento, o Juiz declarará extinta a
punibilidade, determinando que a condenação não fique constando dos
registros criminais, exceto para fins de requisição judicial41 •
A falta de pagamento da multa não sujeitará o infrator à conversão
do escarmento pecuniário em privação de liberdade. O art. 85 da Lei
9.099/95 foi revogado pela Lei 9.268, de 01.04.1996, que conferiu nova
redação ao art. 51 do CP42 ".
Na verdade, a Lei 9.099/95 não disciplina a integral execução dos
julgados especiais. A execução das penas privativas de liberdade e restritivas de direitos, ou de multa com elas cumulada será processada perante
o juízo competente.

11. REDUÇÃO DE DESPESAS

Em casos de homologação do acordo civil e aplicação de pena restritiva de direitos ou multa, as despesas processuais serão reduzidas, conforme dispuser lei estadual. A intenção do legislador foi tornar o juizado
uma alternativa pouco dispendiosa para o utente. O ideal seria mesmo a
41 Art. 84 da Lei 9.099/95.
42 O Art. 51 diz hoje: " Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será considerada dívida de
valor, aplicando-se-lhe as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que
concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição.
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integral gratuidade de custas. Se a Justiça é bem essencial, ao nada deveria custar a sua realização.
A Lei 9.099/95 não contempla a integral isenção de custas, mas
adota orientação tendencial à constatação de que o dispêndio é óbice ao
acesso de todos à Justiça.

12. DA REPRESENTAÇÃO NOS DELITOS DE LESÕES
CORPORAIS LEVES E CULPOSAS
A partir da vigência da Lei 9.099/95, já não dispõe o Ministério
Público da plena titularidade da ação penal pública em relação aos delitos de lesões corporais leves e lesões culposas. Atendeu-se ao clamor dos
inúmeros envolvidos em acidente de trânsito que, além de ferirem familiares ou entes queridos, ainda respondiam a processo-crime contra a
vontade das vítimas.
"Com a superveniência desse novo estatuto legal"- diz o Min. Celso
de Mello - "a perseguibilidade das infrações delituosas em questão - até
então instaurável mediante ação penal pública incondicionada - passou
a subordinar-se à exigência formal da representação. Isto significa, dentro da perspectiva do diploma legislativo em referência, que os crimes de
lesões corporais de natureza leve - e os de lesões culposas, também tornaram-se infrações perseguíveis mediante ação penal pública condicionada à representação do ofendido43 •
Sem a prévia delação postulatória do ofendido, não há exercício do
dominus litis. A representação do ofendido é hoje "uma delatio criminis
postulatória: quem a formula, não só dá notícia de um crime, como pede
também que se instaure a persecução penal44 • Sem ela, o Ministério
Público será carecedor da ação penal.
A natureza jurídica dessa representação é a de condição de procedibilidade da ação penal pública condicionada. E seu significado é o de

43 Min. José Celso de Mello Filho, Inquérito 1.055-3-AM, cit.
44 MARQUES, José Frederico. Elementos de direito processual penal. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1965.
v.I, item nº 189, p. 344.
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evidente despenalização. "Sem retirar o caráter de ilícito do fato, isto é,
sem descriminalizar, passa o ordenamento jurídico a dificultar a aplicação da pena de prisão. De duas formas isso é possível: a) transformando-se a ação pública em privada; b) ou transformando-se a ação pública
incondicionada em ação condicionada. Sob a inspiração da mínima intervenção penal, uma dessas vias despenalizadoras ( a segunda) acaba de
ser acolhida pelo art. 88 da Lei 9.099/95 45 ".
A representação do ofendido passou a ser obrigatória a partir da
vigência da lei, para todos os processos em curso. Tanto assim que, para
tais ações penais, o ofendido ou seu representante legal deve ter sido intimado a oferecer a representação no prazo de trinta dias, sob pena de
decadência. Já em relação a esta representação para os processos em
curso, por força de peceito de incidência transitória, a natureza jurídica é
outra: agora, cuida-se de "condição de prosseguibilidade ou, na terminologia de Chiovenda, condição superveniente da ação, isto é, sem tal
requisito legal é impossível prosseguir46 ."
Ada Grinover et alii enxergam, nesse instituto, um verdadeiro no/o
contendere, que consiste numa forma de defesa em que o acusado não
contesta a imputação, mas não admite culpa nem proclama sua inocência47.
A própria Lei 9.099/95, contemplando a necessidade de obtenção
da representação como condição de prosseguibilidade da ação penal,
ordenou a notificação da vítima para, em trinta dias, representar contra o
ofensor. Na lição de Fátima Nancy Andrighi e Sidnei Agostinho Beneti,
"a exigência de representação interfere no direito material, de maneira
que o dispositivo do art. 88 da Lei 9 .099/95 se aplica aos processos pendentes e à ação penal não instaurada referente a crimes cometidos antes
da data da vigência da Lei (26.11.1995), em virtude da retroatividade da

45 GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antonio Magalhães; FERNANDES Antonio Scarance; e
GOMES, Luiz Flávio. Juizados especiais crminais. Sâo Paulo: Ed. RT, 1996.p. l 79
46 Ada Pellegrini Grinover et alii, cit., p. 181, invocando também o magistério de Nelson Nery Junior e Rosa
Maria Andrade Nery, em Código de Processo Civil e legislação processual civil extravagante em vigor. São
Paulo: Ed. RT, 1994, p. 475, embora cuidem da condição superviniente da ação no âmbito do processo civil.
47 "GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antonio Magalhães; FERNANDES, Antonio Scarance; e
GOMES, Luiz Flávio. Juizados especiais criminais. São Paulo: Ed. RT 196, p. 191, invocando o Dictonary
of criminal justice terms, da Gould Publications, p. 155 ..
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Lei penal mais benigna, não importando a fase em que se encontrem os
processos. Daí a necessidade de intimação do ofendido ou seu representante para oferecer a representação, em casos pendentes (art. 91 ), ainda
que o processo se encontre no 2º grau de Jurisdição, devendo, portanto,
vir a representação do ofendido como condição de procedibilidade, ora
vista como condição de prosseguibilidade48 •
Ao advento da Lei 9.099/95, os processos em curso pelos tribunais
tiveram seu julgamento convertido em diligência. Os processos foram
remetidos à origem, onde a vítima foi intimada para representar, no
prazo de trinta dias. Assim ocorreu no RACrimSP. Obtida a representação, o processo tornou para ser julgado. Sem ela, ocorreu a perempção.
De acordo com Hélio Tornaghi, "perimir, de perimo, is, emi, emptum,
ere, quer dizer, matar, destruir. Perimir o direito de ação é matá-lo49".
A perempção concerne tão-somente à ação, não ao direito. Na visão
de Pontes de Miranda, "o direito subjetivo do autor fica de pé, só desmunido da agressividade da ação; de modo que continua a pretensão, portanto a exigibilidade sem ação processual, porém ecom exceção de direito material5°".
Ela pode ser considerada forma de disponibilidade da ação penal
pelo querelante 51 ou causa extintiva da punibilidade 52 • Não necessariamente restrita à ação penal exclusivamente privada, como quer o eminente processualista Rogério Lauria Tucci 53 •
A extinção da ação penal por perempção, nesses casos em que a
vítima não representa contra o ofensor, tem sido reconhecida por apreciável parcela do TACrimSP 54 •

48 ANDRIGHI, Fátima Nancy e BENETI, Sidnei Agostinho. Juizados especiais cíveis e criminais. Belo
Horizonte: DI Ry, 1996, item 13, pp. 177-178.
49 TORNAGHI, Hélio. Instituições de processo penal. 42. ed. São Paulo: E. RT, 1977. v. 2. pp. 352-353.
50 PONTES DE MIRANDA. Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1974. t.
III. pp. 447-448.
51 MARQUES, José Frederico. Elementos de direito processual penal. v. 1, p. 355, nº 195.
52 CAMPOS BARROS, Romeu Pires de. Direito processual penal brasileiro. São Paulo, 197, v. 2, p. 429, nº
446; e TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo penal. 5. ed. 1979, v. l, p. 566, nº 11.
53 TUCCI, Rogério Lauria. Verbete" Perempção", Enciclopédia Saraiva de Direito, p. 107.
54 V. g., Ap 930.883-1-São Paulo, v.u., 11ª Câm., rei. Renato Nalini, cuja menta diz:" Se, instado a representar contra o réu, a teor do disposto no art. 91 da Lei 9.009, de 26.09.1995, deixa o ofendido e fazê-lo, a
hipótese é de extinção o feito por ocorrência da perempção, forma de disponibilidade da ação penal por parte
da vítima, não necessariamente restrita à ação penal privada".
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13. DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO

A suspensão condicional do processo, para todos os crimes em
que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, é talvez
uma das maiores inovações da lei dos juizados especiais. Abrange
todos os delitos, não apenas os considerados de menor potencial ofensivo, bastando que a pena mínima cominada seja igual ou inferior a
um ano.
O propósito dessa suspensão é conferir oportunidade ao infrator
eventual de demonstrar concretamente que a aplicação do escarmento
não se mostra necessária, pois não delinqüiu antes e se propõe não delinqüir depois disso.
A suspensão poderá ser proposta pelo Ministério Público antes do
oferecimento da denúncia, e as condições estabelecidas em lei são: a)
não ter sido o acusado condenado por outro crime; b) não estar o acusado a ser processado por outro crime; c) preenchimento dos requisitos
que autorizariam a suspensão condicional da pena prevista no art. 77
do CP 55 •
A suspensão oscilará de dois a quatro anos e constitui direito subjetivo do réu, assim como já se reconheceu no pertinente à transação
penal. Esse o magistério de Maurício Antonio Ribeiro Lopes: "A exemplo do que fixei em interpretação ao art. 76 desta Lei, uma vez preenchidos os requisitos legais exigidos - lá para a proposta de aplicação imediata de pena não privativa de liberdade, aqui para a suspensão condicional
do processo - surge um direito subjetivo do argüido ao beneficio legal56 •
Se, presentes as condições legais, o Promotor não formular a proposta, o

55 Tais condições se resumem ao inc. II do art. 77 do estatuto reressivo: a culpabilidade, os antecedentes, a
conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do
beneficio. a lição de Ada Pellegrini Grinover e outros, " não se aplica, por incompatível, o disposto no art. 7,
III, do CP, isto é, mesmo quando cabível a substituição da pena prevista no art. 44 do CP, ainda assim, pode
haver restritivas de direitos. Mas entre a pena restritiva substitutiva e o instituto alternativo da suspensão é
evidente que o último é mais benéfico e logicamente anterior. Sendo cabível a suspensão do processo, em
suma, não se fala em pena substitutiva" (op. cit., p. 214). Pela compatibilidade se manifesta Maurício
Antonio Ribeiro Lopes, op. cit., p. 382, item 2.8.
56 FIGUEIRA JÚNIOR, José Dias e RIBEIRO LOPES, Maurício Antonio. Comentários à Lei dos Juizados
Especiais Cíveis e Criminais. São Paulo: E. RT, 1995. pp. 390-391.
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Juiz poderá oferecê-la ou atender a requerimento do interessado, ouvido
o Ministério Público.
Existindo direito certo e líquido do infrator, poderia ele utilizar-se
do mandado de segurança. Todavia, como a vulneração pertine ao seu
direito de locomoção, cabível a impetração do habeas corpus57 •
Na mesma linha de argumentação referente à transação penal, não
existe faculdade ministerial para a proposta de suspensão. O Promotor
encarna um dever na formulação e, se o não fizer, o Juiz proporá a suspensão de oficio, ouvindo o Promotor. Descabe remessa ao ProcuradorGeral, aplicando-se por analogia o art. 28 do CPP, como pretente Ada
Pellegrini Grinover et alii58 •
A proposta suspensiva deve ser aceita pelo acusado e seu defensor59 •
A suspensão não pode ser imposta ao réu. Ele, assistido por advogado, é
o melhor Juiz quanto à sua aceitação ou não. Se não aceitar, o processo
prosseguirá em seus ulteriores termos60 •
Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor, encaminhada pelo
Juiz, este deverá receber a denúncia, para só então suspender o processo. Evidente que o Juiz, em lugar de receber a denúncia, poderá rejeitála. E, "na eventualidade de que o Juiz não rejeite a denúncia ab initio,
tendo em vista a informalidade, a imediatidade, a oralidade, economia
processual e outros princípios, nada impede que o acusado, pelo seu
defensor, em lugar de aceitar a proposta de suspensão do processo, faça a
argüição ( oral mesmo) da inviabilidade da peça acusatória. E cabe ao
Juiz decidir, em princípio, tudo na hora. De qualquer modo, a rejeição
(ou não rejeição) da denúncia ensejará o controle recursai (CPP, art. 581,
I, ou habeas corpus)6' ".
A decisão do Juiz, ao suspender o processo, tem a natureza de interlocutoriedade62, pois não extingue o processo, nem julga o mérito.
Presentes os requisitos legais, não pode o Juiz se recusar a suspender,
pois a suspensão é direito subjetivo do réu.

57 É a posição de Maurício Antonio Ribeiro Lopes, op. cit., pp. 391.
58 GRINOVER, Ada Pellegrini, et alii, op. cit., p. 211.
59 Consultar Ada Pellegrini Grinover et alii, sobre a Bilateralidade da suspensão (aceitação da proposta), op.
cit., pp. 216-219.
60 Art 89, § 7º, da Lei 9.099/95 ..
61 GRINOVER, Ada Pellegrini, et alii, op. cit., p. 223.
62 Idem, ibidem.
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Ao suspender, o Juiz estará submetendo o réu a período de prova,
mediante as condições seguintes: 1) reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo; 2) proibição de freqüentar determinados lugares; 3)
proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do
Juiz; 4) comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente,
para informar e justificar suas atividades.
Tais condições não inovaram, atendo-se ao arcaísmo das condições
da suspensão condicional clássica. Entretanto, abriu o legislador uma
válvula para a imaginação do Juiz, permitindo-lhe especificar outras
condições, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do
acusado63 • Elas devem atender ao princípio da adequação ou da proporcionalidade, segundo Ada Grinover64 • E nunca poderão ferir a dignidade
humana, princípio acolhido pela ordem constitucional vigente.
A nova lei abriu lugar para a adoção de alternativas originais de verdadeiro compromisso entre o infrator e a sociedade vulnerada, no processo representada pelo Ministério Público e Juiz. Nada impede que o próprio agente, no espaço de consenso ora criado, seja consultado a respeito
das condições especiais, como forma concreta de devolver benefícios à
comunidade que lhe mitiga a reação jurídica.
Prevê-se a revogação obrigatória da suspensão se, no curso do prazo,
seu beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar, sem
motivo justificado, a reparação do dano. Deverá ser processado por outro
crime, não por outro delito. Assim, o mero processo contravencional não
ensejará a cassação do beneficio. E a reparação do dano pode não ser ato
instantâneo, prolongando-se durante todos o período de prova.
Já a suspensão facultativa é aquela que poderá vir a ser decretada,
se o beneficiário vier a ser processado por contravenção ou descumprir
qualquer outra condição imposta. Durante o prazo de suspensão não
correrá a prescrição. É caso de suspensão do prazo prescricional, não de
interrupção. Expirado o prazo sem revogação, o Juiz declarará extinta a
punibilidade65 •

63 Art. 89, § 2º, da Lei 9.099/95.
64 GRINOVER, Ada Pellegrini, et alii, pp. 227-228.
65 Art. 89, §§ 4º a 6º, da Lei 9.099/95.
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14. APLICABILIDADE AOS PROCESSOS EM CURSO
A disposição do art. 90 da Lei 9.099/95 não suscitou muitas dúvidas
na doutrina. A orientação unânime é no sentido de que a inaplicabilidade
da nova lei aos processos penais cuja instrução já estivesse iniciada em
25.11.1995 se restringe aos preceitos exclusivamente processuais. Essa,
para exemplificar, a posição de Ada Grinover e outros, 66 a de Vera
Regina de Almeida Braga67 , a de Rômulo de Andrade Moreira68 e a de
Mauricio Antonio Ribeiro Lopes, para quem "o art. 90 deve ter sua aplicação limitada aos casos de suspensão condicional do processo, a qual
não deveria ocorrer nas hipóteses em que já estiver em curso a instrução
criminal a partir da vigência da Lei 9.099/95"69 •
As normas consideradas penais da nova lei - arts. 74, par. ún., 76,
88 e 89 - teriam incidência imediata, pois incompatível com a ordem
constitucional vigente restringir-se a aplicação de normas configuradoras
de direitos fundamentais ou o desrespeito ao princípio da retroatividade
da lex mitior. 1º
Julio Mirabete fez interessante análise da questão e concluiu "que a
regra prevista no art. 88 da Lei 9 .099 é retroativa, aplicando-se aos fatos
ocorridos antes do início da vigência da lei, mas não pode alcançar os
processos em andamento por ter se extinguido o aspecto penal da representação com a instauração da ação penal na época em que ela não era
exigida. Exercido o direito da ação penal pública pelo Ministério Público
quando ainda não era exigida a representação, não há que falar em
decadência intercorrente, ou seja, durante o processo penal condenatório.
Não é possível sujeitar agora o prosseguimento da ação penal a essa condição de procedibilidade que, por sua natureza, deve anteceder a instauração da ação penal". 71

66 GRINOVER, Ada Pellegrini, et alii, p. 237.
67 BRAGA, Vera Regina de Almeida. "Lei 9.099 de 26.09.1995, que cria os Juizados Especiais Criminais",
RJDTACrimSP n. 26, 1995, pp. 26-27.
68 MOREIRA, Rómulo de Andrade, "A Lei 9.099/95 e a questão da retroatividade", Ciência Jurídica nº 20,
maio de 1996, p. 9.
69 RIBEIRO LOPES, Maurício Antonio. Comentários à Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, p. 403.
70 O art. 5°, XL da Constituição da República diz: a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu.
71 MIRABETE, Júlio Fabbrini. "Estudo afasta dúvdas na Lei dos Juizados" , Tribuna do Direito, maio de
1996, pp. 28-29.
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Na jurisprudência, o Ministério Público também considerou como
de natureza penal e de conteúdo material os preceitos do novo diploma. 72
A lição precisa do Min. José Celso de Mello Filho elucida o tema:
Na realidade, os institutos em questão - além de derivarem de típicas
normas de caráter híbrido, pois revestem-se de projeção eficacial tanto
sobre o plano formal quanto sobre a esfera estritamente penal-material,
gerando, quanto a esta, consequências jurídicas que extinguem a própria
punibilidade do agente - consagram, na perspectiva da nova filosofia que
informa a Lei 9.099/95, soluções de índole consensual vocacionadas a
permitir a pronta superação do litígio gerado pela prática da infração
penal. As prescrições que consagram as medidas despenalizadoras em
causa qualificam-se como normas penais benéficas, necessariamente
impulsionadas, quanto à sua aplicabilidade, pelo princípio constitucional
que impõe à /ex mitior uma insuprimível carga de retroatividade virtual
e, também, de incidência imediata. 1 Essa também a posição dos Juízes
do Cedes de Jundiaí, para os quais "o art. 90 da Lei 9.099/95 é inconstitucional. Contraria a natureza das normas processuais, que entram em
vigor imediatamente, aplicando-se aos processos pendentes, bem como a
aplicação de lei mais benéfica ao réu. 73
No Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, a imensa maioria
dos Juízes também assim entendeu e converteu em diligência o julgamento nos processos, a partir da vigência da lei. A 11 ª Câmara, por
expressiva maioria, converteu em diligência apenas os processos passíveis de representação, a teor do disposto no art. 91 da lei nova. Deixou
de converter o julgamento em diligência para os demais efeitos.
Justificando a observância do art. 91 da Lei 9.099/95, ponderou o
erudito Juiz Ricardo Dip: "Quando, mediante uma lei nova, o legislador
condicionou a procedibilidade da demanda penal relativa às lesões corporais culposas e às lesões corporais leves à representação da vítima, é
de supor que, mal ou bem, reconheceu que esses crimes afetam apenas
indiretamente o interesse público, ressonando imediatamente sobre o
interesse privado (qual, o da vítima). Se assim é não encontram motivos
claros para que essa intentio autoris se limite por um marco processual

72 Inquérito 1.055-3-AM,STF, cit.
73 Questões e práticas relativas à Lei 9.099/95, Diário da Justiça de 13.12.1995.
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(em curso), tratando desigualmente, com vistoso reflexo de fundo,
situações penal-substantivas equivalentes. Em acréscimo, considere-se o
fato de que, outrora (e por motivos que não vem ao caso apreciar), diversamente, o legislador preferiu excluir de modo expresso e claro a
incidência imediata da lei nova que reclamava a representação (art. 21 da
Lei de Introdução no Código Penal)". 74
No concernente a não converter julgamento em diligência para
os demais fins da lei-arts. 74, 76 e 89 - tem-se afirmado no
TACrimSP: "Esta Câmara vem conferindo à Lei 9.099/95 leitura singela, somente convertendo os processos em diligência para as finalidades da outorga da representação, consoante o disposto em seu art.
91. Quanto ao mais, vem cumprindo o preceito do art. 90: As disposições desta Lei não se aplicam aos processos penais cuja instrução
já estiver iniciada. Vem, portanto, presumindo compatível com a
norma constitucional, da qual aufere validade, diploma que, além de
ter sido produzido por processo legislativo, reveste forma de lei e percorreu, incólume, as barreiras aferidoras de constitucionalidade confiadas pelo sistema ao Parlamento e ao Executivo. A iniciativa legislativa sempre merece exame - ainda que superfical - de compatibilidade
com a Lei Maior. Depois, tramita pela Comissão de Constituição e
Justiça. Por último, foi devidamente promulgada e sancionada, passando pelo crivo do Executivo, notadamente no âmbito do Ministério da
Justiça. Pode, ainda assim, conter vício. Mas o sistema reserva a ação
direta de inconstitucionalidade para a Corte Suprema. No controle
incidental, não tem visto esta Câmara - por qualificada maioria mácula autorizadora de se afastar a vigência do disposto no art. 90 da
Lei 9.099/95. E, se nela encontrasse o vício, não poderia declará-lo no
âmbito deste colegiado, a teor do disposto no art. 97 da Constituição
da República". 75

74 Ricardo Henry Marques Dip, voto vencedor à apelação criminal.
75 Ap 961.673-1-Itapecerica/Taboão, rei. Renato Nalini, cujas ementas são: " 1 Não se mostra necessária a
conversão do julgamento em diligência, fins de aplicação, na origem, de beneficio contido na Lei 9.099/95,
pois adequada se mostra a aplicação do disposto no seu art. 91, contemplando a não incidência quanto a
processos cuja instrução já fora iniciada. Usufrui de presunção de validade a norma editada após normal
processo legislativo e que atravessou incólume os instrumentos de aferição de compatibilidade com a Lei
Maior, no âmbito o Parlamento e do Poder Executivo. Se ainda guardar vício, a alternativa será a instauração
de ação direta de inconstitucionalidade, submetendo-se a apreciação do STF, a quem incumbe a guarda
precípua da Constituição ..

Revista A FORÇA POLICIAL

São Paulo

nº 19 jul./ago./set. 1998

73

Parece incontornável que órgão colegiado, ao reconhecer a inconstitucionalidade de uma norma, não acione o sistema previsto no art. 97 da
Constituição da República, a dispor: Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial
poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.
A orientação inversa, porém, é predominante. Por ela, "atendendo
os princípios da isonomia, da presunção de inocência e da retroatividade
da lei mais benéfica, nos termos do art. 5º, caput e incisos XL e LVII, da
Constituição da República de 1988, a Lei 9.099/95 deve ser aplicada de
imediato aos processos que não tenham sido definitivamente julgados
com sentença transitada emjulgado". 76

15. PRINCÍPIOS DA SUBSIDIARIEDADE E ESPECIALIDADE

Os Códigos Penal e de Processo Penal são subsidiariamente aplicáveis, em tudo aquilo que não se incompatibilizarem com a nova lei. O
novo diploma não pretende ser um texto alheio à normatividade criminal,
mas nela se insere, prevalecendo suas normas - quando divergentes das
codificadas - por força do princípio da especialidade.

16. DISPOSIÇÕES FINAIS COMUNS

O funcionamento pleno da nova mentalidade normatizada com a
Lei 9.099/95 só será possível se as unidades federadas o implementarem.
A Lei Estadual deverá dispor sobre o Sistema de Juízados Especiais
Cíveis e Criminais, sua organização, composição e competência e os

76 O controle incidental e constitucionalidade, quando atribuído a órgão colegiado, não prescinde da
observância do preceito contido no art. 97 da Constituição da República, não podendo, portanto, restar confiado à turma ou à Câmara." l Ap 970.363, rei. Penteado Navarro e, na mesma trilha, Apelações 967.307,
970.201, 971.543, dentre inúmeras outras.
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Estados, Distrito Federal e Territórios dispuseram do prazo de seis
meses, a contar da vigência, para a criação e instalação dessas unidades. 77
Sem adentrar às questões de competência, de resto já adequadamente analisadas por Mauricio Antonio Ribeiro Lopes 78 e a despeito dos problemas que as unidades federadas possam enfrentar junto às Assembléias
Legislativas e Administrações estaduais, uma lei existe e permite imediata implantação.
Depois de um ano de vigência da lei, depois das promessas veiculadas pela mídia, o que existe é um arremedo de juizado. Os mesmos
Juízes se vêem obrigados a atuar como juízes de vara comum e responsáveis pelos juizados especiais.
Não que se proponha o crescimento vegetativo dos cargos de Juiz.
Tenho sustentado a desnecessidade de mais Juízes - investimento dispendioso num Estado de miseráveis - mas de redefinição de suas atribuições, de remanejamento de competências e de otimização de sua
capacidade produtiva.
Em São Paulo, ao menos, a unificação da segunda instância se
impõe. Não faz sentido a desproporção de acervos entre os vários
Tribunais e a discussão autofágica em tomo da competência de órgão de
uma única e só Justiça Estadual. A unificação garantiria racionalização
na distribuição dos serviços e tornaria desnecessário o aumento dos
Tribunais.
Se os cargos atuais forem mantidos, nada impediria que juntas de
Juízes de segundo grau fossem ao interior e julgassem os recursos dos
Juizados Especiais Criminais na própria Comarca, ao menos uma vez
por semana. Os Juízes aposentados poderiam ser chamados para a conciliação, utilizando-se de sua experiência oferecida à solução dos conflitos
alheios.
É necessário ter vontade política. Ouvir os interessados. Banir a
abulia e o marasmo. Evitar o casuísmo. Pois "o casuísmo é a antítese da
fidelidade a uma estratégia. É responder a inputs momentâneos, realizando ações que mudam o resultado do momento, em um particular

77 Arts. 93 e 95 da Lei 9.099/95.
78 FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias e RIBEIRO LOPES, Maurício Antonio. Op. cit., pp. 405-413.
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aspecto, sem compromisso com o resultado global previamente planejado, em que todos os aspectos estarão balanceados. 79
Os Juízes, os Promotores, os advogados, os funcionários, a mídia,
os pensadores dos problemas da Justiça devem ser ouvidos. A instalação
e o funcionamento dos Juizados é viável e o legislador já ofereceu sua
contribuição. Agora, a vez é do Judiciário. Cumpre a ele implementar a
vontade da lei e se utilizar adequadamente do instrumento de trabalho
que lhe foi oferecido. O próprio legislador ofereceu medidas criativas.
Além dos fatores inspiradores da Lei 9.099/95, ele sugere que os serviços de cartório e as audiências realizadas fora da sede da comarca, em
bairros ou cidades a ela pertencentes, ocupando instalações de prédios
públicos, de acordo com audiências previamente anunciadas. 80
Chega do Juiz enclausurado, inerte e inacessível. O Juiz moderno
deve procurar pela população e resolver seus problemas, pena de vir a ser
substituído por alternativas mais singelas de composição dos conflitos. 81
Poucas empresas humanas, como o Judiciário, refletem com tamanha
intensidade a falta de fidelidade e comprometimento com uma estratégia. Além de estratégia, há necessidade de planos e atuação coerente de
bons líderes, geradores de bons seguidores.
É hora de "parar, munir-se de humildade, repensar a própria filosofia, analisar casos recentes, buscar a identificação de uma linha de pensamento que seja comum aos que influenciam os resultados, pedir a esse
grupo que faça o mesmo, individualmente, e então buscar um consenso
sobre os novos alicerces de gestão, desse momento em diante. Não há
segredo, os resultados só melhoram". 82
O crescimento da criminalidade, a utilização do Direito Penal como
panacéia para todos os males, a insuficiência dos presídios e a impossibilidade de se enclausurar toda uma população, ressoou no Parlamento. Ele
ofereceu ao Judiciário o projeto de um novo paradigma de Justiça criminal, a oportunidade para uma efetiva participação dos interessados e de
seu comprometimento na busca de soluções.

79 GOi JÚNIOR, Roldo. " É necesário improvisar e arriscar" , O Estado de São Paulo de 03.08.1996,
Caderno Empresas, p. L-1.
80 Art. 94 da Lei 9.099/95.
81 Confira-se o trabalho de José Eduardo Faria. "O Judiciário após a globalização", no prelo.
82 GOi JÚNIOR, Roldo, Ibidem
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Não pode o Judiciário, por arcaísmo e deformação funcional, recusar-se a enxergar esse panorama. Se problemas existem, podem ser superados, sem que se perca o referencial da lei. O que não se pode é esvaziála, a pretexto de irrealidade.
Ela reflete a vertente de uma justiça mais célere, mais próxima à
comunidade, menos complexa e inapreensível pelo destinatário. Essa a
alternativa para a Justiça do futuro. O aperfeiçoamento virá de experiências colhidas de sua aplicação, não da recusa em cumpri-la, sob argumento de insuficiência de recursos e de pessoal. Argumento configurador de despreparo do Judiciário para se defrontar com novas exigências,
com as quais tem um encontro marcado.
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VII. O TERMO CIRCUNSTANCIADO É DA POLÍCIA MILITAR
TAMBÉM! 1

ROLF KOERNER JUNIOR Advogado, Professor
Universitário, Membro Titular do Conselho
Nacional de Política Criminal e Penitenciária,
Presidente da Comissão de Direitos Humanos da
OAB/Curitiba, ex-Secretário de Segurança
Pública do Paraná

1.INTRODUÇÃO

Um dia, em meu escritório, recebi os autos sob n. 10.850/98. Para
minha alegria, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil,
Seccional do Paraná, conselheiro E. L. CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, pedia-me que, neles, escrevesse sobre o conteúdo (e a natureza) do conceito autoridade policial utilizado pela regra do art. 69, da
Lei n. 9.099, de 26.09.95, que dispõe sobre os Juizados Especiais e, particularmente - é a espécie -, aos Juizados Especiais Criminais, e dá
outras providências.
Para responder à questão se, grosso modo, não parecia razoável ou
legítima envolver-se a Polícia Militar com termos circunstanciados e sua
remessa aos Juizados Especiais Criminais, isso no entendimento da chefia da OAB/PR, fui além e não desprezei algum comentário acerca de
ainda, há insegurança em nosso País? "Minha condição de ex-secretário
de segurança do Estado motivou-me a pensar (e escrever) sobre o assunto, para demonstrar à OAB do Paraná haver situações de fato muito mais
importantes (para enfrentar e solucionar o Brasil) que a sob comento.

I Por ROLF KOERNER JUNIOR, Curitiba, Paraná, Junho de 1998.
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A questão (controvertida)
GABRIEL SOARES JANEIRO é Presidente da (6.ª) Subseção de
Umuarama, da Ordem dos Advogados do Brasil. Pelo oficio n. 520/98,
datado de 1.º de junho de 1998,2 remeteu "a correspondência firmada
pelo Dr. Pedro Luiz Sanson Corat, Juiz de Direito Supervisor desta
Comarca, datada de 06 de maio de 1998, para apreciação de Vossa
Excelência". É que, em autos de Consulta n. 01/98, (interessado o
Comando do 7.º Batalhão da Polícia Militar do Paraná Cruzeiro do
Oeste), aquele magistrado emitiu convencimento acerca da "Atuação da
Polícia Militar na confecção dos Termos Circunstanciados". 3 Ademais,
como fruto de resposta à consulta policial militar, o aludido juiz editou a
Portaria n. 03/98, de 28.04.98. 4 Em sua parte final, ordenou fossem
cientificados de seu conteúdo, além do consulente e do comandante da
Companhia Policial Militar de Umuarama, mais as seguintes autoridades: a) o representante do Ministério Público; b) a autoridade policial
(civil) local; c) a presidência da OAB, local; d) a presidência e a vicepresidência do Tribunal de Justiça e a Corregedoria Geral da Justiça; e)
mediante encaminhamento de cópia de sua portaria, o juiz diretor do
fórum da comarca; f) a Secretaria de Segurança Pública. 5
A controvérsia a meu ver irrelevante tem a ver com a regra do art.
69, da Lei n. 9.099/95, ou seja:
"Art. 69 A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo circunstanciado e o encaminhará imediatamente ao
Juizado, com o autor do fato e a vítima, providenciando-se as requisições
dos exames periciais necessários".
Contudo, não com o seu conteúdo integral; sim só com parte dele,
ou seja, quer-se saber, efetivamente, a) qual o significado que se deva
atribuir ao conceito autoridade policial e b) qual a sua abrangência, se
só restritiva (policia civil) ou ampliativamente considerado (polícia civil
e militar), para os fins de realizar as novidades daquela lei de 1995, que
muito revolucionou a Justiça Criminal de nosso País.

2 fls. 02;
3 fls. 5 a 11;
4 fls. 04 e 12;
5 fls. 12;

80

Revista A FORÇA POLICIAL

São Paulo

nº 19 jul./ago./set. 1998

1

Um já meu pronunciamento de 1995; Crítica à resolução da
Segurança Pública.
Em 1995, quase em seu final, o jornal O Estado do Paraná veiculou
um meu artigo intitulado "'Lei n. 9 .099/95. Por que burocratizar?" A
publicação aconteceu na seção Direito e Justiça, p. 1, edição de 17 de
dezembro de 1995. MAURÍCIO KUEHNE e FÉLIX FISCHER et alii,
adotaram, em Lei dos Juizados Especiais Criminais (Curitiba, Juruá
Editora, 1995, p. 31), a mesma linha de raciocínio, citando-me,
inclusive. 6 Na monografia Questões Controvertidas nos Juizados
Especiais, J. S. FAGUNDES CUNHA e JOSÉ JAIRO BALUTA, respectivamente magistrado e advogado em Ponta Grossa, acataram a
(maior) conclusão por mim também apontada naquele artigo, ou seja:
"O problema sobre se só a Polícia Civil ou também a Polícia
Militar pode comparecer no Juizado Especial Criminal é tão pequeno
que só tem explicação nos seguintes ângulos: (a) institucionalmente, no
sentido de que se insiste em fazer valer suas atribuições (de uma ou de
outra ou de uma sobre a outra) que, sob a ótica da lex nova, não tem mais
razão de ser, (b) num enfoque operacional, policiais civis ou policiais
militares estariam - de novo, o que é grave, pela seriedade das conseqüências - confrontando-se, no Estado do Paraná. Interessa à comunidade - esta sim a destinatária dos comandos jurídicos contidos na lei - que
o Poder Público não desatenda aos critérios que informaram o aparecimento dos Juizados Especiais Criminais, dando-lhes, por isso, tratamento desburocratizante - acima de tudo - em que a celeridade e a informalidade - jamais sacrifiquem as garantias constitucionais dos cidadãos serão essenciais para se legitimar essa nova fórmula de o Estado-juiz
dizer o Direito Penal. Para autor, vítima (ou representante da vítima),
responsável civil, testemunhas, advogados, promotores, conciliadores e
juízes, a polêmica agora acesa em nosso Estado, por aqueles que devem
velar pela Segurança Pública dos paranaenses, é coisa pequena ou suas
razões sequer justificam o debate que se trava, apoiado em comentários
doutrinários, cujas conclusões apenas contribuem para alimentar a desesperança em instituição que, para o seu funcionamento, ainda não tem lei

6 v.p. 29;
7 Editora Juruá, Curitiba, 1997
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que a ampare, mas já provoca conflitos (entre agentes do Estado) e que
se refletem, inexoravelmente, no âmbito de nossas vidas. Ora, deixo,
aqui, anotada a seguinte sugestão: constitucionalmente, policiais civis e
militares devem cumprir suas atribuições institucionais e operacionais. A
tratar-se de Juizado Especial Criminal - que não poderá ser um só para
Curitiba, é óbvio - tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar poderão
nele residir porque, para a Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, são
autoridade policial. Se se quer burocratizar, então que se crie, em nosso
Estado, e nas comarcas, centrais de atuação policial, onde, conjuntamente, atuarão polícias Civil e Militar". 8
Observa-se que o ano era 1995, e nem um mês de vigência tinha a
Lei n. 9.099/95, quando escrevi aquele artigo. Em nosso Estado, as
regras da citada lei especial eram praticadas, por sobre resolução do
Tribunal de Justiça. Criar e fazer funcionar Juizados Especiais, só lei
estadual podia. 9 Antes, a discussão (maior) não se envolvia com a falta
de lei estadual, mas com absurdo raciocínio surgido numa ou noutra corporação policial; os civis queriam só para si a atribuição. Os militares
reclamavam partilhá-la com eles, para que a realizassem uns e outros. E
a celeuma instalou-se no Paraná, (e fora dele também).
Na época de 1995, não podia alimentar o conflito. Aliás, no ano
anterior, pela Secretaria de Segurança, tudo se fez (para conseguir) harmonizar a vida institucional entre as polícias. Então, longe de me envolver com um inusitado jogo de interesses envolvendo autoridades policiais civis e militares, no qual os jogadores nada ganhavam e só a comunidade perdia, apontei que:
"Em sítio de Juizado Especial Criminal ou no Juízo comum, vem-se
aplicando, sem as divagações doutrinárias pretéritas, as normas de recentíssima Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, que, no Brasil, ainda
não tem um mês de vigência. Creio que, tal qual com a Lei n. 7.209, de
11 de julho de 1984 - Nova Parte Geral de Código Penal - e a
Constituição Federal de 1988, deu-se um grande passo em nosso País
para, com a Lei n. 9.099/95, atribuir-se efetividade a velho discurso de
penalistas, de que a pena privativa de liberdade constitui um último

8 loc. cit.;
9 É o que se depreende da leitura da regra do art. 1° da Lei nº 9.099/95;
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recurso, para o desenvolvimento de eficiente política preventiva e repressiva à criminalidade. Aliás, já se avizinha nova lei que trará em seu bojo
outras medidas alternativas ao encarceramento, parecendo-me, então,
coroar-se de vez - e sabidamente - uma nova e idônea Política Criminal
para o Brasil. Claro que, no Paraná, resolução do Tribunal de Justiça não
se presta para criar (e fazer funcionar) os Juizados Especiais Criminais
que, já operando, por exemplo em Curitiba, somente na boa finalidade
encontrariam receptividade na comunidade, contudo desprestigiando (ou
pondo em xeque uma das atividades típicas do Estado) o Poder
Legislativo estadual, o único com atribuição constitucional para fazer
valer o império da Lei n. 9.099/95. Por isso que o legislador de Brasília
concedeu um prazo de até sessenta dias para os Estados-membros criarem (e organizarem) tal espécie de justiça ordinária, prazo esse ideal para
que, sem pressa e de acordo com as suas peculiaridades, tornem realidade os Juizados Especiais Criminais. Acredita-se, então, que, longe de o
povo paranaense submeter-se às exigências de resolução do Poder
Judiciário - que, dentre outros, fere de morte o princípio do juiz natural deve aguardar que a Assembléia Legislativa do Paraná, através de seus
integrantes, que, lá, nos representam, diga a lei estadual que dará à luz
os Juizados Especiais Criminais ". 10
Maior motivação encontrei, na época, para escrever o referido artigo
em Resolução n. 1.029/95, de 22.11.95, pela qual meu sucessor, na
Secretaria de Estado da Segurança Pública, CÂNDIDO MANUEL
MARTINS DE OLIVEIRA, entendeu, particularmente "ao contido no
art. 69 da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, e considerando ainda
a necessidade de se estabelecer as rotinas operacionais pertinentes, em
consonância, sobretudo, às prescrições da norma adjetiva penal", 11 que:
"1. As ocorrências sobre os fatos delituosos de que trata o art. 61
da Lei nº 9.099/95, serão levadas ao conhecimento dos Juizados
Especiais Criminais, através de Termo Circunstanciado elaborado pelo
Delegado de Polícia com competência sobre o local da infração penal".
Especificamente à Polícia Militar, que aquela autoridade secretarial
desvestiu de atribuição para o cumprimento da regra do art. 69, da citada

10 loc. cit.;
11 cf. intróito da Resolução nº l .029/95;
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lei especial, apenas concorreria, com o DETRAN, "em suas esferas de
atribuições, para perfeita exequibilidade do contido neste Ato" (cf. art.
4.º).12
Explica-se que, naquele tempo, a preocupação maior da instituição
estadual Segurança Pública não era com o desembuçado vício gravíssimo de inconstitucionalidade, porque, na ausência de lei estadual, resoluções 16/95, de 16 de novembro de 1995, e 17/95, de 21 de dezembro
de 1995, ambas do Poder Judiciário, não podiam instituir e fazer funcionar os Juizados Especiais Criminais em território paranaense, mas com
questão de somenos, ou seja, com a elaboração (por que policial ou só o
civil) e encaminhamento de termos circunstanciados, para a nova espécie
de Judiciário.
Ora, nem passado e voado muito tempo, - tamanhas as necessárias
críticas severas sofridas -, a Resolução n. 1.029/95, de 22.11.95, foi
substituída pela de n. 1.064/95, de 05.12.95, que suspendeu os seus efeitos até ulterior deliberação. A substituição de um por outro ato normativo deixava muito claro que, interna corporis, a Administração Pública
não tinha algum convencimento (certo, claro, determinado, seguro etc.)
· sobre o assunto e seu encaminhamento vinculante às instituições policiais civis e militares.
Apesar disso, quase dois anos após, ou seja, em 13 de maio de
1997, sem que ainda houvesse uma manifestação decisória de superior hierárquico, a Assessoria Jurídica da Secretaria de Segurança
Pública, pelo parecer n. 183/97-AJ elaborado pela Dr.ª ANDRÉA
PIRES DA COSTA, entendeu "que apenas à autoridade policial civil,
no uso das atribuições constitucionais de polícia judiciária, cabe a
lavratura do "termo circunstanciado" e os demais atos necessários à
apuração do delito. Afora não ter sido aceito, pois é sabido que só
aquelas duas resoluções existem até hoje, e a questão encontra-se
subordinada a efeitos suspensos, o aludido parecer foi criticado e
refutado pelo Comando-geral da Polícia Militar, através de ofício n.
202/97-CJ, de 15 de outubro de 1997, endereçado à Secretaria de
Segurança Pública.

12 cf. resolução citada;
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Na Secretaria de Estado da Segurança Pública, então, não há até
hoje nenhuma deliberação concreta, no sentido de subordinar os inferiores hierárquicos, a tal ou qual entendimento.
A posição do Conselho Seccional (Paraná) da OAB
Sobre o assunto, já há manifestação do Conselho Seccional paranaense da Ordem dos Advogados do Brasil. Motivou-a um Pedido de
Providências advindo da Subseção de Pato Branco. Na época, a OAB/PR
era presidida pelo conselheiro ALFREDO DE ASSIS GONÇALVES
NETO; relator designado foi o conselheiro ALBERTO DE PAULA
MACHADO. Na reunião de 25.10.96, o Pleno da instituição aprovou o
parecer apresentado por aquele. Entendeu que "efetivamente a Polícia
Militar está invadindo área de competência da Polícia Civil ao elaborar
Autos Circunstanciados previstos na referida lei".
Revisor designado, o conselheiro JACINTO NELSON DE MIRANDA COUTINHO também emitiu parecer, em grau de revisão, datado de
08 de novembro de 1996. Entendeu:
"Acolho as conclusões do douto relator, Conselheiro Alberto de
Paula Machado, com comunicação ao ilustre Secretário de Estado da
Segurança Pública, de forma não só a cientificá-lo da posição desta
OAB/Pr como, também, recomendando que tome as providências necessárias a fim de que seja restabelecida a melhor - e correta - interpretação
do art. 69, da Lei nº 9.099/95, evitando-se, com isso, previsíveis disputas
entre os órgãos públicos, sempre e cada vez mais improdutivas à democracia".
Como conclusão maior, pois, para a OAB, no Paraná,
"Diante do texto constitucional, a autoridade policial a que se refere
o precitado art. 69, só pode ser aquela da Polícia Civil, como já anotou o
douto relator, Conselheiro Alberto de Paula Machado", escreveu o também Conselheiro MIRANDA COUTINHO.
As divergências ainda subsistem em nosso País acerca da regra do
art. 69, da Lei n. 9.099/95; Posições avessas às tomadas pela OAB/PR;
Em seu parecer, o Professor JACINTO COUTINHO aponta manifestações que serviram de supedâneo à sua e à conclusão da OAB/PR, as
quais, por mim, mais abaixo, serão analisadas. Contudo mostra ao leitor
que, em nosso País, "a doutrina tem-se dividido: 1º, há os que entendem
que no conceito de autoridade policial, com algumas variações, encontra-se
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também a Polícia Militar e outros órgãos de segurança: GRINOVER,
Ada Pellegrini et alii. Juizados especiais criminais: comentários à lei
9.099, de 26.09.1995, São Paulo: RT, 1996, p. 96 e ss.; BENETI, Sidnei
Agostinho & ANDRIGHI, Fátima Nancy. Juizados especiais cíveis e criminais, Belo Horizonte: Dei Rey, 1996, p. 123 e ss.; KUEHNE, Maurício
et alii. Lei dos juizados especiais criminais, Curitiba: Juruá, 1996, p. 27 e
ss.; JESUS, Damásio Evangelista, Lei dos juizados especiais criminais
anotada, São Paulo: Saraiva, 1995, p. 50. No mesmo sentido, conheço
texto do douto professor Rogério Lauria Tucci, da USP, sustentando a
tese, mas, pela brevidade do tempo e por ser matéria esparsa, não consegui localizar em meus arquivos, valendo o registro pela importância
transcendental que assume o luminar do Largo de São Francisco". 13
Realmente. Ainda também favoráveis à corrente de que à Polícia
Militar deve-se estender o conceito autoridade policial, para os fins da
regra do art. 69, da Lei n. 9.099, de 1995, leia-se: FAGUNDES CUNHA,
J. S. e BALUTA, Questões Controvertidas nos Juizados Especiais,
Curitiba: Juruá, 1997, p. 176 a 178; BROLING, magistrado Irio,
Juizados Especiais Cíveis e Criminais, Lages, SC, novembro de 1996,
texto de palestra; LAZZARINI, Álvaro, Desembargador do Tribunal de
Justiça de São Paulo, Juizado Especial e Autoridade, São Paulo, Folha de
São Paulo, publicação de 03.11.95. Sob a presidência de TEIXEIRA,
Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO, os também juristas de nomeada
FONTES DE ALENCAR. Ministro LUIZ CARLOS; AGUIAR
JÚNIOR, Ministro RUY ROSADO DE BATISTA, Des. WEBER MARTINS; ANDRIGHI, Des.ª FÁTIMA NANCY BENETI; Des. SIDNEI
AGOSTINHO; GRINOVER, Prof». ADA PELLEGRINI; TUCCI, Prof.
ROGÉRIO LAURIA; GOMES, Juiz LUIZ FLÁVIO, externaram, pela
Comissão Nacional de Interpretação da Lei n. 9.099, de 26 de setembro
de 1995, uma 9.ª conclusão: entenderam que a expressão autoridade policial referida pelo art. 69 compreende quem se encontra investido em
função policial, podendo a Secretaria do Juizado proceder à lavratura de
termo de ocorrência e tomar as providências previstas no referido artigo
(Escola Nacional da Magistratura, Belo Horizonte, Minas Gerais, em 28

13 loc. cit.;
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de outubro de 1995); CERNICCHIARO, Ministro LUIZ VICENTE,
Folha de São Paulo, caderno 3, p. 2, edição de 03.11.95; TUCCI,
Rogério Lauria, Revista Literária de Direito, maio/junho, 1996, p. 27/31;
DINAMARCO, CÂNDIDO RANGEL, Os juizados especiais e os fantasmas que os assombram, in Caderno de Doutrina, publicação da
Associação Paulista de Magistrados, ano 1, nº 1, maio de 1996;
TORRES, magistrado JASSON AYRES, Análise do Juizado Especial
Criminal e as Conseqüências no Ciclo de Polícia Militar.
Em sentença não concessiva de habeas corpus, no qual o comandante do 9.º Batalhão da Polícia Militar do Paraná, sediado em
Paranaguá, apareceu como impetrado, o juiz ROBERTO LUIZ SANTOS
NEGRÃO conta que, em nosso Estado,
"Nenhuma disposição contrária a recepção por parte de magistrados
paranaenses de termos circunstanciados lavrados pela Polícia Militar se
verifica no Código de Normas da Corregedoria da Justiça ou mesmo nos
ofícios circulares encaminhados aos juízes criminais.
No que toca à atuação da Polícia Militar na esfera da Polícia
Judiciária, tem-se apenas o ofício circular nº 80/96 encaminhando cópia
do parecer da lavra do eminente magistrado Dr. José Maurício Pinto de
Almeida.
Referido parecer responde a solicitação de que fossem os juízes criminais recomendados a não conhecer "quaisquer pedidos ou ações em
torno de atos próprios de Delegado de Polícia", sempre que formulados
por integrantes da Polícia Militar de nosso Estado. Sendo que a recomendação não foi acolhida, sob o argumento de que feriria a independência
jurídica dos magistrados, principalmente enquanto a própria Secretaria
de Estado da Segurança Pública não desenvolver démarches atinentes à
situação". 14
Particularmente à Lei (estadual) n. 11.468, de 1996, que regulamentou (para lhes dar vida) os Juizados Criminais em nosso Estado, o legislador paranaense "não colocou qualquer restrição à atuação da Polícia
Militar na lavratura de termos circunstanciados relativos a infrações afetas à Lei nº 9.099/95". 15

14 cf. sentença de 23 de janeiro de 1998;
15 cf. Dr. ROBERTO LUIZ SANTOS NEGRÃO, loc. cit.;
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O problema na Comarca de Pato Branco; Manifestação da
Supervisão dos Juizados Especiais (Vice-presidência do Tribunal de
Justiça do Paraná)
Volta-se a Pato Branco. Diretora do fórum e magistrada da vara criminal, em 23 de abril de 1997, era a Dra. SAYONARA SEDANO. Por
ofício n. 213/97-CR, ela comunicou ao Secretário CÂNDIDO MARTINS DE OLIVEIRA que, na comarca, "a Polícia Militar local vem lavrando o "Termo Circunstanciado" com aquiescência do Ministério
Público". Afora remeter-lhe cópia do parecer do Dr. JACINTO COUTINHO, deixou a juíza muito claro que, em Pato Branco, divergiam os
entendimentos abraçados pela OAB/PR e o Ministério Público. Como
queria saber "a respeito de estar ou não autorizada a Polícia Militar a lavrar "Termo Circunstanciado", foi-lhe apenas endereçado, à guisa de
resposta, o Parecer n. 183/97-AJ, redigido pela assessora jurídica
ANDRÉA PIRES DA COSTA e, mais uma vez, o secretário de segurança nada disse.
Mas, a Polícia Militar do Estado do Paraná, por intermédio do Cel
QOPM VALDEMAR KRETSCHMER, Comandante do Policiamento do
Interior, disse argumentos substanciosos à magistrada de Pato Branco.
Acima de qualquer outro, a 9.ª conclusão exarada pela Comissão
Nacional de Interpretação da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995,
sob a Coordenação da Escola Nacional da Magistratura, 16 amparou o pronunciamento militar, ou seja:
"A expressão "autoridade policial" referida no art. 69 compreende
quem se encontra investido em função policial, podendo a Secretaria do
Juizado proceder à lavratura de termo de ocorrência e tomar as providências previstas no referido artigo".
Longe de agir ao arrepio da lei, a Polícia Militar ainda mostrou a
relevância da obra jurídica construída por ADA P. GRINOVER, ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO e ANTONIO SCARANCE
16 A Escola Superior da Magistratura instituiu a Comissão Nacional para a interpretação da Lei nº 9.099/95,
presidida pelo Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, contando com a participação de juristas, magistrados
e professores de todo o Brasil, sendo que as conclusões emitidas na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais,
em data de 28 de outubro de 1995, foram publicadas e amplamente difundidas nos jornais de grande circulação no país.

88

Revista A FORÇA POLICIAL

São Paulo

nº 19 jul./ago./set. 1998

UI

FERNANDES. Juristas e professores de renome, eles integraram o
Grupo de Trabalho que apresentou o Anteprojeto, ora transformado
na Lei n. 9.099/95, ao relator, na Câmara, deputado MICHEL
TEMER". 11 Ademais, com o professor e juiz LUIZ FLÁVIO GOMES,
editaram e publicaram, pela Revista dos Tribunais, a monografia
Juizados Especiais Criminais - Comentários à Lei 9.099, de 26.09.1995.
Portanto, ninguém melhor que os fabricantes da Lei n. 9.099, de 1995, e
seus fiéis intérpretes, para escreverem sobre o conteúdo da regra de seu art. 69.
"Qualquer autoridade poderá ter conhecimento do fato que poderia
configurar, em tese, infração penal. Não somente as polícias federal e
civil, que têm a função institucional de polícia judiciária da União e dos
Estados (art. 144, § lº, inc. rv, e§ 4º), mas também a polícia militar". 18
Com esse convencimento, o coronel KRETSCHMER escreveu para
a magistrada SAYONARA SEDANO, de Pato Branco, que:
"13. Por oportuno, informo a Vossa Excelência que, diante do contido
no Oficio nº 915/97 CR, desse Juízo de Direito da Comarca de Pato Branco,
este Comando do Policiamento do Interior, consoante o entendimento acima
explicitado e fundamentado, orientou o Comando do 3º BPM no sentido de
que prossiga com os procedimentos até então adotados quanto à lavratura dos
termos circunstanciados, em estrita observância ao disposto na Lei nº
9.099/95, fazendo o regular encaminhamento à Delegacia de Polícia, inclusive com as partes envolvidas (acusados, vítimas e testemunhas), encaminhando a posteriori cópia do termo circunstanciado ao Juizado Especial dessa
Comarca, e à Central de Inquéritos em Curitiba/PR". 19
Se, antes, em Pato Branco, havia divergência de entendimento sobre
o assunto entre a OAB e o Ministério Público, a discordância desapareceu
a partir de 11 de novembro de 1997. Magistrada SAYONARA SEDANO
e promotores JAVERT PRADO MARTINS FILHO, VITÓRIO ALVES
DA SILVA JÚNIOR e ANDRÉA SIMONE DA SILVA comunicaram, por
oficio n. 915/97-CR, que "Em razão de entendimento conjunto ... , a partir
da data de hoje, o Juizado Especial Criminal da Comarca de Pato Branco
não mais dará encaminhamento aos Tem1os Circunstanciados elaborados
pela Polícia Militar do Estado do Paraná - Lei nº 9.099/95".

17 Cf. explicação da Polícia Militar;
18 p. 96 e 97 da obra citada;.
l 9 cf. doe. citado;
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Mas, a reconhecida divergência não ficou jungida à esfera monocrática de magistrados do interior do Estado. Em Curitiba, o
Desembargador DARCY NASSER DE MELO supervisiona o Sistema
de Juizados Especiais. Nessa condição, coube-lhe relatar o expediente
protocolizado sob n. 107323/97, ou seja,
"( ... ) 2. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por seus membros, conhece perfeitamente a definição jurídica de autoridade policial
perante o Código de Processo Penal, como também os argumentos favoráveis e contrários à atuação conjunta das Polícias Civil e Militar na lavratura dos termos circunstanciados. Entretanto, é preciso ressaltar que
interessa à Supervisão do Sistema proporcionar um melhor atendimento
aos jurisdicionados, independentemente das disputas notoriamente conhecidas entre os dois órgãos".
O Egrégio Tribunal de Justiça do Paraná não podia dizer outra
coisa. Exigir-lhe que explicitasse o conceito de autoridade policial para
os fins do art. 69, da Lei n. 9.099, de 1995, seria autorizar-lhe invadir a
seara de outro Poder do Estado. Esse foi um primeiro e seguro posicionamento advindo de trabalho excelente lavrado pelo juiz-auxiliar ROBERTO PORTUGAL BACELLAR, da Supervisão dos Juizados Especiais, a
respeito da formulada consulta, pelo Comando-geral policial militar.
Ademais, a aludida autoridade ainda reconheceu que seria desaconselhável expedir instruções de caráter geral aos magistrados, "notadamente em
face das peculiaridades estruturais de cada Comarca". Afirmando que a
Secretaria de Segurança Pública nada deliberara sobre o assunto, aquele
magistrado não integrou e nem excluiu a Polícia Militar do âmbito de
incidência do conceito autoridade policial (art. 69, Lei n. 9.099/95). 2º

20 "( ... ) 6. A Lei nº 9.099/95 criou um micro sistema, com regras, critérios e até princípios próprios ao seu
melhor funcionamento. Surgiram, então, controvérsias a respeito da expressão "autoridade policial" utilizada
no art. 69 que tem a seguinte redação:
"Art. 69. A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo circunstanciado e o
encaminhará imediatamente ao Juizado, com o autor do fato e a vítima, providenciando-se as requisições dos
exames periciais necessários".
"( ... ) 7. A questão tem sido debatida desde o advento da Lei nº 9.099/95, sem ainda resultar pacífico qualquer
entendimento. Temos posições respeitáveis a sustentar cada um dos entendimentos. A primeira interpretação
adveio da Comissão Nacional de Interpretação da Lei 9.099/95 composta pelos Ministros do Superior
Tribunal de Justiça Sálvio de Figueiredo Teixeira, Luiz Carlos Fontes de Alencar e Ruy Rosado de Aguiar
Júnior dentre outros juristas no sentido de que "a expressão autoridade policial referida no art. 69 compreende quem se encontra investido em função policial". São respeitáveis os juristas que manifestaram
entendimento contrário, começando por René Ariel Dotti, seu mais ilustre defensor.
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Importantíssimas razões de ordem prática insuperável justificam a
intervenção policial militar no seio de Juizados Especiais Criminais.
Porque a lei não veda atuação à Polícia Militar e, por isso, ela age, pois é
também autoridade policial, nenhum abuso poder-lhe-ia ser debitado e
para tornar inexeqüível (e fazer) desaparecer uma das funções do Estado,
exclusiva e indelegável. 21 Existem dificuldades (até hoje invencíveis) a
enfrentar, institucional e operacionalmente no seio das polícias, e o
Poder Público sabe disso e não pode desobrigar-se do concurso da
Polícia Militar e, com ela, realizar, dentre outros princípios, pela informalidade, a celeridade exigida pela Lei n. 9.099/95. 22 Saber disso, contudo interpretar restritivamente o conceito autoridade policial, e excluir a
Polícia Militar do campo de atuação permitida pela norma do art. 69, da
Lei n. 9.099, de 1995, significa um contra-senso. Afinal, se não exerce
função de autoridade policial o militar, a que título, no Paraná, poderia
residir em sede de Juizados Especiais Criminais?
Nesse aspecto, além de discordar da tese nuclear eleita, como razão
de decidir, pela OAB/PR, em face de parecer apresentado-lhe pelo jurista
"( ... ) 8.Entretanto, independentemente do que seja definido pelos juristas como "autoridade policial" Polícia Civil, Militar, ou os dois órgãos, interessa ao Poder Judiciário proporcionar aos jurisdicionados um
melhor entendimento. Dentre as cento e cinqüenta Comarcas do Estado do Paraná, algumas delas contam
com o trabalho conjunto das Polícias Civil e Militar, inclusive na lavratura dos termos circunstanciados.
"( ... ) 9. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por seus membros, não desconhece os argumentos jurídicos favoráveis e contrários à atuação conjunta das Polícias Civil e Militar na lavratura dos termos circunstanciados, assim, despiciendas maiores considerações a respeito das posições doutrinárias, citadas nos expedientes e já exaustivamente conhecidas por todos nós.
"( ... ) 1O. O trabalho conjunto das forças públicas, perante os Juizados Especiais, atendidas as peculiaridades
de cada Comarca, tem assegurado a eficiência de suas atividades. Na Comarca de Curitiba, a Polícia Civil
tem prestado serviços de incontestável qualidade. Entretanto, em grande parte das Comarcas de entrância inicial e em algumas Comarcas de entrância intermediária, a Polícia Civil não dispõe de estrutura suficiente
para atender aos Juizados Especiais Criminais. Nessas pequenas Comarcas de entrância inicial, temos visto,
ser de todo benéfico ao atendimento da população, o trabalho integrado da Polícia Civil com os
Destacamentos da Polícia Militar que inclusive lavra os termos circunstanciados. Sabemos que nas
Comarcas de Paranaguá, Guaratuba, Ponta Grossa, São José dos Pinhais (e até pouco tempo na própria
Comarca de Pato Branco), dentre outras, tanto a polícia civil quanto a polícia militar lavram os termos circunstanciados na qualidade de "autoridade policial" prevista no art. 69 da Lei nº 9.099/95. Ressalto novamente, que o maior interesse da Administração do Tribunal de Justiça, na Supervisão do Sistema de Juizados
Especiais, independentemente das prejudiciais disputas, notoriamente conhecidas, entre os dois órgãos, é
propiciar o melhor atendimento ao jurisdicionado".
21 O saudoso processualista criminal JOSÉ FREDERICO MARQUES entendia integrar-se a polícia na
Administração Pública, com a finalidade de garantir o bem comum e o interesse público, mediante limitações impostas, coercitivamente, à conduta dos membros da comunhão social (Elementos de Direito
Processual Penal, Rio-São Paulo, Forense, 1965, 2ª edição, volume I, p. 148)
22. O art. 2º, da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, estabelece: "O processo orientar-se-á pelos
critérios da oralidade, informalidade, economia processual e celeridade buscando, sempre que possível, a
conciliação ou transação''.
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catarinense-paranaense JACINTO COUTINHO, e que vem sendo aceito
pela assessoria jurídica da Secretaria de Segurança do Paraná, tenho
razões, a meu ver fundadas, para, igualmente, discordar de um de seus
argumentos, abaixo transcrito, em face do que acontece (e senti, e vivi,
e, ainda, sofri) no seio da Segurança Pública, institucional e operacionalmente. Quando se pronunciou favorável à tese de que só à Polícia
Civil caberia habitar a casa de Juizados Especiais Criminais, particularmente à realização concreta da atribuição (lhe) conferida pela norma do
art. 69, da Lei n. 9.099/95, pareceria, pelo menos foi o que entendi, pela
leitura do parecer de conselheiro da OAB/PR, que se estaria maltratando
regras constitucionais, para, só dessa maneira e como conseqüência,
albergar-se equivocado entendimento ampliativo de exclusiva atribuição
civil e não policial-militar.
"( ... ) 5. Assim, nenhum legislador infraconstitucional, por qualquer
pretexto, seja ele qual for, pode arvorar-se no direito de manipular as
ditas regras. Isso é primário! Não obstante, como não temos uma grande
propensão a um respeito irrestrito à Constituição (em geral pelo eterno
defeito na formação da consciência democrática e da cidadania), tendemos a menosprezar o texto da lei maior, manipulando-o por fabulosos
jogos discursivos, mormente quando a exegese não é feita em nosso
favor ou em defesa dos nossos interesses. Aqui, todavia, os caminhos da
hermenêutica têm mostrado mais insipiência que incipiência, colocando-se em risco a estrutura democrática. A questão, por óbvio, não pode
ser assim tratada". 23
Claro que disputas entre os órgãos públicos, sempre e cada vez
mais, são improdutivas à democracia. Mas, não os juristas, sim só
alguns juristas enfeitiçados pela polícia civil mal interpretam as normas
jurídicas e a celeuma está aí desservindo aos interesses do povo de
nosso País.
É pena, porém ainda há tempo para resolver e dar, através da
Ordem dos Advogados do Brasil inclusive (se não o estado de segurança devido à população, como um direito sagrado para bem desenvol-

23 Cf. voto (de revisão) externado em reunião plenária da OABIPR, em 08 de novembro de 1996;
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ver-se, na globalidade de suas potencialidades), a necessária segurança para
a vida institucional, sempre harmoniosamente, entre as nossas polícias.
Ainda Segurança Pública, há?
Ainda Segurança Pública, há? Ainda liga-se a minha condição de
ex-Secretário de Segurança Pública. Segurança Pública constitui atividade com relevância constitucional (art. 144, Const. Fed.). Mas, ainda
sobre o subtítulo, liguei ao há (do verbo haver, como existir) um ponto
de interrogação, porque é isso que me interessa também abordar neste
parecer, ou seja, viver-se-ia, em nosso País, um estado de segurança ou
de insegurança pública?
Creio ser pertinente a indagação (até como crítica futura) em face
de nossa situação de vida que se agravaria ou não se agravaria a cada dia.
Sei que à Ordem dos Advogados do Brasil, por inspiração na cidadania,
deseja, com os seus filiados, destrinçar a segurança pública (como conceito) e a política de segurança pública (e os seus efeitos individual e
socialmente considerados).
Preocupam-me duas coisas: I .a, a fórmula de solução de problemas
é conhecida sempre; 2.a, porém somente é adotada, como razão de decidir, quando atingem o grau óbvio da insuportabilidade. Sobre a primeira,
há menoscabo para eles ou pouco tem valido o que nossos cientistas jurídicos (que até vaticinam o mal) edificaram e ainda edificam para o País.
Melhores, como eficientes, seriam as instituições não tivessem seus
jamais perenes dirigentes omitido atuação preventiva aos problemas que
nos afligem. Sobre a segunda, é lamentável que as conquistas para o conhecimento jurídico só sejam usadas ou demagogicamente ou quando,
pela pressão, de homens envolvidos ou não com o Sistema de Justiça
Criminal, exige-se atuação de quem detém o poder de mando que, então
faz, não porque um dia se omitiu e teve cobrada sua inação mas porque
teriam os juristas recomendado que fizesse alguma coisa. Incompetente
anjo mal traveste-se o administrador da res publica, toma-se bom anjo,
alardeia qualidade que não tem e, então, aí sim, usa e abusa do trabalho
jurídico para fazer e realizar (não porque deva ser assim, mas porque não
dava mais para continuar e, ele próprio, negar para si sobrevivência ao
mando de outrem). Disso decorre (só pensar, todavia não haver, porém
transmitir falsamente) legitimação para o Sistema de Justiça Criminal e
(sabida e provada) carência de efetividade para o sistema normativo, que
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não se realiza, porque não é aplicado, porque, ainda, só na aparência ele
existe. Então, no exercício de atribuição pertinente à segurança pública,
parece (só que é de mentirinha) que o Estado (muitas das vezes) faz.
Quando estive Secretário pude observar isso de perto e não entendia porque algumas autoridades de escalão inferior procuravam insistentemente
divulgar (mesmo em dissonância de decreto governamental, que vedava,
por exemplo, a exposição de autores de crimes pela má imprensa) suas
atuações. Entendo porque hoje assim agem: há necessidade de salvaguardar a sua permanência no cargo e transmitir à população a idéia (falsa)
de que se faz alguma coisa. Não houvesse intromissão política e fosse
assegurada a permanência da autoridade no cargo, somente destituível
com base em lei (sempre de asseguramento da permanência, como regra
geral) e sob o amparo de devido processo, com as garantias do contraditório e da ampla defesa, não haveria porque explicar o sensacionalismo,
este, a seu turno também injustificável, porque segurança pública faz-se
(deve-se fazer) sempre. A segurança deve existir não só como sensação
que o grupo deva ter. Segurança é mais que sensação e segurança só não
há porque, ilegitimamente, divulga-se (para alardear) um ou outro fato,
mas porque, diuturnamente, e deve ser normal agir assim, previne-se,
descobre-se, acerta-se autoria e materialidade, por um, e julga-se injusto
criminal, célere e eficazmente, por outro Poder do Estado, para resolver,
enfim, a questão criminal.
Dou exemplos sobre contradições existentes em nosso País. Apesar
de leis tratarem dos crimes hediondos e a eles assemelhados, não está e
não consegue ser bem sucedida a política estatal de prevenção e
repressão a essa espécie de criminalidade. Já há quem reclame a revogação de tais diplomas, não porque ilegítimos, mas porque as cadeias
encheram mais ainda. A superpopulação carcerária, que é anterior à
vigência daquelas leis de exceção, ao invés de reclamar (de há muito
tempo) a construção de casas para o aprisionamento, encontrou no indulto, como causa de extinção de punibilidade, a fórmula ilegítima de esvaziamento delas e ficou mais fácil ser indultado que liberado condicionalmente no Brasil. Ao tempo em que, no País, coloca-se em xeque o princípio sobre a certeza da punição, por razões as mais variadas, o não
cumprimento de mandados de prisão, até por condenações definitivas,
tornou-se um mal (pasmem) explicável e, agora, há um novo discurso
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que tem nas penas alternativas a solução para tudo e que, ainda, quando
não se encontra em vigor a futura lei, transmite esperança, só isso, no
entanto, porque a clientela destinatária das penas alternativas seria apenas aquela a quem, por condenação, aplicar-se-ia o regime aberto para o
cumprimento de pena privativa de liberdade. Que dizer para o momento
em que vigorar a futura lei e a superpopulação carcerária deixar de ser o
alvo dela? Que haverá (e acontecerá) para os presos condenados esperançados de um dia e desesperançados depois? Mas, que dizer para os
substitutivos processuais se, com o advento do Juizado Especial Criminal
(ou da Lei n. 9.099, de 1995), só formalmente se realiza a Justiça
Criminal. Tão ordinário tem sido o instituto da suspensão condicional do
processo, quando realizada na prática do fórum, quanto a ordinária suspensão condicional de pena, ambas realizáveis ao desconforto de atuação
e não efetivo ou sadio e carente de praticidade o (des) controle estatal
obrigatório e indelegável nesse campo.
Claro que tudo isso repercute no âmbito da segurança pública. Pela
falta de estabelecimentos penais, cadeias públicas têm desvirtuada a sua
finalidade e policiais civis e militares afastam-se de suas missões constitucionais; não realizam prevenção e nem contribuem, como auxiliares do
Poder Judiciário, para a repressão, porque foram transmudados ou tornaram-se carcereiros do Sistema (amplo) de Justiça Criminal. Ademais,
com o advento da Lei dos Juizados Especiais Criminais, passou-se a alimentar graciosa polêmica a respeito de exclusiva atribuição, pela polícia
civil, de encaminhamento de presos para tal tipo de Judiciário, que de
minha parte, preteritamente, mereceu crítica, em face de apenas num
ângulo de intolerante burocratismo explicar-se a celeuma. Há lugares em
que, para a polícia militar, atribuiu-se, indevidamente, porque isso
importa em sacrificá-la (e nós todos perdemos, por afetação na presteza
e na qualidade de sua atuação) o controle de condições impostas para o
cumprimento de penas restritivas de direitos.
Mas, tudo o que escrevi é assunto pequeno em face de outro problema sério. Situo o leitor, agora, na política casuística governamental de
elaboração de nossas leis penais em sentido amplo. A história aí está
para nos dizer dos motivos de aparecimento das leis dos crimes hediondos. Nesse aspecto, "desastradamente, demonstrando uma recaída, diante
do impacto dos meios massivos de comunicação "imobilizados em face
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de extorsões mediante seqüestro, que tinham vitimizado figuras importantes da elite econômica e social do país" ... "um modo difuso e irracional, acompanhado de uma desconfiança para com os órgãos oficiais de
controle social, tomou conta da população, atuando como um mecanismo de pressão ao qual o legislador não soube resistir" (Silva Franco),
culminando com a edição da Lei n. 8.072, de 25.06.90, que dispõe sobre
os "crimes hediondos", e outras, no mesmo sentido, estão em elaboração.
É a passagem da ideologia da segurança nacional para a ideologia da
segurança urbana. Lamentavelmente". 24 Tal pressão exigiu do legislador
que, às pressas, tornasse crime a tortura (quem não se lembra do que
aconteceu, há pouco tempo, em Diadema), alterasse a competência para
o julgamento de crimes dolosos contra a vida praticados, em tese, por
policiais militares (pelo que ocorreu em Belém do Pará e ainda pela
repercussão da chacina de Carandiru, em São Paulo) e, agora, em nível
federal, alimenta-se muita disc_ussão sobre o futuro de alteração de texto
constitucional ou sobre a desconstitucionalização da segurança pública e
o desaparecimento das polícias militares nos Estados da Federação.
Nunca entendi porque, com a sua feição atual, temos guardas, nos
municípios, (só) incumbidos da guarda de seus bens, serviços e instalações (art. 144, § 8. 0 , Const. Fed.), se, para o Brasil, havendo mudança
institucional nas polícias, é chegada a hora de as municipalizar.
Jamais se poderia admitir que a cada nova crise nova lei ou velha lei
reformada tenha o Brasil porque disso resultaria a instabilidade de nossas
instituições e os predicados de abstração e generalidade da !ex poenalis
restariam letra morta. Particularmente à polícia militar brasileira é o que
vêm ocorrendo no Brasil. Há sim acontecimentos gravíssimos e com o
absurdo envolvimento (em muitas vezes) de servidores policiais militares, mas (só) isso serviria para a desmoralização da Justiça Castrense ou
para desarmonizar os integrantes das instituições e buscar-lhes o desaparecimento ou a desmilitarização?
Lembro-me de época em que Tancredo Neves constituía-se na esperança para vida melhor do povo brasileiro. Fase de abertura democrática,
reclamava-se, dentre outras providências, a criminalização da tortura, o
que só aconteceu em 1997, apesar de a carta constitucional nascer em
24 cf. Zaffaroni e Pierangeli, Manual de Direito Penal (Parte Geral), p. 227 e 228;
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1988. A fórmula a ensejá-la a promoção encontra-se com todas as letras
em Brasil Nunca Mais. Com ela se dizia não, também ideologicamente,
ao período anterior de truculência e de opressão do Regime de Golpe.
Porém, que se pretende agora buscar para a aniquilação da instituição
policial militar? Claro que o fotialecimento de poder na esfera da União,
em detrimento do princípio da Federação (CF, art. 1º), para o enfraquecimento da segurança pública em nível de Estados, pela criação (substitutiva) de uma Guarda Nacional para reprimir os movimentos ou ações de
massa. Depois, para a desmilitarização da PM, fazer corresponder a sua
mudança aos anseios das Forças Armadas, que vêem na instituição (estadual) militarizada, e em face de fatos isolados acontecidos, desgaste seu
perante a população. Ainda, para deixarem de ser militares os policiais,
há o grande desconhecimento da instituição ou o que nela acontece ao
desenvolverem-se os Cursos de Formação de Oficiais, em 4.600 horas e
abrangentes de disciplinas jurídicas e não jurídicas, com destaque (dentre
outras) para a cadeira de Direitos Humanos. Noutro aspecto, pela sua
natureza militarizada, vê a comunidade a Polícia Militar como força
armada, que teria no povo o adversário a eliminar, o que é um absurdo.
Lembro-lhes, nesta hora, da Secretaria de Estado da Segurança Pública,
em 1994. Atuava-se na "manutenção da ordem, da segurança e da tranqüilidade públicas, pela prevenção, apuração e repressão das infrações
penais, bem como de atos anti-sociais, garantindo os direitos individuais,
o cumprimento da lei e o exercício dos poderes constituídos". Pode-se
(por óbvio em outro lugar e tempo) tecer considerações acerca da juridicidade ou injuridicidade e da certeza ou incerteza dos conceitos utilizados para a elaboração dessa regra que traça as atribuições genéricas da
SESP, mas não consta para mim (e nem imaginei) que fôssemos os inimigos do povo paranaense na época em que a governamos. Episódios
isolados poderiam desacreditar toda a instituição? Se positiva fosse aresposta, também isolados episódios poderiam desacreditar a Polícia Civil,
o Ministério Público ou o Poder Judiciário, quando se sabe terem eles
também vida institucional e altaneira em nosso País. Sim se desacredita a
Polícia Militar porque, como razão mais séria, há a questão ideológica,
pela qual se almeja a sua sindicalização, o abandono da hierarquia e da
disciplina em seu seio, para a enfraquecer e a tornar, não um braço armado de Estado-membro da Federação, mas o de fortalecidos movimentos
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de trabalhadores e isso os desavisados não vêem ou sequer a má imprensa (informando-se mal também) captou para comunicar àqueles e para os
educar.
Em época de Anos em Meses (e foi assim que batizei o curto espaço
de tempo em que estive na SESP) valeu a pena estar perto da Polícia
Militar porque (através dela) sintonizei-me, intimamente, com os reclamos da comunidade paranaense e não esmoreci na defesa institucional e
operacional da totalidade do pessoal integrante da Secretaria, sempre
para realizar, com muita qualidade, no tempo certo, as suas atribuições
constitucionais.
Fácil, cumprir a lei que temos, sem demagogia ou sensacionalismo,
com celeridade, eficiência e respeito a direitos de ofendido e ofensor.
Para isso se exige da autoridade vontade de competência e seriedade e
criativo entusiasmo. Aliás, há retrocesso às vezes em julgamentos de
casos criminais, porém sempre contornável pela via recursa} e modificável pelo bom senso (porque, às vezes, no Supremo, pelo Supremo, não
há mais recurso), mas há também o formidável trabalho construtivo de
magistrados brasileiros (verdadeiros gênios) que todo dia constróem de
novo (sempre para melhor) o direito que os jurisconsultos mais aproximam, sabiamente (para sintonizar), da natureza democrática do Estado
brasileiro. Síndrome do medo que contagia a sociedade brasileira não se
alimenta no seio de Movimento de Lei e Ordem. Nesse ângulo, exige-se
dos governos medidas urgentes de proteção social, pela lei que aí está e
por intermédio de nossas instituições, as quais, no entanto, desmerecem
tanta (e deliberada) desconsideração material e pessoal ou sem que tenha
força objetiva para a prevenção e repressão do crime e atividades lesivas
ao grupo a eficiência dos meios de comunicação social suplanta-as ao
projetarem, para dentro de lares brasileiros, notícias tétricas a respeito de
crimes hediondos cometidos a centenas de quilômetros, sempre com o
objetivo insincero (nunca de informar) de exploração indevida e de
geração de dor, de revolta, de angústia e de insegurança. Até em localidades com índices baixíssimos de ocorrências policiais, tal maneira
esdrúxula de informar, não para promover ou criticar, mas para enriquecer uns poucos, faz-se presente e a síndrome do medo também toma
conta de todos; desconsidera a capacidade de resposta policial satisfatória no seu meio, nivela-o àquele outro onde se deu o fato e tudo passa a
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ser igual, chocante e cruel. Comunidade brasileira desacredita só na lei
(e na lei nova) para o Estado tornar menor (e assimilável) o problema
violência ( que nunca desaparecerá, obviamente). Entretanto, nesse
campo também, tem a comunidade a sua parcela (que é grande) de culpa.
Não mais se faz segurança de (censurável) paternalismo estatal. Sem que
haja o envolvimento e a participação da comunidade em campo de
atuação estatal de segurança pública, os anseios e as aspirações populares deixam de ser ouvidos, porque não ou dificilmente revelados, perdendo, assim, os administrados, em termos operacionais principalmente.
Quando Secretário, admiti que os Conselhos Comunitários de Segurança
Pública têm contribuído de forma efetiva para o aprimoramento das
estruturas no Estado do Paraná, além de conscientizar a população sobre
ser indispensável o seu concurso, para também colaborar nesse mister. Já
era difícil a situação econômica do País no ano de 1994, entretanto não
se media esforço para aprimorar, substancialmente, os serviços de segurança pública, com o decisivo apoio comunitário. Foi o que se deu no
Balneário de Coroados, no entroncamento Guaratuba-Garuva, para o
Balneário de Itapoá. Em 18 de dezembro de 1994, depois de só 8 dias
para a construção, sem algum ônus para o Estado do Paraná, inaugurouse o Posto da Polícia Rodoviária Estadual. Estrategicamente, aquele é o
local adequado para a prevenção e repressão ao tráfico de entorpecentes,
ao combate de infrações patrimoniais etc., e só pude ver concretizar o
sonho de policiais graças à indispensável participação do povo de
Curitiba, do litoral e do vizinho Estado de Santa Catarina. Mas, o
Conselho Comunitário de Segurança Pública é também indispensável
para saber como agem e atuam, social e profissionalmente, os policiais
civis e militares, sua integração comunitária, a transparência das atividades que desenvolvem, a eficácia operacional delas (atuação preventiva e
repressiva e pronta resposta nas emergências), seu zelo na utilização das
unidades, viaturas e demais equipamentos pertencentes ao Poder Público
e aqueles cedidos pela comunidade.
Tudo isso pareceria muito pouco, mas é muito a considerar e melhor
viveríamos se, operacionalmente, agissem integradas as polícias civil e
militar; se através de profissionais sérios e competentes, houvesse fidelidade, respeito e obediência à ordem de autoridade; se recursos a elas fossem viabilizados como reciprocidade à importância (indelegável) de suas
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atribuições; se lhes fossem capacitados recursos humanos visando à melhoria da qualidade na prestação de serviços; se fossem intensificadas as
atividades policiais operacionais no campo de proteção da vida, da incolumidade física e do patrimônio, onde, estatisticamente, situa-se o maior
número ou quase todo o número de infrações penais; se houvesse a
modernização das polícias, haveria melhores condições de trabalho e a
produtividade aumentaria; se houvesse priorização do trabalho operacional, poderiam ser enxugadas as funções administrativas; se convênios
fossem firmados e reavaliados os que foram assumidos um dia, melhor
(com mais eficácia) desenvolver-se-ia a política estatal de segurança; se,
finalmente, houvesse atualização e modernização da legislação norteadora das instituições policiais e, ainda, supervalorização de seus integrantes
com o conseqüente desprestigiamento, pela substituição de uns por
outros, da categoria calça curta policial, não sofreriam os seus membros
as amarguras que têm em seus corações.
Se assim não caminharem as coisas, de insegurança também viverão
policiais e suas instituições. Não estaria, por isso, aberto o caminho para
o Ministério Público mandar nas polícias?
Elas, no entanto, não se despertaram para isso, máxime a Polícia
Civil, infelizmente, que parece só saber envolver-se e para mal resolver
questões pequenas.
O conteúdo da regra do art. 69, da Lei n. 9.099/95, na visão de
magistrados e dos tribunais;
Ora, em sede de tribunais brasileiros, o comando do art. 69, da Lei n.
9.099/95, não vem ganhando alguma restrição, teórica e prática. Teórica
porque a atuação da Polícia Militar é permitida legalmente. Prática porque
os magistrados jamais dispensariam a sua atividade em face da necessidade de moralização do Sistema de Justiça Criminal e para a contrapor à
situação lamentável de impunidade, que "é o maior problema do país e
estimula os atos freqüentes de violência e barbáries". 25
Com efeito, o Colégio Permanente de Presidentes dos Tribunais de
Justiça do Brasil reuniu-se em Vitória, no Espírito Santo, no período de
19 a 21 de outubro de 1995. Na ocasião, o Paraná foi representado pelo

25 cf. escreveu JARBAS PASSARINHO, in Folha de São Paulo, edição de 18 de fevereiro de 1991, p. 1 e 5
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desembargador CLÁUDIO NUNES DO NASCIMENTO. Uma das conclusões tomadas pelos participantes foi a seguinte:
"1. ª - Pela expressão "Autoridade Policial" se entende qualquer
agente policial, sem prejuízo da parte ou ofendido levar o fato diretamente a conhecimento do Juizado Especial, caso em que se dará conhecimento ao MP'.
Há muito tempo, o Egrégio Supremo Tribunal Federal sufragou
entendimento também externado, no Paraná, pelo saudoso desembargador MERCER JUNIOR. Na Corte Maior de Brasília, o ministro CUNHA
PEIXOTO, em julgamento de 19 de setembro de 1975, votou assim:

VOTO
"O Sr. Ministro Cunha Peixoto (Relator) - 1. Não se discute não ser
o Estado responsável por ato do funcionário fora do exercício de suas
funções. A doutrina e a jurisprudência caminham neste sentido e o
acórdão não firmara a tese contrária. O que ficou deliberado, e isto se
espelha bem no voto do eminente Desembargador Mercer Junior, é que,
na situação em que ocorreu, o fato - soldado do policiamento de uma
cidade do interior, fardado e armado - estava ele investido, mesmo sendo
a briga pessoal de uma parcela do poder público.
A situação ficou bem sintetizada neste trecho da decisão: "considerando que, na realidade da vida interiorana brasileira ainda o soldado de
polícia, sempre fardado e armado das melhores armas que consegue apanhar - regulamentares ou não - é a encarnação mais presente e respeitada da autoridade do Estado, a presunção jurídica é sempre no sentido
de que ele age em função do Estado ...m 6
Muito tempo transcorreu desde 1975 e, no ano de 1997, o Superior
Tribunal de Justiça e o Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo proferiram decisões, cujos valores são inquestionáveis e desmontam qualquer
entendimento divergente ou contrário à adequada interpretação ampliativo-sistemática da regra do art. 69, da Lei nº 9.099, de 1995.
Para o Superior Tribunal de Justiça:
26 RTJ, vol. 73, 1976;
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JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL - TERMO
CIRCUNSTANCIADO - DILIGÊNCIA POLICIAL - ALCANCE
RHC - Processo Penal - Lei n. 9.099/95 - Termo circunstanciado
- Diligência policial - A Lei n. 9.099 introduziu novo sistema processualpenal. Não se restringe a mais um procedimento especial. O inquérito
policial foi substituído pelo Termo Circunstanciado. Aqui, o fato é narrado resumidamente, identificando-o e as pessoas envolvidas. O juiz pode
solicitar à autoridade policial esclarecimentos quanto ao TC.
Inadmissível, contudo, determinar elaboração de inquérito policial. A
distinção entre ambos é normativa, definida pela finalidade de cada um.
Tomadas de depoimentos é próprio do inquérito, que visa a caracterizar
infração penal. O TC, ao contrário, é bastante para ensejar tentativa de
conciliação". 21
Para a confecção do acórdão foi fundamental o parecer exarado, nos
autos do processo, pela Doutora ELA WIECKO VOLKMER DE CASTILHO. No Paraná, um dia, a Professora ELA fez escola. Seu trabalho
Controle da Legalidade na Execução Penal, com que obteve o grau em
nível de mestrado, na Faculdade de Direito da Universidade Federal do
Paraná, é, ainda hoje, atual e de consulta obrigatória, para os que estudam o Direito de Execução Penal, no País e fora dele. Pela Procuradoria
Geral da República, a representante ministerial anotou que "O termo circunstanciado à fl. 8/9 é suficiente para a realização da audiência preliminar. Se não o é para o oferecimento da denúncia, as diligências deverão
ser feitas após esgotadas as alternativas previstas nos arts. 72, 75 e 76 da
Lei n.º 9.099. Esta a interpretação mais consentânea para o fim preconizado pela Lei n.º 9.099 de introduzir no processo penal, em crimes
menos graves, critérios de oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade". 28
Mas, há mais para escrever sobre o aludido acórdão do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça.

27 Ac. unân. da 6ª Turma do STJ
RHC 6.249
SP, relator ministro LUIZ VICENTE CERNICCHIARO,
julgamento de 24.11.97
DJU l 25.02.98, p. 123
ementa oficial. Tal precedente encontra-se também
publicado no Repertório IOB de Jurisprudência, 2ª Quinzena de Abril de 1998
nº 8/98
CADERNO 1,
PÁGINA 146, nº 3/14246;
28 cf. ac. cit., do STJ;
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"A Lei n.º 9.099/95 introduziu um novo sistema penal-processual no
Brasil. Não se restringe a mais um procedimento especial. Decorre do
disposto no art. 98 da Constituição da República, relativamente aos crimes de menor potencial ofensivo. A oralidade, a informalidade informam a nova orientação. Busca-se, quanto mais rápido possível, a solução
da matéria. Nessa linha, aboliu-se o inquérito policial, tantas vezes, responsável pela demora da solução jurídica. Houve, sem dúvida, evidente
propósito de simplificação. Não só do procedimento judicial. Também
do procedimento policial. Instituiu o Termo Circunstanciado, onde de
modo resumido se registra a ocorrência. Deliberadamente, insistia-se, na
espécie, foi substituído o inquérito policial.
É certo, o Juiz e o Ministério Público podem, a fim de ofertar
denúncia, oferecer proposta ao acusado e decidir, solicitar esclarecimentos, ou adendo ao Termo Circunstanciado. Não é possível, todavia, transformá-lo em inquérito policial. A distinção entre ambos é a seguinte: o
Termo Circunstanciado encerra notícia do acontecido, ou seja, a materialidade, com circunstâncias bastante para identificação do fato, e as pessoas envolvidas, ou seja, autor do fato definido como delito e as vítimas.
O inquérito policial, ao contrário, desenvolve o mesmo fato, todavia,
com informações mais pormenorizadas, ricas de pormenores, úteis, tantas vezes, para bem identificar a infração penal. O Termo
Circunstanciado se contenta com elementos bastantes para ensejar a
aproximação das partes e conciliação. Como se nota, a diferença é normativa, contudo bem definida". 29
Nesse aspecto, então, impedir à Polícia Militar que preenchesse e
encaminhasse o termo circunstanciado seria um despropósito, mesmo
que sob a ótica de normativa constitucional, que não se aplica à espécie.
Na verdade, desconsiderada a natureza diferencial entre termo circunstanciado e inquérito policial, quer-se-ia (só) burocratizar esse setor novo
da justiça brasileira? Por quê? Só para prestigiar um dos pólos da segurança pública e sacrificar os princípios que, essencialmente, deviam conduzir a ação de autoridades? A ser tão simplório o termo circunstanciado
(mero cartão de apresentação de jurisdicionados ao seu juiz natural) por
que exigir a sua confecção por agente de autoridade policial civil? Onde,

29 loc. cit.;

Revista A FORÇA POLICIAL

São Paulo

nº 19 jul./ago./set. 1998

103

1 1

na lei maior, a vedação para isso? Questão de atribuição invadida por
uma das polícias não se faz presente; sequer o termo circunstanciado
poderia ser impugnado pela via político-jurídica do habeas corpus.
Julgamento unânime da 2.ª Câmara Criminal do Tribunal de Alçada
Criminal de São Paulo não concedeu o writ para paciente que impugnou
o termo circunstanciado. 30
Só no ângulo de evidenciada hostilidade à Polícia Militar que se
consegue justificar a reação de quem, jamais sob o amparo de /ex nova,
nega-lhe autorização para agir. Será que o exercício de função judiciária
restaria sacrificado por que o policial militar, e não o civil, elaborou e
encaminhou o termo circunstanciado ao Juizado Especial Criminal.
Prejuízo haveria para a parte? Eventual erronia na classificação jurídica
do fato atribuído, pela Polícia Militar, constituiria coação ilegal sanável
pelo habeas corpus? Não se aplicaria, em seara de termo circunstanciado, o entendimento de que os vícios do inquérito não geram nulidade?
Enfim, endereçar uma e não outra autoridade o termo circunstanciado,
que conseqüência prática geraria?

"JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL - TERMO
CIRCUNSTANCIADO - IMPUGNAÇÃO - HABEAS CORPUS MEIO INÁBIL; ...

Tratando-se de mera remessa a Juízo do termo circunstanciado a
que se refere o art. 69 da Lei nº 9.099, de 1995, com intimação do autor
do fato a comparecer à audiência preliminar referida no art. 72, não sofre
este e nem há ameaça de que possa vir a sofrer alguma restrição à sua
liberdade constitucional de locomoção em decorrência do ato impugnado. Recebido aquele termo, ao juiz não resta outra alternativa que não a
de convocar o suposto autor à audiência acima referida, não lhe sendo
lícito sequer formar algum juízo de convicção a respeito dos fatos. O
juízo quanto à justa causa para essa providência será muito mais restrito,
portanto, daquele que se exige ao oferecimento da denúncia, ou mesmo
30 HC 304.474/9, relator juiz Silvério Ribeiro, julgamento ocorrido em 05 de junho de 1997. A ementa oficial foi publicada no DJ SP I 26.06.97, p. 23 (cf. IOB, boletim citado, p. 262, nº 3/13.369;
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ao indiciamento em inquérito policial. Eventual impugnação ao termo
circunstanciado só cabe se admitida, assim, quando fundada em manifesta atipicidade dos fatos reputados delituosos, de forma líquida e certa, ou
seja, perceptível independentemente de qualquer outra prova. Parece efetivamente assentado no Supremo Tribunal Federal que a pena de multa
não comporta impugnação por via de habeas corpus. Entendimento,
agora reforçado com a edição da Lei 9.268, de 1º.04.96, que afastou a
conversão em prisão, ao preconizar a sua exigência em espécie, por meio
de instauração de processo de execução forçada. O habeas corpus não é
via adequada a impugnar o termo circunstanciado a que se refere o
art. 69 da Lei nº 9.099, de 1995; para tanto, seria admissível o mandado de segurança se houver lesão a direito líquido e certo. Ordem de
habeas corpus a que se denega" .31
Quando, certa feita, reclamou-se a realização de exame pericial para
a caracterização de materialidade de infração tratava-se de contravenção
penal da espécie perturbação do trabalho e do sossego alheio, o Tribunal
de Alçada Criminal de São Paulo entendeu:
"( ... ) O art. 69 da Lei nº 9.099/95 determina que a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo circunstanciado e o encaminhará imediatamente ao Juizado, com o autor do fato e a
vítima. Assim, no caso de ocorrência da contravenção penal prevista no
art. 42 da LCP, não há que se falar em lavratura de auto de prisão em flagrante, se aquelas providências foram tomadas". 32
Ainda, uma questão merece um maior aprofundamento. Por que
uma (polícia militar) e não outra (polícia civil) lavrou o termo circunstanciado e o encaminhou ao Juizado Especial Criminal, haveria ofensa à
forma do ato e prejuízo para o acusado? Fosse assim, o Ministério
Público e o Poder Judiciário não realizariam, depois, o devido controle
sobre o desencadeamento de atividade administrativo - policial?
Ora, tivesse (mas não) a lei vedado atribuição para a Polícia Militar
atuar no seio de Juizados Especiais Criminais, que vício poderia existir?
Haveria algum conflito no desenvolvimento de atividades por uma e não
outra das polícias? Presumir-se-ia prejuízo para (só) beneficiar o acusado
de infração penal, em tese considerada? 1. º, nenhum, pois a lei não proi-

31 loc. cit.;
32 Ac. un., lª C. de Férias do TACrSP, Acr 1059655/1, rei.juiz XAVIER DE AQUINO,julgada em 31 de
julho de 1997. A ementa oficial foi publicada no DJ SP II 02.09.97, p. 32 (n IOB, boletim citado, p. 308);
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biu atuação à instituição policial militar; 2.º, não, porque, tal qual acontece com o inquérito policial, só as agressões à lei não geram alguma nulidade; 3.º, elaborado e encaminhado o termo circunstanciado por um ou
outro policial, restará cumprida a finalidade legal, e mais ainda depois
quando o Ministério Público e o Judiciário exercitarem o devido controle
legal da atuação policial, seja civil ou militar. De há muito a Professora
ADA GRINOVER (com outros) anotou que "a desobediência às formalidades estabelecidas pelo legislador só deve conduzir ao reconhecimento
da invalidade do ato quando a própria finalidade pela qual a forma foi
instituída estiver comprometida pelo vício". 33
Tal qual existe na lei e como esta vem sendo cumprida pela polícia
civil, o inquérito policial de há muito havia de ser abandonado. Primeiro
round venceu o legislador de 1995, porque, pela Lei n.º 9.099, "a mens
legis ... embasou-se nos princípios da ratio iuris da desburocratização, na
despenalização da infração de menor potencial ofensivo e na descarcerização, que se somam aos princípios da oralidade, simplicidade, economia processual e celeridade, dentre outros, como explicitados nas
Disposições Gerais do Anteprojeto, e que haverão de moldar os entendimentos jurisprudenciais como afirma Raquel Denize Stumm", escreveu
o Desembargador MELLO CASTRO, ex-Presidente do Tribunal de
Justiça do Amapá. 34
Portanto, se magistrados de alto escalão judiciário, acompanhados
de juristas que elaboraram o anteprojeto da lei sob comento, consolidaram a interpretação de suas regras, (como aconteceu, por exemplo, no
seio da Comissão Nacional da Escola Superior da Magistratura), por que,
presentemente ainda, negar foros de cidadania à atuação policial militar
sob o império da Lei n. 9.099, de 1995? Então, a fórmula criada pelo
legislador é muito simples: autoridade policial encaminha para o juiz um
termo circunstanciado da ocorrência (art. 69), cuja finalidade seria apenas de permitir, ao juízo, a convocação do (suposto) autor do fato e da
vítima a uma audiência preliminar, de forma a serem orientados no sentido de uma composição amigável dos danos e da aceitação, pelo acusado,
de uma pena não privativa de liberdade (artigos 72 e 76).

33 apud Desembargador HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO, O juizado especial criminal perante
os tribunais: alguns aspectos - Lei 9.099/95, in Revista dos Tribunais n.º 748, p. 511 e ss.;
34 ob. cit., p. 519 e 520;
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Então, em campo de Juizado Especial Criminal, o que se deve
supervalorizar é, nunca a atividade de autoridade policial, sim o trabalho de magistrado criminal, sob a ótica de princípios que tornam diferente ( sempre para melhor) esse novo sistema de realização da justiça
criminal.
Afinal, é ou não é autoridade policial, para os fins da regra do
art. 69, da Lei n. 9.099/95, a Polícia Militar?
Nunca imaginei que à Polícia Militar interessasse tomar para si a
natureza judiciária da função policial civil. É muito importante discorrer
sobre o assunto, porque nele está o pomo da discórdia entre policiais
civis e militares. Só conceituar quem seja autoridade policial, para a
compreensão da regra do art. 69, da Lei n. 9.099/95, é insuficiente e,
nesse passo, a natureza, o objeto e a finalidade do termo circunstanciado, quando entendidos em face do objetivo daquele diploma, é que têm
importância e prevalência sobre o conceito daquela, este de há muito elucidado.35 Polícia Militar exerce função de autoridade policial, e pronto.
Absurdo constit-ui, mas, no Senado Federal, há o Projeto de Lei n.
316, de 1995. Seu autor é um policial federal. O Senador ROMEU
TUMA intenta, por intermédio de nova lei, definir autoridade policial
"mencionada no art. 69 da Lei n.º 9.099, de 26 de setembro de 1995, e dá
outras providências".
Ora, quando o aludido parlamentar reconhece que, pela Lei n.º
9.099, de 1995, "não se definiu ... o que se deveria entender por "autoridade policial", havendo mesmo aqueles que entendem ser qualquer uma
das autoridades com poder de polícia" ( cf. Justificação), o Deputado

35 "É o Estado que delega autoridade aos seus agentes. O delegado de polícia é o agente que tem a delegação da chefia das investigações de infração penal cometida e de presidir o respectivo inquérito. O constituinte de 1988 e o legislador infra-constitucional não mais quiseram a desnecessária intervenção do delegado
de polícia nas infrações de menor potencial ofensivo, salvo nas hipóteses de ser necessária alguma investigação, como apuração da autoria ou coleta de elementos da materialidade da infração. A autoridade decorre
do fato de o agente ser policial, civil ou militar, razão de, na repressão imediata, comum à polícia de ordem
pública (militar) e à polícia judiciária (civil), o policial deverá encaminhar a ocorrência ao Juizado Especial,
salvo aquelas de autoria desconhecida própria da repressão mediata, que demandam encaminhamento prévio
ao distrito policial para apuração e encaminhamento ao juizado competente. Daí concluir pelo acerto do
posicionamento daqueles que, diante da filosofia que animou o constituinte e o legislador infra-constitucional para a oralidade, informalidade, economia processual e celeridade do processo, ao policial, militar ou
civil, não se deve exigir o seu prévio encaminhamento ao distrito policial e de lá para o Juizado Especial
Criminal, prejudicando a atividade da corporação com formalidades burocráticas desnecessárias, escreveu o
Desembargador ÁL V ARO LAZZARINI, citado por LAURO JOSÉ BALLOCK, em Aspectos
Controvertidos dos Juizados Especiais Criminais (etc.), p. 8;
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MICHEL TEMER, um dos maiores constitucionalistas brasileiros e exsecretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, que, na Câmara
dos Deputados, foi o relator do Projeto n. 1.480, de 1989, de há muito foi
entrevistado. Ninguém melhor do que ele para falar daquele diploma.
Cópia de sua entrevista está contida no trabalho intitulado Análise do
Juizado Especial Criminal e as Conseqüências no Ciclo de Polícia
Militar. Eis o que contou o deputado MICHEL TEMER:
"Durante a Constituinte havia uma forte preocupação com a agilização do Poder Judiciário. A partir desse consenso trabalhou muito em
torno da criação dos Juizados Especiais com a finalidade de diminuir o
percurso da litigiosidade para evitar sobrevida crença da 'Justiça tardia é
Justiça inexistente' ....
Acho extremamente importante que nesses juizados participem
delegados de polícia e oficiais de Polícia Militar com formação jurídica, pois são pessoal que têm estreito contato com a realidade social e as
normas jurídicas. Caberá ao Judiciário nomear/designar essas pessoas.
Em nosso projeto, o inquérito policial está eliminado ou se fará uma
causa sumaríssima, é a hipótese. O ideal é de que o fato vá direto ao
Judiciário, daí a importância de presença de delegados e oficiais PM
nesse Juizado Especial. Seria um casamento perfeito. Penso que a presença de Policial-militar é muito importante para o Juizado Especial
Criminal".
Tantas personagens importantes já se manifestaram, elas que
estão ligadas direta ou indiretamente à elaboração da citada lei especial, mas há quem entenda que o conceito autoridade policial na Lei
n. 9.099, de 1995, deva ser tomado em função de atribuições constitucionais. Uns exercem a função de polícia judiciária; outros não, só o
policiamento ostensivo, preventivo e/ou de auxilio à repressão da criminalidade etc. Ademais, as regras do já velho Código de Processo
Penal autorizariam a uns e não a outros policiais o exercício de umas
ou outras atividades.
Ora, tudo isso constitui demasia de infundada crítica, porque a
Constituição Federal jamais deixou de ser cumprida, mesmo que distribuindo diferenciadas atribuições aos policiais civis e militares. O que é
certo: o Brasil mudou, revolucionou-se o Sistema de Justiça Criminal,
não sei se para melhor, mas que outro ele é, não há mais dúvida.
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Sob manias as mais variadas e utilização de conceitos jurídicos
múltiplos, pareceria que, com a participação de policiais militares nos
Juizados Especiais Criminais, correria risco a democracia em nosso
Estado de Direito, o que caracterizaria medo idêntico ao de quem, pelo
meio dia, vê lobisomem.
Quer-se sim (e o brasileiro sempre foi e será assim) complicar as
coisas. Tanta eficácia, com celeridade, reclama-se, mas, em vez de a realizar o intérprete, e a comunidade assim espera dele, intenta-se transformar a novíssima espécie de justiça criminal num igual ou pior e modorrento continuísmo daquilo que não deu, dá ou dará certo.
Até antes da Lei nº 9.099, de 1995, não se falava em crimes de
menor potencial ofensivo, para os distinguir dos de médio e, futuramente, tornando-se lei o projeto em tramitação no parlamento, dos de especial gravidade, que substituirão os definidos como hediondos e aos
hediondos assemelhados.
Mas, só depois da Lei n. 9.099/95 é que, em nosso País, endereçouse a primeira (e eficientíssima) negativa de foro de crédito ao quase Gá
antes considerado) nem sempre indispensável inquérito policial (arts. 27
e 28, Cód. de Proc. Pen.). Com efeito, no Projeto Nelson de Azevedo
Jobim (n. 3.698, de 1989), contudo refutado pelos parlamentares, justificou-se que "Dispensa-se a existência dos autos escritos do inquérito,
mera formalidade que entorpece a atividade investigatória da autoridade
policial, para se permitir o encaminhamento dos elementos de prova
diretamente a juízo". Realmente, por que se insistir em despender com
um inquérito policial ou medidas assemelhadas o tempo e a paciência
dos envolvidos e recursos preciosos da máquina estatal, antes de se tentar
uma alternativa mais conveniente e que dispensará tudo o mais. Crítica
de CEZAR ROBERTO BITENCOURT aponta que, com a Lei n. 9.099,
de 1995, eliminou-se o histórico inquérito policial, "que ao longo do
tempo perdeu seu encanto e obscureceu sua magia, persistindo somente
o auto de exame de corpo de delito e, eventualmente, o auto de prisão
em flagrante, como peça formal coercitiva". 36 Além disso, o termo circunstanciado, pelo Ministério e pelo Poder Judiciário nunca ficará à mar-

36 Juizados Especiais Criminais e Alternativas à Pena de Prisão, Lei nº 9.099, de 26.9.95, Livraria do
Advogado Editora, p. 67;
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gem de inadiável controle legal sobre a justa causa e eventual abuso
cometido por autoridade policial.
A doutrina formulada por ROGÉRIO LAURIA TUCCI
O valor da obra jurídica escrita pelo Professor Doutor ROGÉRIO
LAURIA TUCCI é indiscutível. A Revista Literária de Direito
(maio/junho de 1996) veiculou seu artigo Lei dos Juizados Especiais
Criminais e a Polícia Militar. Já em seu início, a preocupação do autor é
com o conceito autoridade pública usado pelo legislador na regra do art.
69. Com todas as tintas, por isso reconhecendo a imprescindibilidade de
perquirição minudente da teleologia da lei, o professor da Faculdade de
Direito do Largo de São Francisco analisa a acepção do vocábulo polícia
e de suas atividades, à luz de sistemas diferenciados, ou seja, (a) político; (b) jurídico; (c) eclético e (d) histórico. Uma sua primeira conclusão
é a seguinte:
"Em suma, qualquer órgão específico da administração direta, regularmente investido no exercício de função determinante, quer interna,
quer externamente, da segurança pública, subsume-se no conceito de
polícia e, como tal, é dotado de autoridade policial.
Noutro aspecto, a preocupação manifestada pelo autor direciona-se
para o inquérito policial como uma das modalidades de investigação criminal.Mostra-nos, com todas as letras, que "o exercício da função investigatória ... pode estar a cargo de outras autoridades administrativas",
caindo, assim, por terra, a absurda tese de que só aos delegados de polícia e, eventualmente, aos calças curtas delegados, caberia exercitar atividade de cunho auxiliar ao Poder Judiciário. Mostrando que o termo
situa-se nessa espécie de atribuição ampla exercitada autorizadamente
por outras autoridades administrativas, a conclusão final do trabalho,
que tem por supedâneo escrito de ADA PELLEGRINI GRINOVER et
alii, é esta:
"Realmente, o delegado de polícia, apesar de ser, em regra, bacharel
em Direito, nunca teve, não tem, e jamais terá função judicante, exclusiva dos órgãos do Poder Judiciário, aos quais incumbe, necessariamente, a
efetiva verificação da existência de infração penal e da respectiva autona.
Por outro lado, a estruturação da polícia civil diz, direta e imediatamente, com a realização da investigação criminal consubstanciada no

110

Revista A FORÇA POLICIAL

São Paulo

nº 19 jul./ago./set. 1998

1

inquérito, que, como visto, foi abolido pela Lei nº 9.099/95, com relação
às infrações penais de menor potencial ofensivo; sendo, portanto, de todo
prescindível para a lavratura do denominado termo circunstanciado, conferida a qualquer autoridade policial ... ". 37
Aos mais apressados poderia impressionar a parte final da regra do
art. 69, da Lei n.º 9.099, de 1995, ou seja, " ... providenciando-se as
requisições dos exames periciais necessários". Por que? Novamente para
dizerem que essa tarefa caberia, só e exclusivamente, à Polícia Civil, porque exerce a polícia judiciária etc.
Ora, "Ademais, o exame pericial pode ser requisitado, a órgão técnico estatal, por qualquer autoridade pública, especialmente a policial
(note-se que a lei processual penal, ou se refere a autoridade sem nenhuma especificação, como nos artigos 163, e seu parágrafo único, 169,
176, 178, 179 e 180, e no parágrafo único do art. 181; ou a autoridade
policial ou judiciária, sem especificar o delegado de polícia, como nos
artigos 168, 181 e 184, todos do Código nacional de 1941 ), assim que
tome conhecimento da prática de infração penal, e com a finalidade de
documentação existencial, não só do corpus criminis, como, por igual,
do corpus instrumentorum, e/ou do corpus probatorium (ver, a respeito
da conformação do corpo de delito, nosso Do Corpo de Delito no
Direito Processual Penal Brasileiro, São Paulo, Saraiva, 1978, página
13); vale dizer, de assecuração do resultado exitoso da persecução
penal, que, obviamente, não pode, nem deve, ficar adstrita a nugas procedimentais ...
E, por derradeiro, podendo qualquer autoridade policial tomar conhecimento da prática de fato tido como ilícito penal, cuja verificação e
julgamento sejam da competência de Juizado Especial Criminal, à
evidência que, nesse contexto, encarta-se-a par da polícia federal e da
polícia civil, "que têm a função institucional de polícia judiciária da
União e dos Estados", consoante os §§ 1.º, IV (cuja redação é a seguinte:
"A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, estruturado
em carreira, destina-se a: ... IV - exercer, com exclusividade, as funções
de polícia judiciária da União"), e 4º do artigo 144 da Carta Magna de
nossa República Federativa - também a Polícia Militar.

37 ob. e loc. cits.;
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É que, não pretendendo, nem podendo, o legislador infra-constitucional privar as polícias civis, tanto no plano federal, como no estadual,
no exercício pleno das funções de polícia judiciária, inclusive - certamente com a incumbência de apuração circunstanciada da prática de
infrações penais (privativa, apenas, da polícia federal, no âmbito de suas
atribuições, segundo o já transcrito artigo 144, § 1º, IV) -, preservou-a,
como de mister, sem impedir, contudo, que "qualquer outra autoridade policial, ao ter conhecimento do fato, tome as providências
indicadas no dispositivo, até porque" (como já assentado), "o inquérito policial é expressamente dispensado nesses casos " (confronte, mais
uma vez, Ada Pellegrini Grinover et alii, obra citada)". 38
O papel da Polícia Militar, no Estado do Paraná
Já dá para antever, o Poder Judiciário do Estado do Paraná reconhecerá a condição de autoridade policial para a corporação estadual. Esta,
meticulosamente, jamais se lançou ao confronto com policiais civis paranaenses, e nem quer que isso aconteça. Visando a dar tratamento moralizante (uniforme e coerente também) à aplicação da Lei nº 9.099, de 1995,
chegou ao meu conhecimento que o Comando do Policiamento da Capital
entendeu que "Deverá ser desenvolvido um canal direto de comunicação
com o Poder Judiciário capaz de estabelecer padrões de procedimentos, e
forma como se estabelecerá a pauta diária de encaminhamento ao Juizado
Especial Criminal das partes envolvidas no Termo Circunstanciado (dias e
intervalo de tempo entre as audiências a serem marcadas). 39
Mas, é no seio da Polícia Militar do Paraná que já se disseminou (e
pacificou) o entendimento de que, "independente de posicionamentos
pessoais ou corporativos, ninguém nega autoridade aos delegados de
polícia, pois certo que o são em matéria judiciária comum, por exemplo:
verificar se estão satisfeitas todas as condições para a lavratura do auto
de prisão em flagrante delito, presidir inquéritos policiais comuns, dentre
outros atos. Mas daí entender que isso lhes confere o monopólio da autoridade policial, portanto retirando-a de todos os demais policiais vai uma
distância muito grande, e revela desconhecimento da legislação". 40

38 ob. e loc. cits.;
39 cf. Proposta de Diretriz para Implantação e Funcionamento dos Cartórios PM;
40 cf. anotou o Coronel VALDEMAR KRESTSCHMER, Comandante do Policiamento do Interior, no oficio nº 476/97, que endereçou, em 09 de outubro de 1997, ao Coronel Comandante-geral da Polícia Militar do
Estado do Paraná.
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CONCLUSÃO
Portanto, razoável, legal e legítimo é considerar, para os fins da
regra do art. 69, da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, a Polícia
Militar como autoridade policial. 41 Quando o Poder Judiciário já evolui
para a reconhecer assim, não creio que a Ordem dos Advogados do
Brasil, a quem cabe, por profissão de fé, lutar pelo aperfeiçoamento de
nossas instituições, dirá um não de retrocesso aos avanços trazidos para o
País pela Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995. Só questões sérias, e
não as de somenos importância, interessam aos advogados.

41 O Desembargador paulista ÁL V ARO LAZZARINI entendeu que "Podemos dizer que o policial militar,
como agente público, é servidor como tal denominado de policial militar, como o considera a legislação federal pertinente: a) é órgão do Estado; b) exerce, efetivamente, o poder público, sendo os seus atos administrativos de polícia dotados de atributos de auto-executoriedade e de inegável e irresistível coercibilidade; c)
age "motu proprio", tomando decisões de polícia, valorizando a atividade policiada e as sanções que deva
impor, conforme critérios de conveniência e oportunidade, salvo quando ocorre a hipótese de vinculação de
sua vontade; d) guia-se, para assim proceder, por sua prudência dentro dos limites da lei; e) traçando normas
e ordenando comportamentos a serem observados pelos administradores, certo que: t) em sua atividade, o
policial militar não age como particular e não visa apenas aos meios, mas, como já focalizado, aos próprios
fins do Estado de Direito. Em concluindo, ... , sem nenhuma dúvida podemos afirmar que o policial militar é
autoridade policial, porque, variando a sua posição no grau hierárquico que ocupa e as funções que a ele
sejam cometidas em razão de suas atribuições constitucionais de mantenedor da ordem pública, é o titular e
portador dos direitos e deveres do Estado, não tendo personalidade, mas fazendo parte da pessoa jurídica do
Estado" (oh. e loc. cits.).
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VIII. A FORÇA PÚBLICA NA PROCLAMAÇÃO DA
REPÚBLICA

JOSÉ DE ANCHIETA TORRES, foi Praça de
1913, Oficial e Juiz-Ministro do Estado de São
Paulo, aposentando-se em 1967.

Consta da História do Brasil! A Proclamação da República só se
efetivou em São Paulo no dia 16 de novembro, quando foi ocupado o
Palácio do Governo pelos republicanos e organizada a Junta Governativa.
Por quê? Em 1889 já a Central do Brasil ligava o Rio a São Paulo. O
telégrafo funcionava normalmente. Por que, então, esse atraso de 24
horas, numa Província onde era grande o número de republicanos, alguns
dos quais pregavam até o separatismo, como medida extrema para consecução de seus objetivos e onde estavam, pode-se dizer, os principais
deles? É o que veremos linhas abaixo.
No dia 15 de novembro de 1889, cerca das 12 horas, o Comandante
do Corpo de Municipais Permanentes, Cap do Exército, comissionado
em Coronel, Henrique Afonso de Araújo Macedo, foi chamado com
urgência ao Palácio pelo Presidente da Província, General Couto de
Magalhães.
Ao chegar à escadaria do Palácio, encontrou-se com o chefe de
Polícia, Dr. Leão Veloso, que, excessivamente nervoso, deu-lhe ciência
dos acontecimentos que se estavam desenrolando na Capital do País, já
tendo até perdido a vida um Ministro do Estado, que se soube mais tarde
ser o Barão de Ladário.
Entrando na sala da Presidência, teve conhecimento mais pormenorizado dos fatos por parte do Presidente da Província, General Couto de
Magalhães, com o qual combinou as providências a serem tomadas.
Eventualmente, por ser dia de pagamento aos fornecedores, a tropa
disponível na Capital estava no quartel, o que constituía a primeira parte
do que deveria ser feito: ter a tropa em mãos. Quanto às demais, competia ao Governo. Isto é, deveria este mobilizar todos os recursos com que
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contasse, para evitar que a ordem fosse alterada no Estado, e que a revolução aqui se propagasse.
O Presidente da Província, em vista da confiança depositada no Cel
Araújo Macedo, deu-lhe então autorização para que agisse de modo que
a ordem fosse mantida.
Voltando ao Quartel, situado no Carmo, e reunindo a oficialidade,
deu-lhe ciência do que ocorria, assim procedendo em seguida com
relação às praças. Colocou sentinelas em postos de resistência no sentido
de preservar o Palácio do governo, com os 1.200 homens de que dispunha, e aguardou os acontecimentos.
Nas proximidades alojava-se uma unidade do Exército, 10º de
Cavalaria, que, tendo aderido ao movimento revolucionário, não se
moveu para combater a tropa paulista, limitando-se a mandar um oficial
que tentou, mas não conseguiu, entrar no quartel do Corpo, dizendo-se
ajudante de Campo de não sei quem, a fim de saber quantas praças ali se
encontravam.
Estando o Palácio ainda ocupado pelo Presidente da Província,
garantido por sua tropa, dirigiram-se os revolucionários de São Paulo
para o Edifício da Câmara Municipal, onde instalaram um Governo
Provisório, dando disso ciência ao Cel. Araújo Macedo, que transmitiu a
comunicação ao seu Presidente. Mais tarde, do Rio, recebeu ele telegrama de Quintino Bocaiúva, comunicando-lhe que o Exército e a Armada,
em nome da Nação iriam instalar o Governo Provisório e que o povo
seria consultado.
À noite desse dia, foi o Cel. Araújo Macedo procurado no Quartel
pelos republicanos Lopes de Oliveira e Campos Sales, os quais procuravam demovê-lo da atitude que havia tomado, isto é, de fidelidade ao
Presidente da Província, tendo o Cmt do Corpo respondido que a atitude
do Corpo que comandava era a única compatível com a sua posição de
tropa leal ao Governo e que nenhum argumento empregado pelos visitantes o demoveriam da resolução de cumprir o seu dever.
Retiraram-se os visitantes, e amanheceu o 16 de novembro, quando,
com a saída voluntária do Presidente da Província do Palácio do
Governo, ao meio-dia, deu o Comandante do Corpo de Permanentes por
finda sua missão.
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Só então, foi efetivada a República em São Paulo, sendo organizado
o Governo Provisório composto dos Doutores Moraes Barros, Rangel
Pestana e Cel Joaquim de Souza Mursa.
Essa junta governou o Estado até 14 de dezembro, quando assumiu
o cargo de Governador o Dr. Prudente José Moraes Barros.
Nem a Junta Governativa, nem o Presidente Moraes Barros usou da
faculdade implicitamente concedida pelo artigo 8° in fine do decreto nº 1
do governo provisório, que autorizava os governos estaduais a organizarem uma guarda cívica para manutenção da ordem pública. A tropa de
São Paulo foi mantida, e a mesma lealdade que tivera para com o regime
deposto foi dada à Republica, que ajudou a consolidar, quando ameaçada
pouco mais de três anos depois.
Mas, perguntarão os leitores: quem era esse coronel Henrique
Afonso de Araújo Macedo?
O Cel. Henrique Afonso de Araújo Macedo, paulista de nascimento,
era um soldado da Milícia Bandeirante, onde iniciou sua carreira militar.
Assim é que, tendo sido declarada a guerra entre Brasil e Paraguai,
o jovem Araújo Macedo alistou-se no Corpo de Municipais Permanentes
como Alferes secretário, abandonando as letras a que se dedicava nesta
Capital. Incorporado à tropa Bandeirante, como Voluntário da Pátria,
seguiu logo para Mato Grosso, junto à expedição que ia participar da
retirada da Laguna. Regressou mais tarde, por ter contraído pertinaz
enfermidade, à Capital, onde o encontramos em seguida recrutando
gente para a guerra, em São Roque, trabalhando na extinção de um
incêndio num dos armazéns da estrada da Luz.
Em 1869, a pedido, retornou à Guerra, seguindo para o Sul, rumo
ao Paraguai. A 2 de fevereiro de 1870 foi promovido a Alferes do
Exército, por ato de bravura, sendo em seguida excluído do Corpo de
Municipais Permanente.
Terminada a guerra, continuou no Paraguai, a princípio como ajudante de ordens do Barão de Jaguarão, comandante em chefe das forças
de ocupação, e em seguida do General Mesquita.
Regressando ao Brasil, fez os cursos necessários e, já capitão, foi
comissionado em Coronel e nomeado Comandante do Corpo de
Municipais Permanentes em 11 de junho de 1889, permanecendo no
Comando até 16 de dezembro do mesmo ano, quando foi dispensado.
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Posteriormente contou o tempo de serviço prestado ao Corpo de
Municipais Permanente no período de 22 de fevereiro de 1865 a 2 de
fevereiro de 1870 e, em 23 de novembro de 1892, foi finalmente aproveitado no serviço do Exército, sendo classificado no Comando da 1º Cia,
do 19º Batalhão de Infantaria.
Reformado logo depois, veio residir em São Paulo, tendo falecido
em 15 de dezembro de 1909.
Era sócio honorário do Instituto Histórico e Geográfico de
São Paulo.
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X. LEGISLAÇÃO

a. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 19

Modifica o regime e dispõe sobre princípios e normas da
Administração Pública, servidores e agentes políticos, controle de despesas e finanças públicas e custeio de atividades a cargo do Distrito
Federal, e dá outras providências.
As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60, da Constituição Federal, promulgam esta Emenda
ao texto constitucional.
Art 1º Os incisos XIV e X.XVII do art. 22 da Constituição Federal
passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 21. Compete à União:
XIV - organizar e manter a polícia civil, a polícia militar e o corpo
de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência
financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por
meio de fundo próprio;
XXII - executar os serviços de polícia marítima, aeroportuária e de
fronteiras;"
"Art 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
XXVII - normas gerais de licitação e contratação, em todas as
modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o
disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de
economia mista, nos termos do art. 173, § 1º, III;"
Art. 2º O § 2º do art. 27 e os incisos V e VI do art. 29 da
Constituição Federal passam a vigorar com a seguinte redação, inserindo-se no art. 28 e renumerando-se para § 1º o atual parágrafo
único:
''Art.27 ......................................... .
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§ 2º O subsídio dos Deputados Estaduais será fixado por lei de iniciativa da Assembléia Legislativa, na razão de , no máximo, setenta e
cinco por cento daquele estabelecido, em espécie, para os Deputados
Federais, observado o que dispõem os arts. 39, § 4º, 57, § 7º, 150, II,
153, III, e 153, § 2º, I."
"Art. 28 ......................................... .
§ 1º Perderá o mandato o Governador que assumir outro cargo ou
função na administração pública direta ou indireta, ressalvada a posse em
virtude de concurso público e observado o disposto no art. 38,I,IV e V.
§ 2º Os subsídios do Governador, do Vice-Governador e dos
Secretários de Estado serão fixados por lei de iniciativa da Assembléia
Legislativa, observado o que dispõem os arts. 37,XI, 39, § 4º, 150, II,
153, III, e 153, § 2º, I."
"Art. 29 ......................................... .
V - subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários
Municipais fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, observado
o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;
VI - subsídio dos Vereadores fixado por lei de inciativa da Câmara
Municipal, na razão de, no máximo, setenta e cinco por cento daquele
estabelecido, em espécie, para os Deputados Estaduais, observado o que
dispõem os arts. 39, § 4°, 57, § 7°, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;"
Art. 3º O caput, os incisos I, II, V, VII, X, XIII, XIV, XV, XVI,
XVII, XIX e o § 3° do art. 37 da Constituição Federal passam a vigorar
com a seguinte redação, acrescendo-se ao artigo os §§ 7º a 9º:
''Art. 3 7. A administração pública direta e indireta de qualquer dos
poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos
estrangeiros, na forma da lei;
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de
acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma
prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;
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V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais
mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção,
chefia e assessoramento;
VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica;
X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata
o§ 4º do aii. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão
geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;
XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e
empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos
membros de qualquer dos poderes da União, dos Estados, Distrito
Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos
demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens
pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio
mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal;
XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies
remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço
público;
XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público
não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores;
XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV
deste artigo e nos arts. 39, § 4°, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;
XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer
caso o disposto no inciso XI:
a) a de dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico;
c) a de dois cargos privativos de médico;
XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e
abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de econo-
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mia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público;
XIX - somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e
de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as
áreas de sua atuação;
§ 3º A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente:
I - as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em
geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e
a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços;
II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações
sobre atos de governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII;
III - a disciplina da representação contra o exercício negligente ou
abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública.
§ 7º A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de
cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o
acesso a informações privilegiadas.
§ 8º A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e
entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante
contrato, a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que
tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo a lei dispor sobre:
I - o prazo de duração do contrato;
II - os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos,
obrigações e responsabilidade dos dirigentes;
III - a remuneração do pessoal.
§ 9º O disposto no inciso XI aplica-se às empresas públicas e às
sociedades de economia mista, e suas subsidiárias, que receberem recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios para
pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral."
Art. 4º O caput do art. 38 da Constituição Federal passa a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e
fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições:"
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Art.5º O art. 39 da Constituição Federal passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.
§ 1º A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará:
I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira;
II - os requisitos para a investidura;
III - as peculiaridades dos cargos.
§ 2º A União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de
governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos,
constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, facultada, para isso, a celebração de convênios ou
contratos entre os entes federados.
§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto
no art. 7º, IV,VII, VIII, IX, XII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII,
e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão
quando a natureza do cargo o exigir.
§ 4º O membro de poder, o detentor de mandato eletivo, os
Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o
acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de
representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer
caso, o disposto no art. 37, X e XI.
§ 5º Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios poderá estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, XI.
§ 6º Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário publicarão
anualmente os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos.
§ 7º Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios disciplinará a aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia com despesas correntes em cada órgão, autarquia e
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fundação, para aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade
e produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive sob a forma de
adicional ou prêmio de produtividade.
§ 8º A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos termos do§ 4°."
Art. 6º O art. 41 da Constituição Federal passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso
público.
§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo:
I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado;
II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada
ampla defesa;
III - mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho,
na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.
§ 2º Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável,
será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro
cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao
tempo de serviço.
§ 3º Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor
estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao
tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.
§ 4º Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a
avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade."
Art. 7º O art 48 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido
do seguinte inciso XV:
"Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente
da República, não exigida esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52,
dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente
sobre:
XV - fixação do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal
Federal, por lei de iniciativa conjunta dos Presidente da República, da
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Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal
Federal, observado o que dispõem os arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e
153, § 2º, I."
Art. 8° Os incisos VII e VIII do art. 49 da Constituição Federal passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
VII - fixar idêntico subsídio para os Deputados Federais e os
Senadores, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II,
153, III, e 153, § 2º, I;
VIII - fixar os subsídios do Presidente e do Vice-Presidente da
República e dos Ministros de Estado, observado o que dispõem os arts.
37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;"
Art. 9º O inciso IV do art. 51 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados:
IV - dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação,
transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias;"
Art. 1O. O inciso XIII do art. 52 da Constituição Federal passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:
XIII - dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia,
criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções e
seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias;"
Art. 11. O § 7º do art. 57 da Constituição Federal passa a vigorar
com a seguinte redação:
''Art. 57 ......................................... .
§ 7º Na sessão legislativa extraordinária, o Congresso Nacional
somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocado, vedado o
pagamento de parcela indenizatória em valor superior ao do subsídio
mensal."
Art. 12. O parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal passa
a vigorar com a seguinte redação:
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''Art. 70 ......................................... .
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa tisica ou jurídica,
pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre
dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou
que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária."
Art. 13. O inciso V do art. 93, o inciso III do art. 95 e alínea b do
inciso II do art. 96 da Constituição Federal passam a vigorar com a
seguinte redação:
''Art. 93 ......................................... .
V - o subsídio dos Ministros dos Tribunais Superiores corresponderá a noventa e cinco por cento do subsídio mensal fixado para os
Ministros do Supremo Tribunal Federal, e os subsídios dos demais
magistrados serão fixados em lei e escalonados, em nível federal, e estadual, conforme as respectivas categorias da estrutura judiciária nacional,
não podendo a diferença entre uma e outra ser superior a dez por cento
ou inferior a cinco por cento, nem exceder a noventa e cinco por cento do
subsídio mensal dos Ministros dos Tribunais Superiores, obedecido, em
qualquer caso, o disposto nos arts. 37, XI, e 39, § 4º;"
"Art. 95. Os juízes gozam das seguintes garantias:
III - irredutibilidade de subsídio, ressalvado o disposto nos arts. 3 7,
X e XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III e 153, § 2º, I."
"Art. 96. Compete privativamente:
II - ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e aos
Tribunais de Justiça propor ao Poder Legislativo respectivo, observado o
disposto no art. 169:
b) a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxilares e dos juízes que lhes forem vinculados, bem como a
fixação do subsídio de seus membros e dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores, onde houver, ressalvado o disposto no art. 48, XV;"
Art. 14. O § 2º do art. 127 da Constituição Federal passa a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 127
§ 2° Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e
administrativa, podendo, observado o disposto no art. 169, propor ao
Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por concurso público de provas e títulos, a política
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remuneratória e os planos de carreira; a lei disporá sobre sua organização
e funcionamento."
Art. 15. A alínea c do inciso Ido § 5º do art. 128 da Constituição
Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
''Art. 128 ........................................ .
§ 5° Leis Complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é
facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas,
relativamente a seus membros:
I - as seguintes garantias:
c) irredutibilidade de subsídio, fixado na forma do art. 39, § 4º, e
ressalvado o disposto nos arts. 37, X e XI, 150, II, 153, III,§ 2º, I;"
Art. 16. A Seção II do Capítulo IV do Título IV da Constituição
Federal passa a denominar-se "DA ADVOCACIA PÚBLICA".
Art. 17. O art. 132 da Constituição Federal passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 132. Os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público
de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do
Brasil em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas.
Parágrafo único. Aos procuradores referidos neste artigo é assegurada estabilidade após três anos de efetivo exercício, mediante avaliação
de desempenho perante os órgãos próprios, após relatório circunstanciado das corregedorias."
Art. 18. O art. 135 da Constituição Federal passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 135. Os servidores integrantes das carreiras disciplinadas nas
Seções II e III deste Capítulo serão remunerados na forma do art. 3 9, §
4º."
Art. 19. O § 1º e seu inciso III e os §§ 2º e 3° do art. 144 da
Constituição Federal passam a vigorar com a seguinte redação, inserindo-se no artigo § 9º:
''Art. 144 ........................................ .
§ 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente,
organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a:
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III - exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras;
§ 2º A polícia rodoviária federal, órgão permanente, organizado e
mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da
lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais.
§ 9º A remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos
relacionados neste artigo será fixada na forma do§ 4º do art. 39."
Art. 20. O caput do art. 167 da Constituição Federal passa a vigorar
acrescido de inciso X, com a seguinte redação:
"Art. 167. São vedados:
X - a transferência voluntária de recursos e a concessão de empréstimos, inclusive por antecipação de receita, pelos Governos Federal e
Estaduais e suas instituições financeiras, para pagamento de despesas
com pessoal ativo, inativo e pensionista, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios."
Art. 21. O art. 169 da Constituição Federal passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os
limites estabelecidos em lei complementar.
§ 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura
de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer
título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser
feitas:
I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às
projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;
II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia
mista.
§ 2º Decorrido o prazo estabelecido na lei complementar referida
neste artigo para a adaptação aos parâmetros ali previstos, serão imediatamente suspensos todos os repasses de verbas federais ou estaduais aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios que não observarem os
referidos limites.
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§ 3º Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste
artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida no caput, a
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adotarão as seguintes providências:
I - redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos
em comissão e funções de confiança;
II - exoneração dos servidores não estáveis.
§ 4º Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não
forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei
complementar referida neste artigo, o servidor estável poderá perder o
cargo, desde que ato normativo motivado de cada um dos Poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto
da redução de pessoal
§ 5º O servidor que perder o cargo na forma do parágrafo anterior
fará jus a indenização correspondente a um mês de remuneração por ano
de serviço.
§ 6º O cargo objeto da redução prevista nos parágrafos anteriores
será considerado extinto, vedada a criação de cargo, emprego ou função
com atribuições iguais ou assemelhadas pelo prazo de quatro anos.
§ 7º Lei federal disporá sobre as normas gerais a serem obedecidas
na efetivação do disposto no § 4º."
Art. 22. O § 1º do art. 173 da Constituição Federal passa a vigorar
com a seguinte redação:
''Art. 173 ........................................ .
§ 1º A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da
sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre:
I - sua função social e formas de fiscalização pelo Estado e pela
sociedade;
II - a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas,
inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas
e tributários;
III - licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados os princípios da administração pública;
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IV - a constituição e o funcionamento dos conselhos de administração e fiscal, com a participação de acionistas minoritários;
V - os mandatos, a avaliação de desempenho e a responsabilidade
dos administradores."
Art. 23. O inciso V do art. 206 da Constituição Federal passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
V - valorização dos profissionais do ensino, garantidos, na forma da
lei, planos de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos;
Art. 24. O art. 241 da Constituição Federal passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de
cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de
serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos,
serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos."
Art. 25. Até a instituição do fundo a que se refere o inciso XIV do
art. 21 da Constituição Federal, compete à União manter os atuais compromissos financeiros com a prestação de serviços públicos do Distrito
Federal.
Art. 26. No prazo de dois anos da promulgação desta Emenda, as
entidades da administração indireta terão seus estatutos revistos quanto à
respectiva natureza jurídica, tendo em conta a finalidade e as competências efetivamente executadas.
Art. 27. O Congresso Nacional, dentro de cento e vinte dias da promulgação desta Emenda, elaborará lei de defesa do usuário de serviços
públicos.
Art. 28. É assegurado o prazo de dois anos de efetivo exercício para
aquisição da estabilidade aos atuais servidores em estágio probatório,
sem prejuízo da avaliação a que se refere o § 4º do art. 41 da
Constituição Federal.
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Art. 29. Os subsídios, vencimentos, remuneração, proventos da aposentadoria e pensões e quaisquer outras espécies remuneratórias adequarse-ão, a partir da promulgação desta Emenda, aos limites decorrentes da
Constituição Federal, não se admitindo a percepção de excesso a qualquer título.
Art. 30. O projeto de lei complementar a que se refere o art. 163 da
Constituição Federal será apresentado pelo Poder Executivo ao
Congresso Nacional no prazo máximo de cento e oitenta dias da promulgação desta Emenda.
Art. 31. Os servidores públicos federais da administração direta e
indireta, os servidores municipais e os integrantes da carreira policial
militar dos ex-Territórios Federais do Amapá e de Roraima, que comprovadamente encontravam-se no exercício regular de suas funções prestando serviços 'aqueles ex-Territórios na data em que foram transfom1ados
em Estados; os policiais militares que tenham sido admitidos por força
de lei federal, custeados pela União; e, ainda, os servidores civis nesses
Estados com vínculo funcional já reconhecido pela União, constituirão
quadro em extinção da administração federal, assegurados os direitos e
vantagens inerentes aos seus servidores, vedado o pagamento, a qualquer
título, de diferenças remuneratórias.
§ 1º Os servidores da carreira policial militar continuarão prestando
serviços aos respectivos Estados, na condição de cedidos, submetidos às
disposições legais e regulamentares a que estão sujeitas as corporações
das respectivas Polícias Militares, observadas as atribuições de função
compatíveis com seu grau hierárquico.
§ 2° Os servidores civis continuarão prestando serviços aos respectivos Estados, na condição de cedidos, até seu aproveitamento em órgão
da administração federal.
Art .32. A Constituição Federal passa a vigorar acrescida do seguinte artigo:
''Art. 24 7. As leis previstas no inciso III do § 1º do art 41 e no § 7°
do art 169 estabelecerão critérios e garantias especiais para a perda do
cargo pelo servidor público estável que, em decorrência das atribuições
de seu cargo efetivo, desenvolva atividades exclusivas de Estado.
Parágrafo único. Na hipótese de insuficiência de desempenho, a
perda do cargo somente ocorrerá mediante processo administrativo em
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que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa."
Art. 3 3. Consideram-se servidores não estáveis, para os fins do art.
169, § 3°, II, da Constituição Federal aqueles admitidos na administração
direta, autárquica e fundacional sem concurso público de provas ou de
provas e títulos após o dia 5 de outubro de 1983.
Art. 34. Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua
promulgação.
Brasília, 4 de junho de 1998
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XI. JURISPRUDÊNCIA
a. PODER JUDICIÁRIO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
ACÓRDÃO
AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 1.547-8 SÃO PAULO.
RELATOR:
MIN. CARLOS VELLOSO
AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE
POLÍCIA
DO BRASIL - ADEPOL/BRASIL
ADVOGADOS: ALDIR GUIMARÃES PASSARINHO E
OUTROS
ADVOGADA: FERNANDA GUIMARÃES HERNANDEZ
AGRAVADO: ÓRGÃO ESPECIAL DO COLÉGIO DE PROCU
RADORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: ADEPOL: ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS
DE POLÍCIA DO BRASIL: ILEGITIMIDADE.

I. - ADEPOL: ilegitimidade ativa, para a propositura de ação direta
de inconstitucionalidade, por ser uma associação de associações,
Precedentes do STF: ADlns 23-SP, 1.159-AP e 1.138-RJ.
II - ADin não conhecida.
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ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, na conformidade da ata
do julgamento e das notas taquigráficas, por maioria de votos, resolvendo questão de ordem suscitada pelo Relator, não conhecer da ação direta, por ausência de legitimidade ativa ad causam da Associação dos
Delegados de Polícia do Brasil - ADEPOL, vencidos os Ministros Marco
Aurélio, Sepúlveda Pertence e Néri da Silveira, que dela conheciam, e,
por unanimidade, julgar prejudicada a apreciação do recurso de agravo.
Votou o Presidente. Ausentes, justificadamente, o Ministro Nelson
Jobim, e, neste julgamento, o Ministro Ilmar Galvão.
Brasília, 06 de maio de 1998.
CELSO DE MELLO - PRESIDENTE
CARLOS VELLOSO - RELATOR
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO CARLOS VELLOSO:
Inconformada com o despacho que negou seguimento à ação
direta de inconstitucionalidade, aforada contra o Ato Normativo nº
098/96, do Órgão Especial do Colégio de Procuradores do Ministério
Público do Estado de São Paulo, a ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS
DE POLÍCIA DO BRASIL - ADEPOL interpõe agravo regimental.
Sustenta, em síntese:
a) tem sido reconhecida, por esta Suprema Corte, a inconstitucionalidade de ato normativo, em casos em que não regulamenta a lei, mas
está em confronto direto com a Constituição Federal, quanto ao princípio
da reserva legal;
b) assim como existe decreto autônomo que, por não regulamentar
uma lei, pode ser examinado em ação direta, também podem existir dis-
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posições de natureza autônoma que, embora constem de um decreto
regulamentador, são passíveis de serem examinadas diretamente em face
da Constituição Federal;
c) esse tem sido o entendimento do Supremo Tribunal, manifestado
nas ADins nº 309-DF, Relator Ministro Sydney Sanches; nºs 519-DF, e
708-DF, ambas tendo como Relator Ministro Moreira Alves;
d) no caso presente, houve usurpação de competência legislativa, ao
ser subtraída atribuição específica do Congresso Nacional, pelo ato
impugnado, ao dispor sobre norma de direito processual penal, violando
o art. 22, I, da Constituição Federal;
e) o ato atacado não pode ser classificado como interna corporis,
porque extrapolou os limites da própria lei regulamentada, instituindo
outras medidas de controle externo, não previstas, dessa forma afrontando diretamente a Constituição Federal;
f) tanto isso é verdade que, nas informações, acolhidas pelo r. despacho agravado, ficou consignado que a lei complementar estadual
enuncia as medidas de controle externo em rol exemplificativo, assim
facultando a edição de outras medidas, tanto administrativas como judiciais, diversas daquelas já impostas por outras leis;
g) o inciso lV, do art. 2º, e o art. 10, do Ato Normativo nº 98/96,
impõem à autoridade policial a obrigação de comunicar ao Ministério
Público a prisão de qualquer pessoa, sem prejuízo da comunicação devida ao Poder Judiciário. Ora, a Constituição Federal, em seu art. 5°, inc.
LXII, determina a comunicação tão-somente "ao juiz competente e à
família do preso ou à pessoa por ele indicada";
h) no art. 26, c/c os incisos IV, V e VIII do art. 2º, e no parágrafo
único do art. 24, infine, do Ato Normativo, criou o MP forma particular
de inquérito, que extrapola os limites legais e constitucionais, assim violando o§ 4º do art. 144 da CF/88;
i) nas funções institucionais do Ministério Público, elencadas no art.
129, da CF/88, não está incluída a competência para a instauração de
inquérito policial, compete-lhe, isto sim, requerer a instauração, mas não
conduzi-lo;
j) "as disposições do Ato Normativo 98/96, em especial os artigos
16 e 17, subtraíram a competência do legislador, pois fixaram regras próprias do Processo Penal. Ora, a extrapolação da competência do
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Requerido é patente, haja vista que a Constituição Federal vigente reserva à União a competência privativa para legislar sobre direito processual,
conforme se extrai do artigo 22, inciso I."
Configurado o ato impugnado como autônomo, a agravante pede
reconsideração do despacho agravado, ou seu encaminhamento ao
Plenário desta Suprema Corte, para ser concedida a medida cautelar pleiteada na inicial da ação direta, para que seja determinada a suspensão da
eficácia dos dispositivos daquele ato, inquinados de inconstitucionais.
É o relatório.

VOTO
O Sr. Ministro CARLOS VELLOSO ( Relator):
Examino, preliminarmente, em questão de ordem, a legitimidade
ativa da autora, Associação dos Delegados de Polícia do Brasil - ADEPOL.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADin 23-SP, em
02.04.98, decidiu no sentido de que a Associação dos Delegados de
Polícia do Brasil - ADEPOL - não tem legitimidade para propor ação
direta de inconstitucionalidade, por ser uma associação de associações.
Posteriormente, no julgamento das ADins nºs 1.159 -AP e 1.138RJ, relatadas pelo Ministro Ilmar Galvão, o Supremo Tribunal Federal
reiterou o entendimento (Plenário, 29.04.98), acentuando que essa ilegitimidade perdura mesmo após a modificação dos Estatutos da ADEPOL.
Assim posta a questão, preliminarmente, em questão de ordem, dou
pela ilegitimidade ativa da autora, ADEPOL, e não conheço da ação.
Julgo prejudicado o agravo regimental.
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b. PODER JUDICIÁRIO

4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO Nº 42/98
VISTOS

Ozório Geraldo Neto move a presente demanda, precedida de cautelar preparatória, em face da Fazenda do Estado de São Paulo, alegando
que foi aprovado em diversas fases do concurso para ingresso à carreira
de soldado da Polícia Militar. Todavia, prestes a ser convocado para iniciar o curso de formação de soldado PM, recebeu convocação para comparecer ao setor de investigação social. Foi excluído do concurso, apenas
porque deixou de indicar ter sido indiciado em inquérito policial, já
arquivado há tempos. Sustenta inexistir motivo para a reprovação, e sua
pretensa "má formação moral" não pode ser estabelecida apenas com
vista a esse fato. Pede seja anulado o ato. Foi deferida a liminar para que
o autor passasse a freqüentar o curso de formação, posteriormente cassada em julgamento do agravo interposto contra essa decisão.
Citada, a ré apresenta tempestiva resposta, sustentando que o autor
não preenche os requisitos de conduta ilibada e idoneidade, o que se
constata pela falsidade da informação. Aduz, mais, ser esse ato discricionário, não competindo ao Poder Judiciário intervenção a respeito.
O autor pretende produzir provas a respeito do contido no inquérito
e dos motivos de seu arquivamento.
é o relatório.
Passo a fundamentar.
Desnecessária a produção das provas postuladas, impõe-se o julgamento no estado do processo, é que o ato deve ser apreciado com os
motivos nele expostos, isto é, deve ser determinado apenas se foram suficientes para a prática do ato. E esses motivos foram dois, que se podem
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resumir a um só: ter o autor deixado de declarar fato que efetivamente
ocorreu.
Em primeiro lugar, contudo, deve ser afastada a alegação feita na
resposta, de possuir o ato impugnado natureza discricionária e, por isso,
ser ele forro ao controle jurisdicional. Fundamento suficiente para isso
nos dá Maria Sylvia Zanella Di Pietro:
"Em outras hipóteses, o regramento não atinge todos os aspectos
da atuação administrativa; a lei deixa certa margem de liberdade de
decisão diante do caso concreto, de tal modo que a autoridade poderá
optar por uma dentre várias soluções possíveis, todas válidas perante o
direito. Nesses casos, o poder da Administração é discricionário, porque
a adoção de uma ou outra solução é feita segundo critérios de oportunidade, conveniência, justiça, equidade, próprios da autoridade, porque
não definidos pelo legislador. Mesmo aí, entretanto, o poder de ação
administrativa, embora discricionário não é totalmente livre, porque,
sob alguns aspectos, em especial a competência, a forma e a finalidade,
a lei impõe limitações. Daí porque se diz que a discricionariedade implica liberdade de atuação nos limites traçados pela lei; se a Administração
ultrapassa esses limites, a sua decisão passa a ser arbitrária, ou seja,
contrária à lei" (Direito Administrativo, Atlas, São Paulo, 8ª ed., p.
176).
No caso em exame, a norma aplicável, mencionada pela autoridade
em suas informações, é daquelas que possibilita a discricionariedade
quanto aos motivos do ato, utilizando conceitos indeterminados. Mesmo
isso, no entanto, não significa que pode haver absoluta imunidade de
controle jurisdicional; ao contrário, importa verificar se o ato foi praticado de forma necessária e ainda se presentes os motivos expostos
como fundamento para a prática do ato.
Entendeu a autoridade coatora que o autor não possui idoneidade
ou conduta ilibada, em decorrência dos fatos que expõe.
Essa valoração, é certo, é discricionária. Contudo, limites existem
a esse atuar, contidos, principalmente, nos princípios que informam a
atividade administrativa. No caso em exame, merece referência o princípio da razoabilidade, a respeito do qual são inevitáveis algumas referências doutrinárias, a fim de determinar seu conceito, âmbito de aplicação
e características.
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Segundo ensina Maria Sylvia Zanella Di Pietro, o princípio da
razoabilidade, previsto no artigo 111 da Constituição do Estado, é limite imposto ao legislador e ao administrado, devendo ser por ambos
observado. Prossegue, dizendo que em princípio a irrazoabilidade
"corresponde à falta de proporcionalidade, de correlação ou de adequação entre os meios e os fins, diante dos fatos (motivos) ensejadores
da decisão administrativa". Prossegue, citando exemplos de falta de
proporcionalidade, de razoabilidade ou de adequação, concluindo que
no exame do caso concreto muitas vezes a discrição conferida ao legislador deixa de existir, pela redução das opções abertas ao arbítrio do
administrador (Discricionariedade administrativa na constituição de
1998, Atlas, São Paulo, 1991, pp. 146/151. O trecho transcrito está na
p. 147).
Ora, o autor deixou de dizer, quando indagado expressamente a respeito (vide o questionário juntado com a contestação, especialmente o
item 30, a fls. 77), que fora envolvido em inquérito policial. Como agravante, confira-se as advertências iniciais ao questionário, dentre as quais
se destacam aquelas em que é conferido ao candidato prazo de alguns
dias para o preenchimento, a advertência de que não serão aceitas falhas,
propositais ou não, e aquela de que "DECLARAÇÕES FALSAS OU

OMISSÕES ACARRETARÃO O CANCELAMENTO DE SEUS
EXAMES OU SUA EXCLUSÃO SUMÁRIA DA POLÍCIA MILITAR" (assim mesmo, em fonte alta - fls. 72).
O autor, no entanto, mentiu.
Mentiu e procura justificar o fato, injustificável, dizendo que o
.inquérito fora instaurado por motivos de somenos importância.
Pode até ter sido. Pode ter sido até injusta a instauração.
E daí?
O autor, ainda assim, mentiu.
Mentiu por medo de que o inquérito, ainda que injusto, poderia prejudicá-lo? Ou porque o inquérito fora instaurado injustamente? Pouco
importa, de vez que o motivo do ato não é a existência do inquérito, mas
a falsidade das informações.
Seria o ato desarrazoado? Não. As conseqüências da falsidade das
informações deviam, mesmo, ser severas, duras. Pretendia o autor
ingressar nas fileiras da polícia militar, submeter-se a disciplina rígida,
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obter treinamento de trabalho em equipe, no qual um dos elementos
depende do outro, tendo que nele confiar.
Confiança, nesse cargo, é tão importante que até consta do lema da
Polícia Militar paulista, Fides et constantia. Fidelidade e constância. Da
fidelidade e da constância, a toda evidência, decorre a confiança. Sem
ela, quebrada ainda nas preliminares da carreira, impossível o exercício
do cargo. Dessa forma, o ato não se mostra excessivo, desconectado da
relevância dos motivos, ou inadequado. Pelo contrário, perfeito o ato praticado, em função do motivo que o ensejou.
Pelo exposto, e pelo mais que dos autos consta, decido, para julgar
improcedente o pedido. Pela sucumbência, arcará o autor com o pagamento das custas e despesas processuais comprovadas e com os honorários advocatícios do patrono da ré, que fixo em R$ 500,00, nos termos
do artigo 20, § 4º, do CPC.
P.R.I.
São Paulo, 25 de novembro de 1998.
Fernão Borba Franco - Juiz de Direito
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