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1. CONSIDERA~OESINICIAIS
I

I

I
I
I

Na Enciclica "Divini Redemptoris" - escrevi anteriormente - , Pio
XI assentou que "A sociedade fez-se para o homem e n5o o homem para
a sociedade". Em outras palavras, como observou Monsenhor Guerry 2,
Arcebispo de Cambrai, "segundo a doutrina social da igreja, a sociedade
esti ao servigo da pessoa humana para respeitara sua dignidade, permitirIhe atingir o seu fim e conseguir o seu completo desenvolvimento humano", salientando, em seguida, que a mixima de Pio XI C audaciosa, mas
ela "niio quer dizer que a sociedade se encontre subordinada 2i utilidade
egoistica do individuo, quer antes dizer, porCm, que o homem C um ser
social por natureza e s6 em sociedade pode aperfeigoar as suas faculda-

I

Roteiro sobre o tema para palestl-a de abertura do "Curso de Direitos Hurnanos", organizado pela Escola Paulista da Magistratura. SBo Paulo, Auditbrio do Gabinete Unificado dos Deserr~bargadores,16 de nutubro de 2000
i
LAZZARINI, Alvaro. Estudos de Direito Administralivo, 2" ed., 1999, Editora Revista
dos Tribunais, Siio Paulo, p. 18 1 - 182
2
GUERRY, Monsenhor. A Doutrina Social Igreja, Livraria Sampedro Ed., Lisboa,
Portugal, p. 55-56
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des, graqas 5 proteqrio que esta diliggncia para a sua vida fisica, intelectual, moral, familiar e social. Por outras palavras - continuou Monsenhor
Guerry - , o homem t uma pessoa humana que realizari a sua plena autonomia na sua uniao com os outros e na sua colaboraqrio com os restantes
membros da sociedade". 0 homem tem a sua dignidade, porque, antes de
tudo foi criado i imagem e semelhanqa de Deus, como salientado na Biblia, na passagem da CriaqBo (Genesis, I, 27). Dai poi- que Pio XI disse
ser o homem responsivel pelos seus atos e destino, capaz de governar-se
por si mesmo, encontrando ai a sua mais alta dignidade 3 . Portm - como
registrei - , ao que se verifica e o aponta Monsenhor Guerry, "o homem
modern0 pretende abster-se de Deus. Repudia o principio divino da sua
dignidade. Para ele o valor supremo j i nrio 6 Deus, mas o homem. 0 resultado 6 o 'drama do humanism0 ateu', cuja hist6ria foi escrita em trechos expressivos. 'Estamos atualmente preocupados em verificar experimentalmente que, onde niio existe Deus, nrio existe homem tambkm ( ...
) De fato - insistiu Monsenhor Guerry - , j i nrio h i homem porque Ji
nrio h i nada que seja superior ao homem". Mas - e assim ponderei - , "6
do homem em sociedade que devemos tratar. Pio XI1 jB dissera que, para
os homens, 6 'exighcia legitima o serem considerados e tratados, nBo
como objetos mas como sujeitos da vida social, especialmente no Estado
e na economia national"' '.

2. CIDADANIA
Adverte Milena Petters ~ e l que
o ~"A cidadania tem sido um dos
temas mais freqiientes da ret6rica politica e do discurso das ciencias sociais no Brasil. A ampliaqrio do debate, no entanto, nBo trouxe univocidade ao termo. Contrariamente, quanto mais se fala em cidadania, tanto
maior torna-se a ambigiiidade da expressrio. J i advertia Hegel, 'a maneira
mais comum de iludir-se a si mesmo e de iludir os outros consiste eln

' P I 0 XII, apud Monserrhor Guerry, ob. cit., p. 57

4

GUERRY, Monsenhor. Obra cit., p. 59
P I 0 XII, apud Monserrhos Guerry, Obra cit., 76
MELO, Milena Pettel-s, et alii. Cidadania: Subsidies Te6ricos para uma Nova Praxis,
"Direitos Humanos como Educa~Bopara a Justiqa", Organizador: Reinaldo Pereira e
Silva, Editora Ltr, SHo Paulo, 1998, p. 77 e seguintes
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supor no conhecer algo j i conhecido e deixi-lo como tal'. A reflex20
com vistas a uma nova praxis pressup6e a elucidaqiio dos conceitos abarcados pel0 conceito de cidadania, por isso, para que n2o se torne deste
conceito como de todo conhecido e a sua discuss20 como pronta e pacifica, C que se passa ao seu enfrentamento".
Temos, assim, de lembrar que o homem em sociedade deve ser
7
considerado um cidudzo, ou seja, na liqiio de Juan Blasco Quintana ,
aquele que "6 o natural ou morador de uma cidade, o habitante das cidades antigas ou Estados modernos, que C sujeito de direitos politicos e que
ao exerc&los intervkm no govern0 do pais. 0 fato de ser cidadiio propicia a cidadania, que k a condiqiio juridica que podem ostentar as pessoas
fisicas e morais, e que, por expressar o vinculo entre o Estado e seus
membros, implica, de um lado, submissiio ii autoridade, e, de outro, o
exercicio de direito. 0 cidad3o C membro ativo de uma sociedade politica
independente. A cidadania se diferencia da nacionalidade porque esta sup6e a mera qualidade de pertencer a uma naqiio, enquanto que o conceito
de cidadania pressup6e a condiq2o de ser membro ativo do Estado para
tomar parte em suas funqaes. A nacionalidade k um fato natural, e a cidadania obedece a uma espkcie de contrato. ( ... ) A cidadania C portanto
uma qualidade e um direito do cidadiio que, como tal, possui a condi~2o
juridica que ostentam as pessoas individuais ou coletivas com relaqiio ao
Estado a que pertencem, e que importa em submiss30 A autoridade e As
leis vigentes e no livre exercicio de certos direitos. 0 s meios de adquirir
a cidadania variam de pais a pais e exigem requisitos diversos, de acordo
com as legislaq6es nacionais. ( ... ) Hoje - prossegue Juan Blasco Quintana - os autores discutem se o estudo do cidadiio como tal C problema de
direito pilblico ou privado. Niio h i diivida de que as instituiqaes que tt2m
cariter marcadamente piiblico transcendem tambCm a ordem particular; e
ao contririo, qualquer quest20 que se realize no Bmbito do direito privado
acaba repercutindo na ordem geral e social; donde a dificuldade de se separar claramente as duas ordens. ( ... ) A condi~2ode cidadiio - conclui
Juan Blasco Quintana - confere portanto ao individuo urn status particular no sistema s6cio-politico".
7

QUINTANA, Juan Blasco. Dicionirio de Cizncias Sociais, Coordenat;Bo Geral de Benedicto Silva, Editora da Fundat;iio Getdio Vargas, Rio de Janeiro, 1986, verbete "Cidadso", p. 177
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A cidadania pode ser, assim, definida "como o estatuto oriundo do
relacionamento existente entre uma pessoa natural e uma sociedade politics, conhecida como o Estado, pelo qua1 a pessoa deve a este obediencia
8
e a sociedade Ihe deve proteqiio". Esta a liqiio de Oscar Svarlien , que,
em seguida, acrescenta que "Cidadania niio deve ser confundida corn
domicilio, nem cidadiio com habitante. 0 individuo pode ser cidadiio de
um estado sem ser habitante do mesmo , ou pode ser habitante sem ser
cidadiio", embora "Em ciencia politica e em sociologia, o termo cidadania t usado num sentido um pouco mais amplo".
Bern por isso, cuidando do estado atual da quest20 do direito dos
cidadiios aos serviqos pdblicos, por exemplo, Eduardo Garcia de Enterria
e Tomb-Ramdn Fernandez ensinam que "Em uma primeira aproximaq2o ao tema, cujo escasso tratamento na doutrina traditional jA em si
mesmo suficientemente expressivo, C ficil constatar que todo ele aparece
dominado por umas idtias prCvias em extremo, simples. Como j i vimos continuam 0s festejados mestres espanh6is - , os textos constitucionais
niio silo parcos em declaraqdes relativas a prestaqdes administrativas aos
cidadiios, portm, tais declaraqdes costumam carecer da precis80 necessiria para servir de base para um compromisso efetivo, possibilitando uma
atitude de exigencia do cidadiio frente h Administraqiio. No plano constitucional ( ... ) niio se definem, pois, nem obrigaqbes propriamente tais
dos entes pdblicos, nem direitos subjetivos do cidad2o corn relaqiio a tais
prestaqbes, sen20 'determinaqbes de fins do Estado', pr6prias do Estado
Social de Direito".
Lavrando uma "Teoria Geral dos Procedimentos de Exercicio da
Cidadania perante a Administraqiio P~iblica", Jost Alfredo de Oliveira
Baracho 1 0, ilustre Professor de Minas Gerais, salientou que "A conwp~ n " onzoderna de cidadafzia tem provocado diversos estudos que procu---

-

X

SVARLIEN. Oscar. DicionBrio de Ciencias Sociais, Coordenaqiio Geral de Bcnedicto
Silva, Editora da Fundac;Zo Getulio Vargas, Rio de Janeiro, 1986, verbete "Cidadania",
p. 177
G A R C ~ ADE ENTERRIA, Eduardo, c FERNANDEZ, Tomhs-Ram6n. Curso de Direito Administrative, traduqiio de Arnaldo Setti e colahorac;50 de Alrnudena Marin Ltipez e Elaine Alves Rodrigues, Editora Revista dos Tribunais, S5o Paulo, I" ed., 1991, p.
789 e seguintes
10
OLIVEIRA BARACHO, Jos6 Alt'redo de. Teoria dos Procedimentos de Exercicio da
Cidadania perante a Administray50 Pliblica, "RBEP", Belo Horizonte, Separata do n.
85, 1997, p. 7
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ram examinar atualmente, o seu contebdo. Este entendimento esti ligado
i s diversas formas de participaqiio politica e tambCm na prdpria Administraqiio Pdblica. Constituiqdes como a da Espanha e da Itilia t$m-se
dedicado As instituiqdes participativas. As teorias constitucionais clhssicas, ao lado da teoria,jusadr~zinistr~itivista,
tem sido examinadas frente i s
mudanqas sociais e institucionais dos tempos de hoje. 0 controle da atividade administrativa pel0 cidadiio pode operar-se por diversos instrumentos pdblicos, que percorrem virias instiincias decisdrias".
No Brasil, digo eu, por exemplo, h i preocupaqiio da defesa da cidadania quando, cuidando dos usuirios de serviqos pdblicos, o Cddigo de
Defesa do Consumidor, Lei Federal n. 8.078, de 1 1 de setembro de 1990,
no seu artigo 22, caput e seu parhgrafo iinico, respectivamente, estabeleceu que " 0 s drgiios pbblicos, por si ou suas empresas, concessionirias,
permissionirias ou sob qualquer forma de empreendimento, siio obrigados a fornecer serviqos adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, continuos", certo que "Nos casos de descumprimento, total ou
parcial, das obrigaqdes referidas neste artigo, seriio as pessoas juridicas
compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista
neste C6digo" I . Devemos, bem por isso, reconhecer um direito pbblico
subjetivo do cidadiio aos serviqos pdblicos, mesmo porque numa sociedade livre, h i de estar garantida a conviv$ncia pacifica de todos os cidadiios, de tal mod0 que o exercicio dos direitos de cada um niio se transforme em abuso e niio ofenda, niio impeqa e niio perturbe o exercicio dos
direitos alheios.
A busca do bem comum, tenho presente, 6 missgo primordial do
Estado e de ningukm mais do que o Estado, porque para tal mister ele se
constituiu, a fim de, atravCs de uma legislaqiio adequada, inslituiqBes e
serviqos capazes de controlar, ajudar e regular as atividades privadas e
individuais da vida nacional, possa cumprir a sua precipua miss20 de
tudo fazer para convergir 2 realizaqiio dos ideais do bem cornum, na plena realizaqiio da cidadania.
Dai poder ser afirmado que a seguranqa das pessoas e dos bens C o
elemento bisico das condiqdes universais, fator absolutamente indispen-

'

1

I
I

" Sobrc SERVICOS P ~ ~ B L I C ONAS
S RELACOES DE CONSUMO, conferir nossa
monografia publicada na Revista "A F o r p Policial", orgiio de informaqiio da Policia
Militar do Estado dc SBo Paulo, Imprensa Oficial do Estado de SBo Paulo, SBo Paulo,
Ano 1998, abrilhaioljunho, n. 18, p. 05- 14
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sivel para o natural desenvolvimento da personalidade humana, conio
decorre do artigo 12 da bicenteniria "Declaraq20 dos Direitos do Homem
e do Cidadiio", como ainda da verdadeira "cliusula pktrea" contida no
artigo 5", caput, da Constituiq20 Federal de 1988, que imp6e a inviolabilidade do direito i vida, i liberdade, 2 seguranqa e i propriedade nas
condiq6es que explicita nos seus incisos que cuidam "Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos".
"A democracia - afirma Josk Alfredo de Oliveira Baracho " - implica a participaqiio dos cidadiios, niio apenas nos neg6cios pGblicos, mas
na realizaqiio de todos os direitos e garantias consagrados na ConstituiqBo
e nos diversos segmentos do ordenamento juridico global. 0 direito
constitutional modern0 inclui a garantia dos direitos fundamentais, que
se efetiva por meio de aq6es constitucionais tipicas, que se concretizam,
tambkm, por intermkdio das aqaes, processes e procedimentos que tornam possivel a participaqiio da cidadania, em seus diversos aspectos e
conseqii2ncias. A completa proteqiio da cidadania depende de priticas
institucionais, constitucionais, juridicas, processuais e politicas, que protegem o ser humano nas mais variadas situaq6es e posiq6es."
Observo, contudo, com Vera Regina Pereira de ~ n d r a d e ' ~ ,
"Na perspectiva em que se insere, o saber juridico tem esgotada sua
operacionalidade e possibilidades de eficicia no encaminhamento da
problemAtica da cidadania e de suas formas emergentes de positivaqiio;
ou seja, torna-se impotente para operar uma efetiva funq2o social, capal;
de contribuir no repensar da cidadania e de suas passagens potenciais do
instituinte ou do instituido. Dessa forma, no context0 estrutural de crise,
por que passa tambkm a cultura juridica dominante, o discurso juridico
da cidadania k um discurso em crise: 'A crise consiste precisamente no
fato de que o velho esti morrendo e o novo nBo pode nascer; neste interregno, surge uma grande variedade de sintomas m6rbidos7.( ... ) Parece
entiio fundamental reivindicar simultaneamente uma nova diretriz cientifica e politica para o saber juridico atravks da constituiqiio de urna nova
teoria juridica que, suplantando o nivel puramente te6ric0, articule teoria
e prixis, (conhecimento e realidade), mediante uma postura dialktica so-

'*

OLIVEIRA BARACHO, Jos6 Alfredo de. Teoria Geral da Cidadania, Editora Saraiva, S5o Paulo, p. 63
l 3 PEREIRA DE ANDRADE, Vera Regina. CIDADANIA: Do Direito aos Direitos
Humanos, Editora Acad&mica,SZo Paujlo, 1993: p. 136
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bre o Direito, a partir de seu pr6prio interior: as relaqbes de forqa na sociedade. No mesmo movimento, parece ser fundamental promover-se o
diilogo do saber juridico com os demais saberes, de forma a superar a
clausura monol6gica a que o condenam o positivismo e o liberalismo.
Uma teoria critica das relaqdes sociais, que promova a articulaq20 das
complexas relaqbes teoria/prixis, parece ser uma possibilidade de supera
cgo das construqdes dogmiticas, mantenedoras do status que C um caminho para a construqiio de um saber juridico comprometido com a transforma520 democritica da sociedade e o encaminhamento de efetivas soluqdes para os problemas nacionais dentre os quais a cidadania ocupa
destacado lugar".
Falar, portanto, em cidadania, como sustenta Milena Petters Melo
l4 , "6 reafirmar o direito pela plena realizaq20 do individuo, do cidad20,
dos entes coletivos e de sua emancipaqgo nos espaqos definidos no interior da sociedade. 0 s conceitos de cidadania, democracia e direitos humanos est2o intimamente ligados, um remete ao outro, seus conte~dos
interpenetram-se: a cidadania n2o C constativel sem a realizaqiio dos Direitos Humanos, da mesma forma que os Direitos Humanos n2o se concretizam sem o exercicio da democracia", raz2o de poder-se "afirmar,
portanto, que a realizaqio plena dos direitos de cidadania envolve o exercicio efetivo e amplo dos direitos humanos, nacional e internacionalmente assegurados. No iimbito do direito constitutional positivo, a cidadania, em sua forma integral, pressupGe o exercieio de todos os direitos
fundamentais e garantias que caracterizam o Estado Democritico de Direito", observado que a express20 "direitos fundamentais", no seu estudo
em exame, "6 utilizada para designar os direitos hurnanos positivados,
institucionalizados, que encontraram reconhecimento no direito positivo
dos Estados".

3. DIREITOS HUMANOS FUNDAMENTAIS
Locuqiio desgastada pelo seu mau uso, com fins politicoideol6gicos, normalmente associados h proteqiio de marginais em detrimento h proteqiio das suas vitimas e dos Encarregados da Aplicaq2o da

l4

MELO, Milena Petters, et alii. Obra e ed. cits., p. 79 e 8 1
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Lei, os denominados "Direitos Humanos", ao contririo, ti2m significado
que transcende a tudo isto, sendo oportuno, desde logo, trazer 2 colaqio a
posiqio de Alexandre de ~ o r a e s "no sentido de que "0 conjunto institucionalizado de direitos e garantias do ser humano que tem por finalidade
bisica o respeito 2 sua dignidade, por meio de sua protegiio contra o arbitrio do poder estatal e o estabelecimento de condigdes minimas de vida
e desenvolvimento da persoqalidade humana pode ser definido como direitos humanos fundamentais".
Christophe Swinarski, em sua obra "Direito Internacional Humanitirio" 16, lembra que " 0 s Direitos Humanos, como se sabe, como ramo
aut8nomo do Direito Internacional P6blico com seus pr6prios instrumentos, seus pr6prios 6rg5os e seus pr6prios procedimentos de aplicagiio,
nasceram na normativa internacional a partir da Carta das Naqdes Unidas
de 1945. 0 seu primeiro catilogo met6dico 6 enunciado na Declaragiio
Universal dos Direitos do Homem em 1948", havendo, porkm, um diferencial entre o que se denomina de "Direitos Humanos" e o que se denomina de "Direito Internacional Humanitirio", porque "0 Direito International Humanitirio C um direito de exceg80, de urghcia, que intervkm
em caso de ruptura da ordem juridica internacional (e quando interno no
caso do conflito n8o-internacional), enquanto os Direitos Humanos - embora alguns deles sejam inderrogiveis em qualquer circunstdncia - aplicam-se, principalmente, em tempos de paz". 0 citado autor, aliis, j i tinha
anotado que "Na primeira kpoca da coexist6ncia do 'novo' direito dos
Direitos Humanos com o 'velho' Direito Humanitirio encontram-se algumas controvCrsias sobre a localizagio respectiva de ambos os ramos no
direito internacional, assim como sobre suas inter-1-elagdes. 0 s Direitos
Humanos apareciam como o sistema representativo, por excelencia, das
novas idkias da coinunidade internacional e como urn conceit0 juridic0
que deveria fundamentar a possibilidade de conseguir os outros objetivos
da Carta, entendida como um sistema universal da seguranqa coletiva e
da paz".
-

15

MORAES, Alexandre de. Direitos Humanos Fundamentais e Dcmocracia, Editorial
ATLAS - Direito, Editora ATLAS, Siio Paulo, p. 5
SWINARSKI, Christophe. Direito Internacional HumanitBrio, Nlicleo de Estudos da
ViolCncia - Universidade de S5o PauloIEditora Revista dos Tribunais, Sgo Paulo, 1990,
p. 87 e seguintes

''

14

Revista A FORCA POLlClAL

SBo Paulo

nQ8

out/nov/dez

2000

Mas, h i tambkm, um "Direito Internacional dos Direitos Humanos", que, con forme o Comite Internacional da Cruz Vermelha Internacional 17, "pode ser dividido, para os objetivos do presente Manual, em
instrumentos com f o r ~ alegal (por exemplo, direito dos tratados) e instrumentos sem f o r ~ alegal (diretrizes, principios, c6digos de conduta,
etc.)". E, em "Pontos de Destaque do Capitulo", registrou-se que "0 direito internacional de direitos humanos e o direito internacional humanitirio tzm importsncia direta para a pr5tica de aplicaqiio da lei", sendo que
"As priticas de aplicaqiio da lei devem ser vistas como priticas do Estado, estando, dessa forma, de total acordo com as obrigaqbes de um Estado perante o direito internacional", ressaltando-se que "A promoqiio e a
proteqiio das liberdades e direitos humanos siio da responsabilidade tanto
coletiva quanto individual no que diz respeito h aplica~iioda lei".
Lembre-se, a prop6sit0, que o Comite Internacional da Cruz Vermelha (CICV). organizaqiio imparcial, neutra e independente, possui a
missiio exclusivamente humanitiria de proteger a vida e a dignidade das
vitimas da guerra e da violencia interna. assim como prestar-lhes assistencia, ou. em outras palavras, niio esti engajado em facq6es politicoideol6gicas que deturparam o significado da locuqiio "Direitos Humanos".
H i e deve haver, ao certo, uma relatividade dos Direitos Humanos,
observando Alexandre de Moraes 18, com apoio na pr6pria "Declaraqiio
dos Direitos Humanos das Naq6es Unidas", artigo 28, que " 0 s direitos
humanos fundamentais n5o podem ser utilizados como um verdudeiro
escudo protetivo da pratica de atividades ilicitas, nem tampouco como
argument0 para afastamento ou diminui~iioda responsabilidade civil ou
penal por atos criminosos, sob pena de total consagraqiio ao desrespeito a
um verdadeiro Estado de Direito. 0 s direi tos e garantias fundamentais
consagrados pela Constitui~iioFederal. portanto, niio siio ilimitados, uma
vez que encontram seus limites aos demais direitos igualmente consagrados pela Carta Magna (Priizcipio dcz relutividnde ou corzvive^ncia dus li" COMITE INTERNACIONAL DA CRUZ VERMELHA, Para Scrvir c Protegcr - Direitos humanos e Direito Internacional Humanithrio para Forgas Policiais e dc Seguranga, Capitulo 4 - Aplicaqiio da Lei nos Estados DemocrBlicos, Manual (sem indicaqiio de
Editora e ano), p. 6
I8
MORAES, Alexandre de. Direitos Humanos Fundamentais, Coleq30 TEMAS
JUR~DICOS,v. 3, Editora ATLAS, Siio Paulo, 1997, p. 46
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berdades pciblicas). Dessa forma, quando houver conflito entre dois ou
mais direitos ou garantias fundamentais, o intkrprete deve utilizar-se do
principio da concord6ncia ou da harnzonizap?~,de forma a coordenar e
combinar os bens juridicos em conflito, evitando o sacrificio total de uns
em relaqiio aos outros, realizando uma reduqiio do imbito de alcance de
cada qua1 (contradipio dos prirzcipios), sempre em busca do verdadeiro
significado da norma e da harmonia do texto constitucional com suas finalidades precipuas".
Reconheqo, porkm, que, conforme o atesta o Comitg Internacional
da Cruz ~ermelha''."Considerando os inlimeros instrumentos que estipulam os direitos e a situaqiio dos suspeitos e acusados, o fato de que
haja somente um instrumento protegendo as vitimas da criminalidade e
do abuso de poder nos oferece uma visiio desconcertante das prioridades
em questiio. Niio parece justo que seus direitos e situaqiio sejam protegidos tiio precariamente quando comparados aos niveis de proteqiio oferecidos aos infratores. A proteqiio i s vitimas do crime k muito limitada,
quando comparada ao nlimero de instrumentos destinados i proteqiio dos
direitos dos suspeitos e pessoas acusadas nas ireas de captura, detenqiio,
prevenqiio e detecqiio do crime. ( ... ) Somente uns poucos dispositivos de
tratados criam obrigaqdes aos Estados Partes com respeito ao tratamento
das vitimas do crime e do abuso do poder", sustentando-se, no entanto,
que os Encarregados da Aplicaqgo da Lei (leia-se, os agentes policiais)
devem ser "convencidos de que o bem-estar das vitimas deveria ser da
mais alta prioridade. Niio se pode desfazer o crime cometido, porkm, o
auxilio e a assistencia adequados fazem com que as conseqiiencias negativas do crime para com as vitimas sejam defirlitivamente limitadas".

4. o PODER JUDICIARIO COMO INSTRUMENTO DE DEFESA
DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS FUNDAMENTAIS
20

Cuidando do "Direito, Cidadania e Justiqa", Oscar Vilhena Vieira
sustenta que "Para que os individuos possam efetivamente fruir esses

"COMIT~
INTERNACIONAL DA CRUZ VERMELHA, Obra cit., Capitulo 13, p. 2
e5
O' VIEIRA, Oscar Vilhena. A viola~iiodos Direitos Hurnanos como limitc i consolida$50 do Eslado de Direilo no Brasil, Ensaio sobre "Direilo, Cidadania e Justiqa," coorde-

16

Revista A FORGA POLICIAL

SSo Paulo

n 2 8 out/nov/dez 2000

t

direitos, 6 necessirio que o Estado seja estruturado de uma forma especifica voltada a limitar o seu poder. A regra fundamental desse modelo de
Estado C a separaqiio de poderes, sendo garantida aos individuos a possibilidade de recorrerem a um poder judiciiirio todas as vezes em que se virem ameaqados em seus direitos. Toda ordem estatal, todas as suas autoridades e decisdes, inclusive as legais, devem estar submetidas a esses direitos. Nesse sentido, a id6ia de Estado de Direito se torna um elemento
essential 2i consolidaqiio, aprofundamento e sobrevivencia do regime
democritico. A democracia exige essa normalidade, pois fora dela niio h i
como se falar em garantia de direitos. Pressupde um ambiente estruturado com base numa racionalidade legal, dotado de instituigdes juridicas
que respondam a uma Ctica pr6pria do espaqo p6blico. Toda vez que esse
sistema for colocado em xeque a democracia estari em risco".
Na estrutura do Estado brasileiro, como C cediqo, cabe, em especial
ao Poder Judiciiirio, a garantia da cidadania e dos Direitos Humanos,
lembrando Alexandre de Moraes" que "A Constituiqiio Federal reconhece em situaqdes excepcionais e gravissimas a possibilidade de restrig20
ou supress20 tel~zpora'riade direitos e garantias fundamentais, prevendose sempre, porCm, responsabilizaqiio do agente pdblico em caso de utilizaqiio dessas medidas de forma injustificada e arbitriria".
0 agente pdblico, em especial aquele a que se incumbiu a aplicag2io
da lei (entenda-se os agentes de policia), assim, ha de ser responsabilizado perante um Poder aut8nomo e independente, evitando-se, deste modo,
ser ele, tambkm, julgado precipitadamente, no fragor dos acontecimentos,
num verdadeiro linchamento, que violara, ao certo, tambCm, os seus Direitos Humanos, cidadiio que tamb6m 6.
Todos sabemos, e Alexandre de Moraes2" citando diversos autores,
afirma que " 0 Poder Judiciirio 6 um dos tres poderes clissicos previstos
pela doutrina e consagrado como um poder aut8nomo e independente de
importiincia crescente no Estado de Direito, pois, como afirma Sanches
Viamonte (Manual del dereclzo politico. Buenos Aires: Bibliogrifico Argentino, (s.d.), p. 212), sua funqiio niio consiste somente em administrar a
Justiqa, pura e simplesmente, sendo mais, pois seu mister C ser o verdanac;8o de Beatriz Di Giorgi et alii, Editora Revista dos Tribunais, Siio Paulo, 1995, p.
191
MORAES, Alcxandre de. Direitos Humanos Fundamcntais, ed. cit. p. 47
MORAES, Alexandre de. Direitos Hu~nanosFundamentais, ed. cit., p. 51-52
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deiro guardico da Constitui~a"~,
com a finalidade de preservar os direitos
humanos fundamentais e, mais especificadamente, os principios da legalidade e igualdade, sem os quais os demais tornariam-se (sic) vazios. N2o
se consegue conceituar um verdadeiro Estado de direito democritico sem
a existencia de um Poder Judiciirio aut8nomo e independente para que
exerqa sua funq5o de guardi2o das leis, pois, como afirmou Zaffaroni, 'a
chave do Poder Judiciiirio se acha no conceit0 de independe^ncia' (Poder
Judicia'rio. Traduqiio: Juarez Tavares. Siio Paulo: Revista dos Tribunais,
1995, p. 87). BandrCs - tambCm citado por Alexandre de Moraes - afirma
que a independencia judicial constitui um rlireito .fundamental dos cidudcos, inclusive o direito tutela judicial e o direito ao process0 e julgamento por um Tribunal independente e impartial (Poder Jurlicial y
Corzstitucidrz. Barcelona: Bosch-Casa Editorial, 1987. P. 12). ( ... ) Dessa
forma - ponderou Alexandre de Moraes - competiri ao Poder Judiciirio
garantir e efetivar o pleno respeito aos direitos humanos fundamentais,
sem que possa a lei excluir de sua apreciaqiio qualquer lesiio ou a m e a p
de direito (CF, art. 5 O , XXXV)".

Podemos, a partir dos fundamentos doutrinirios retro elencados,
concluir que
5.1 - A dignidade humana decorre do preceito biblico de que o homem foi feito B imagem e semelhanqa de Deus. 0 homem, porCm, tern
violado o principio divino de sua dignidade. Para ele, o valor supremo
n5o C mais Deus e sim o pr6prio homem.
5.1.1 - Mas, de qualquer modo, a sociedade fez-se para o homem e
n2o o homem para a sociedade, o que, no entanto, niio quer dizer que a
sociedade se encontra subordinada h atividade egoistica do homem, pois
este h i de colaborar com os demais homens da sociedade em que vive.
5.2 - 0 homem C o cidad2o que vive em uma determinada sociedade. 0 fato de ser cidad2o propicia a cidadania. Esta 6 a condiq2o juridica
que podem ostentar as pessoas fisicas e morais, e que, por expressar o
vinculo entre o Estado e seus membros, implica, de um lado, submiss20 2
autoridade, e de outro, o exercicio de direito. 0 cidadiio C membro ativo
de uma sociedade politica independente.
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5.2.1 - Pode-se afirmar que a sealizaqiio plena dos direitos de cidadania envolve o exercicio efetivo e amplo dos direitos humanos, nacional
e internacionalmente assegurados.
5.3 - Tais Direitos Humanos, nacional e internacionalmente assegurados, siio Direitos Humanos Fundamentais, como tal considerados os
positivados, isto 6 , institucionalizados por um Estado.
5.3.1 - E vilida a posi~iiode Alexandre de Moraes no sentido de
que " 0 conjunto institucionalizado de direitos e garantias do ser humano,
que tem por finalidade bisica o respeito ii sua dignidade, por meio de sua
prote~iiocontra o arbitrio do poder estatal e o estabelecimento de condiqdes minimas de vida e desenvolvimento da personalidade humana, pode
ser definido como direitos humanos fundamentais".
5.3.2 - 0 s "Direitos Humanos", atualmente, niio se confundem com
o "Direito Internacional Humanitirio". Hi, realmente, um diferencial
entre o que se denomina de "Direitos Humanos" e o que se denomina de
"Direito Internacional Humanitirio", porque o "Direito Internacional
Humanitirio" intervCm em caso de violaqiio da orden1 juridica internacional ou na hip6tese de conflito interno 1-150-international; os "Direitos
Humanos", por sua vez, aplicarn-se, principalmente, em tempos de paz.
6 - 0 Poder Judiciirio C um dos principais, sen20 o principal, instrumentos de defesa da cidadania e dos Direitos Humanos Fundamentais,
contra os desmandos do Estado.
6.1 - Dai por que, em tempos que procuram desacrediti-lo, minimizando as suas presrogativas e de seus juizes, urge que as forqas vivas da
cidadania, assim tambkm ameapda, se unam em defesa do Poder Judiciirio e, portanto, dos Direitos Humanos Fundamentais dos cidadiios.

Senhor Presidente e Personalidades que integram a Mesa.
Cumprimento a Escola Paulista da Magistratura, na pessoa de seu
Diretor, Desembargador Cezar Peluso, pela iniciativa de organizar este
"Curso de Direitos Humanos" para os magistrados paulistas.
Sobre "Direitos Humanos" meus estudos datam do ano 1953,
quando a locu@io ainda niio era bem compreendida. Come~arama se
aprofundar a pastir de seu ma1 uso por motivos politico-ideol6gicos, em
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especial a partir do denominado "regime militar", quando defensores dos
"Direitos Humanos" os invocavam a todo momento, de mod0 que o pr6prio povo desacreditou a locuqZo "Direitos Humanos", associando-a h
defesa de marginais em detriment0 i s suas vitimas, o que n2o C a melhor
op~Ho,pois "Direitos Humanos", com certeza, nHo C isto.
Tenho, assim, me manifestado sobre a tematica da cidadania e dos
Direitos Humanos em outros audit6rios, inclusive em outros Estados da
FederaqZo. Por duas vezes, ultimamente, fui honrado para participar, em
companhia do Presidente do "Comite Internacional da Cruz Vermelha",
Monsieur Jean-Maurice Duvailler, de mesas de debates, em Congress0
Internacional de Policia CornunitAsia e na Academia do Barro Branco.
sobre "Direitos Humanos e Direito Internacional Humanitirio para ForGas Policias e de Seguran~a".
0 tempo reduzido que me foi oferecido para esta palestra nZo me
propicia manifestar o meu discurso sobre o tema, razZo pela qua1 me limitarei i s minhas conclus6es sobre o que denominei de "Cidadania e Direitos Hurnanos". Fica, porCm, o registro do cidadHo ~ l v a r oLazzarini
quanto ii exigiiidade do tempo que lhe foi destinado.
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11. JUIZADO DE INSTRUCAO CRIMINAL: ADOCAO PARA
CRIMES DE GRANDE PODER OFENSIVO, PEL0 MENOS'*'

JOSE ARNALDO DA FONSECA, Ministro do Superior Tribunal de Justica.

I . Notas it~tr*odutn'rias,2. Sisre~latradiciotlal e,unurido, 3. Niio exclusivid~~de Ck1 policia judici~iriapara iti\~estigaeiiode cr-lines, 4. Juizado de Instruciio restrito a certos crirrles, 5. Vl~ntagetlse ol7jetiv0, 6. Mclnuter~ec?~
dus
j'unp7es esse11cini.sda policia judiciriria, 7. NZo rliptllrn do sisrei~lntradicionnl, 8. ConclusZo.

H i cerca de 60 anos vigora o C6digo de Processo Penal e com ele o
Inqukrito Policial, que se mantkm, ao longo desses anos, como process0
preparat6rio da aq20, sob duplo fundamento: a imensidiio territorial brasileira a exigir a criaqiio de tantas comarcas em remotos distritos do interior desaconselha o rep6dio do sistema vigente, e adotar o Juizado de
Instruqao importaria limitar a funqiio da autoridade policial a prender
criminosos, averiguar a materialidade dos crimes e indicar testemunhas.
Essas as justificativas contidas na Exposiq20 de Motivos do Estatuto
Adjetivo Penal, no distante ano de 194 1. A esses empeqos, junta-se, dentre outros, atualmente, o agravamento progressivo e assustador do indice
de criminalidade, inormente nos centi-os urbanos, a que o Juiz Instrutor,
em n6mero deficiente, niio poderia atender.

2. SISTEMA TRADICIONAL EXAURIDO

'*'

Proposta apresentada no seniinario "Aspectos pcnais cm 500 anos", realizado em 23
e 24.03.2000, no audit6rio do Superior Tribunal de Justiqa.
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E indiscutivel que a atividade da policia judiciiria, nos inquCritos,
tem prestado relevantes servigos 2 Justiqa Ptiblica. Investigagdes preliminares, tomadas de depoimentos, testemunhas do fato, logo apds o crime,
exames periciais, buscas, apreensdes, pris5o em flagrante, etc. silo elementos de valor inafastivel para a prova da materialidade do crime e
probabilidade de autoria, a instruirem a pega acusat6ria e, n5o infirmadas
em juizo, a conduzirem 2 procedzncia da ag2o penal. Nada obstante, esse
sistema tradicional de prCvia colheita de indicios de provas e de provas j i
se exauriu e, nos moldes em que instituido, j i se revelou, de h i muito,
sem vigor e ineficaz para investigar, em sua generalidade, todo o universo de crimes que se perpetram nas sociedades modernas. A realidade presente 6 esta: o alto grau de complexidade das atividades criminosas, desenvolvidas e solertemente organizadas, com sCrias repercussdes no interesse e na seguranga do prdprio Estado, esti a reclamar procedimentos
mais acurados e expeditos, que possam ao menos mitigar a proclamada
impunidade dos criminosos, com acentuado reflex0 na credibilidade do
sistema judiciirio.
Mnterinlnzerzte, e por falta de vontade e interesse dos poderes ptiblicos, sabe-se, C impossivel romper, de pronto e de todo, com o sistema
tradicional, que, mantido em 1941, quando ainda inocorrentes os tipos de
crimes praticados atualmente, com sofisticagiio, caracteristicos das classes dominantes, de grupos organizados, os chamados crimes de colarirzho
Drarzco, repito, o sistema tradicional, pelas razBes supra, niio serh abandonado, seri mantido, mas para os crimes, digamos, tambkm tradicionais,
ou seja, os arrolados no C6digo Penal, coletiinea do Cddigo de Processo
Penal, mantenedor do inqukrito policial.

3. NAO EXCLUSIVIDADE DA POL~CIAJUDICIARIA PARA
INVESTIGAC~ODE CRIMES
Sugerir, indicar diretrizes para erradicar possiveis distorg6es com
vistas a aprimorar mecanismos de repress50 2 infraqgo penal C dever do
Estado e dos cidadgos, e com maior raz50, daqueles que operam o direito.
Por sua vez, j i h i por parte do legislador comum e constitucional
tendencia a repartir-se o encargo de investigar infraqdes penais e de pro-
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ceder 5 instruqiio privia a outro 6rgBo que niio a poliCia judiciiria. Sejam
exemplos: inqukrito judicial da falencia, a lei que trata do crime organizado, no art. 3O, caput e parigrafos, diz que o juiz far2 pessoalmente diligencias quando envolver quebra de sigilo (Lei 9.613/98), os Juizados Especiais de Pequenas Causas e o inquirito civil publico, esses tiltimos de
extraqiio constitutional. E verdade que o inqukrito civil public0 k procedimento de atuaqgo na 6rbita civil, niio ostenta relevos processuaispenais. Nada obstante, reveste-se de cahter investigativo com adoqiio de
diligencias similares aos procedimentos penais inquisitoriais e podem
servir de base a eventual a@o penal.

4. JUIZADO DE INSTRUC~ORESTRITO A CERTOS CRIMES
Por conseguinte, com a experiencia haurida em 23 (vinte e tres)
anos de Ministkrio Ptiblico Federal e 4 (quatro) na magistratura, inscrevo-me entre aqueles que entendem haver necessidade premente de se
proceder 2 modificaqiio do atual modelo de apuraqiio da responsabilidade
penal. Niio vejo como fazer-se, presentemente, a reformulaqiio total. Todavia, nos limites, que ora vamos propor, a titulo de debate, levando em
conta a natureza do crime pelo maior poder ofensivo em funqZio do objeto
juridic0 a proteger-se, objeto material e sujeito passivo, as consequencias
deletkrias e nefastas, que a sua pritica acarreta, de maior amplitude que o
crime tradicional, quase sempre provocam gritante lesividade social, visivel em sequelas devastadoras, como elenca o ilustre Prof. Rodolfo Tigre Maia:
"a) a erosiio da legitimidade dos mecanismos de representaqgo democritica e da credibilidade dos representantes populares;
b) a impunidade dos criminosos poderosos, desagregadora de valores e geradora de descrenqa no sistema judicial;
c) a corrupqiio da Administraqiio Ptiblica e de seus servidores, reforqando no imaginhrio social a lideranqa dos fora-da-lei e o descridito
do aparelho de Estado;
d) a sonegaqiio fiscal, retirando vultosos recursos tributirios, necess2rios 2 implementaqiio de politicas publicas e, desta maneira, indiretamente, contribuindo no increment0 das desigualdades sociais;
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e) a possibilidade de desestruturaqiio da economia nacional, sobretudo de paises do terceiro mundo, sequiosos por investimentos externos e
destituidos de uma legislaqiio protetiva eficiente, quando tais capitais tern
sua origem desvendada; e, ainda, na sua versiio neoliberal mais perversa;
e
f) a crise no sistema financeiro, quando por sua volatilidade esses
ativos abandonam inopinadamente o pais, na busca de maiores lucros ou
por receio de medidas repressivas, desestabilizando o sistema e deixando
atr6s de si um rastro de quebras, desemprego e perdas de poupanqas populares (Tigre Maia, 1997, X - x ~ ) . " ' ~
Nesse quadro temos os crimes contra: a) a ordem tributiria; b) o
Sistema Financeiro Nacional; c) a ordem econ8mica; d) a administraqzo
e o patrim6nio p~blicos;e) os praticados por organizaqdes criminosas e
os de lavagem de dinheiro.
"0 crime institucionalizou-se e o combate ao crime precisa ser institucionalizado. Amplificado, multiplicado, convertido em experi$ncia
cotidiana. A luta contra a corrupqiio precisa ser despartidarizada, niio 6
propriedade de nenhuma agremiaqiio politica ou poder pdblico. E cruzada
nacional ...'724
E aqui v5o uns dados: estudos recentemente realizados no Brasil e
no exterior comprovam que os crimes de corrupqiio que provocam les5o
ao er6ri0, acarretam aumento de pobreza e agravam a desigualdade social. " 0 s economistas Marcos Fernandes Gonqalves e Fernando Garcia, da
Fundaqiio Getdlio Vargas em Siio Paulo, calculam que uma reduqzo de
10% na corrupqiio seria suficiente para acrescentar 50 bilhdes ao nosso
Produto Interno Bruto ao longo de 20 anos, vale dizer, dobraria a renda
per capita do brasileiro. E mais, trabalhos da ONU e FMI estimam que a
corrupqiio pode reduzir o indice de crescimento de 1 a 0,596 ao ano e os
investimentos, nos paises corruptos, siio 5% inferiores"."
Pelas especificidades e pel0 alto grau de sofisticaqiio das condutas
delituosas que perpetram esses tipos de crimes, para os quais, no dizer de
Rodolfo Tigre Maia, "alCm de uma regulaqiio juridica defeituosa, constata-se que as forqas da ordem desempenham uma funqgo repressiva in23

"Algurnas reflcx6cs sobre o crime organizado e a lavagcrn de dinheiro". AJURIS

-

Anais d o curso de direito penal. RS, cd. Esp. P. 189.

~ l b e r t oDines. Jorwal do Brnsil, 18/03/2000.
'5Trabalho de Yonc Simidzu. Correio Brclziliense, 30/04/2000, p. 12.
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suficiente e mesmo condes~endente"~
- repito, para a represslo desses
crimes C preciso, al6m do tradicional inquCrito policial, prestigiar um
novo modelo de averiguaqio da responsabilidade criminal. E hora, portanto, de se adotar o Juizado de Instruglo Criminal. Nlo para a generalidade dos crimes por sempre presentes o insuficiente numero de juizes
para a demanda progressiva da criminalidade e a imprevisibilidade de
criagiio de novos cargos e de prove-10s em numero que atenda i s civilizadas necessidades.
A sua ad0gii0 limitada ao tipos de crime acima referidos niio oferece dificuldade no tocante i exigencia, de plano, da alteraq50 do quadro de
magistrados. A dificuldade C o corporativismo.
Em que se assenta o Juizado de Instruqiio?
Colhe-se em trabalho do ilustre Des. ~ l v a r oLazzarini, do TJSP,
tenaz estudioso e adepto do tema:
"0 Juizado de Instrugiio, como j i o dissera Vicenzo Manzini, tem
por finalidade recolher e tomar em consideraqiio a defesa do imputado e
instruir juizo sobre a questio de ser ou niio ser urn caso de manda-lo a
julgamento.
Essa instrugiio criminal prCvia C, em geral, no dizer insuspeito de
HClie Faustin, o inquCrito judicial destinado a descobrir todas as circunstiincias, reunir todos os documentos e provocar todas as medidas
conservat6rias necessirias, quer h seguranp dos fatos incriminados, quer
i seguranga da aq5o da justiga. A instrug50 preliminar C uma instituigiio
indispensivel i justiga penal, sendo o seu primeiro beneficio o de proteger o inculpado.
Niio C demais voltar a chamar o magistCrio do experiente Valentim
Alves da Silva, que durante muitos anos foi Juiz Corregedor da Policia
Judiciiria de Siio Paulo, quando salientou que o sistema atual de inquCritos policiais, al6m de tornar extraordinariamente demorada a agio da
Justiqa Penal, C excessivamente onerosa, a tornar inarredivel a necessidade de duplas diligencias para instrugio do processo, com colheita de
prova na Policia e, depois, sua repetig50 em Juizo, ji, agora, em condiq6es desfavoriveis, dado o decurso do tempo entre o fato e a realizagio
da prova."'7
crirncs contra o Sistcma Financeiro Nacional. Malheiros, 1996, p. 1 I .
0 papel da invcstigac$lo c o sistema judiciario na prcvenqzo do crimc". Revista Fo
rense, 1990, vol. 325, p. 1 I .
"' 0s
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E adiante, ap6s reverberar a vantagem da adoqiio do Juizado de
Instruqiio, conclui nesse mesmo sentido.
A adoqiio limitada a esses casos ou, por opqiio de politica processual, estendida aos chamados crimes hediondos, vence a dificuldade reiterada por aqueles que sustentam a manutenqiio do atual sistema, e niio
exige aumento do quadro de magistrados. Outros empeqos hi, mas provindos do corporativismo, do obscurantismo.

5. VANTAGENS E OBJETIVO
AlCm das vantagens sublinhadas, tenha-se em vista que, nos crimes
supra indicados, os elementos de prova, em regra, estiio em poder de 6rgiios que compdem o Sistema Financeiro National, o administrativo, o
administrativo-fiscal que, no mais das vezes, recalcitram em fornecer os
dados solicitados, mesmo com quebra dos sigilos bancirio e fiscal, nos
inquCritos policiais.
Com a atuaqiio imediata do Juiz Instrutor, portanto, sob o crivo do
contradit6rio e sob a presidencia do magistrado processante, detendo poderes suficientes para ordenar as diligzncias necessirias el ou requeridas,
esses e outros entraves seriio superados e, tornando-se judiciirios todos
os atos probat6rios, afasta-se a duplicidade de formaqiio da prova, atende-se ao principio da economia processual e fortalece-se a aqiio repressiva. E diga-se, sempre com a presenqa e o concurso do MinistCrio Ptiblico, que niio deve deter a atribuiqiio da direqiio da instruqiio preliminar
para niio quebrar o principio da separaqiio de funqdes.

6. MANUTENCAO DAS FUNGOES ESSENCIAIS DA POL~CIA
J UDICIARIA
Isso, contudo, niio importa desprestigiar a aqiio da policia, que continuari a cumprir suas finalidades essenciais de vigilincia, prevenqiio,
manutenqiio da ordem e auxilio B justiqa, mantida a "funqiio investigat6ria" que lhe C inerente, posta em harmonia e legalizada pela coparticipa$20 do juiz, do Ministkrio Publico e da defesa.

7. NAO RUPTURA DO SISTEMA TRADICIONAL
Quando da instituigiio do Juizado Especial Criminal para julgar infraqaes penais de menor potencial ofensivo, em que se via ruptura do
sistema conservador, observou o Des. Sidnei Agostini Benetti, do TJSP.
" 0 conceit0 de um sistema bem mostra a idkia de um todo, e um
todo congruente em si. Esse sistema k como que um microssistema, integrando um outro sistema jurisdicional, que k o sistema tradicional de legislaqio do servigo pliblico de Justiga. Assim, trata-se de alguma coisa
que se fecha em principios e postulados pr6prios. Abre-se uma brecha na
atividade de serviqo da justiqa tradicional, e se transfere para um novo
organismo, que compSe esse sistema no organismo jurisdicional geral, a
cornpetencia para conhecer e julgar determinados tipos penais."'x
Com efeito, nio se dari quebra do sistema, mas exclusiio dele, nos
tipos de crimes mencionados, consubstanciando uma nova jurisdigiio de
cornpetencia especial, integrada no Poder Judiciirio, por politica de processo penal, tendente a imprimir maior eficiencia e agilidade da pr6pria
Justiga. 0 Delegado de Policia (RJ), Dr. Heraldo Gomes, assevera que
"instituir um sistema de coleta e produgiio de prova criminal, atravks do
Juizado de Instrugio, resulta nas seguintes vantagens;
- evita os atos burocriticos praticados no inqukrito policial;
- acaba com a necessidade de repetiqBo, na justi~a,da prova testemunhal;
- acelera o andamento da apuraqiio, reduzindo o tempo decorrido
entre a data do fato e o julgamento do caso;
- dificulta arranjos para obter impunidade;
- confere maior autenticidade aos atos de Policia Judiciiria, pela
valorizagiio da investigagiio policial;
- inibe a manipulagiio de testemunhas e vitimas; pel0 imediato e
linico relato feito ao magistrado livre de possivel coagiio;

28

Escola Nacional de Magistrados. "Simp6sio em Belo Horizonte em 28.10.1995", in
Joaquim Cabral Neto. Instituig6es de processo pencrl. Del Rey, 1997. p. 473.
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- representa evoluqiio democriitica na repress50 criminal, pela garantia do contraditbrio e da ampla defesa, em plena sintonia com os paises desenvolvidos~~.29
No direito comparado, a maioria das legislaq6es ocidentais niio
consagra o inqukrito policial, que k adotado em poucos paises, de pequena ou nenhuma tradiqiio juridica, como os paises africanos.

Em meio a esse quadro de crimes com grandeza macrosc6pica,
crescente em quantidade e em qualidade, para cuja investigaqiio prCvia e
reclamada a participaqiio direta de outros brgiios, que niio a policia judiciiria (Receita Federal, Banco Central, outros 6rgiios governamentais,
estabelecimentos banciirios'nacionais e estrangeiros), convCm impor-se
atuaqiio imediata do juiz e do Ministerio Ptiblico. Niio k transformar o
juiz em investigador, mas retiri-lo da condiqiio de mero espectador, de
modo, tambem, que fique afastada a preocupaqiio da Professora Ada Pellegrini Grinover, de se retornar ao juiz-inquisidor do modelo antigo. Niio
6 o caso. 0 novo modelo, mitigado, dentre outras vantagens, trarii as de
evitar duplicidade de colheita de elementos probatbrios, prestigiando o
principio da economia e da celeridade processual, as excessivas delongas
e sobretudo a de fortalecer a aqiio repressiva, como acelerar a persecutio
criminis em beneficio da imagem da Justiqa.
Materialmente e por opqiio de politica juridico-instrumental, niio
sendo possivel adotar-se o Juizado de Instruqiio plenamente, que, pel0
menos, se adote em relaqiio aos crimes cuja valoraqiio dos bens e interesses juridicos a tutelar seja hierarquizada em raziio da maior lesividade
social, um novo modelo, de tal forma que se possa vislumbrar, na proposta, simetria com os postulados fixados na Constituiqiio Federal (art.
5", incisos I, XII, XLIX, LXI, LXII e LXVI), porquanto consults, na fala
do insigne Prof. Miirio Bulh6es Pedreira, "0s interesses da defesa social
fortalecem as garantias individuais e melhor atendem B funqiio do juiz no
direito criminal moderno".
29

,!

ConsideraQ5es sobre o juizado de instruq50 e inqukrito policial". Revistu de Dii-eito
rlrr Defensoria Plihlica 8, 1995. p. 7 1
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111. FALTA POLICIAMENTO OSTENSIVO! POR Q U ~ ?

J O ~ OFRANCISCO DE REZENDE, Tenerzte Coronel clu Policia Militur do Estudo
de SBo Paulo, do CFO 74; Bacharel enz Direito pela USP ern 1980 e, atualnzente, cornatzda o 3" Batallz~iode Policia de Trcinsito.

A missiio constitucional da Policia Militar 6 a preservaqiio da Ordem Publica e o exercicio da Policia Ostensiva. SBo coisas distintas porCm complementares. Aluno, desde 1972, de ~ l v a r oLazzarini, jurista
que, no Brasil, mais se dedicou ao estudo da Ordem Publica, no campo
do Direito Administrativo, venho, na sua esteira, absorvendo ensinamentos para analisar os problemas de emprego da Policia Militar, associando-os Bs quest6es de ordem pritica, em especial quanto Bs criticas que
sBo feitas B CorporaqBo.
A Ordem Publics, ensina o mestre, abarca pelo menos tres campos
bem delineados: Salubridade Publica, Tranqiiilidade Publica e Seguranqa Publica. Existe ordem no campo da Salubridade quando, dentre
outros, h i bom funcionamento dos Sistemas de S a ~ d e de Saneamento
Bisico. J i no da Tranqiiilidade, quando, dentre outros, estejam funcionando bem os Sistemas Trabalhista, Habitacional, Carceririo e AgrBrio.
Por seu turno, no campo da Seguranqa, haverii ordem quando inexistirem delitos. A Seguranqa Phblica plena 6, pois, uma utopia, mas seu ideal
deve ser perseguido, inicialmente, por meio de um esforqo legal, capaz
de ajustar as normas penais e processuais penais ao compass0 das dristicas mudanqas dos valores que sustentam nossa sociedade, ou ainda para
antepor-se 5 ruptura deles, de forma a assegurar a tutela legal "do minimo 6tico (na verdade, minimo do minimo, socorrendo-me de Manzinij",
indispensivel B pr6pria sobrevivencia dela (sociedadej. A tal esforqo, devem somar-se o bom desempenho da Policia, do MinistCrio Publico e da
Justiqa.
Ademais, parece-nos claro, sen50 at6 6bvi0, que nos tr2s campos C
imprescindivel, como suporte basilar, B boa ordem, que exista um bem
estruturado Sistema Educacional, que desenvolva a aptidiio das pessoas
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niio s6 para exigirem seus direitos como para cumprirem, antes, os deveres a eles correspondentes. Tambim, para que os eleitos do povo nele
aprimorem, desde cedo, sua capacidade de detecqiio dos problemas, em
toda sua extensiio e compreensiio, desenvolvendo, quando presente, a
natural vocaqiio de mando, para lhes possibilitar o ajuste e a busca ininterrupta de atendimento dos anseios desse povo, de onde emana todo seu
poder. Mais ainda, para que esse povo possa, um dia, afinal, saber "o
que, de quem, quando, onde e como cobrar".
Feitas estas consideraqdes preliminares, trago h discussiio o fato de
as reclamaqdes contra a Policia Militar, registradas pela Ouvidoria, incidirem, em 14,56%, sobre "a falta de policiamento". Ora, segundo
aprendemos no estudo do Projeto do Ridio Patrulhamento Padriio (digase importante marco na hist6ria da Milicia Bandeirante, por ser um trabalho de cunho cientifico, a contrapor-se, pois, 2s mazelas do "Eu acho",
mencionadas ainda recentemente pelo ilustre Cel Res PM Paulo Wilson),
espera-se da Policia, e ela deve satisfazer sua clientela: Eficicia (El noqiio de demandaloferta); Efetividade (E2 - noqiio de espaqoltempo); e
Eficiencia (E3 - noqiio de custo/beneficio). Em sintese (procurando niio
decepcionar o Cel Res PM Carlini, um dos idealizadores do Projeto e
professor do CAO), dentro de suas atribuiqdes a policia deve "resolver
tudo (El), sempre (E2) e bem (E3)". Logo, este indice mais elevado
das reclamaqdes significa que "nem sempre estamos presentes onde
deveriamos estar em determinado momento; falta-nos, pois, efetividade".
Por que estaria faltando efetividade 2i Policia Militar? Voltamos
entiio ao mestre Lazzarini, para afirmar que isto ocorre, em que pesem
tambim alguns fatores de ordem estrutural (que siio inclusive objeto de
estudos pelos escaldes superiores), principalmente porque a demanda nos
campos da Salubridade e da Tranqiiilidade, especialmente neste hltimo, esti a tal nivel aumentando, dia a dia, que somos obrigados cada vez
mais a diminuir nossa oferta no campo da Seguranqa Publica, proporcionando as crescentes sensaqiies de falta de policiamento e de inseguranqa exatamente neste campo, no qua1 nos incumbe a Policia Ostensiva.
Cada vez mais "pipocam" rebelides, passeatas, carreatas, interdiqdes cie
estradas e vias urbanas, invasbes de prCdios p6blicos e tantos outros. A
titulo de ilustraq50, cito o inusitado e noticiado deslocamento de numeroso efetivo policial para assegurar o corte de luz em apartamentos do Cin-
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gapura - s6 niio foi veiculado que a primeira tentativa "solo", da companhia de luz, resultara em ateamento de fog0 no caminhiio da Empresa - e
cito, tambCm, o deslocamento da quase totalidade do efetivo da irea
central do 7" BPMM, para assegurar a ordem defronte da Ciimara Municipal, durante inanifestaqiio de "perueiros", cobradores e motoristas de
Bnibus, que acabou ainda exigindo intervenqio da Policia de Choque, sob
comando direto e "in loco" do pr6prio Coronel Comandante.
De onde saem tais efetivos? Saem dos pontos onde a populaqio reclama que esti faltando policiamento, ou seja, o deslocamento para atender a demanda da Ordem Publica compromete o exercicio da Policia
Ostensiva, na forma em que deve ser planejada para atender as necessidades de Seguranqa Publica de deterniinada irea ou setor. Devemos observar ainda que, paradoxalmente, k tambCm a pr6pria eficiencia da Policia Militar, neste campo da Seguranqa Piiblica, que conspira contra sua
efetividade, visto que, ao resolver bem millides de problemas, onde intervkm (s6 no m2s de setembro de 1999 foram 1.404.970 intervenqbes):
efetua milhares de prisBes em flagrante (s6 no m2s de setembro foram
5.391); recupera milhares de veiculos furtados ou roubados (s6 no m2s de
setembro foram 5.671); registra centenas de milhares de Boletins de
OcorrCncias (s6 no m2s de setembro foram 222.500); apreende milhares
de armas de fog0 (s6 no m2s de setembro foram 2.238): conduz milhares
de adolescentes infratores (s6 no mCs de setembro foram 2.883); e tambCm captura centenas de condenados pela justi~a(s6 no m2s de setembro
foram 297). Tudo isso significa tempo longe das vistas da populaqiio,
menos efetividade, merc2 inclusive do elevado grau de formalismo ainda reinante nos procedimentos processuais penais, que implicam muito
tempo gasto em atividades de cartbrio, ou at6 mesmo de "despachantes
policiais", como ocorre quando as guarniqbes de Policia Ostensiva buscam e aguardam, nos prontos-socorros, as "papeletas de atendimento
de vitimas" para entregi-las nos plant6es dos DP. Niio bastasse esse
tempo de afastamento das ruas, logo na seqiigncia das intervenqdes, ainda
existem as milhares de apresentaqdes de policiais militares nos Distritos
Policiais e nas Varas Judiciais, para dizerem, na maioria das vezes, exatamente o que jB esti escrito nos Boletins de OcorrCncias que lavraram.
Para se aquilatar melhor a dimensiio deste tempo - gasto longe das ruas somente o Comando de Policiamento de Tr2nsito elabora anualmente,
para tais depoimentos, cerca de 10 mil apresentaqdes.
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A convivsncia com tal problemitica levou-me at6 a anexar texto
referente aos chamados Tribunais de Policia, da Franqa, publicado em "0
Estado de S. Paulo", no trabalho monogrifico em que analisei a quesliio
da "Unificagiio Policial", ao concluir o CAOIII-90 e, ainda, tornei 2
questiio quando do CSPIII-96, ao propugnar pel0 fim do Inqukrito Policial, de vez que isso possibilitaria a agilizaqiio da persecuqiio penal, melhorando assim as atividades no campo da Seguranqa Publica, em busca do
estado antidelitual.
Terrivel ironia! A Policia Militar, que age, nos campos da Salubridade e da Tranqiiilidade, diante da austncia, da falha, ou mesmo da fa1Encia dos 6rgiios responsiveis, inicialmente, pelo asseguramento da boa
ordem, acaba punida, junto 2 opiniiio pGblica, poi- causa desta agiio de socorro, que a faz falhar no seu campo mais especifico, Seguranqa, onde
vE diminuido seu potencial de prevenqgo da criminalidade.
Ao final de tudo, resulta, como complemento do irBnico e dos paradoxos, que Guardas Municipais "socorram-na", ocupando, no campo da
Seguranqa Publica, espaqos da Policia Ostensiva.
Siio Paulo. setembro de 1999.

32
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QUADRO SINOTICO

I

I

PreservaeZio da Ordem Publica
. ...... ......
.+
........

Exercicio da Policia
Ostensiva *

Art.
144 5
58 CF

'......

Seguranea
Publica

Resgates
Socorros
Assistgncia
Apoia Vacinapfio

PM MANTEM OU
RESTABELECE A
ORDEM EM:
Greves
ManifestapBes
RebeliBes
Desocupaqbes
InvasBes
Acarnpamentos

I

I

I

SISTEMAS
BASICOS:

SISTEMAS
BASICOS:

SISTEMAS
BASICOS:

Saude Publica
(atendimento medico e hospitalar)
Sanearnento Basic0
(agua tratada, esgoto, controle da

Trabalhista
(emprego)
Habitacional
(moradia)
Agrario
(reforma)
Carcerario

Legislativo
(Leis adequadas)
Policia Civil
(Apuraqao efetiva)
Ministerio P ~ i b l i c o
(Denuncia precisa)
Justiqa

* A Policia Militar deve ser eficaz, efetiva e eficiente na prevenqiio e repress50 imediata das Infraqnes Penais, em sentido amplo, englobando
pois alguns Ilicitos Administrativos (que em alguns paises tambdm s5o
conceituados con10 Delitos), como as Infraqoes de Trinsito, por exemplo.
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IV. PRONUNCIAMENTO DO CORONEL ABELMIDIO DE SA
RIBAS, REPRESENTANDO 0 CONSELHO NACIONAL DE
COMANDANTES GERAIS DE POL~CIAS MILITARES E
CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES, NA COMISSAO
ESPECIAL PEC 151-A/95 DA CAMARA FEDERAL

ABELM~DIOD E S A RIBAS. Cornnel clct Policiu Militcir c/o Pcilarz6. e
socidlogo

Ciimara dos Deputados - Comissiio Especial - PEC 15 I -A/95-Seguranqa
Piiblica
Brasilia, 08 de dezenzbro de 1999.

0 presente texto expressa o pronunciamento do Cel QOPM
Abelmidio de Sa Ribas, na Comissiio Especial PEC 1 5 1 -A195 da Ciimara
Federal, em 08 de dezembro de 1999, represcntando o Conselho Nacional de Comandantes Gesais de Policias Militares e Corpos de Bombeiros
Militares (CNCG-PMBM).
Aquela Comiss3o Especial C a encarregada de analisar e propor
mudanqas no Sistema de Seguran~aPdblica, incluindo-as no texto constitucional. Na ocasiiio, continuavaln sob ai%ilise a Proposta de Emenda
Constitutional (PEC) 151 -A195 e outras que fosaln apensas (PEC 514,
PEC 6 13, etc.).
Recebido pelo Exmo. Deputado Federal Aldir Cabral, presidente
da ComissZo, e pelo Deputado Federal Joiio Alberto Fraga Silva, relator
designado, teve o Cel QOPM Abelmidio de S5 Ribas a oportunidade de
expos durante aproximadamente uma hora e trinta minutos, o posicionamento do Conselho Nacional de Comandantes Gerais de Policias Militares e Corpos de Bombeiros Militares a respeito do assunto, bem como de
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apresentar as sugestdes e propostas para aprimoramento da Seguran~a
PGblica em nosso pais.

0 SR. PRESIDENTE (Deputado Aldir Cabral) - Declaro abertos
os trabalhos da 1 2a reuniiio da Comissiio Especial destinada a proferir parecer a Proposta de Emenda a Constituiqiio n" 15 l -A, de 1995. e apensas.
Devido a distribuiqiio antecipada de c6pias da ata da reuniiio anterior a todos os membros presentes, indago da necessidade de sua leitura.
0 SR. DEPUTADO JORGE PINHEIRO - Sr. Presidente, peqo
a palavra pela ordem.
0 SR. PRESIDENTE (Deputado Aldir Cabral) - Pois niio, nobre
Deputado Jorge Pinheiro.
0 SR. DEPUTADO JORGE PINHETRO - Uma vez que foi
feita a distribui~iioda ata da reuniiio anterior, peqo a dispensa da leitura
da mesma.
0 SR. PRESIDENTE (Deputado Aldir Cabral) - Dispensada a
leitura, coloco a ata em discuss50 e votaqiio.
0 s Deputados que a aprovam permaneqam como estiio. (Pausa.)
A ata est5 aprovada.
A presente reuniiio foi convocada para ouvirmos o Sr. Coronel
PM Abelmidio de S i Ribas, do Conselho Nacional de ComandantesGerais das Policias Militares e de Corpos de Bombeiros Militares, repl-esentando o Sr. Guaraci Moraes Barros, Coronel PM e Presidente do Conselho Nacional dos Comandantes-Gerais das Policias Militares e Corpos
de Bombeiros.
Dando inicio aos trabalhos, concedo a palavra ao nobre Coronel
Abelmidio de S i Ribas.
0 SR. ABELM~DIODE SA RIBAS - Exmo. Deputado Aldir
Cabral, Presidente desta douta Comissiio Especial, Srs. Deputados Federais presentes, senhoras e senhores, o Conselho Nacional de Comandantes-Gerais de Policias Militares e Bombeiros Militares do Brasil tern a
especial satisfaqiio de participar dos atos e dos trabalhos desta Cornissilo,
na medida em que isso representa para os profissionais da Area ulna
oportunidade para que eles transmitam a sua vis5o e impress6es a respeito da seguranqa p ~ b l i c ado Pais, participando, portanto, deste process0
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franco, aberto e democritico, como devem ser as principais quest6es de
interesse de nossa sociedade.
No que diz respeito ;iseguranqa p6blica brasileira, gostariamos, a
titulo de introduq20, de fazes um comentirio bastante sucinto sobre a situa~iioque hoje vivenciamos. Nio i do desconhecimento de ningukm
que h i in6meras preocupaq6es na sociedade, com o crescimento dos indices de criminalidade, corn os problemas relacionados corn o crime organizado, com a corrupqiio, enfim, com uma skrie de fatores e condutas
tipificadas no contexto do Direito Penal brasileiro, que causam a todos
n6s uma preocupaqiio imensa. 0 que n2o podemos desconhecer, como
profissionais e estudiosos dessa questiio, i que esse estado de coisas decorre efetivamente de uma sirie de fatores. Entre eles - e n6s niio podemos desconhecer - o fato de que h i uma deficiencia muito grande, hoje,
nos 6rgiios informais de controle da sociedade. Quando me refiro aos 6rgiios informais, estou falando da familia, de mod0 geral, que sempre
cumpriu, nobres Deputados e ouvintes, um papel fundamental na forma$20 da personalidade e do cariter do nosso cidadiio. N6s estamos vendo,
ao longo dos 6ltimos anos, dos tiltimos tempos, um enfraquecimento de
determinados valores de ordem moral, que eram muito fortes no contexto
da familia brasileira, e hoje estiio sendo muito dificeis de serem mantidos, com os pais sentindo inclusive dificuldades para estabelecer limites,
dos mais simples aos mais complexos, para as atividades e conduta dos
pr6prios filhos.
Isso tudo tern feito com que tambkm se sinta esse enfraquecimento das instiincias informais de controle da sociedade no contexto das
escolas, no contexto da religiio. Quantos de n6s somos testemunhas efetivas do desvirtuamento da religiosidade no Pais, que hoje se constitui em
elemento de exploraqzo comercial inclusive, perdendo, portanto, aquele
cariter formador de personalidade e orientador de conduta social, como
costumivamos ver!? E a mesma coisa no que tange ii escola, aos clubes
de serviqos e aos grupos de trabalho, que sempre cumpriram um papel
relevante em termos de mecanismos de controle social e de conduta do
cidadiio na vida em sociedade. Isso tem causado, por 6bvi0, uma sobrecarga muito grande nos mecanismos e instiincias formais que controlam a
vida social.
E quanto a essas instiincias formais, ai sim, estamos entrando no
contexto do sistema de seguranqa ptiblica propriamente dito, Deputado
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Aldir, porque ai estiio a Policia, ou as policias, como queiram, como primeiro instrumento formal de controle do Estado e da Administra~iio
quanto i s condutas lesivas eventualmente cometidas. Nesse contexto esti
o MinistCrio Pdblico, o Poder Judiciirio e tambCmos 6rgiios do Sistema
PenitenciBrio Brasileiro, que, em tiltima anilise, siio o escoadouro, a 61tima etapa dos trabalhos iniciados pelos brgiios policiais na sua luta incansivel pela contenqiio da criminalidade no Pais.
Niio podemos esquecer, tambkm, de aspectos relacionados con1 a
patologia social, outro fato que inhmeras das pessoas que ousam manifestar-se sobre seguranqa ptiblica parecem desconhecer. No contexto da
patologia social, objeto de estudo de todos n6s, soci6logos por formaqiio
que somos, estso, sem dtivida, os aspectos relativos ao ilcool, os aspectos relativos i s drogas - e esti ai a CPI do Narcotrifico, para n30 deixar
que faqamos afirmativas indevidas -, ai estiio todos os aspectos relacionados aos desvios de conduta, de personalidade, que s5o potencializados
por todos esses fatores de ordem social estudados pela Patologia Social,
como eu disse h i pouco.
Acres~ama isso, para citar algo da conjuntura atual, os fatores
relacionados com o desemprego, e hoje n6s temos, senhores, segundo os
estudos de 6rgiios especializados, 8% da populaqiio economicamente ativa desempregada. Isso significa 7 milhaes de pais de familias, de responsiveis pelo bem-estar daqueles que lhes siio caros, sem condigaes de emprego, sem condiq6es de garantir a dignidade minima de subsistsncia daqueles que deles dependem.
Portanto, isso significa dizer que, quando se trata de criminalidade e de violencia os principais objetos de aqiio do sistema de seguranqa
pdblica, estamos falando de causas que normalmente est5o sempre fora
da Brea de competEncia, da irea de atribui~iioe da Area de responsabilidade dos 6rgiios que atuam efetivamente no sistema de seguranqa p6blica.
Nunca foi, e por certo niio ser5, problema ou responsabilidade da Policia, para citar s6 um exemplo, seja ela qua1 for, resolver as
quest6es sociais hs quais me referi, dar resposta a esses problemas da
patologia social e dos desvios de comportamento e de conduta na vida
em sociedade. Como regra geral, n6s, que compomos os 6rgiios do sistema de seguranqa, desde a Policia, passando pelo Ministkrio Piiblico, pelo
Poder Judiciirio e pelos 6rg21os prisionais, estamos sempre atuando sobre
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os efeitos da criminalidade, e nunca sobre as suas causas, que siio, sim,
preocupaqiio e responsabilidade de outros brgiios da Administraqiio Ptiblica que niio os nossos.
No entanto, ao agir somente sobre os efeitos, como C de nossa
responsabilidade, estamos, em sentido figurado, Sr. Presidente, como
aqueles que na lavoura, digamos assim, ao se depararem com um pC de
urtiga, aquela plantinha que d6 c6cegas e chega a queimar as pessoas,
uma planta daninha, estiio fazendo pura e simplesmente um trabalho de
poda. N6s estamos podando a urtiga, sem em momento algum ir h raiz do
mal, h essgncia do problema ou h causa da criminalidade, h qua1 eu quero
realmente me referir. 0 s brgiios policiais estiio nessa situaqiio, numa luta
incansivel, em que, usando uma outra figura de expressiio, dizemos que
estamos enxugando gelo, enquanto as causas, que siio as verdadeiras origens da criminalidade no Pais e da situaqiio de inseguranqa, niio estiio
sendo adequadamente combatidas por aqueles que deveriam de fato
combate-]as com eficiencia.
Apesar desse context0 que pude descrever em ripidas palavras, o
que temos 6 o seguinte: como 6, entiio, que se esti tratando a seguranqa
pGblica no nosso Pais ao longo de todo esse tempo at6 os dias atuais, diante desse quadro dantesco, eu diria, que n6s temos na Area de seguranqa
publica no Brasil?
Ora, o que tem caracterizado sempre a postura das diferentes etapas da nossa histbria, dos diferentes governos que antecederam este, e
provavelmente de outros que viio sucede-lo, tem sido uma postura orientada por alguns aspectos. Primeiro, a seguranqa publica no nosso Pais
nunca foi prioridade compativel com as aspiraqdes da sociedade brasileira. Esse, Deputado Aldir, C um fato inegAvel.
Desafia-se qualquer cidadiio deste Pais, de qualquer seglnento
politico, administrativo, de governo, empresarial, de qualquer Area, que
possa provar ou demonstrar de maneira sCria, idGnea, corn fundamento
tCcnico e metodol6gic0, que em algum momento na histbria do Brasil a
seguranqa p6blica foi prioridade. Para qualquer governo - repito - nunca
foi.
Invariavelmente, as aspiraqdes da sociedade brasileira, no que
tange h seguranqa piiblica, e vou-me ater aos dados dos tiltimos dez anos,
que estamos sempre acompanhando pari passu, apesar da mutabilidade e
do dinamismo desses dados todos, a seguranqa ptiblica sempre esteve
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entre as trEs principais aspiraq6es do cidadiio brasileiro. Em alguns momentos, nesse period0 que eu estou mencionando, esteve inclusive em
primeiro lugar, como agora seguramente esti de novo, batida eventualmente somente pela aspiraqiio de emprego, que C hoje de fato a maior
preocupaqiio do nosso cidadfio. Mas em muitos periodos ela esteve, inclusive, no primeiro lugar, foi a primeira das aspiraq6es da nossa sociedade, mas nunca esteve abaixo das trEs primeiras, ao longo de todo esse
tempo.
E, ai, pergunto: em algum momento, algum governo deu i seguranqa ptiblica um tratamento compativel com essa aspiraqiio do cidadiio
brasileiro? Em algum momento, vamos analisar at6 por aspectos, vamos
ver s6 o aspect0 orqamentirio, em alguma ocasiiio. o orqamento de algum governo, federal ou estadual que seja, indistintamente, priorizou a
seguranqa pdblica de acordo com a aspiraqiio da sociedade brasileira? Ela
teve a participaqiio no orqamento compativel com o mesmo nivel de aspiraqiio apresentado pelo povo? Nunca.
Regra geral: quando se trata de seguranqa ptiblica, do volume de
recursos orqamentirios destinados a essa Area de atividade estatal, 90 a
93% desses valores siio destinados 2s despesas correntes, siio as despesas
que se indicam, siio carreados para mantes os serviqos j i existentes: pagar
material de consumo, reposiqfio de peqas, despesas de pessoal e assim
por diante. Somente 6, 7, 8% eventualmente desse volume C direcionado
para a parte relacionada 2s despesas de capital que ensejariam, portanto,
a perspectiva de investimentos em itens, em equipamentos, em material
permanente, em tecnologia, em logistics e em informitica, que permitisse/m aos 6rgiios de seguranqa pdblica, de fato, terem a capacidade ou a
possibilidade de dar uma resposta para a demanda de serviqos da 6rea 2
altura das expectativas da populaqiio e dos prdprios profissionais que atuam na irea de seguranqa pdblica neste Pais.
No que tange a equipamentos, entilo, para citar especificamente
esse detalhe, nunca se viu uma situaqiio tiio desproporcional, tiio desvantajosa entre aqueles que silo encarregados de defender a lei, de garantir a
ordem, de proteger a incolumidade fisica do cidadiio, e aqueles que tEm a
intenqgo de violenti-la. Ou seja, especificamente entre os policiais e os
criminosos. Invariavelmente, os criminosos estiio sempre em situaqiio de
vantagem. Eles tem mais recursos do que os 6rgiios policiais tEm. Eles
tEm mais tecnologia do que n6s temos. Eles t&marmamentos mais fortes
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e mais potentes do que n6s temos. Eles t$m condiqbes de mobilidade
muito superior iis nossas, veiculos potentes, possantes, enquanto n6s estamos tentando proteger a vida do cidadgo e a nossa mesma com um revolver calibre 38, com um carrinho ultrapassado, com potencia baixissima, sem condigdes sequer de fazes um trabalho de acompanhamento ou
de cerco adequado, com atividade tipica de policia como 6 de se esperar.
Se fbssemos olhar sob outro enfoque, sob o enfoque social. "Niio,
o Coronel Sii Ribas trouxe s6 reclamos com relaqiio a isso." Niio, em absoluto. Somos at6 muito conscientes, porque 6 prdprio da nossa formaqiio, como militares estaduais, esta consciencia do dever e das responsabilidades da Administraqiio phblica estadual. Entiio, embora saibamos
disso, embora denunciemos isso, como estou fazendo, temos consci6ncia
de que as deficiencias estruturais que existem na administraqiio ptiblica
brasileira e as necessidades bisicas da nossa populaqiio siio tiio grandes e
tiio fortes em outras Areas que at6 sublimamos o fato de sermos sacrificados em beneficio dessas outras Areas que s5o eventualmente mais emergentes.
Refiro-me aos problemas de habitaqiio da populaqiio brasileira, ao
desemprego, ao sistema de satide falido, ao sistema de educaqiio falido e
por ai afora. Isso tudo '3ustifica" - entre aspas -, de uma certa maneira, o
carreamento dos recursos da Administraggo piiblica com prioridade para
essas iireas. N6s entendemos isso e sublimamos esse aspecto. 0 que 6 dificil aceitar 6 que, embora sublimando, fique sobre as nossas costas, sobre as costas dos 6rgiios policiais, o anus de todas essas deficiencias para
as quais, em momento algum, contribuimos. Pelo contrario, sequer participamos das decisaes, em nivel politico, de Governo, que fazem com que
esses recursos sejam carreados da forma como estou lhes explicando. Em
alguns momentos, eu at6 diria que, apesar dessa consciencia profissional,
temos pago um preqo extra, por forga dessa situaqiio. A todos, sen1 dfivida, deve ser facil lembrar, momentos outros, ha pouco tempo, quando
houve movimentaq6es no imbito de Policias Militares e outros 6rgiios
policiais, por causa dos problemas salariais. Naquela Cpoca, acusou-se
inclusive as Policias Militares e os comandos de falta de disciplina: "Vejam que barbaridade! Problema de indisciplina nas Policias Militares!
Isso 6 o cfimulo! E o caos! Estaria havendo falta de comando, de disciplina nessas corporaqbes?"
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Ledo engano. Como i fAcil tirar impressaes erradas, absolutamente falsas, por desconhecimento ou por ignoriincia da realidade social!
Eu diria aos senhores exatamente o oposto. Naqueles momentos, o que
houve talvez foi excesso de disciplina. Isso, sim, nlio falta, porque foram efetivos que ficaram mantidos ao longo de seis, oito, dez meses com
salArios que estavam na faixa de 65, 68 reais, nos Estados do Norte e
Nordeste do Pais, passando fome, privaqaes com os seus filhos e, no entanto, mantiveram-se disciplinadamente durante seis ou oito meses n e s a
situa~liode miserabilidade social e de absoluta indignidade profissional.
S6 organizaqbes que t6m uma disciplina muito forte C que poderiam
manter, nessa situaqiio de miserabilidade, aqueles servidores da forma
como foram mantidos. Por isso eu lhes digo: o que houve foi excesso de
disciplina, e nunca a falta. Experimentem deixar por tr6s meses servidores civis de qualquer Area, privada ou ptibl~ca,submetidos a essa situaqlio
de miserabilidade. Duvido que os senhores n30 tenham nas empresas da
iniciativa privada ou publica verdadeiras comoqbes para serem administradas pelos seus dirigentes, chefes e administradores de qualquer nivel.
Foi o excesso de disciplina que permitiu suportar, durante oito meses,
mantendo-os disciplinados, dentro dos principios basilares que orientam
as Policias Militares do Brasil, naquela situaqio. Nunca como se isso fosse indisciplina. Muito pelo contrhrio.
Outra forma pela qua1 a seguranqa p6blica em nosso Pais tem
sido tratada: ao se deparar com todos esses problemas que estamos aqui
historiando, Sr. Presidente, invariavelmente se ouvem "especialistas" entre aspas -, falando sobre seguranqa piiblica como se fossem conhecedores dessa mattria. Vejo isso com uma certa - perdoem-me a expressgo
-, estranheza, porque ninguCm forma profissionais de seguranqa pfiblica
neste Pais nas faculdades e nas unjversidades que existem no Brasil. 0 s
que silo conhecedores, por favor, me apontem quais slio as faculdades no
Brasil que formam profissionais de seguranqa publica. Nenhuma. Formam, sim, engenheiros, midicos, advogados, bachariis em Direito, soci6logos - e circunstancialmente me sinto 5 vontade para dizer isso, porque sou tambkm, complementarmente, soci6logo e bacharel em Direito,
mas nem por isso sou especialista em seguranqa p6blica, porque sou soci6logo e bacharel em Direito. NZo. Para mim, Sociologia e Direito s3o
complementos de forma~iio,slio plus, slio agregados que fazem a formaqlio, sim, de um especialista em seguranqa ptiblica. Por que especialista'?
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Porque dediquei trinta anos da minha vida ao estudo e ao trato das questdes de seguranGa pdblica neste Pais. E n2o aprendi isso nas faculdades
de Direito, niio. Niio aprendi na Universidade Federal do Paranli, estudando Sociologia, para entender os dificeis e complicados problemas sociais que tern reflexos na situaqiio de criminalidade do Pais.
Eu sou um profissional porque sou formado pela Academia Militar do Guatupe, do Estado do Parani - estabelecimento de nivel superior
reconhecido pelo Ministkrio da Educaq30, como sio as academias da
maioria das Policias Militares do Brasil -, esta, sim, que forma profissionais em seguranqa p6blica. 0 resto C complemento, e vejo com muito
bons olhos. A formaqiio juridica, diga-se de passagem, me ajuda - e
muito , porque boa parte das aqdes de policia, sem ddvida, estiio fundadas no Direito, e tern que estar fundadas no Direito. A Sociologia me
ajuda - e muito -, a entender os problemas sociais da populaqiio e perceber a conjuntura em que as a@es de policia viio se realizar.
Mas, voltando ao pensamento original, 6 dificil e desagradivel
ouvir "especialistas" entre aspas, repito , falando sobre seguranqa pGblica
sem terem qualificaqiio para isso e fazendo proposiqdes as mais estapafdrdias possiveis tudo isso 6 objeto de estudo desta Comissiio, eu sei; as
PECs que aqui estiio sendo analisadas abordam esses aspectos que eu vou
mencionar - como, por exe~nplo,as sugestdes relacionadas com a id&
de desmilitarizaqiio. Ouve-se muito isto: "Vamos desmilitarizar. NBo podem ser militares os profissionais da Area de seguranqa pdblica. Eles tern
que ser civis." Qua1 i a raz2o 16gica, ticnica, doutrinsria, cientifica, com
fundan~entaqiiometodol6gica, por favor, que justifique essa afirmativa?
Aguardo at6 hoje, e tenho trinta anos de estudo, como eu lhes disse, e n2o
vi nenhuma que tivesse esses atributos. Ouvi virias que siio aleathias,
simplistas, absolutamente insustentliveis, sem o menor fundamento t6cnico, 16gic0, doutrinlirio ou metodol6gic0, como queiram. Analisem sob o
enfoque que quiserem. N2o vi nenhuma at6 agora. Agora, para n2o criar
polemica demasiada, para n2o parecer que estou aqui s6 para puxar sardinha, nem vou analisar esse aspect0 sob o enfoque doutrinlirio, como
especialista de seguranqa pdblica. Vou analisar do outro lado; vou me p8r
na posiqgo impartial do cidadlo. E relevante, para o cidadHo brasileiro,
se o profissional de seguranqa pdblica que vai atende-lo, que vai salvar a
sua vida, que vai proteger o seu filho, que vai garantir a tranqiiilidade do
dia-a-dia na vida social, 6 relevante para ele se por acaso esse profissio-
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nal esti envergando uma farda ciqui, como C a do Estado do Parani? Ou
farda chumbo, como C a do Estado do Rio Grande do Sul? Ou palet6
azul-marinho, com gravata de bolinhas vermelhas, eventualmente, em se
tratando dos profissionais civis? Isso C relevante para a seguranqa pi~blica
brasileira? Para os interesses de seguranqa do cidadiio? Isso C relevante,
meus senhores?
Um outro aspect0 C o relacionado com a desconstitucionalizaqiio,
tambCm discutida. Outra vez, para niio criar polemica e niio parecer que
quero puxar sardinha - lembrem-se disso, por gentileza: niio vim aqui
para puxar sardinha; vim como especialista em seguranqa publica, para
falar sobre o sistema de rnaneira genCrica e niio para defender s6 essa ou
aquela organizaqiio, embora, por formaqiio profissional, eu conheqa, e
bem, 6 claro, a organizaqiio a que pertenqo -, pergunto se a desconstitucionalizaqiio, da forma como C pretendida, tamb6m traz beneficios ao cidadiio? Esta C a pergunta. 0 fato de niio constarem mais os 6rgiios policiais,
eventualmente, na Constituiqiio da Republics, garante melhoria nas condiqdes de seguranqa p6blica do Pais? Que coisa curiosa! Interessante
isso! 0 fato de estarem insculpidos no texto constitutional, piora ou melhora a seguranqa publica do Pais? Onde esti a coerencia, a releviincia e a
fundamentaqiio - repito - tCcnica, cientifica e doutriniria para a postulaqiio? E ai, 116s temos urn grave problema: as generaliza@es, corn a inten$50 de adotar posiq6es que silo, alCm de simplistas, eventualmente at6 radicais, e querer fazer disso regra geral.
Entiio, ocorre uma falha com determinados 6rg5os policiais...
Agora, vou me ater aos 6rgiios policiais. Pouco tempo atris, nobre Presidente, em uma das principais revistas de circulaqiio nacional, eu lia os
comentirios relativos i corrupqiio, um ma1 que aflige, sem duvida, todas
as instituiqdes brasileiras, inclusive os 6rgiios policiais. Eu lia 19, polexemplo, que h i pessoas envolvidas em corrupqiio na Policia Federal.
Hi. H i pessoas envolvidas em corrupqiio nas Policias Civis. Hi. H i pessoas envolvidas em corrupq2o nas Policias Militares. Hi. Verdade? Verdade. 0 que C preciso fazer? Combater esse estado de coisas. As instituiq6es tem que se posicionar sempre contra os profissiouais que se desviam
da conduta Ctica aceitivel para a instituiqiio que integram. Mas tirar, dai,
conclusdes do genero: "Tem gente corrompida na Policia Federal? Tem.
Tem uns delegados envolvidos. Entiio, vamos extinguir a Policia Federal." Que soluqiio curiosa! "Ter gente envolvida em corrupqiio na Policia
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Civil? Tem. Ah, vamos extinguir a Policia Civil. Tem gente envolvida
em corrupqiio na Policia Militar? Tem. Vamos extinguir a Policia Militar." Tem gente envolvida em corrupqiio dentro do Congresso, eventualmente, na Ciimara Federal e no Senado? Eventualmente, tem. Vamos extinguir o Congresso por causa disso? Vamos fechar o Congresso? Quer
dizer, siio propostas tiio simplistas, tiio irrelevantes, t20 sem propdsito
que fica dificil, atC, discutir-se e questionar aspectos como esses, sem
f~~ndamentagiio,
como disse, tCcnica, metodol6gica cabivel e aceitivel. E
h i muitas pessoas que se dizem especialistas em seguranqa fazendo proposigdes desse tipo, generalizando por causa de situaqdes especificas,
particulares, radicalizando plenamente o trato da questiio, quando o que
se espera k trabalhar essas questdes corn equilibria, discernimento e imparcialidade, olhando sempre os interesses da populaqiio, e niio das instituig6es ou de quem quer que seja, independentemente das suas posturas
de natureza politico-ideol6gica ou doutriniria.
Outro aspecto 6 o que fala, em algumas ocasides, sobre a perspectiva de unificaqso, outro comentirio bastante comum e que se esti
ouvindo com certa insistencia. Na realidade, e de novo, a visgo C simplista, porque niio leva em consideragiio o nivel de conhecimento da realidade social do Pais e mostra grande desconhecimento daqueles que querem analisar o sistema de seguranqa sem conhecer a essencia, a genese
das organizaqdes policiais brasileiras e a pr6pria genese do sistema de
seguranga ptiblica do Pais desde as suas origens, pela influencia que tivemos da Franqa e, notadamente, de Portugal. 0 s que niio conhecem
isso, e dai niio conseguem entender ou explicar o sistema, eventualmente
cometem erros crassos, como esses aos quais estou me referindo.
Entiio, algo que C aceitivel na realidade, senhores, C se falar de
fato em integraqiio, porque isto, sim, falta ao sistema de seguranqa ptiblica brasileiro. 0 sistema de seguranga ptiblica, no Brasil, tem um grave
pecado: falta integraqiio institutional entre os diferentes 6rgiios que compdem o sistema, comeqando 15 na ponta, por aqueles que d2o o primeiro
enfrentamento, o primeiro trabalho relacionado com a garantia dos direitos do cidadiio, passando por todos os 6rgiios policiais, cada qua1 nas
suas atribuiqdes, passando pelo Ministkrio Pfiblico, pelo Poder Judiciirio
e pelos 6rgsos prisionais, inclusa ai a Defensoria Publica como parte desse process0 seguramente tambim. Isto, sim, C coerente. Promover a inte-
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graqiio C uma necessidade, eu diria. Esta seria uma contribuiqiio impar
clue se daria ao sistema de seguranqa publica do Pais.
NinguCm aguenta mais, e de novo vou enfocar o problema sob a
6tica do cidadiio, para que niio se possa arguir suspeiqiio, por eu pertencer
a uma das organizaqaes policiais que esti dentro do sistema. Como os
senhores se sentiriam, como cidadiios, na hora em que se v6, por exemplo, a aplicaqiio dos recursos pdblicos para manter centrais absolutamente
distintas de atendimento h comunidade? Vou citar um exemplo pritico.
Algukm liga para o 190, o telefone de emergencia mais conhecido neste
Pais, dizendo que esti com um problema de abelha na sua casa, que umas
abelhas chegaram 16 etc., e ele quer resolver a situaqiio.
0 atendente da Policia Militar diz: "Olha, cidadiio, sinto muito.
Esse caso de abelha, veja bem, niio C conosco. Abelha niio C sujeito ativo
de infraqiio penal. Entiio, n6s niio tratamos disso. Talvez o pessoal do
bombeiro, faqa isso." Ai, esse cidadiio liga para o bombeiro. Outro telefone. Liga de novo. 0 atendente do bombeiro diz: "Olha, veja bem. Niio
C bem isso que fazemos. Nosso neg6cio nGo 6 bem esse, tal e coisa. Fale
com o pessoal da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Eles t2m rela$20 com o meio ambiente e talvez possam resolver." Liga esse cidadiio,
de novo, para um terceiro telefone. A atendente da Secretaria do Meio
Ambiente atende e diz: "Olha, cidadiio, veja bem. Esse niio k bem o nosso problema. N6s estamos preocupados com a legislaq20 ambiental, com
o C6digo Florestal etc., o C6digo de Fauna ..." E aquela hist6ria toda, a
nova Lei do Meio Ambiente, que recentemente foi regulamentada pelo
Congresso National. Ai, ela diz: "Tente o seguinte: converse com a Sociedade Protetora dos Animais. Quern sabe eles resolvem." E liga esse cidadiio. Ja 6 o quarto telefonema, senhores, e podem ter outros mais. NBo
vou me estender, mas como C que os senhores acham que esth se sentindo
esse cidadiio, que est6 pedindo para o serviqo pdblico Ihe prestar um serviqo, que quer uma soluqiio para seu problema, e que est6 sendo jogado
como peteca daqui para 16, de 16 para c i ? Esse cidadiio niio agiienta. Desculpem-me a expressiio, senhoras e senhoritas, mas ele esti de saco cheio
com a AdministraqGo publica. Ele niio aguenta mais. E esse C s6 um
exemplo, como eu lhes disse. H i diferentes niveis de integraqiio que podem ser trabalhados pelos especialistas, mas cito s6 este, para ilustrar urn
primeiro contato. Por que, niio se trabalhar centrais nos Estados, integradas, com especialistas e atendeiltes das diferentes Breas de atendimento

emergencial da administraq20 publica do Estado e do Municipio, inclusive, juntos para que o cidadiio ligue para um telefone s6 e tenha ali, na
hora, a soluq2o para o seu problema? Ah, n2o C da Policia Militar, n2o C
da Policia Civil, n2o C do Coipo de Bombeiros, niio C da Policia Federal,
nZo 6 desse nem daquele etc., mas 6 da Area de sa6de. Esti aqui o atendimento emergencial de safide do Municipio. E o cidadiio vai receber, de
pronto, uma resposta: "Olha, cidadiio, esti sendo acionada uma ambulincia que vai resolver o seu problema, esti sendo movimentada aqui em
seguida". Dificil de perceber esse tip0 de soluqiio, senhores? Coisa simples, pritica, ficil de fazer! E que nZo se fez at6 hoje no Pais por causa de
resistencias bobas, corporativistas, ou por falta de vontade politics. Essa
6 a grande verdade.
Entiio, senhores, na realidade at6 aqui a seguranqa pfiblica no
Brasil tem sido tratada abordando-se questdes que nZo tern, na realidade,
a menor importsncia para a seguranqa do cidadiio. Esta C a grande verdade. A discuss20 das temiticas de seguranqa publica tem estado tiio distante da realidade, t2o fora daquilo que os especialistas realmente conhecem, e conhecem bem, porque, como eu lhes disse, passaram e dedicaram sua vida ao estudo dessas questdes. E essas questdes nunca eram trazidas ao lume desse nivel, desse foro, onde na realidade se acabaria, e esperamos que se acabe, implementando as decisdes politicas que voltem e
possibilitem a melhoria do sistema de seguranqa pfiblica do Pais. Esta 6 a
visiio que temos. A discuss20 sobre as questdes de seguranqa pliblica
historicamente tern estado totalmente divorciada da realidade, e n2o tem
abordado as quest6es que realmente importam ao cidadso. Esta C uma
conclusiio que acho dificil algu6m poder rebater com conhecimento de
causa, com argumentaqiio tkcnica, com mCtodo e com base cientifica,
como eu lhes disse. E 6 dentro desse enfoque, Sr. Presidente, que n6s,
com especial satisfaq20, Oficiais de Policia Militar, e aqui na condiqiio de
representante do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais, que hoje 6
o foro adequado, no Lnlmbito dessas instituiqdes, para discutirem-se quest6es de t2o grande relevhcia quanto as da seguranqa publics, que tomamos a liberdade de trazer-lhes um extrato, uma sintese das propostas que
foram feitas, at6 porque, repito, n2o 6 meu prop6sito vir aqui fazer somente lamentaqoes ou apontar problemas e dificuldades. Como profissionais que somos, como especialistas da irea de seguranqa ptiblica, temos,
mais do que todos os outros segmentos do Pais, mais do que todos os
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outros - entre aspas -"especialistasHque se t6m pronunciado por este Brasil afora, temos mais do que eles a obrigaqiio de contribuir com a perspectiva de soluqdes e propostas que permitam efetivamente nlelhorar o
sistema de seguranqa publica nacional.
Eu trouxe, para passar i s suas miios, Presidente Aldir Cabral, as
propostas do Conselho Nacional de Comandantes-Gerais de PMs e de
Bombeiros. Quero dar aqui um testemunho bastante positivo, eu diria,
apesar da franqueza e da sinceridade com que tenho exposto todas essas
questdes. N6s estamos vendo com especial satisfaqso que hoje j i comeqam a ser discutidas algumas propostas efetivamente skrias, i d h e a s , ligadas i realidade da seguranqa pbblica, que n6s, como profissionais que
somos, s6 estAvamos acostumados a ouvir nos meios academicos, nas
Academias das Policias Militares e de Bombeiros do Brasil e nos foros
organizados pelos especialistas, restritas, portanto, todas essas propostas,
todas essas soluqbes. Hoje, estamos vendo serem discutidas muitas dessas soluqdes que antes estavam restritas ao nosso meio, que n6s j6 discutimos, j i propusemos, j5 sugerimos hA dkcadas, e nunca fora levadas a
skrio. Provavelmente niio foram levadas a sirio porque eram fruto do
nosso trabalho, fruto do esforqo dos especialistas. Elas nunca tiveram
ressoniincia. Hoje, para nossa satisfaqiio, vemos boa parte dessas propostas ganharem ressoniincia politica, porque agora elas estiio sendo defendidas n5o mais pelos profissionais da irea, que sempre ficaram impedidos de participar desse process0 democritico na conduqiio e soluq5o
dos problemas de seguranqa pbblica. Agora, elas estgo sendo apresentadas por Ministros de Estado, por politicos detentores de v6rios cargos de
releviincia na histdria politica brasileira, e agora elas passam a ser encaradas com uma certa seriedade. Enquanto tratadas pelos tkcnicos, pelos
profissionais que vivenciaram todos esses problemas e sofreram corn eles
a vida inteira, niio tiveram importincia nenhuma. Mas isso tudo tambkm
podemos sublimar, por forqa da nossa forma~iioprofissional e da consciencia do dever que temos. A n6s, pouco importa se eventualmente a paternidade desta ou daquela id& vai ficar com determinado Ministro, vai
ficar com determinado Senador ou Deputado. Niio tem importiincia. Desde que se atenda ao interesse do cidadiio, desde que se atenda aos interesses maiores da sociedade brasileira, niio tem problema nenhum. N6s niio
nos constrangemos e sublimaremos isso tambkm, como temos sublimado,
ao longo de toda a nossa histbria, o encaminhamento de recursos para
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outras ireas prioritirias, deixando sempre a seguranp ptiblica em segundo plano.
Entre essas idiias, prezado Presidente, esti, por exemplo, a necessidade do estabelecimento de uma politica nacional e de um plano nacional de seguranqa p6blica, coisa que h i mais de dCcadas se discute nos
seminirios e nos f6runs dos 6rg2os de seguranqa ptiblica do Pais e de que
nunca houve ressonsncia. Mas urn plano e uma politica nacional que devem ser estabelecidos contando-se com a participaqso efetiva dos diferentes segmentos relacionados com o trato da questgo, para n20 se cometerem os mesmos erros do passado de se fazer aqui, em Brasilia, dissociado das diferen~asregionais do Pais, o estabelecimento de politicas e
programas que niio tern afinidade nenhuma com a realidade social na
qua1 os 6rg2os de seguranp est2o sendo empregados. Por isso C importante ouvir esses profissionais, e isso faz parte do processo democritico,
que precisa ser melhor exercitado na irea de seguranqa pdblica. E preciso
haver a participa~20,nesse trabalho, de especialistas das Policias Militares, sim. das Policias Civis, da Policia Federal, do MinistCrio Piiblico, do
Poder Judiciirio e at6 de 6rgiios prisionais - por que n201?-, porque todos
eles tern uma parcela de responsabilidade dentro do sistema de seguranqa
piiblica e no ciclo da persecuq20 criminal, at6 o momento em que o condenado v i cumprir sua pena no estabelecimento prisional. Todos t6m
parcela de responsabilidade para com a seguranqa pdblica do Pais. Precisam ser ouvidos. E preciso que se faqa esse trabalho com base no controle e acompanhamento de procedimentos e processos.
Este, Presidente, 6 outro grave problema do sistema de seguranqa
pdblica. Todos se sentem ii vontade para apontar as mazelas e os culpados. Aliis, achamos que ainda estri muito em voga no Brasil a prAtica de
que, havendo urn problema, ao invCs de se dar soluq20, C mais ficil encontrar um culpado. Basta apontar um culpado e pronto: "Vamos eleger
um culpado e jogamos todas as pedras e culpas nas costas desse culpado". Passa o tempo, ele ficou com a pecha, o problema continua igual at6
mais um periodo, quando vai acoiitecer de novo e repete-se o processo
todo outra vez. Circunstancialmente, e geralmente, o culpado tgm sido as
Policias Militares, talvez porque sejam na realidade o 6rg2o de seguranqa
pdblica mais pr6ximo do cidad2o brasileiro, o mais identificado com a
sociedade e o povo deste Pais. Nenhum 6rgiio de seguranqa ptiblica tem
tanta identificaq20 social com a populaqso quanto as Policias Militares.
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Mas, pagam o preqo por isso, porque tarnbCm siio os agentes do Estado
mais visiveis e identificiveis aos olhos do cidadiio. 0 s eventuais erros
das Policias Militares ganham ressonsncia nacional, internacional, porque esti ali, aos olhos do cidadiio, que o policial militar C urn agente do
Estado, C um prestador de serviqo ptiblico. Quantos outros segmentos da
Administraqiio pbblica, senhores, cometem erros muito mais graves,
muito mais sirios e em maior quantidade do que os policiais militares
deste Pais e passam depercebidos, porque o cidadiio n2o sabe que ali esti
um promotor ptiblico, um juiz ou urn funcionirio da Receita fazendo algo
errado. 0 cidadiio ve o fato, mas n2o identifica o agente, um dos graves
males, como disse, para o sistema de seguranqa ptiblica e, no caso especial. para as Policias Militares.
A falta de controle e de acompanhamento de procedimentos e
processes na 5rea de seguranqa pbblica esti causando uma distorqiio gravissima na avalia~iiodos diferentes 6rg5os envolvidos neste trabalho. De
novo vou trazer uma experiencia profissional que tenho. S6 um exemplo,
para que os senhores possam perceber a importiincia desse controle e
acompanhamento. Uma ocorrencia atendida pela Policia Militar 15 na
ponta do sistema. Ela passa, dependendo das circunst2ncias, para a Policia Civil, que C encarregada da Policia Judiciiria, ou para a Policia Federal, de acordo com a competencia de cada uma. Depois que a Policia Civil ou a Federal toma as suas medidas, o inquCrito vai esfera do MinistCrio Ptiblico, que C o encarregado de oferecer a denbncia. Dai, vai ao
Poder Judici5ri0, que i encarregado de decidir judicialmente a questiio.
Hi, portanto, todo um trilmite, toda uma seqiigncia. Pergunto aos senhores: s6 com esses dados que eu vou citar, quem i que sabe hoje qua1 C n
desempenho de cada 6rggo que integra o sisterna de seguranqa ptiblica'?
Quanto por cento de efetividade e de produtividade apresentam as Policias Militares do Brasil? Quanto apresentam de produtividade e efetividade as Policias Civis, a Policia Federal, o MinistCrio P6blic0, o Poder
Judiciirio? NinguCm sabe, ninguim viu, de acordo com a letrinha daquele samba famoso. Esti assim h i centenas de anos, e niio se ve nenhuma iniciativa no sentido de se definir isso, para se atribuir, com justiqa e
imparcialidade, as devidas responsabilidades de cada 6rgiio que compde
o sistema. S6 a titulo pritico: vamos supor que essa ocorrencia, ao ser
atendida pela Policia Militar, receba urn determinado niimero, um boletim de ocorrencia, um termo circunstanciado, seja o que for. Devia entrar
-
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na Policia Civil com o mesmo n6rnel-o, para permitir um acompanhamento permanente, at6 o final de todo o processo. A Policia Civil cumpriu a sua parte? Cumpriu. Entiio, onde 6 que isso foi parar? Foi parar no
MinistCrio P6blico. Isso, para se poder identificar, no sistema, nesse processamento todo ao qua1 me refiro, quem esti se omitindo, quem niio esti
cumprindo a sua obrigaqiio, quem esti comprometendo as condiq6es de
seguranqa ptiblica do Pais.
Hoje, generalizam-se as acusaqdes e pechas negativas, sem que
ningutm tenha nenhum meio confiivel e tecnicamente sustentiivel que
permita avaliar realmente de quem 6 a culpa, ou quem tem culpa, ou qua1
C a parcela de culpa de cada um. NinguCm tem.
Outra coisinha elementar que os especialistas - repito: aqueles
que dedicam a sua vida ao trato dessas questdes -, conhecem de fio a pavio, sabem de fio a pavio e estiio cansados de pedir e postular. Como niio
vi ainda ilenhum Ministro ou figura de express50 politica falando a esse
respeito, quem sabe se alguCm com essa express20 adotasse a idiia, assumisse a paternidade? De novo, repito, sublimo imediatamente. N6s niio
queremos ter a patel-nidade. N6s querenios a melhora do sistema. E diferente. Podem assumir a paternidade, mas faqam o que 6 certo, o que 6
correto, o que k melhor para o cidadiio. Isso 6 o que queremos.
Est5o neste rol tambkm, Sr. Presidente, os aspectos relatives ao
Fundo Nacional de Seguran~aPtiblica e aos Fundos Estaduais. Desculpem-me os companheiros que siio da mesma irea. Falar disso, para n6s, 6
o 6bvio ululante. Estamos cansados de ouvir isso. Mas parece que agora
h i resson8ncia. Parece que agora vai. Agora, ha politicos de proeminencia e express50 preocupados com a questzo, que estiio falando das mesmas coisas. H i projetos na Casa. Queni sabe Deus nos ajude e isso se viabilize? H i perspectiva de Fundos Estaduais. Posso at6 citar exemplo
pritico. A Policia Militar do Estado do Parani - e me perdoem; dai, sim,
agora vou puxar um pouco a brasinha; niio posso esquecer as mir~hasorigens - j i tem um fundo de modernizaqiio, criado pela Policia Militar,
concebido pelos oficiais do Estado Maior da PM, tornado lei pela nossa
Assemblkia Legislativa, sancionado pelo Governador e funcionando efetivamente s6 h i quatro anos. Quatro anos, senhores, de funcionamento do
Fundo de Modernizag50 da Policia Militar do Estado do Parani deramnos a condiq5o de, hoje, ser a Policia Militar mais bem equipada do Brasil. So quatro anos de existencia do Fundo, com um gerenciamento sCrio,
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idbneo, responsive1 e direcionado exclusivamente para as quest6es de
seguranqa pfiblica. Atentem para o detalhe: sem desvios, sem sumir coisa
n2o sabe onde, sem recurso ir paras n5o se sabe aonde. 'S6 quatro anos.
Tinhamos feito uma estimativa, na Cpoca, no Estado Maior, de que levariamos uns oitos anos para dar B Policia Militar do Parani uma condig50
de auto-suficigncia em termos de equipamento e material permanente.
Estamos atingindo isso agora, no final deste ano, em cinco anos: os quatro anteriores de funcionamento e este quinto anos que estamos fechando.
Em cinco anos. 0 s governos, no caso do Estado do Parani, nZo conseguiram fazer isso em 145 anos, que C a idade da Policia Militar B qua1 pertenqo. Gerenciados exclusivamente pelo Governo, em 145 anos, os recursos orqamentirios para a seguranqa pGblica nunca deram h Policia Militar
a condiq50 que ela hoje tem. E bem verdade, e C obvio, que esses recursos entram e passam a cornpor o orqamento. Entgo, eles passam a ser
tambCm projetos do Governo, 6 claro. N5o pode ser diferente. H i imposiqiio legal nesse sentido. Mas eu destaco este aspecto porque, em 140
anos de existencia da Policia Militar, quando se trabalhava com os recursos orqamentirios especificos do Governo, sem a existencia do Fundo,
nZo se tinha soluq2o para esse quadro. E n6s Cramos, como na grande
maioria das Policias Militares do Brasil, muito ma1 equipados, muito ma1
remunerados, penivamos feitos uns condenados, na condiqiio de nunca
termos sido priorizados em termos de investimentos ou de orqamento p6blico do Estado. Quando a Policia Militar passou a captar recursos legalmente, criou um fundo e tem o controle todo e o acompanhamento de
um conselho. Em quatro anos e meio, cinco, n6s demos ii Policia Militar
urn estigio e uma condiqio que n2o se pbde dar nos 14.0 anos anteriores.
nos diferentes governos com os quais n6s estivemos trabalhando.
Seguro de vida e acidentes pessoais. Outra preocupaqiio que poucos Governos tem para com aqueles que s2o os respons6veis pela garantia do bem-estar e proteqiio da vida do cidad5o e que normalmente ma1
conseguem garantir as suas no enfrentamento com a marginalidade. No
Parani isso tambCm j i existe, mas em muitos Estados da Federaq20 ainda
n 50.
Programas habitacionais para os policiais e bombeiros militares e
outra das sugestBes do Conselho que j i se iniciaram tambCm no Estado
do Parani. Em outros Estados da Federaqzo, pelo que me consta, ainda
n5o. TambCm h5 dificuldades.
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Sobre o problema de remuneraqiio niio vou nem me estender,
porque ele 6 notbrio. Todo mundo sabe disso. A situaqiio da minha Policia Militar, eu admito, 6 ulna situaqiio diferenciada, 6 uma exceqiio, Presidente. Niio pode ser levada em consideraqiio, porque na maioria dos
Estados brasileiros os policiais militares e os bombeiros militares est2o
penando, estiio passando por dificuldades imensas, a despeito de alguns
esforqos que j i foram realizados. E, sem dtivida, esses profissionais niio
recebem de maneira alguma remuneraqiio condizente com a responsabilidade funcional que eles tern, corn os encargos que eles tern e, sobretudo,
com as expectativas que eles naturalmente tern, como qualquer cidadiio,
de dar aos seus uma vida digna, uma vida com o minimo de condiqbes,
que lhes permitam atuar com seguranCa no meio social.
Integraqiio entre os 6rgZos do sistema de seguranqa ptiblica eu ja
comentei.
Regulamentaqiio do 5 7" do art. 144. Sobre o assunto, pude perceber que outros 6rgiios que aqui estiveram tambim postularam no mesmo
sentido, o que reforqa, Presidente, a observaqiio que fiz de que os especialistas sabem muito bem onde o problema esti, sabem muito bem apontar
o problema. Dificil 6 obter guarida e ressonincia para a soluqiio desses
problemas.
Estabelecimento de um programa de direitos humanos. Esta 6 outra afirmativa que hs vezes ouvimos: "Niio, mas as policias militares tern
que tratar os direitos humanos. Niio siio preparadas para direitos humanos." Que absurdo! Essas pessoas niio conhecem o curriculo das Academias Militares do Pais. Serd que alguma dessas pessoas jB viu o curriculo
das Academias Militares? Se viram, serd que elas sabem ler direitinho?
Porque Id, nos curriculos, estri escrito. Na formaqlio dos bancos academicos, os cadetes nas Academias Militares - n6s chamamos de cadetes os
nossos universitarios - j i tCm a disciplina Direitos Humanos, trabalhada
geralmente por profissionais da area, gente da OAB, do Ministkrio Pilblico e gente relacionada a organismos internacionais que cuidam dessa
questiio, at6 para se dar transparencia e imparcialidade ao trato do problema. No caso das Policias Militares do Brasil - e esta i uma outra proposta e realizaqiio no imbito do Conselho -, o programa de Direitos Humanos esta fechado com a Cruz Ver~nelhaInternacional. E a Cruz Vermelha Internacional que faz esse tl-abalho nas Policias Militares. 0 s multiplicadores, h i mais de dois anos, estiio atuando nas Policias Militares,
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com urn programa, de parceria com a Cruz Vermelha e com a Anistia
International. E n6s ainda ouvimos pessoas falando que as Policias Militares nZo tratam de Direitos Humanos. Mas que coisa mais incoerente!?
E t2o sem propcisito, porque isso tudo esti documentado. Bastaria essas
pessoas pedirem, fazerem uni oficio, se fosse o caso, perguntando: "A
Policia Militar tem no curricula a disciplina de Direitos Humanos?" E
iriam receber o material, seriam informadas. Nlo. Ao inv6s de buscar a
informa~50,prefere-se fazer a critica gratuita, infundada, leviana, e, pior,
que se vai sedimentando na sociedade. Porque - j i dizia Goebbels, que
era o especialista da irea de comunicaqZo social de Hitler - uma mentira
repetida por milhares de vezes e persistentemente se transforma numa
verdade. Hitler e Goebbels entendiam muito bem disso. Agora, acho incrivel que pessoas esclarecidas. de nivel superior, que j i superaram essa
fase do hitlerismo, adotem essa pritica. Essas pessoas niio podem alegar
ignoriincia, nZo podem alegar desconhecimento. SZo pessoas letradas,
sabem ler. Isso esti escrito em todos os lugares. Como C que tem gente
dizendo isso, com a maior leviandade?
TambCm C do nosso proposito e esti nas propostas, em mtiltiplas
cartas editadas, e abertas 2 opiniZo pilblica, pelo Conselho Nacional de
Comandantes-Gerais. Isso que estou lendo, Sr. Presidente, 6 urn extrato.
t5o-somente. Essas propostas s5o a prova lnconteste do que tenho dito.
Para n6s, essas s2o coisas vencidas. Elas n2o t&mnada de novo, niio tern
nada de moderno. Para n6s, nada! A 6nica coisa nova que elas tern 6 que
agora estZo sendo adotadas em 2mbito politico. Deus ajude que isso progrida; Deus ajude que agora evolua - a revis20 e atualizaqZo da legislaqZo penal, processual penal e de execuqlo penal. H i d6cadas tambCm
isso 6 discutido nas academias, nos seminiirios, nos simpdsios etc., e
muito pouco se faz quando se trata de dar solu~Zoao problema.
Outra proposta importantissima para a conjuntura: a ampla aplicaG2o da Lei no 9.099195, que trata dos juizados especiais civel e criminal. Essa lei, senhores, sob a nossa 6tica - esta, sim -, representou uma
evoluq2o excepcional no Direito Penal brasileiro. 0 Direito Penal brasileiro, como todos n6s, juristas, sabemos, sempre foi tradicionalmente penalizador. E cadeia? E cadeia. E prislo? E pris2o. E por ai afora. Ele nlo
admitia outras perspectivas, ou, as que admitia, eram tZo incipientes que
nem tinham significa~iio.Agora, corn a Lei no 9.099, a perspectiva de urn
Direito Penal do consenso, um Direito Penal da transa~zo,o Direito Pe-
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nal do acordo, um Direito Penal que pode ser mais ameno, mais socializante do que o Direito Penal ortodoxo, que tradicionalmente caracterizou
o Direito Penal neste Pais. Essa lei, sim, 6 um avanCo significativo na
Area do Direito Penal e estA trazendo resultados extremamente positivos
para os 6rgiios de seguranqa ptiblica e, mais importante, para o cidadiio,
que, a nosso ver, 6 o principal objetivo, o principal beneficiirio de tudo
aquilo que pudermos fazer para melhorar o sistema de seguranqa ptiblica.
Quando alguCm tiver dtivida sobre algumas dessas quest6es complexas
de seguranqa pdblica, por favor, f a ~ a meste exercicio: coloquem-se no
lugar do cidadiio, e dai os senhores vZo conseguir afastar o espirito corporativista que eventualmente abrange o trato dessas quest6es. E nessa
lei temos muitos problemas de natureza corporativista que precisam ser
vencidos. No Estado do Parani, estou citando o exemplo que tenho, niio
6 , de novo, regra geral, ainda h i muitas resisti?ncias, mas 18 n6s - a Policia Militar - estamos jA h i um bom tempo aplicando efetivamente a Lei
no 9.099. 0 s termos circunstanciados estiio sendo elaborados pelos policiais militares. Em algumas das principais cidades do nosso Estado, sedes
de Comarcas, as secretarias do Juizado Especial Criminal estiio funcionando dentro do fbrum, para dar a esse trabalho a imparcialidade que ele
precisa ter. Se fizkssemos isso funcionar dentro dos quartkis, por mais
id6nea e imparcial que fosse a nossa atitude, niio faltariam aqueles falastrdes de sempre que viriam dizer que estamos constrangendo o cidadiio,
porque estA dentro do quartel, que o cidadiio esti sendo vitima disso, vitima daquilo. Entiio, as secretarias estiio funcionando no fbrum, sob a supervisiio dos juizes e dos promotores e com a participaqiio direta dos policiais militares da PM do Estado do ParanA, que tem elaborado os termos
circunstanciados, encaminhado aos promotores e aos juizes competentes
designados para o Juizado Especial para dar soluqiio a essas infraqaes
penais de menor potencial ofensivo, que siio as abrangidas pela Lei no
9.099195. 0 s resultados tern sido animadores. Para terem uma idCia, dig0
que temos tido casos 15 de soluqdes que siio resolvidas no espaqo de tres
horas -pasmem! Pode ser que, com o aciimulo de decisdes, v i aumentando o tempo, mas h i casos que siio resolvidos no espaCo de tres horas, entre o tempo do atendimento da ocorr&nciae a decisiio do juiz - tres horas!
-, quando normalmente essas situaqaes nem iam ao Poder Judiciirio.
Eventualmente, nem passavam das delegacias de policia, ensejando uma
skrie de problemas, uma skrie de dificuldades, de mLiltipla natureza,
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como os senhores podem imaginar. Entiio, essa lei, sim, tem uma importgncia vital para a Area de seguranqa piiblica.
Com relaqiio a essa lei, 6 precis0 desvestir-se de prop6sitos corporativistas, porque s6 o bom senso, a isenqiio, a imparcialidade e a colocaqiio do interesse publico acima dos interesses das corporaqbes C que de
fato viio ajudar a melhorar o sistema de seguranqa publica. Considero urn
absurdo que autoridades da Area de seguranqa publica, sejam elas civis ou
militares, i s vezes estiio se digladiando por quest6es menores, por questiunculas de somenos importiincia. De novo, me coloco no lugar do cidadiio. A mim, como cidadiio, e a qualquer cidadlo, quero crer, pouco importa se quem esti me atendendo e resolvendo o meu problema esti trajado de terno e gravata, ou se esti de farda ciqui ou cinza. Niio me interessa. 0 que eu quero, como cidadiio, C ser atendido de maneira pronta,
ripida e eficiente. 0 resto C detalhe, e as pessoas estiio se perdendo no
detalhe, discutindo detalhe e deixando o interesse maior, que 6 o interesse publico, de lado.
Temos ainda nesse context0 uma proposta de emenda constitucional, que j5 se encontra nas miios de representante desta Casa. Vimos
corn especial prazer a menqiio i policia comunitiria, feita pelo Ministro
da Justiqa, recentemente. E esta 6 mais uma das soluq6es que S.Exa. nos
trouxe como sendo inovadora, e ouvimos com satisfaqiio a sua afirmaqiio.
S .Exa. considerou inovadora porque esteve nos Estados Unidos, h i
uns tr$s meses, e conheceu a experiencia da policia comunitiria. Evidentemente, niio foi informado em tempo hibil que as policias militares
praticam a filosofia de policia comunitiria h i vinte anos. 0 que viu agora, h i tres meses, nos Estados Unidos, os nossos oficiais j i viram h i 25.
30 anos, nos Estados Unidos, Japlo, Franqa, j i fizeram estudos a respeito
e j i a implantaram em boa parte das policias militares do Brasil.
E uma pena que o Ministro nlo soubesse. Mas ngo nos incomodamos. Eles podem at6 buscar experiencias, ver resultados da filosofia de
policia comunit6ria j i aplicada em virios estados brasileiros. Disponibilizaremos isso com especial prazer. E se o Ministro conseguir viabilizar a
filosofia de policia comunitiria para todo o Pais, que born, vamos aplaudi-lo e vamos sublimar, repito, vamos sublimar de novo, ao ver uma sugestgo que estamos trabalhando h i 20 anos ser defendida, agora, por um
Ministro e obter ressongncia politics, porque ele viu isso nos Estados
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Unidos s6 h i tres meses. Mas que bom, tomara que d? certo, estamos
com S.Exa. nesse sentido.
Uma outra sugestiio 6, efetivamente, que se desse B seguranqa
pdblica o trato adequado de acordo com a prioridade que ela deve ter. A
idiia seria, em uma visilo simplista, e eu sei que nem sempre isso 6 possivel, nobre Presidente, mas pel0 menos que se compatibilizasse a alocaqiio de meios e de recursos de acordo com aquilo que o povo quer.
Quando o povo diz: eu quero 6 emprego, 6 a primeira aspiraqiio,
ent50, vamos dar prioridade para resolver o problema social que 6 o emprego, porque a falta do emprego gera uma sCrie de outros desdobramentos em outras Areas de atividade do Estado e, especificamente, tamE m , na Area de seguranqa pdblica. A segunda prioridade 6 sadde, ent5o
vamos dar a segunda prioridade. A terceira C seguranqa, entilo vamos fazer da seguranqa, realmente, uma prioridade em termos orqamentirios,
em termos de investimento, tamb6m de acordo com aquilo que a sociedade quer.
Em resumo, que se atenda a aspiraqiio do povo. Niio 6 este o verdadeiro papel do politico? Niio C este o verdadeiro papel do administrador pdblico? Captar as aspiraq6es da popula~iioe atende-las na exata
proporqiio, promovendo o bem-estar e o bem comum da sociedade? Faqamos isso com fidedignidade.
Vou mencionar as duas dltimas sugest6es. Deixo-lhe, entiio, o
extrato, Sr. Presidente. A implementa~iiode uma politica fundijria eficiente. As policias militares estiio cansadas, senhores, de serem apontadas
como algozes das populaq6es de baixa renda, dos desassistidos, dos expulsos do meio rural por politicas pdblicas ineficientes ou incompetentes
de diferentes Governos neste Pais. Niio d i mais para suportar em nossas
costas os Gnus e as conseqiiencias dos erros dos outros.
E no que diz respeito ao trato da quest50 fundiiria, 6 simples
tamb6m de entender, para quem C especialista. As policias militares niio
tern absolutamente nada a ver com a quest20 fundiiria do Brasil, nada,
em nenhum momento desse process0 todo. A policia militar niio 6 a parte
que tem a propriedade. Ela niio tem propriedade nenhuma para ser invadida. A policia militar niio 6 a parte que invade a propriedade. Niio invadimos a propriedade de ningukm. At6 ai, nZo se ouve falar de policia militar.
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Essas duas partes, portanto, independentemente das razdes sociais
que levam a isso, e as raz6es sociais, j i disse, tamb6m 1220 siio um problema nosso, mas essas duas partes, por niio chegarem a uma posiqiio de
consenso, viio esfera judicial, viio buscar os meios legais e pacificos
para tentar dar soluqiio a uma querela. E I i viio eles, com advogados dos
dois lados, 2 presenqa dos promotores, juizes discutir a questiio. E 1i se
discute tudo, usa-se de todos os recursos juridicos, legais, normais, previsiveis etc., at6 o instante em que a Justiqa diz assim: o direito esti com
"a", ou o direito esti com "b". At6 ai, percebam, em momento algum a
policia militar foi participe do processo. Ela niio tem nada, nada a ver
com isso.
Entiio, o Juiz diz assim: o direito esti corn "a". 6 s6 um exemplo.
eventualmente pode ser o contrhio, mas vamos supor que ele diz que o
direito esti com "a", repito, e "a" era o proprietirio da terra. Ele provou
que a propriedade 6 dele, a terra 6 produtiva, niio sei o que, etc., entiio,
"b", que siio os invasores, tem de sair. E faz um mandado de reintegraqiio
de posse. Manda o seu oficial de justiqa levar o mandado de reintegraqiio
de posse a "b", que esti na Area invadida.
0 oficial de justiqa chega l i e diz: "Olha 'b', voce esti violando o
direito, a questiio j i foi discutida, j i foi analisada e voc6 perdeu, voc6 invadiu, isso C crime, esti ilegal, entiio voce tern de sair, eu estou aqui corn
uma intimaqiio judicial, h5 urn mandado aqui para voc2 sair". 0 oficial de
justiqa, entiio, leva uns cascudos, leva uns pontapCs no traseiro, 6 empurrado barroca abaixo, e volta. 0 coitado do oficial de justiqa atesta no verso do mandado: Meritissimo, tentei cumprir a sua determinaqiio, mas 16.
o JosC dos Anz6is, niio pude identificar direito, ao ouvir a leitura e a in-.
timaqiio deu-me um p6-de-ouvido. deu-me um chute no traseiro, me escorraqou de l i , se eu niio saisse ripido iriam me apagar Ii, acredito, Meritissimo. Eu estou satirizando um pouquinho para dar cores aos fatos que
realmente acontecem.
Ele volta ao Juiz e diz o que aconteceu. 0 Juiz responde: para fazer valer o direito s6 tenho uma alternativa, precis0 requisitar a forqa.
porque quando niio prevalece a forqa do direito, diz um brocado, deve
prevalecer o direito da forqa, e isso C absolutamente legal. Ninguim pode
questionar esses pressupostos. E, no caso, o Juiz requisita a forqa policial.
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Ai, senhores, C que a policia militar entra em cena. Coitada da
policia militar. Ela, que niio tem nada com o problema, que niio C dona da
terra, que niio invade a terra de ningu6m - eles gostariam de voltar para
suas casas todos os dias tranqiiilos e sossegados, sem ter esse tipo de conflito, niio querem ter esse conflito, quem 6 que quer ter conflito? Ningu6m quer ter conflito - recebe o mandado judicial.
Diz a lei que requisiqiio judicial deve ser cumprida, e os comandantes das policias militares que se negarem a cumprir estariio incorrendo
em pr6tica de crime: desobedisncia, omissiio no cumprimento do dever e
por ai afora, e outros mais. Portanto, 16 vai a policia militar cumprir a sua
obrigaqiio, cumprir o seu dever, ao qua1 ela niio pode furtar-se, de maneira nenhuma, e ela vai 16.
Diante desse quadro que descrevi, V.Ex."~onseguemimaginar a
chegada dessa forqa policial no local e ser recebida, digamos assim, com
abraqos e beijos por parte dos invasores, quem sabe um macinho de flores, niio seria agradiivel, niio seria bom ser recebido assim? E que os invasores dissessem: olha Tenente, Capit20 ou Major, seja quem for que
estiver comandando a operac;iio, n2o se preocupe, aquilo foi s6 uma brincadeira, receba aqui um macinho de flores, um abraqo e urn beijo, aqui,
da minha sobrinha, da minha cunhada, tudo gente boa, j i vamos sair daqui, tranqiiilamente, vamos cumprir o que a lei mandou e acabou. V,Exas.
acham que precisaria haver conflito se fosse ass in^? E evidente que n2o.
Ora, qua1 C a presunqiio quando se faz a requisiq20 policial? E
porque todos os esfor~ospacificos, legais e normais possiveis foram esgotados. EntZo, que ingznuo 6 esse, que ma1 intencionado 6 esse que
imagina que ao se requisitar a forqa policial n2o haja um potencial muito
grande, niio haja a previsibilidade de conflito? Isso C inerente 2 pr6pria
requisiqiio judicial, 6 inerente ii requisiq50.
E ai as pessoas se "surpreendem", entre aspas, quando, eventualmente, acontecem conilitos. 0 normal em urn caso como esse 6 ocorrer o
conflito, porque todos os fatos indicam que ele C previsivel, absolutamente previsivel. 0 que C anormal C que a policia militar chegue 15 e
consiga s6 na base da conversa, da parlamentaqiio, que C o que os nossos
oficiais estiio fazendo, e muito, em todos os lugares do Brasil, sempre
que possivel, parlamentando, parlamentando....
J i temos oficiais com tanta cancha nessa de parlamentar que acho
que vamos transferi-10s para o Minis t6rio de RelaqGes Exteriores. Esses
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caras j i tem mais vocaqiio para diplomata do que para policial, porque
intermediar e parlamentar situaqdes de conflito potencial como acabei de
demonstrar a V.Exas, como esses que as Policias Militares est2o administrando, sem ter responsabilidade nenhuma pela sua origem, pelas suas
causas, 6 uma coisa extraordiniria, nrio C coisa de policia.
Esses oficiais siio parlamentares, sgo diplomatas, sgo mais do que
oficiais de policia. Deveriam, em tese, 2 luz da lei, i luz do Direito, limitar-se a cumprir a requisi~iiojudicial e acabou, mas ngo fazem isso.
Em respeito 2 popula$io, ii sociedade, ngo deixam perder nem no filtimo
momento, ainda que requisitada a forqa, a oportunidade ou a possibilidade de uma negociaqgo pacifica para que se evite urn confront0 que niio
interessa, repito, a ninguCm, muito menos i s Policias Militares, porque
elas s6 ficam com a pecha, com o Bnus e com o peso de uma responsabilidade que absolutamente niio 6 delas.
Por 6ltim0, uma menqiio a um sistema de informaqdes criminais
que tambCm consideramos de fundamental importiincia para que o sistema de seguranqa pliblica como um todo possa trabalhar efetivamente de
maneira coesa, dinsmica, integrada e com eficiencia.
Aqui, de novo, temos inlimeras barreiras de natureza corporativista, porque h i uma relutiincia imensa em se abrir informaqdes. E isso
niio pode ser feito, o que se pode fazer 6 estabelecer niveis de informaqdes de acordo corn a cornpetencia de cada 6rgB0, de cada direqiio, mas
ngo omitir, niio restringir.
E ainda temos muitas dificuldades nessa irea, muita operacionalidade do sistema de seguranp p6blica do Pais fica comprometida pela
inexistencia de um sistema de informaqdes criminais integrado, efetivamente integrado, que perrnita a todos, de acordo corn as suas atribuiqdes,
terem acesso para usar essas informaqdes no combate A criminalidade e
em beneficio e proteqrio da populaqrio.
Essas propostas, todas elas, nobre Presidente, constam, como Ihe
disse, de estudos passados realizados pelas policias militares, de muito
tempo, constam de cartas elaboradas pel0 Conselho Nacional de Comandantes Gerais de Policias Militares e de Bombeiros Militares do Brasil e
divulgadas 2 opinigo p~blica.Passo As suas miios urn extrato dessas propostas com a menqiio, inclusive ao lado dab cartas, nas quais estso contidas e com menqdes ao lado no sentido de que muitas delas foram repeti-
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das aqui por inumeras vezes ao longo de muitos anos, sem que vissemos
ressonancia alguma.
Peqo que dai faqam-se as c6pias, vou deix6-las com V.Ex a., aqui
esti a c6pia das propostas, C urn extrato. Junto trouxemos tambkm alguns
folhetos con1 alguns artigos escritos em relaqiio B seguranqa publica ou
com temas diretamente relacionados a ela, para tambCm subsidiar, eventualmente, os trabalhos e como mais ulna contribuiqiio do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais.
A titulo de conclusiio, sei que estou tornando-me um pouco cansativo, perdoem-me, sentimos isso quando o pessoal cansa um pouquinho, talvez convenha at6 fazer um ripido coment6rio para descontrair,
porque no formalismo em que vivemos, i s vezes, as coisas ficam muito
sCrias ou muito formais.
Certa ocasiiio, quando se fazia uma palestra em uma das nossas
unidades, um coronel fazia exposi~iio,B Cpoca era mais formal do que
hoje, digamos assim, na frente estavam os coronCis, os tenentes-coronCis
na seqiigncia, os majores etc, e em determinado momento percebeu que
um dos coronCis na frente estava meio cochilando, cansado e tal, pescando um pouquinho. Sentiu-se constrangido e quis cobrar do outro que
prestasse atenqiio B exposiqiio, i palestra. Dai, deu um a18 para o coronel
que estava do lado e disse: Coronel Fulano, acorda ai o Coronel Beltrano
que est6 meio dormindo. Esse coronel que foi admoestado olhou para o
outro e tal, virou para o coronel que estava fazendo a exposi~iioe disse:
olha, coronel, acho que C melhor o senhor mesmo acord6-lo, afinal foi o
senhor que conseguiu faze-lo dormir.
Para que isso niio aconteqa conosco e antes que os faqa dormir,
quero concluir. Nobre Presidente, conhecemos as multiplas responsabilidades que essa Comissiio tem, a complexidade do tema, a responsabilidade dos Srs. Deputados, mas gostariamos e temos a expectativa de ver
algumas dessas propostas realmente implementadas porque refletem o
que os profissionais da irea realmente pensam quando se reportam aos
estudos das questdes relacionadas com a seguranqa pbblica.
Num segundo momento, esperamos que haja sapii5ncia suficiente
para estabelecer-se uma politica de seguranqa publics, seja ela nacional,
seja ela estadual. A inexisthcia dessa politica nacional compromete
tambCm a politica estadual, mas em se implementando Lima politica de
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seguranqa pdblica nacional e estadual que se trabalhem essas politics,\ e
esses planos tambkm relacionados diretamente com os projetos sociais.
Como n2o temos no Pais o hjbito dessa politica nacional de seguranqa publics que agora comeqa a ser trabalhada, o nosso receio k que ela
seja trabalhada de maneira dissociada dos outros projetos do Governo. E
seguranqa publica n2o vai se fazer por si s6, s6 se pensando em seguranqa pdblica. E preciso vincular, integrar os planos, a politica nacional de
seguranqa pdblica com os vArios projetos de natureza social idealizados
pelos Governos, seja o Governo Federal e os Governos dos Estados, porque elas se complementam, silo politicas que interagem. As politicas sociais tEm uma relaq2o estreita com a perspectiva de sucesso da politica de
seguranqa pdblica no Pais.
Se pensarmos em seguranqa pdblica dissociada de uma politica
social skria, consciente, que atenda as necessidade bisicas da populaq20,
teremos uma politica de seguranqa pdblica capenga, que n2o vai cumprir
a finalidade que realmente precisa cumprir no seio da sociedade brasileira.
Por derradeiro, quero dizer que k preciso pensar-se, em se estabelecendo essas politicas e em se trabalhando essas propostas todas no
context0 da seguranqa pdblica, em uma forma ou formas de participaqiio
da sociedade brasileira, porque esse tem sido, sem ddvida, o outro principal entrave do sistema. Enquanto n%oconseguirmos engajar a sociedade
fazendo com que cada cidadiio ou pel0 menos os segmentos mais representativos da nossa sociedade se conscientizem de que a seguranqa publica n2o 6 somente um dever do Estado, mas sim responsabilidade de todos, como diz o art. 144 da Constituiqiio Federal, teremos poucas possibilidades de Exito. N2o adianta urn papel bonito, um plano bem elaborado, uma politica bem concebida dissociada dos projetos sociais e das aspiraqbes da populaq2o brasileira como um todo. Isso n%oteria legitirnidade e, portanto, teria poucas perspectivas de Exito como n6s, que somos
profissionais da Area, repito, temos aspiraq2o de ver efetivamente i ~ p l s mentado.
Eram essas as observaqbes, Sr. Presidente. Quero, ao finalizar,
agradecer i Comissiio pela gentileza do convite e a oportunidade dada ao
Conselho Nacional dos Comandantes Gerais de estar aqui representado.
Tive essa honra concedida pel0 Cel. Guaraci Moraes Barros, Presidente
Nacional do Conselho de Comandantes Gerais, porque, pela primeira
-
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vez, sentimos uma valorizaqiio significativa, na medida em que se abre
oportunidade para que profissionais venham a esta Casa trazer a sua impressiio, a sua manifestaqiio, a sua visa0 tCcnica e profissional dessas
questGes, abrindo um caminho de participaqiio democratica, como C de se
esperar no trato de tiio relevantes quest6es.
Muito obrigado, Presidente.
0 SR. PRESIDENTE (Deputado Aldir Cabral) - Agradecemos
antecipadamente ao nobre palestrante, Coronel Sa Ribas. Pedimos a
V.Sa. que leve o nosso a b r a ~ ofraterno ao Coronel Guaraci, Presidente do
Conselho. Quero dizer que V.Sa. niio veio nos trazer IarnentagCies, psoblemas ou outras coisas desse tipo, mas um Raio X da situaqiio da seguranqa p6blica, que tem tudo a ver com a violencia gerada em nosso Pais,
onde os nossos governantes niio d20 nenh~lmaaten~$io,niio prestam nenhum auxilio, porque se quisessem resolveriam o problema de hoje para
amanha, 6 facilimo.
Na sua palestra t2m idCias mirabolantes: desmilitarizar a Policia
Militar, unir a Policia Civil com a Policia Militar, enfim, fazer uma salada que n5o leva a nada, quando a Constituiqiio hoje j i traz no seu bojo a
compethcia de cada uma.
E lament6vel que o Brasil niio tenha politicas sociais satisfat6rias.
N2o estou dizendo, nobre Coronel, que o Governo, seja ele de que
2mbito for, venha a ser responsivel por cada familia. N2o disse isso. Disse que os Governos siio responshveis ngo s6 pela seguraqa, mas tambkm
pela socializaqiio de nossa populaqiio, o que infelizmente niio acontece.
Tenho dito aqui que a primeira coisa que o Governo tem de fazer de imediato - alias, j i deveria ter feito-C o planejamento familiar.
Vemos aqui em Brasilia familias que ganham salhrio minimo e,
no entanto, tem cinco, sete filhos. E certo que, futuramente, um desses
sera marginalizado. E 6bvi0, estii acontecendo em todos os lugares do
nosso Brasil. E lamentavel que o Governo niio enxergue isso e seja ref6m
de algumas castas, desfavorecendo o sistema de seguranqa pilblica pol.
meio das instituig6es federais e estaduais, menosprezando niio s6 aqueles
que podem fazer a prevenqiio, mas tambCm a socializaqiio de nosso concidadiio. 0 ideal, Coronel, seria que tivkssemos, sim, o policial na rua,
desarmado, apenas para orientar as condutas sociais - um jovem bebe um
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pouco mais e xinga outro, ambos viio Bs vias de fato, mas n2o chega a
acontecer nada -, alkm de condiq6es para a conduta satisfat6ria de nossos
cidad2os.
Isso, entretanto, n2o ocorre. Ocorre, sim, o desemprego, principalmente o crescimento da marginalidade devido B falta de ocupa~iiopor
parte de nossos jovens, quest20 essa n~uitoimportante. Enfim, siio fatores
para os quais o Governo n20 tem dado atenq2o. E n2o dig0 que seja este,
niio. Todos os outros tambkm foram assim: menosprezaram as policias e,
quando houve necessidade, usaram-nas atravts da ditadura militar, fato
que, embora jh abolido de nossa histbria, deixou resquicios. Temos de
apagar esse passado triste. assim como temos de apagar essa nova mentalidade brasileira, segundo a qua1 o jovem tem de se dar bem em tudo e
de um mod0 muito ficil. E isso o que passa na cabega dos nossos jovens,
dai o ingress0 no trhfico de entorpecentes.
E preciso que nossos Governantes acordem. 0 Governador do
meu Estado tern procurado fazer alguma coisa, mas ainda n5o posso avaliar bem o instituto que esti procurando colocar em pritica. De uma forma geral, tem prestigiado as policias e procurado um meio de aumentar o
salirio da categoria, uma de suas grandes preocupaqGes, pois se o policial
n2o 6 assistido, como poderi atender a popula$io? Ele n2o tem as minimas condigdes, ganha um salirio irrisbrio, mora na favela e pbe os filhos
na escola pdblica - nZo se trata de desmerecer a escola pdblica, trata-se
da realidade do Pais.
Nossos policiais s2o desmerecidos e tamb6m o sZo nossos companheiros do Corpo de Bombeiros. Isso k um ma1 geral. A policia ferrovihria sequer existe, de fato e de direito, isto 6 , existe de forma preciria e
irregular e C usada pelas instituiqSes que foram privatizadas - acredi~o
que isso, nobre Relator, deva ser averiguado com profi~ndidade.
Essa 6 , infelizmente, a politica de nosso Pais e, o pior, 6 que 1150
se dA f o r ~ ao
a Ministkrio da Justiga. Tanto assim 6 que a Secretaria Nacional Antidrogas n2o esti no iimbito do Ministkrio da Justiga, mas dentso
do Palicio, o que 6 uma brincadeira.
H i certas coisas neste Pais que niio posso entender e das quais reclamo. Chamam de politicagem, de sevanchismo, mas s2o coisas reais
que todos vemos, como um General tomar conta da seguranqa pliblica.
S2o absurdos. F a ~ a m o sa troca: n5o vamos mais formar delegados, niio
vamos mais formar oficiais da policia militar e do corpo de bombeiros;
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vamos passar os oficiais das Forqas Armadas para as diversas corporaqdes - eles sabem tudo, estudaram muito, mais do que n6s.
0 Pais esta atravessando a fase de encontrar sua verdadeira identidade. E isso o que esta acontecendo, e vamos ter de trabalhar profundamente para que, por meio de leis, conscientizemos esses que estiio sendo favorecidos. Na verdade, o General esti sendo favorecido: acabou a
Casa Militar, ele estB agora com todos os poderes na m9o. Foi s6 tirar a
farda e vestir o terno. Siio coisas absurdas que estamos presenciando.
Elas tem que acabar, Coronel. Como esti escrito na Biblia: dai a CCsar o
que C de Cksar e a Deus o que C de Deus.
0 Rio de Janeiro esti aceitando muito bem o Cel. da Policia Militar Josias Quintal, mas ele C coronel e tambem policial, fez curso de
Policia. Ele niio tem a rigidez do ExCrcito, C um policial. Ele sabe a que
veio e estB comandando a seguranqa pGblica. Sou contra coronkis e generais assumirem Secretarias de Seguranqa PGblica porque n2o entendem
nada, nada, nada, nada. Podem entender teoricamente, mas, na pritica, na
hora de "quebrar o pau", niio entendem nada. Essa C a realidade.
A Cimara dos Deputados vai ter de lutar muito - e j i esti lutando
- para mudar a mentalidade atrasada das antigas lideranqas: uma forma
errada de fazer politics, uma forma errada de legislar, tudo errado. E
como vamos querer um Brasil modesno se n9o temos, mesmo aqui dentro, a implantaqilo da modernidade mental? Nossos lideres estiio defasados. Conversava agora h i pouco, antes de comeqar esta reuni90, que nossos lideres estiio mais preocupados com as eleiqdes do Ano 2000 e do
Ano 2002 do que corn as causas que temos de criminalidade e violencia.
N9o adiantam educaqilo e sahde sem seguranqa. E lamentivel vermos
isso todos os dias e eles n2o veem, e n6s sabemos por qu2, porque n90
querem.
Passo a palavra ao Relator, Deputado Alberto Fraga, para que
possa dialogar com o nobre convidado, Coronel SB Ribas.
0 SR. DEPUTADO ALBERT0 FRAGA - Sr. Presidente, nobre Deputado Jorge Pinheiro, Cel. S i Ribas, companheiros aqui presentes, percebernos que s6 se fala em seguranqa phblica nos momentos de
afliqiio e de desgraqa do povo brasileiro.
Estou desde as IOh da manh9 na Comissiio de Direitos Humanos.
Em virtude de uma aq9o exacerbada por parte da Policia Militar, percebese claramente a intenqiio da Comiss5o ou de alguns partidos no sentido
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de responsabilizar o Governo pela aqiio. 0 que mais me impressiona,
contudo, C que quando o assunto 6 sangue e politica os plenirios ficam
cheios, repletos de Deputados e assistentes.
Nossa Comiss2o detCm hoje a nobre e dificil missiio de discutir o
assunto de seguranqa publics e apresentar solu@5es. No entanto, n5o percebemos a presenqa dos Deputados, que certamente, na hora de o relat6rio ser apresentado, estariio aqui para opinar, sem ouvir depoimentos
como o que acabamos de presenciar.
Parabenizo o Cel. S i Ribas pela sua explana~iioconvincente, que
prende a atenqgo at6 mesmo de algumas pessoas, como percebi na platCia
a
- o nobre Deputado Jose Dirceu tinha dados, enquanto V.S falava, cle
que n5o tinha conhecimento -, e os "especialistas" (entre aspas) 6 que vZo
opinar, votar e at6 mesmo tentar destruir um trabalho de quase duzentos
anos.
Sabe V.Sa que, para mim, niio 6 novidade alguma o que foi dito,
porque vejo que a maioria das propostas 6 contemplada com projetos de
minha autoria, que est5o parados nas Comissbes. N5o h i interesse. Hoje
todos sabemos que, para se resolver os problemas do setor, niio podemos
desprezar a criaqso de urn fundo nacional de seguranqa ptiblica. Fizemos
esse projeto. A CCJR nos devolveu o projeto, alegando que niio 6 competEncia do Parlamentar. Imediatamente encaminhei-o, na forma de indicativo, ao Ministerio da Justiqa - o primeiro passo, quando se fala em seguranqa publica, 6 criar um fundo nacional de seguranp ptiblica - e, coln
certeza, deve estar engavetado.
Em vez disso, o Ministro prefere apresentar soluq6es simplistas.
Por exemplo, a criaq5o da Policia ComunitAria. Meu Deus do ceu! Como
bem disse V.Sa.: h5 quantos anos j i fazemos isso? E S.Exa. traz como
novidade. HB quantos anos o Conselho de Cornandantes Gerais se reune
e apresenta propostas e cartas, que sequer tErn espaqo na midia? 0 Ministro, depois de visitar um pais rico, do Prime~roMundo, chega corn a
grande solu~iioda seguranqa publica: a Policia ComuniVAria.
De outra forma, jii reclamei, por diversas vezes, nesta Casa, que 0
Presidente da Repfiblica recebe o Lider do MST, dos caminhoneiros etc..
mas nunca recebeu os Cornandantes Gerais das Policias Militares e o
Presidente do Conselho ou lhes perguntou o que 6 precis0 para melhorar
a seguranqa pbblica. J i estou cansado de reclamar e pedir esse tip0 de
ajuda. A grande realidade C que niio nos ouvem, porque falar sobre po-
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licia e seguranqa pGblica C o mesmo que discursar sobre a seca no
Nordeste dia em que tiver soluqiio, acabam-se os discursos eleitoreiros,
de palanques.
Fico muito feliz em ver as propostas. Vamos analisB-las com todo
carinho. E verdade. Esperamos, muito em breve, apresentar um relatbrio,
com a coragem de mudanqas, e levi-lo 2 apreciaqiio do PlenArio, para ser
discutido.
Eu e o Presidente vamos tomar decis6es tCcnicas e niio politicas;
puramente tkcnicas. Ainda hB pouco dizia, em entrevista, que sou contra
porque niio trarB beneficio algum para a sociedade. Temos de fazer mudanqas que tragam beneficios para a populaqiio e 1,120 ficar com cercalourenqo, para 15 e para cB, sem apresentar nada.
Mais uma vez parabenizo V.Sa pela explanaqiio. Leve nosso
abraqo h Policia Militar do Parani, porque exatamente em virtude do
fundo criado por ela, o FUMPM, hoje C a mais bem equipada policia do
Pais. Creio que 6 a dnica Policia Militar que pode se dar ao luxo de dizer
que cada policial militar tem colete B prova de bala, graqas a esse fundo.
Sr. Presidente, encerro dizendo que vou me preparar para fazer o
relat6rio.
0 SR. PRESIDENTE (Deputado Aldir Cabral)

-

Com a palavra

o nobre Deputado Jorge Pinheiro.
0 SR. DEPUTADO JORGE PINHEIRO - Sr. Presidente, nobre Relator, Deputado Alberto Fraga, Coronel Abelmidio de S i Ribas,
representante do Conselho de Comandantes Gerais, senhoras e senhores,
C uma pena que niio estejam aqui outros Parlamentares, para ouvir sua
explanaqiio, apresentada de forma mui to coerente, simples e objetiva.
V.Sa fez pequeiio resumo da grande problemitica da seguranqa
publica. Como bem disse o Relator, tenho certeza de que no dia em que
for lido o relat6rio os Deputados que niio estiio presentes viio querer opinar, dar palpites, apresentar emendas etc. E uma pena que muitos Parlamentares - alguns niio siio especialistas na Area, mas t&mpropostas - niio
estejam presentes nem participem ativamente desta Comissiio.
Gostaria de saber sua opiniiio em relaqiio a dois assuntos. V.Sa
falou a respeito das despesas correntes e exemplificou dizendo que 90%
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a 93% do orqamento siio gastos na manutenqiio do que ja existe e apenas
7% seriam empregados em tecnologia e novos equipamentos. Em determinados batalhdes das Policias Militares, vemos com tristeza policiais
usando carros de mil cilindradas, carros populares. E brincadeira. Como
a policia vai perseguir um bandido num carro de mil cilindradas? Como
um policial vai perseguir um infrator numa mot0 CG 125? E brincadeira.
Morei no Rio de Janeiro - o Deputado Aldir Cabral sabe disso
melhor do que eu - e 1 i o bandido investe na comunidade. Muitas vezes,
a populaqilo da favela niio fornece informaq6es nilo s6 porque tern medo,
mas porque o traficante cuida dela: d i medicamentos e cesta bAsica. Se a
pessoa tem problemas, o traficante os resolve, porque entende que, embora tenha recursos muito menores do que os do Estado - niio se compara
o dinheiro de um traficante com o poder do Estado -, tem de gastar parte
deles ajudando as pessoas, porque elas viio, de certa forma, contribu~r,
niio dando informa~des.Quando a policia sobe o morro, os bandidos j i
estiio avisados, porque a populaq2o faz quest20 de avis5-10s. AS vezes, a
policia k vista con1 maus olhos.
Queria que V.Sa. falasse um pouco a respeito do fundo criado no
Estado do Parani. Como C feita a captaqiio de recursos para esse fundo?
Estive em outras audicncias, alguns Parlamentares questionaram, disseram que via de regra n5o pode ser feito desta ou daquela forma. Queria
saber como 6 feito no Parani. De onde v2m esses recursos? Entendemos
que os recursos estiio sendo muito bem aplicados, porque a Policia do P3rani k um exemplo. De que maneira C feito esse fundo?
Embora niio seja assunto desta Comissilo, queria saber sua opini50 sobre as propostas simplistas. 0 Executivo encaminhou a esta Casa
projeto de lei proibindo o comkrcio de armas de fogo, uma proposta simplista. Queria saber sua opiniiio sobre isso. Seria viivel fazer o desarmamento da populaqiio? Seria ripido? Evidentemente, as pessoas niio devem andar armadas, mas k direito de cada um. Acho que seria mais interessante fazer uma campanha de desarmamento, conscientizando as pessoas de que n5o devem andar armadas ou guardar armas dentro de casa,
embora os resultados sejam obtidos a mCdio e longo prazo. De repente, o
Governo, para tentar melhorar sua popularidade, apresenta medida simplista. que em poucos meses extinguiria o comCrcio de armas de fogo.
H i um exemplo muito interessante nos Estados Unidos: a Lei
Seca, que proibiu o comkrcio de bebidas alco6licas. 0 s Estados Unidos
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voltaram atris porque entenderam que a proibiqiio, pura e simples, n20
resolveu o problema; muito pelo contririo, fortaleceu o crime organizado, as gangues usaram todos os seus recursos no fabric0 e no comCrcio
ilegal de bebidas.
Parabenizo V.Sa.e lamento, mais uma vez, que a maioria dos Deputados desta Comissiio niio esteja presente e n2o tenha ouvido a sua explanaqiio.
Muito obrigado.
0 SR. ABELMIDIO DE S A RIBAS - Agradeqo a V.Exa., Deputado Jorge Pinheiro, a gentileza das palavras.
Responderei objetivamente i s duas questses formuladas por
a
V.Ex . 0 FUMPM - Fundo de Modernizaqiio da Policia Militar do Estado
do Parani - foi instituido por lei. E os recursos por ele captados decorrem
de parte da receita obtida com a aplicaqiio de multas de trsnsito. AlCm
disso, receitas oriundas de convsnios com outras instituiqbes ou entidades, de cooperaqiio reciproca etc. .Eventualmente revertem para o
FUMPM at6 os resultados da aplicaqiio e da venda de bens obsoletos,
feita em hasta ptiblica. Esse tip0 de venda t feita normalmente pela Administraqiio Ptiblica, ou seja, os bens do patrim8nio da Policia Militar
que se tornaram obsoletos viio a lei120 e revertem para esse Fundo. Esta C
outra forma de captaqiio de recursos.
Havia ainda outra fonte de renda, decorrente de taxa de seguranqa
preventiva que n6s haviamos idealizado, mas que foi questionada. Esta,
sim, tem questionamento juridic0 bastante forte e ainda esti em fase final
de definiqiio. Na essencia, niio era significativa, porque a maioria dos recursos vem das outras Areas que acabei de citar.
Essa 6 a origem dos recursos. Para V.Exa. ter uma idtia, no primeiro ano de execuqiio, n6s aplicamos apenas cerca de 14 milhaes de reais. No ano seguinte, em torno de 21 milh6es de reais, e assim sucessivamente ele se mantkm numa situaqiio estivel.
Esses recursos, diz a lei, s6 poderiam ser destinados 2 irea de investimentos que n6s consideramos carente, pelas razBes que j i expliquei:
93% dos recursos viio para a despesa corrente e s6 7% para investimentos. Entiio, a deficisncia estava em investimentos.
A lei que instituiu o Fundo dizia que seus recursos deveriam ser
aplicados s6 em investimentos, niio podendo ser aplicados em instalaqbes
fisicas. Entiio, tinham de ser usados para comprar viaturas, armamento,
-
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insumos de informitica, aparelhos e sistemas de comunicaqiio e coletes ri
prova de balas, por exemplo; s6 equipamentos que nos niio tinhamos. a
nossa maior deficiencia. Em raziio desse direcionamento n6s pudemos
suprir a Policia Militar dos equipamentos que tern hoje.
Temos outra preocupaqiio: agora o Governo percebeu que o Fundo funciona muito bem, sendo administrado com bastante seriedade, e
que ele tambCm pode buscar um pouquinho dos seus recursos. Entiio, o
Governo, que niio viabilizava muitos recursos para esse tip0 de investirnento, agora esta querendo tirar um pouquinho dos recursos do Fundo
para si. Ja promoveu uma mudanqa na lei, fazendo com que 30% do
montante do FUMPM seja aplicado em despesas correntes, o que C, para
n6s, motivo de preocupaqiio. Daqui a pouco, se conseguir alterar outra
vez a lei e aumentar esse montante para 60% ou 70%, n6s vamos voltar a
situaqgo anterior, ou seja, vamos continuar sem investimento nenhum.
Mas ate aqui tem funcionado bem.
Com relaqiio a segunda indagaqiio, sobre o projeto que trata de
armas de fogo, a impress50 que n6s temos - isso foi discutido tambCm
numa reuniiio do Conselho - C a de que o bom senso, Deputado, sempre
esta na posiqiio de equilibrio, sempre esti no meio.
Haveria tr6s posiqbes a respeito do assunto: uma pela liberalidade
geral, uma que prega o total desarmamento, e outra, a terceira, que representa o meio termo.
A primeira posiqiio C pela total liberdade, todos se armam do jeito
que quiserem, o que eu consider0 radicalismo. E o que acontece nos Estados Unidos, onde houve liberaqiio e estamos vendo os problemas decorrentes. Outra posiqiio, no extremo oposto, k a do desarmamento total,
ou seja, ningukm pode ter arma nenhuma. Siio dois extremos.
A experi6ncia de vida que temos mostra que o bom senso nunca
esti nos extremos. Nossa postura C no sentido de estar no meio, no ponto
de equilibrio. 0 certo C niio lesar os direitos do cidadiio, niio restringir indevidamente o uso de armas, mas sim fazer controle rigido, bem coerente
e forte, a fim de que quem de fato precisa do armamento tenha acesso a
ele, cumprindo todos os requisitos que a materia exige.
Fazendo o raciocinio em sentido inverso, Deputado, V.Exa. acha
que os marginais, aqueles que tem intenqiio criminosa, realmente deixariam de se armar s6 pelo fato de n6s aprovarmos lei promovendo o desarmamento geral?

Revista A FORCA POLlClAL

- *.

SBo Paulo

n828

rall"_
_-dl l
y_w

out/nov/dez

I
1

I

I

1

i
11

2000

I

_rmr_.a

Eles n2o viio deixar de se armar. Eles viio continuar se armando,
v2o trazer armas de outros lugares, porque a intenqiio deles 6 criminosa.
N2o sera a lei que far5 com que deixem de se armar. A lei vai restringir,
sim, na realidade, o bom cidadilo. Este, por ser bom mesmo, vai se dispor
a cumprir, n2o vai querer burlar a legislaqiio.
Entiio, eu acho que o born senso est5 no meio: controle rigoroso,
nem tanto 15 - liberdade geral ou armamento em geral - e nem tanto c5,
ou seja, desarmamento total.
0 SR. PRESIDENTE (Deputado Aldir Cabral) - Devido ao inicio da Ordem do Dia, agradecemos ao nobre expositor, aos Srs. Parlamentares e aos demais convidados a presenqa.
Est5 encerrada a presente reuniiio.
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V. TREZE REFLEXOES SOBRE POL~CIASE DIREITOS
HUMANOS

RICARDO BALESTRERI, Psicopedagogo
clinico, Presidenre da Sep7o Brusileira du
Anisria Intertiacional, Consultor Independente do Nicleo de Acninpanhamenro e Fisca1iza~n"odo Programa Nacional de Direiros
Hun~nnos(SNDH/MJJ

Durante muitos anos, o tema "direitos humanos" foi considerado
antag6nico ao de Seguran~aPilblica. Produto do autoritarismo vigente no
pais entre 1964 e' 1984, e da manipula~20,por ele, dos aparelhos policiais, esse velho paradigma maniqueista dividiu a sociedade e a policia,
como se a 6ltima niio fizesse parte da primeira.
Policia, ent20, foi urn conceit0 identificado corn a repress20 antidemocritica, com a trucul$ncia, com o conservadorismo. "Direitos Humanos", na outra ponta, passaram a ser vistos como ideologicamente filiados B esquerda, em um primeiro momento e, em urn segundo, como
tambCm, defesa da impunidade de bandidos.
Ocorre que estamos h i mais de uma dCcada construindo uma nova
democracia e a paralisia de paradigmas, de ambas as partes, representa
um impediment0 2 parceria para a construq20 de uma sociedade brasileira mais civilizada.
Aproximar a policia das ONGs , que atuam com Direitos Humanos,
e vice-versa, C tarefa impostergivel para que possamos viver, a mCdio
prazo, em uma n a ~ i i oque respire "cultura de cidadania".
No campo policial, h i algumas questGes, sobremaneira significativas:
l a - o policial 6, antes de tudo, um cidadiio, e na cidadania deve
nutrir sua raziio de ser: irmana-se, assim, a todos os demais membros da
sociedade em direitos e deveres;
2" - C, contudo, urn cidadiio qualificado: emblernatiza o Estado em
seu contato mais imediato com a popula~iioe tern a especial permiss20
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para o uso da forqa, no imbito da lei, o que lhe confere natural e destacada autoridade para a construq20 social ou sua devastaqgo;
3"- h5, assim, urna dimensgo pedag6gica no agir policial que, como
em outras profiss6es de suporte publico, antecede as pr6prias especificidades de sua especialidade. 0 policial 6, portanto, B luz dos paradigmas
educacionais contemporineos ( mais abrangentes), um legitimo educador. Essa dimensiio 6 irrecusivel e reveste de profunda nobreza a funq2o
policial, quando consciente e explicitada atraves de comportamentos e
ati tudes;
4" - o reconhecimento dessa "dimens20 pedag6gicaU6, seguramente, o caminho mais r5pido e eficaz para a reconquista da abalada autoestima policial. Note-se que os vinculos de respeito e solidariedade, a
auto-estima, s6 podem construir-se sobre urna boa base de auto-estima. A
experiencia primhria do "querer-se bem " e fundamental para possibilitar
o conhecimento de como chegar a "querer bem o outro". Niio podemos
viver para fora o que niio vivemos para dentro;
5" - essa "dimens20 pedag6gicaU,evidentemente, niio se confunde
com "dimensgo demag6gicaHe, portanto, niio exime a policia de sua fun$20 tkcnica de intervir repressivamente em momentos de crise, urna vez
que democracia nenhuma se sustenta sem a contenqgo do crime, sempre
urna moralidade ma1 constituida e hedonista, resultado de urna complexidade causal que vai do social ao psicol6gico.
A policia 6 , portanto, urna espCcie de superego social indispensiivel
em culturas urbanas, complexas e de interesses conflitantes, contenedora
do 6bvio caos a que estariamos expostos na absurda hip6tese de sua inexistencia. Possivelmente por isso n2o se conheqa nenhuma sociedade
contemporilnea que n2o tenha assentamento, entre outros, no poder da
policia. Zelar, pois, diligentemente, pela seguranqa publica, pel0 direito
do cidadiio de ir e vir, de n5o ser molestado, de n5o ser saqueado, de ter
respeitada sua integridade fisica e moral, C dever da policia, um compromisso com o rol mais b5sico dos direitos humanos que devam ser garantidos B imensa maioria de cidad2os honestos e trabalhadores.
Para isso C que a policia recebe desses mesmos cidad2os a unqiio
para o uso da forqa, quando necessirio;
6" - o uso legitimo da forqa n2o se confunde, contudo, com trucuIencia. A fronteira entre a forqa e a violEncia k delimitada, no campo
formal, pela lei, no campo racional, pela necessidade tkcnica, e no campo
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moral pel0 antagonism0 que deve reger a metodologia de policiais e criminosos;
7" - dessa forma, mesmo ao reprimir, o policial exerce uma dimens2o pedagdgica, ao antagonizar-se aos procedimentos do crime.
Em termos de inconsciente coletivo, o policial exerce funqzo educativa arquetipica: deve ser "o mocinho", com procedime~ltose atitudes
com a "firmeza moralmente reta", oposta radicalmente aos desvios perversos do outro arqu6tipo que se lhe contrapoe: o bandido.
Ao olhar para uns e outros, 6 precis0 que a sociedade perceba claramente as diferenqas metodol6gicas ou a "confusiio arquetipica" intensificari sua crise de moralidade, incrementando a ciranda da violencia.
Ao policial, portanto, niio cabe ser cruel com os crukis, vingativo
contra os anti-sociais, hediondo com os hediondos. Apenas estaria com
isso, liberando, licenciando a sociedade para fazer o mesmo, a partir de
seu patamar de visibilidade moral. Niio a respeitar desrespeitando, n5o se
pode educar para preservar a vida matando, niio importa quem seja;
8" - essa dimensiio "testemunhal", exemplar, pedagbgica, que o policial carrega irrecusavelmente 6 possivelmente mais marcante na vida do
cidad2o do que a pr6pria intervenqiio do educador por oficio. Isso se d i
devido i gravidade do momento em que normalmente o policial encontra
o cidadiio. A policia recorre-se, como regra, em horas de fragilidade
emocional, que deixam os individuos ou a comunidade fortemente
"abertos" ao impact0 moral da aqiio realizada.
Por essa raziio 6 que uma intervengiio incorreta funda marcas traumiticas por anos ou at6 pela vida inteira, assim como a aqiio do "bom
policial" seri sempre lembrada com satisfaqiio e conforto.
Curiosamente, um significativo niin~erode policiais niio consegue
perceber com clareza a enorme importhcia que tem para a sociedade,
talvez por ngo haverem refletido suficientemente a respeito dessa peculiaridade emocional, psicol6gica, do seu agir sobre a clientela. Precisamente ai reside a maior forqa pedag6gica da policia, a grande chave para
a redescoberta de seu valor e o resgate de sua auto-estima.
E essa mesma "visibilidade moral" da policia, o mais forte argumento para convenci-la de sua "responsabilidade paternal" (ainda que
n2o paternalista), sobre a comunidade. Zelar pela ordem pdblica 6, assim,
acima de tudo, dar exemplo de conduta fortemente baseada em principi0s. Niio h i exceq6es quando tratamos de principios, mesmo quando esti
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em quest20 a pris20, guarda e conduq2o de malfeitores. Se o policial 6
capaz de transigir nos seus principios de civilidade, quando no contato
com os sociopatas, abona a violencia, contamina-se com o combate,
conspurca a normalidade, confunde o imaginario popular e rebaixa-se a
igualdade de procedimentos com aqueles aos quais combate.
Note-se que a perspectiva, aqui, niio t refletir do ponto de vista da
"defesa do bandido", mas da defesa da dignidade do policial.
A viol6ncia desequilibra e desunianiza o sujeito, niio importa com
que fins seja cometida, e n5o se restringe a areas isoladas, mas, fatalmente, acaba por dominar-lhe toda a conduta. 0 violento se da uma permiss20 de exercicio de pulsdes negativas, que vazam perigosamente sua
censura moral e que , inevitavelmente, viio alastrando-se em todas as direqdes de sua vida;
9" - essa consci6ncia da auto-importincia obriga o policial a abdicar de qualquer 16gica corporativista.
Ter identidade com a policia, amar a corporaqiio da qual participa,
coisas essas desejiiveis, niio se podem confundir, em momento algum,
com acobertar praticas abominiiveis. Ao contrhrio, a verdadeira identidade policial exige do sujeito um permanente zelo pela "limpeza" da instituiqiio da qual participa.
Um verdadeiro policial, ciente de seu valor social, sera o primeiro
interessado no "expurgo" dos maus profissionais, dos corruptos, dos torturadores, dos psicopatas. Sabe que o lugar deles n2o 6 na policia e n5o
esti disposto a permitir-lhes esse espaqo.
Aqui, antagoniza-se a "ktica da corporaq20" (que na verdade 6 a
negaqiio de qualquer possibilidade etica), com a 6tica da cidadania
(aquela voltada B miss50 da policia junto h seu cliente, o cidadiio).
0 acobertamento de prfiticas espurias demons tra, ao contrfirio do
que muitas vezes parece, o mais absoluto desprezo pelas instituiqaes policiais. Quem acoberta o espurio permite que ele enxovalhe a imagem do
conjunto da instituiq80 e mostra, dessa forma, niio ter qualquer amor pelo
ambiente do qua1 faz parte;
10" - essa preocupaqiio deve crescer B medida em que tenhamos
clara a preferencia da psicopatia pelas profissdes do poder: Politica Profissional, Forqas Armadas, Comunicaq20 Social, Direito, Medicina, Magisttrio e Policia s5o algumas das profissdes de encantamento para os
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psicopatas, sempre em busca do exercicio livre e sem culpas de seu poder
sobre outrem.
Profissaes magnificas, de grande amplitude social, que agregam
her6is e mesmo santos, siio as mesmas que atraem a escbria, pel0 alcance
que tZm, pel0 poder que representam.
A permissiio para o uso da f o r ~ adas
, armas, o direito a decidir sobre a vida e a morte, exercem irresistivel atraqiio ii perversidade, ao delirio onipotente, a loucura articulada.
0 s processos de seleqiio de policiais devem tornar-se cada vez mais
rigidos no bloqueio ii entrada desse tip0 de gente. Igualmente, C nefasta a
falta de um maior acompanhamento psicol6gico aos policiais j6 na ativa.
A policia t chamada a cuidar dos piores dramas da popula@o e
nisso reside um componente desequilibrador: Quem cuida da policia?
0 s governos, de maneira geral, estruturam pobremente os serviqos
de atendimento psicol6gico aos policiais e aproveitam muito ma1 aos policiais diplomados nas Areas de salide mental.
Evidentemente, se os critirios de sele~iioe permanencia devem
tornar-se cada vez mais exigentes, espera-se que o Estado cuide tambtm
de dar salirios cada vez mais dignos.
De qualquer forma, o zelo pel0 respeito e decencia dos quadros
policiais nHo cabe apenas ao Estado, mas aos pr6prios policiais, os maiores interessados em participarem de instituiq6es livres de vicios, valorizadas socialmente e detentoras de credibilidade hist6rica;
I l a - o equilibrio psicol6gic0, t8o indispensivel na aliio da policia,
passa tambCm pela safide emocional da pr6pria instituiqHo. Mesmo que
isso niio se justifique, sabemos que policiais maltratados internamente
tendem a descontar sua agressividade sobre o cidadiio.
Evidentemente, policia niio funciona sem hierarquia. Hi, contudo,
clara distin~goentre hierarquia e hurnilhaqiio, entre ordem e perversidade.
Em muitas Academias de Policia (C claro que niio em todas) os policiais ainda siio "adestrados" para a "guerra de guerrilhas", sendo submetidos a toda ordem de maus tratos (beber sangue no pescoGo de galinhas, ficar em pC sobre formigueiros, ser "afogado" na lama por superior
hierirquico, comer fezes, siio apenas alguns dos recentes exemplos que
tenho colecionado da narrativa de amigos policiais).
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Por uma contaminaq20 da ideologia militar das Forqas Armadas
(diga-se de passagem, presente n20 apenas nas PMs, mas tambCm e m
muitas policias civis), os futuros policiais siio, muitas vezes, submetidos
a violento estresse psicol6gic0, a fim de atiqar-lhes a raiva contra o "inimigo" (seri, nesse caso, o cidadgo?).
Essa permissividade na violaqgo interna dos Direitos Humanos dos
policiais pode dar guarida a personalidades sidicas e depravadas, que
usam sua autoridade superior como cobertura para o exercicio de suas
doenqas.
AlCm de tudo, como os policias n2o v2o lutar no Vietn2, mas atuar
nas ruas das cidades, esse tipo de "formaq20" (deformadora) representa
uma perda de tempo, geradora apenas de brutalidade, atraso tCcnico e incompet2ncia.
A verdadeira hierarquia s6 pode ser exercida com base na lei e na
16gica, longe, portanto, do personalismo e do autoritarismo doente.
0 respeito aos superiores n2o pode ser impost0 na base da humi1haq2o e do medo. Niio pode haver respeito unilateral, como niio pode
haver respeito sem admiraq20. N2o podemos respeitar aqueles a quem
odiamos;
12" - no extremo oposto, a falta de hierarquia clara 6 tambCm urn
rnal. Pode passar uma imagem de descaso e desordem no serviqo p6blico.
A falta de uma Lei OrgGnica Nacional para a policia civil, por
exemplo, propicia um desvio fragmentador dessas instituiqaes, que acabam definindo sua conduta, em alguns casos, pela "colcha de retalhos"
do conjunto de suas delegacias (e pela dependencia, muito pessoalizada,
do comportamento do delegado na conduq2o de sua equipe);
13"- a supera520 desses desvios poderia dar-se, ao menos em parte,
pel0 estabelecimento de urn "ndcleo comum", conteddo e metodologias,
na formaq2o de ambas as policias, que privilegiasse a formaqiio do juizo
moral, as ciencias hun~anase a tecnologia como contraponto de eficicia A
incompet2ncia da forqa bruta.

A policia, como instituiqiio de serviqos ii cidadania, em uma de suas demandas mais bisicas - seguranqa pdblica - tem tudo para ser altamente respeitada, valorizada e amada.
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Para tanto, precisa resgatar a consciencia da importfincia de seu papel social e, conseqiientemente, a auto- estima.
Esse caminho passa pela superagiio das seqiielas deixadas pel0 periodo ditatorial: velhos rangos psicopiiticos, i s vezes ainda abancados no
poder, contaminagiio anacranica pela ideologia militar da guerra fria,
crenqa de que a competencia se alcanqa pela truculencia e niio pela ticnica, maus tratos internos a policiais de escaldes inferiores, corporativismo
no acobertamento de priiticas incompativeis com a nobreza da missiio
policial.
0 process0 de modernizagiio democriitica jii estii instaurado e conta
com a parceira de Organizagdes como a Anistia Internacional (que, dentro e fora do Brasil, aliis, mantCm um notiivel quadro de policiais filiados
como militantes).
Dessa forma, o velho paradigma antagonista da Seguranga P15blica
e dos Direitos Humanos precisa ser substituido por um novo, que exige
desacomodagiio de ambos os campos: "Seguranga Pfiblica com Direitos
Humanos".
0 policial, pela natural autoridade moral que carrega, tem o potencia1 de ser o mais marcante promotor dos Direitos Humanos, revertendo
o quadro de descrCdito social e qualificando-se como urn agente central
da democracia.
Direitos Humanos tambCm 6 coisa de policial.
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VI. EM BUSCA DO PASSADO I1

WALDYR RODRIGUES DE MORAES.
Professor Titular da E.rcnla de Engenharia
Macket~ziee Engenlzeiro efetivo do Departarnento de ~ ~ u e aEnergia
s
Elktrica.

I . Campos E1)veo.s; 2. AviacZn Militar Pnulistn; 3. Batalhdo de SZo
Paulo; 4. Visita do Marechal Hernles; 5. Corpo de Sau'de; 6. Unidade de
Ensino; 7. Corpo de Oficiais; 8. 0 s trgs Generais Miliciunos; 9. Cel. Pedro Arbues.

1 - CAMPOS ELYSEOS
Madrugada de 5 de julho de 1924! Inicia-se em Siio Paulo uma revolts sob o comando do General do Exkrcito Isidoro Dias Lopes e do
Major da Forqa Ptiblica Miguel Costa. Lutam no bairro da Luz pela posse
dos quarteis da Forqa Ptiblica.
Sabendo da revolta, o Major Marcelino Franco, da Forqa Piiblica,
organiza a defesa do Palicio dos Campos Elyseos, sede do Governo Estadual de Siio Paulo.
0 s dezesseis policiais da Guarda, devidamente armados e municiados, siio colocados nos pontos de acesso ao PalAcio.
Secretirio da Justiqa e Interior, o Dr. Bento Bueno vai ao Palicio e
comunica ao Major Marcelino que o Quartel da Luz foi tornado pelos revoltosos; o 4". Batalhiio esti sitiado, e o 5'. Batalhiio ap6ia o Governo.
Nessa ocasiiio, o Major Marcelino 6 informado que urn grupo de
revoltosos, corn auxilio de uma metralhadora, tenta invadir o Paliicio pela
Alameda Nothmann. Consta que urn grupo de 40 revoltosos avanqa para
o PalAcio. Empunhando urn revblver, acornpanhado de um pequeno grupo de soldados, avanga sobre a metralhadora e a puxa pelo cano. 0 Tenente Benedito Marcondes, que comanda a pega, grita: "Senhor Major,
deixe a peqa". 0 Major responde corn urn tiro que atinge o Tenente MarRevista A FORCA POLlClAL Sao Paulo n V 8

out/nov/dez

2000

81

condes. 0 s soldados revoltosos afastam-se levando o ferido, quatro revoltosos sBo aprisionados e a pega recolhida ao Palicio. 0 Tenente Tentjrio de Brito, que acabara de chegar, auxilia a aqBo do Major Marcelino.
0 s revoltosos investem, novamente sobre o Palicio, desta vez pela
Rua dos Guayanases, corn apoio de tres metralhadoras. 0 Tenente Ten&
rio passa a comandar a defesa do lado da Avenida Rio Branco, e o Major
Marcelino do lado da Rua dos Guayanases.
0 Major Marcelino comanda um pequeno grupo de soldados que
investem sobre as metralhadoras. 0 s revoltosos gritam: "NBo pegue nas
peqas, Major, n6s atirarernos ...". Ap6s urn ripido tiroteio, o grupo governista consegue apossar-se de duas metralhadoras.
0 Tenente Tenbrio, nesse mesmo tempo, descobre dentro do Pal&
cio alguns elementos revoltosos, comandados por urn CapitBo do ExCrcito. Pergunta: "Quem C o Senhor? ..." 0 Capitiio recua com seus homens,
sai pela avenida Rio Branco, e se afastam rapidamente levando a quarta
metralhadora, a dnica que o Major ~ a r c e l i n o "e seus homens nBo puderam recuperar.

2 - AVIACAO MILITAR PAULISTA
A Aviaggo Militar Paulista teve inicio quando o Governo de SBo
Paulo adquiriu do aviador Edu Chaves algumas aeronaves para formar a
Escola de AviaqBo da Forqa P6blica. A Escola de Aviaqzo foi instalada
em 17 de dezembro de 1913, no Campo de Guapira, hoje Parque Edu
Chaves. Eram instrutores os aviadores Eduardo Pacheco Chaves (Edu
Chaves) e Cicero Marques. A iniciativa nBo evoluiu; assim, a escola cessou suas atividades, e os avi6es foram recolhidos B EstaqBo Oeste dos
Bombeiros. Dos oficiais da Forqa Publica o 6nico que alqou v60 foi o
Tenente Aristides Musa. A Escola de AviaqZo nunca foi extinta por lei,
ficando simplesmente desativada.
Em 1919, o Dr. Altino Arantes voou no aviBo "Curtiss" de 90 HP
pertencente ao aviador norte-americano Orton Willian Hoover. No mesmo ano, o over no" criou a Esquadrilha de AviaqBo da Forqa Pdblica.

'"COMES, Cyro e GOES, Euclides. Soh Metr-alka.

" Lei 1675A de 9 de dezembro de 1919. Para 1920 a dotaqiio da Esquadrilha foi de duzentos contos dc reis.
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sediada no Campo de Marte. 0 primeiro comandante da Esquadrilha foi
o Tenente-Coronel Chrysanto Guimariies. 0 Governo do Estado contratou o aviador Hoover como instrutor da Escola de Aviaqiio do Campo de
Marte, para ensinar pilotagem aos oficiais da Milicia. 0 aviiio de Hoover,
de duplo comando, mais tarde tornou-se o "mascote" da Escola. Logo
depois chegaram dos Estados Unidos tr2s "Orioles" de 150 HP e cinco
"JH" de 90 HP. 0 Capitgo Januirio Rocco orientou a constru$20 dos
hangares e instalag6es do Campo de Marte.
Estavam lotados na esquadrilha o Tenente-Coronel Chrysanto
Guimariies, Capitgo Etualpe 0 . Neves, Tenente Irineu Range1 de Carvalho e Tenente Josk Thedphilo Ramos, respectivamente, comandante, fiscal, secretirio e intendente.
Tambkm foram incluidos na esquadrilha os sargentos Manoel Narciso de Oliveira, Jo2o Tendrio Vaz, Pedro Ant8nio da Silva, Jos6 Prado e
Joaquim Josi de Oliveira Neves, o cab0 Alindo Ribeiro de Carvalho e o
soldado Francisco Lopes.
A primeira turma de alunos-aviadores contava com 14 oficiais e 3
sargentos. Na segunda turma de alunos-aviadores foram inscritos um
primeiro-tenente, 2 segundos-tenentes, urn sargento-ajudante e 16 sargentos.
Em seis meses, a 8 de agosto de 1920, estavam brevetados os primeiros pilotos militares: o Capitiio Jog0 Busse da PM do Parani, o 1".
Tenente Bernardo Espindola Mendes e os segundos-tenentes ~ l v a r o
Azambuja Cardoso, AntBnio Reynaldo Gon~alves,Aristides Gon~alves
Muza e Luiz Rabelo. Em maio de 1922 o over no" desativa novarnente
a Aviaqiio da Milicia.
Em 3 1 de dezembro de 1924 a Esquadrilha foi reorganizada. No
dia lo. de janeiro, i s 7 horas foi inaugurada a sede da Esquadrilha no
Campo de Marte 3'. 0 Major Jose Garrido obteve doaqBes dos seguintes
campos para a Forga Pliblica: Atibaia, Avari, Cap30 Bonito, Campinas,
Campo Largo, Itarark, Itanhakm, Itapetininga, Itatinga, Siio Manuel e Sorocaba. Foram, no Governo J6li0 Prestes, adquiridas nos Estados Unidos
da Amkrica seis aeronaves "Curtiss-Fledgling", de 170 HP, de duplo co-

esquadrilha
~
foi desativada. conforme publicag5o no Detalhe de 21 de maio dc 1922.
Detalhe de 30 de dezembro de 1924 foi o ultimo publicado pela Forqa Pliblica. 0
Boletim Geral n.". I foi publicado em 1 ". de janeiro de 1925.
j
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mando e fuselagem metilica. Esses avides formaram a Esquadrilha Vermelha e a Esquadrilha Azul.
Em janeiro de 1927 a esquadrilha tinha onze aparelhos, oito de
instruqHo e trZs de combate. Nesse tnesmo ano tr&s avides foram substituidos por outros tr&s mais modernos. As esquadrilhas participaram de
operaqdes militares em S2o Paulo, Parani, Mato Grosso e Goiis, de 1924
a 1930'~.
Ainda 1927 o famoso hidroavigo "Jahu" atravessou o Oceano
~ ' , de Barros, Newton Braga e
Atliintico. 0 s tripulantes JoHo ~ e ~ r i i oJoHo
Vasco Cinquini formaram a equipe que fez o "Jahu" atravessar o Atliintico.
Comandaram a AviaqHo Militar Paulista os seguintes oficiais: Tenente-Coronel Chrysanto GuimarHes, Tenente-Coronel Afro Marcondes
de Rezende, CapitHo Etualpe Neves, Major Jose Garrido, Major Bernardo
Espindola Mendes e CapitHo Antanio Reynaldo Gonqalves.
Em 18 de dezembro de 1930, por ordem do Governo Federal, foi
extinta a Aviaqiio Militar Paulista. 0 Campo de Marte foi ocupado pel0
Exercito e em 1942 foi transferido para a Aeroniutica Militar. As aeronaves e equipan~entosforam transferidos para o Extrcito.
Durante a RevoluqHo de 32, em 15 de julho, foi criado o Grupo
Misto de Aviaqiio da F o r ~ aPfiblica. 0 grupo foi constituido corn urn comando, um pelotao extranumeririo, urn posto de saitde, uma esquadrilha
de caqa, uma esquadrilha de bombardeio, uma esquadrilha de exploraqHo
e observaqilo e uma esquadrilha-escola. 0 grupoi6 foi instalado com 12
aeronaves; em setembro de 1932 j i possuia 20. No comando estava o
Major-Aviador Dr. Ismael Torres Guilherme Christiano.
0 grupo combateu em todas as frentes de luta. No setor sul ocorreram virios combates atreos, destacando-se o combate entre o avi5o "Potez" TOE 212, pilotado pelos aviadores Major Lysias Augusto Rodriguea
e 2". Tenente Mgrio Machado Bittencourt, contra tr&saparelhos inimigos.
Outra aqio ficou por conta dos "Gavides de Penacho" na Area de Cunha,
34

Em missdes de bombardeio c obscrvaqiio atuaram em SangCs e Morungava os aviadores Joiio NegrBo, Joiio de Quadros, Silvio Hoelz e Raul Marcondes(outubro de 1930).
As miss6es no setor sul foram cxecutadas pelos aviadorcsSebasti50 Machado, Vicente
Borba, Alfredo Ferreira de Camargo e Joaqim Deocl6cio Guedcs.
Tenente da Forqa PGblica paulista.
3 (i
0 Grupo tinha urn efetivo de 20 oficiais e 109 praqas totalizando 129 homens.

"
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onde foram bombardeadas as posiq8es inimigas durante seis horas consecutivas. Na aqiio" realizada na regiiio de Mogi Mirim, os "Gavibes de
Penacho" bombardearam as tropas inimigas por nove horas consecutivas.
Em 29 de agosto de 32, o comando das tropas paulistas elogiou pela atuaqiio os aviadores Capit20 Adherbal da Costa Oliveira, 1"s.- Tenentes
Arthur da Motta Lima e Sylvio Hoelz, os 2"s.- Tenentes MArio Machado
Bittencourt, Josk Daniel de Camargo, Hugo Gaviiio de Souza Neves e
EugEnio SodrC Borges 38.
Terminada a Revoluqiio, o Grupo Misto de Aviaqiio foi extinto,
conforme consta no Boletim 235 de 8 de outubro de 1932. 0 acervo do
grupo foi transferido para o ExCrcito.
A Policia Militar colocou no as as aeronaves da ~ i l i c i a em
' ~ 15 de
agosto de 1984 criando o Grupamento de Radiopatrulhamento Atreo,
que atua ativamente no policiamento e nas buscas e salvamento. 0 Grupamento de Radiopatrulhamento Akreo foi constituido com um comandante. um subcomandante, urna seqiio de v80, uma seqiio operacional,
urna seqiio de suprimento e manutenqiio de material operacional, urna seqiio de apoio administrativo, uma seqiio de Ci~ndose urna seqiio de intendsncia.
Oficiais comandantes de Aeronaves (Helic6pteros): TenenteCoronel Ubirajara Guimariies, Major Gerson Vitbria, Capitiies Skrgio
Luchesi, Mircio Ant8nio Visconti, Waldir dos Santos, Irineu Motta Filho
e Otacilio Soares de Lima. Pessoal de manutenqiio: Subtenente FlorEncio
Carlos Railgel e Sargento Ulisses Barbosa Schonevald. Pessoal de salvamento: I". Sargento Joseval Gomes de Oliveira, Cabo Edvaldo RogCrio, soldados Messias Adolpho Muller e Pedro Assumpqiio. Observador
ACreo: Sargento Oswaldo Gerino Pereira ~ e v e s ~ ' .
Em 1992 o Grupamento operava com nove aeronaves sendo sete
helic6pteros (tipo "Esquilo") e dois avi6es (um "Seneca" e outro "Bonanza") e tinha um efetivo de 98 homens. Em 1997 o efetivo do Grupo
era de 33 pilotos e 104 praqas especializadas.
-

37

-

Fatos confirmados pelo General Dutra.

'' CANAVO FILHO, Cel JosC e MELO, Cel Edilberto de Oliveira. Asas e Gln'rius de
SEo Paulo.
Helicdpteros "Aguia 1" e "Aguia 2". Modelo HB 350B "Esquilo",
40 FIORIO NETO, Silvino. Meganrrpo, urn I I I C ~ N I I I K Je trgs guarlapos.

"
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1897! 0 batalhiio paulista entrava no sertiio da Bahia. Em setembro
chegava a Canudos realizando uma ripida e brilhante marcha. Em Queimadas todos elogiavam o comportamento da forqa paulista durante o
tempo que ali permaneceu. Em Monte Santo, a popula~iioficou surpresa
com o desfile do batalhiio, que acabava de realizar uma marcha de dezesseis Ikguas.
A Ala esquerda do BatalhBo comandada pel0 Major Jog0 Pedro penetrou na estrada de Calumbi, onde os jagunqos atacaram a expediqiio do
General Artur Oscar. A estrada que acompanha o rio Sargento, entre as
montanhas de Calumbi e Cachamang8, era mais perigosa que a do rio
Cambaio. Ocupi-la, para permitir com seguranqa o trifego de comboios
militares niio era uma miss20 de pouca monta. 0 trabalho foi t5o isduo
que, quando o batalhiio paulista partiu, foi substituido pela Brigada do
Coronel Godoy. 0 coniboio paulista passou sem perdas 4'.
0 general comandante das operaq6es na regiiio de Canudos afirmava: "Cada vez me agrada mais a tropa paulista ..." Havia raz6es para isso,
o batalhiio era perfeito na disciplina, cumpria as ordens com uma precisgo militar, sem se atirar B aventura mais tentadora.
0 Batalhao teve poucos homens fora de combate. Esse fato 6 incomparivel aos serviqos por ele prestado. Talvez pelo pouco tempo ern
que esteve em operaqGes, talvez pela sua eficiencia. Talvez pel0 acaso
feliz, pois arriscadissimas e sCrias foram as posiq6es ocupadas e ngo
abandonadas.
Em lo. de outubro, a Ala direita do Batalhgo, sob o comando do
Tenente-Coronel Eslebiio Reis, apoiada pelo Batal hiio do Par& garantiu
no centro da luta a linha da Igreja Vel ha 5 Igreja Nova.
Na margem esquerda do rio Vasa Barris, a Ala esquerda do BataIh20, dentro do arraial, compartilhava dos combates e perigos que atingiam as forqas do Exkrcito e das policias estaduais.

41

Adaptado da descri~gofeita por Euclides da Cunha em 0s Sert6es.
Didrio Pop~ilnrde 29/ago/1897. A passagern do rio Vasa Barris pelo lo. Batalhfio da
policia de S5o Paulo foi feita debaixo de um chuveiro de balas, obrigando o lneslno batalh5o a entrinchcirar-se.

42
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"0 Batalhiio de Siio Paulo, her6ico e desassombrado no combate,
fez reviver, na epopiia her6ica de Canudos, todo o vigor guerreiro e varonil dos bandeirantes paulistas". 4"

-

4 VISITA DO MARECHAL HERMES
No dia 20 de abril de 1908, desembarcava em Silo Paulo o Marechal Hermes Rodrigues da Fonseca, Ministro da Guerra, acompanhado
do seu Estado-Maior. No dia 21, o Marechal assistiria aos exercicios da
infantaria e da cavalaria da Forqa Ptiblica.
0 1". Batalh2o de Infantaria e o Corpo de Cavalaria fizeram evolu~ d e smilitares na Virzea do Canindi. Foram feitos pelo lo. Batalh2o
exercicios de desenvolvimento, com armas e sem armas, esgrima de baioneta, manejo de armas, escola de companhia, escola de batalhiio e evoluq3o de conjunto e assalto. 0 Corpo de Cavalaria executou exercicios da
escola de esquadrgo e de combates em diversas situaqdes. J i o 1". Batalhiio executou um exercicio de ataque e tomada do leito da estrada de ferro Cantareira, terminando o "combate" com um assalto a baioneta.
0 Marechal declarou: "movimentos executados corn mais precis30
i impossivel exigir de nenhum soldado".
No dia seguinte o Marechal Hermes e sua comitiva assistiu na linha
de tiro "General Jardim" aos exercicios de tiro executados pela 4a. Companhia do 1". Batalhiio, sob o comando do Capit50 Fernando Diogo.
Documento recebido pelo Comandante-Geral da Forqa P6blica, assinado pel0 Dr. Washington Luis:
"0Senhor Marechal Ministro da Guerra assistindo, em companhia
do seu estado-maior, aos exercicios militares realizados pelo I". Batalhiio
de Infantaria sob o comando do Tenente-Coronel Pedro Arbues Rodrigues Xavier, e pelo Corpo de Cavalaria cornandado pelo TenenteCoronel Ant8nio Batista da Luz , da Forqa P6blica do Estado, no dia 21
do corrente na Virzea do CanindC e aos exercicios de tiro feitos pela 4a.
Companhia desse mesmo 1". Batalhiio, na Linha de Tiro General Jardim,
no Barro Branco no dia 22 do corrente e notando entiio a regularidade rigorosa dos movimentos, a precis20 das manobras, a facilidade das execu43

Cunha, Euclides. 0 s Set-tdes.
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qdes, tudo executado corn disciplina, correqiio e garbo, declarou-se satisfeito e declarou os exercicios brilhantes e mais niio poderia exigir. Esse
resultado que deve desvanecer a Forqa Piiblica do Estado C devido ao
cumprimento do dever de todos, ao trabalho esforqado das praqas, inferiores e oficiais e principalrnente i~cornpetencia e inteligencia do carinhoso
devotamento do Chefe da Missiio Francesa de Instruqilo, Coronel Paul
Balagny, e seus auxiliares, Capitiles AndrCs de Labrousse e Frederic Statt
Muller" 44.

0 Corpo de Saude da Policia Militar teve seu inicio em 8 de marqo
de 1837, quando em conseqiiencia da lei 75 foi nomeado um tenentecirurgizo para a Guarda Municipal Permanente. 0 tenente-cirurgiiio tinha
a funqilo de medico e farmaczutico, diagnosticava as doenqas e prescrevia os medicamentos, al6m de ser encarregado de sua manipulaqiio. 0 cirurgizo clinicava no Hospital do Corpo Fixo do ExCrcito. Em 11 de maio
de 1855 foi instalado o Hospital do Corpo Municipal Permanente, corn
um efetivo de um cirurgiiio-mor, um sargento-secretArio e um sargentoenfermeiro. 0 cirurgiiio-mor era o Tenente Joaquirn AntBnio Pinto. 0
Hospital foi instalado em um saliio da Ordem Terceira do Carmo. Em
1866, quando o Corpo Policial partiu para o Paraguai, o Hospital foi fechado. As prac;as e oficiais do Corpo Policial Provis6rio passaram a ser
atendidos na Santa Casa de Misericdrdia. Em 1869 foi restabelecido o
Hospital com a mesma organizaqiio original, porem, contando com serventes para diversos serviqos.
Em 1888, o tenente-cirurgiiio passou a ser capitiio-cirurgiiio e, em
1890, o Corpo Policial Permanente passou a contar com urn capitgo e urn
tenente cirurgi6es.
Em 1891, corn a extinqiio do Corpo Policial Permanente e a criaq2o
dos l0.,2"., 3". e 4". Corpos Militares de Policia, cada um destes Corpos
tinha adido ao Estado-Maior um Medico. Em 24 de fevereiro de 1891 foi
ilomeado medico do 2". Corpo, corn sede em Jundiai, o Dr. Amancio de
Marselhiac Motta. No ano seguinte foram criados o Hospital Militar e a
44

AMARAL, Antonio Barrcto do. A Missiio F,-nncesu de Irlstruflio du Forfa PliOlica

de S6o Paulo.
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Seqiio de Enfermagem. 0 s mkdicos dos batalhdes foram transferidos para
o Hospital Militar.
0 Presidente da Provincia, Dr. Bernardino de Campos, pela lei 97A
de 21 de setembro de 1892, criava o Hospital Militar da Forqa Pliblica,
com 18 homens, sendo 4 mkdicos civis, anexo a um dos corpos policiais.
Com a cria~iiodo Hospital Militar foram extintos os postos de capitiiocirurgiiio e tenente-cirurgiiio.
0 s primeiros medicos foram:
Dr. Luis Felippe Jardim, Diretor do Hospital e encarregado da Enfermaria de Medicina,
Dr. Luis Gonzaga do Amarante Cruz, encarregado da Enfermaria
Cir6rgica e dos servi~osmkdicos gerais,
Dr. Odilon Goulart, encarregado das visitas ao I". e 3". Batalhdes
de Infantaria, ao Corpo de Cavalaria e residemias dos oficiais,
Dr. Alfredo Zuquim, encarregado das visitas ao 2". Batalhiio de Infantaria e ao Corpo de Bombeiros, bem como de acompanhar guarniqiio
de Bombeiros aos locais de incendio.
Em 1896 o Hospital Militar estava sediado na rua General Flores, 1,
e contava com 4 medicos e 16 auxiliares. 0 s medicos eram: Dr. Luiz
Gonzaga de Amarante Cruz (Diretor) , Dr. Erasmo Amaral (Ajudante),
Dr. Mathias Lex e Dr. Argeu Azambuja. Dos auxiliares, 12 eram soldados serventes, dois eram cabos auxiliares de enfermagem e 2 eram sargentos enfermeiros.
Em 20 de marqo de 1897 foi organizado o Serviqo Sanitiirio da
Brigada Policial, cujo corpo clinico foi formado com 5 mCdicos civis.
Ate 1912 o corpo clinico foi formado apenas por mCdicos civis.
Em 19 de dezembro de 191 1 foram criadas a SeqBo Denthria e a
Seqilo Farmaceutica, que deram origem aos atuais Centros Odontol6gico
e Farmaceutico. Nesta ocasiiio foi nomeado capitiio farmaceutico Coroliano Caldas.
Em 1912 foi criado o Serviqo de Satide da Forqa Pliblica com o seguinte efetivo: um tenente-coronel-medico, 7 majores-mkdicos, um capitiio-dentista, um capitiio-farmac&utico, um sargento-enfermeiro-mor,
urn segundo-sargento-eiifermeiro, um furriel-amanuense, G cabosenfermeiros e 18 soldados. Foi nomeado tenente-coronel-mkdico e Chefe
do Corpo de Saude o Dr. Luiz Gonzaga do Amarante Cruz.
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Em 1916 o Hospital Militar foi instalado na rua Jorge Miranda,
onde, hoje, esti o Museu de Policia Militar.
Em 26 de novembro de 1920, pela lei 1749, foi reorganizado o
Corpo de Sadde, que ficou compost0 do Hospital Militar, do Serviqo
Medico, do Serviqo Dentirio, do Serviqo Farmaceutico e Serviqo de Enfermagem. Em 1924 o Corpo de Saude tinha 23 oficiais e 32 praqas.
Em 1924 o Corpo de Saude era constituido de uma Administraqiio,
um Serviqo Medico, um Serviqo Dentirio, um Serviqo Farmaceutico, urn
Serviqo de Enfermagem e Serviqos Auxiliares (lavanderia e estufa).
0 Serviqo Mkdico tinha um tenente-coronel, 5 majores, 5 capitiies
e 5 primeiros-tenentes. 0 Serviqo Farmaceutico tinha um capitiio, urn
primeiro-tenente e um segundo-tenente farmacZuticos, 4 sargentos priticos de farmicia e 4 soldados serventes. 0 Serviqo Dentirio tinha um capitiio, urn primeiro-tenente, urn segundo-tenente dentistas e 2 soldados
serventes. 0 Serviqo de Enfermagem tinha um sargento-ajudante, urn
primeiro-sargento, 2 segundos-sargentos, 12 cabos enfermeiros, 18 soldados auxiliares, 1 8 soldados serventes, 2 cabos cozinheiros e 3 soldados
cozinheiros. No Serviqo Auxiliar havia 2 sargentos e 3 soldados. A Administraqiio tinha um tenente-coronel-chefe, urn tenente e 4 sargentos.
Em 1931 foram criadas as FormaqBes Sanitirias dos corpos de tropa, como apoio, e mantendo as atividades principais no Hospital Militar.
0 Corpo Clinico tinha 30 oficiais e 4 civis, entre medicos, dentistas e
farmaceuticos.
Em 1937 o Serviqo de Sadde tinha: Chefia, Administraqzo, Hospital Militar, Policlinica Militar e Depdsito de Convalescentes. No Hospital
Militar existiam as clinicas MCdica, Cirurgica, Odontol6gica, Especializada e Tisiol6gica.
0 corpo clinic0 do Serviqo de Sa6de tinha 37 oficiais mkdicos, 7
oficiais dentistas e 3 oficiais farmaceuticos. Em lo. de janeiro de 195 1
tomou posse como Chefe do Departamento Odontol6gico o TenenteCoronel-Dentista Breno Pereira da Silva.
Em 1952, o Serviqo de Sadde tinha a seguinte organizaqgo: Chefia
e Subchefia, Formaqiio de Intendencia e Fundos, Serviqos Gerais, Secretaria, Serviqo Medico, Serviqo Odontol6gico e Serviqo Farmaceutico.
Efetivo: um coronel-medico, 4 tenentes-coroneis-medicos, 14 majoresmedicos, 20 capitiies-medicos, 19 primeiros-tenentes-midicos, um major-farmaceutico, um capitiio-farmaceutico, 2 primeiros-tenentes-
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farmac?uticos, um tenente-coronel-dentista, um major-dentista, 4 capitiies-dentistas, 16 primeiros-tenentes-dentistas, um capit2o-veterinario,
um primeiro-tenente-veterinirio, um capit20, um primeiro-tenente e um
segundo-tenente.
0 Quadro de Oficiais de Saiide, em 1958, apresentava o seguinte
efetivo: mkdicos: um coronel, 4 tenentes-coronkis, 1'4 rnajores, 20 capit2es e 17 primeiros-tenentes; dentistas: urn tenente-coronel, um major, 4
capitiies e 18 primeiros-tenentes; farmac~uticos:um major, um capitiio e
2 primeiros-tenentes; veterinaries: um capit20 e um primeiro-tenente.
Em 1960 foi inaugurado o Hospital da Divisiio de Saiide da Guarda
Civil, situado na rua Albuquerque Lins, 1345.
A Inspetoria de Saiide foi instalada em 19 de novembro de 1963, atuando atravks dos Serviqos MCdico, Odontol6gico e Fasmaceutico. 0 primeiso Inspetor de Sahde da Milicia foi o Tenente-Coronel-Mkdico Jefferson
Santos Martins da Costa, que tambern foi o 6ltimo Diretor do Serviqo de
Sahde. 0 primeiro Diretor do Serviqo MCdico foi o Tenente-Coronel MCdico JosC de Guarnieri Filho. Em 1964, a 15 de dezembro, foi lanqada a pedra
fundamental do Hospital Militar do Barro Bsanco, a serdotado de toda a tecnologia moderna para desempenhar as suas atribuiqdes.
No ano seguinte, a 25 de setembro, foi instalado o Serviqo Odontoldgico coino unidade aut8noma, sendo seu Chefe .o Tenente-CoronelDentista Josk Frageti Paulucci. Em 19 de outubro daquele mesmo ano foi
instalado o Serviqo Farmaceutico, sendo seu Chefe o Tenente-CoronelFarmaceutico Enjolras Lins Peixoto. Alguns anos mais tarde, em 30 de
abril de 1968, foi lanqada a pedra f~lndamentaldo atual quartel do Centro
Odon to1dgico.
Em 20 de junho de 1968, pel0 decreto 49853, a Inspetoria de Satide
passou 2 denominaq20 de Diretoria de Sahde, e foram. tambkm, criados o
Centro Mkdico, sucessor do Serviqo de Sahde, o Centro Odontol6gic0,
em 25 de setembro de 1968, e, o Centro Farmaceutico, em 19 de outubro
do mesmo ano.

-

6 UNIDADE DE ENSINO
At6 1865 nada constava na legislaq20 e regulamentos em vigor sobre a instruq5.o policial-militar para o Corpo Policial Permanente.

Revista A FORCA POLlClAL

SBo Paulo

nV8

out/nov/dez 2000

91

Em lo. de fevereiro de 184 1, das instruq6es ao Capit20 que iria comandar o Destacamento de Vila Franca do Imperador, entre outras,
constava: "Conv6m que o senhor capitiio niio se descuide de fazer dar a
necessiria instruqiio 2s praqas do destacamento, sempre que as folgas do
serviqo o permitirem, n5o s6 porque tais exercicios silo sempre titeis ao
soldado como porque 6 esse um meio 6timo para tiri-lo da ociosidade
que nunca poderi deixar de ser nociva i disciplina e 5 regularidade do
serviqo". Por essa instruq6es e outras similares pode-se concluir que a
tropa era instruida pel0 menos aos domingos e feriados religiosos.
Somente em 1865 vai aparecer alguma normatizaqiio nesse sentido.
A lei de fixaqiio para o ano seguinte determinava: "a instruqiio da manobra do corpo seri regulada pela ordenanqa portuguesa".
Mais tarde, em 1868, o regulamento de marqo dizia: "Ao comandante do corpo compete privativamente determinar. os dias e as horas
para as revistas e exercicios do corpo. 0 lnanejo ser5 o da arma de caqadores e de cavalaria ligeira". 'At6 o inicio do siculo XX eram utilizados:
para a infantaria, o regulamento do Coronel Moreira Cesar; e para a cavalaria o regulamento do Coronel Marinho da Silva. A instru~iioera ministrada aos recrutas por graduados e oficiais mais priticos, designados
pelo comando. A instruqZo rnilitar consistia, geralniente, em uma fonnutura no Quartel e em uma marcha de ida e volta at6 a Invernada do Barro
Branco.
Data de 1891 a introduqiio na Forqa Militar de Policia dos m6todos
modernos de instruqgo policial-niilitar e, com eles, o principio de que em
todos os postos da hierarquia militar o chefe 6 o instrutor da unidade que
lhe fica subordinada. Para a promoqiio ao posto de alferes era imprescindive1 a soma de requisitos indispensiveis para comandar uma seqiio.
Em marqo de 1906 chegam a S.50 Paulo, os instrutores franceses
Coronel Paul Balagny, Capitiio Raoul Negrel e o. Tenente A. de La
Brousse, que organizaram os primeiros regulamentos para instruqiio militar regular. A primeira instruqiio efetuada pela Missiio foi para oficiais,
iniciando com o ensino de continencias, identicas i s do Ex6rcito franc&.
Paulatinamente foram iritroduzidas modificaqBes como simplifica$20 da parada das oitos horas; reduqiio, para a metade, dos homens que
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serviam nas guarniqdes de edificios p6blicos; manutenqiio de apenas um
oficial no pernoite em Quartel.
Participavam das instruqdes oficiais e praqas. Cada companhia era
dividida em 2 pelotdes; cada pelot3o em duas seqdes; cada seqiio em duas
esquadras. 0 capitiio comandava a companhia, e os tenentes comandavam o lo. Pelotiio e a 1". Seqiio. 0 alferes (o mais antigo) comandava o
2". Pelotao, e outros alferes a 2". Seqiio e a 4". Seqiio. 0 sargento mais
antigo comandava a 3". S e g o . 0 s cabos comandavam as esquadras.
Assim, foram publicados, em agosto de 1906, os seguintes regulamentos, entre outros, A Escola de Soldado, Escola de Segiio, Escola de
Cot~zpanhia,Escola de E s q u a d r h (a p i e n cavalo). E a introduqiio do
racionalismo na instru~iiodas praqas e dos oficiais.
0 povo paulista tomou conhecimento dos efeitos da instruqfio francesa ao assistir no dia 15 de novembro de 1906, no Prado da Mobca, i s
manobras e aos jogos militares apresentados pela Forqa Publica.
Ainda no sentido de organizar o treinamento, foram aprovadas e
publicadas as seguintes instruqdes: Prescrig6es para Marcha; Instr~~giio
de Tiro, Escola de Metralhacioras, Escola de Batalhfio; Escoln de Esquadra"~e Escola cle Reginzento.
Em 1909 foram editadas as instruqdes: Eleinentos de S e r v i ~ ode
Cainpanha e Me'todo de Iizstruga"~.Foram adquiridas 2 metralhadoras e 4
fuzis-metralhadoras franceses de marca Hotchkiss.
Pela lei 1244, de 27 de dezembro de 19 10, que reorganizava a Forqa Pilblica, os seguintes artigos, referiam-se 2 instruqfio:
"art. lo. - Sob a denominaqiio de Cornpanhia Escola, fica criada na
Forqa Pfiblica uma comparrhia que teri a seu cargo a instruqfio militar dos
recrutas e dos candidatos a cabo, na arma da infantaria.
art. 4". - Fica criado Llm curso especial de instru$io geral, para oficiais e inferiores da Forqa Phblica, a cargo de professores contratados
pel0 Governo do Estado de Siio Paulo.
art. 5". - Fica criado, tambCm, um curso especial de instruqgo militar, obrigatbrio, para os inferiores que freqiientarem o curso de instru~ f i ogeral."
0 candidato a soldado deveria saber ler, escrever e executar as 4
operaqdes aritmkticas.
Somente em 1929 foi cl-iadaa Escola de Sargentos com a finalidade de preparar cabos para promoqiio.
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Em janeiro de 191 1 foi nomeado o primeiro comandante da Companhia-Escola da Forqa Pbblica, o Capitiio Francisco Jiilio CCsar Alfieri.
Nos anos seguintes continuavam as mudanqas e a introduqiio de
novos expedientes de policiamento e treinamento. Em 1912, por exemplo, a Missiio Francesa, no policiamento efetuado pelo Corpo de Guarda
Civica, introduzia o apoio de cges policiaiq belgas.
Em 1912 a Companhia-Escola foi transformada em Corpo-Escola.
0 Corpo-Escola mantinha os seguintes cursos:
a) A Escola de Recruta, destinada a ministrar ao recruta a instruqiio
militar preliminar, isto 6, conhecimentos gerais de manobras e combates
individuais;
b) Escola de Cabos, ministrando ao candidato i graduaqgo de cabo
os conhecimentos de escrituraqgo, educaqiio moral e civica, comando de
pequenas unidades e instruqiio militar adequada;
c) Curso Especial de Instruqiio Militar, destinados, aos sargentos
matriculados no curso geral literirio, ou niio, para promoqgo a oficial;
d) Seqiio de Esgrirna e Ginistica: nesta seqgo eram ministradas as
instruqdes de esgrima e de ginistica aos oficiais e praqas, que seria~n
instrutores nas respectivas unidades militares.
A sede do Corpo-Escola e a 2". Companhia estavam instaladas no
Quartel da Luz, e a la. Companhia no Quartel de Santo Agostinho.
0 decreto 2350, de 14 de fevereiro de 19 13, modificou a legislaqiio
anterior, estabelecendo o seguinte:
"art. I". - Fica criado na Forqa Ptiblica do Estado um curso literirio
e cientifico, o qua1 compreende:
a) curso preliminar, para inferiores;
b) curso geral, para inferiores;
c) curso complementar para oficiais; obrigat6rio para alferes e tenentes e facultative para os demais postos."
Em 1 ". de julho de 191 3 siio publicadas as novas instruqbes: Escol/~
de Soldado, Escoln de Conzpanhia, Escola de Batalha"~,Prescri~desparil
as marchas e o Manual Instru~fiode Tiro.
Em 17 de dezembro de 19 13 foi criado o Curso Especial Militar.
que objetivava ministrar as mat6rias militares, cientificas e literirias 9s
praqas da Forqa Ptiblica candidatas ao oficialato. Em 15 de julho de 19 14
foi inaugurado oficialmente o Curso Especial Militar.
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No dia 29 de abril de 1915 o Curso Especial Militar formou a primeira turma de alferes. Em agosto do mesmo ano foi publicada a Escola
de Enfermagern.
0 curso de aperfeiqoamento destinado aos tenentes e capitiies habilitados B promoqiio foi criado em 26 de dezembro de 1923. 0 regulamento desse curso foi expedido em 29 de janeiro de 1924. 0 curso compreendia um curso midi0 e outro superior, este ultimo em nivel de curso
de Estado-Maior
0 decreto 3427A, de 22 de dezembro de 192 1 , determinava que no
Curso Especial Militar fosse ministrado: 1- instruqiio de infantaria, 2instruqiio de cavalaria, noqdes de hipologia e equitaqiio, 3- topografia, 4titica e trabalhos de campanha, 5 - armamento e tiro, 6- legislaqiio e administraqiio, organizagiio policial, 7- franc& 8- esgrima, ginistica e nataqiio e 9- higiene militar e noq6es de fisiologia.
Com a reorganizaqiio da Forqa Publica em 31 de dezembro de
1924, o Corpo-Escola foi transformado em Batalhiio-Escola.
A organizaqiio do Batalhiio-Escola era a seguinte: comandante, urn
estado-maior, um estado-menor, quatro companhias, uma escola de automobilismo e um quadro anexo. 0 batalhiio era comandado por urn tenente-coronel e o estado-maior tinha 4 oficiais. 0 estado-menor tinha 13
praqas, e o quadro anexo 10 oficiais.
A primeira companhia (companhia de recrutas) tinha 4 oficiais, 34
praqas e um numero variivel de recrutas.
A segunda companhia (companhia de cabos) tinha 4 oficiais, 26
praqas e urn n6mero variivel de alunos-cabos.
A terceira companhia (companhia de educaqiio fisica) tinha 4 oficiais, 60 praqas e um numero variivel de alunos. Esta companhia tinha duas seqdes: de esgrima e de ginistica.
A quarta companhia (companhia da banda de musics) tinha a Banda de Musica corn 61 musicos, o Pelotiio de Inspeqiio, com 2 17 homens, e
a Seqiio de Capturas com 56 homens.
Em 20 de marqo de 1931 foi criado Curso de Instruqiio Militar, ficando extinto o Batalhzo-Escola. A Escola de Sargento tinha um Curso
de Candidatos a cabos. 0 s antigos cursos de instruqiio militar e geral
formaram a Escola de Oficiais, enquanto o Curso de Aperfeiqoamento foi
transformado em Escola de Aperfeiqoamento de Oficiais. Em 8 de julho
de 1932 foi extinto o Curso de Instruqiio Militar da Forqa P6blica. De
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193 1 a 1933 foram admitidos civis no 3". ano do curso de oficiais, portadores de diplomas especificados no regulamento, desde que fossem aprovados nos exames de seleqiio.
Com a criaqiio do Curso de Instruqiio Militar, o curso de formaqgo
passou a ter a sua carga horiria distribuida da seguinte maneira: 20%
para instruqiio policial, 40% para instruqiio militar, 20% para administraqiio e legislaqiio e 20% para educaqiio social, moral e civica.
0 Corpo-Escola passava a englobar a Escola de Recrutas, Escola
de Cabos e Escola de Sargentos. Ficaram a~lt8nomas:a Escola de Educa$20 Fisica, a Escola de Oficiais e a Escola de Aperfeiqoamento de Oficiais. No segundo semestre de 1932 s6 funcionou a Escola de Recrutas.
Em 25 de fevereiro de 1933 o Curso de Instrugiio Militar foi transformado em Centro de Instruqiio Militar. Nessa mesma data foi criado o
Curso de Administraqiio para oficiais. Foi suprimida a instruqiio policial
e incluida a introduqiio ao Direito. 0 regulamento de 17 de janeiro de
1936 reincluiu no curso de formaqiio de oficiais a instruqiio policial.
0 Centro de Instruqiio Militar era o instituto de ensino destinado a
formar e aperfeiqoar oficiais, sargentos, cabos e soldados para o desempenho das funqbes policiais-militares, consoante as missbes conferidas
pela legislaqiio vigente e respecti vo regulamento.
Com a regulamentaqiio de 28 de fevereiro de 1934, o Centro de
Instruqiio Militar mantinha os seguintes cursos: de oficiais combatentes,
de oficiais de adniinistraqiio, de sargentos e de cabos, com a dura~iio,
respectivamente, de 3 anos, 2 anos, nove meses e nove meses. A nova
regulamenta~iio,de 28 de maio de 1936, manteve os mesmos cursos e
mais o curso para recrutas com duraqiio de seis meses. 0 curso de cabos
tinha a duraqiio de seis meses para o 2". cabo e de nove meses para o 1".
cabo. 0 s reservistas do Exkrcito ou da Forqa P6blica tinham a reduqiio de
um mes no curso de recrutas.
Para planejar, coordenar e controlar as atividades de ensino e instrugiio foi criada em 13 de janeiro de 1937 a Diretoria Geral de Instruqiio
da Forqa P6blica. A Inspetoria estava dividida em Departamento de
Alistamento, Departamento de Organizaqiio, Formaqgo e Fiscaliza$io da
Instruqiio e Departamento de Desportos. 0 primeiro Diretor geral de Instruqiio foi o Tenente-Coronel Exkrcito Armando Villanova Pereira de
Vasconcelos.
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A Escola de Educa~iioFisica e o Centro de Forma~5oe Aperfeigoamento eram os estabelecimentos de ensino superior.
Em 18 de abril de 1939 foi recriado o BatalhZo-Escola Misto, com
3 cornpanhias-escolas e um esquadriio-escola. Em 1940, a 20 de fevereiro, a Escola de Educa~5oFisica foi incorporada ao Centro de InstruqZo
Militar.
Em 24 de maio de 1940 foi lanqada a pedra fundamental do futuro
Quartel da Academia do Barro Branco. Comandava a Forga P6blica na
epoca o Coronel do Exircito MArio Xavier. A Academia foi inaugurada
em 5 de julho de 1944, quando comandava a Forga Policial o General de
Brigada do Exkrcito Luiz Gaudie Ley. Em fevereiro de 1949, pel0 decreto 18503, foi reorganizado o Curso Pri-Militar destinado h preparaq50
de civis e pragas para o curso de oficiais.
A partir de 1 1 de abril de 1950, o Centro de Instrug50 Milital- passou a ter a denominagiio de Centro de Formaqiio e Aperfeigoamento. A
com
Escola de Oficiais passou a manter 2 cursos: o Curso ~re~arat6rio~',
dura~Zode 2 anos, e o Curso de Formag50 de Oficiais, com a duraqZo de
3 anos. 0 s cursos para sargentos, cabos e soldados teriam a duraq3o de,
respectivamente, 10, 5 e 6 meses.
Em 28 de margo de 1965, o aluno do curso de formaqZo de oficiais
passou a ser designado por "cadete". 0 decreto 19347, de' 1 1 de abril de
1950 introduziu em todos os cursos da Corporag30 as materias das ireas
de Direito, Ciencias Humanas, Ciencias Sociais e Policiamento.
Em 1953 foi instalado o Departamento de Alistamento e Seleqiio
(Boletim Geral 12 1, 3 de iunho de 1953), com 3 Subdepartamentos: Pessoal, PsicotCcnico e Fisiossom%tico.,com a finalidade de receber e selecionar candidatos aos cursos de recn~ta,cabos, sargentos, oficiais e especialistas.
Em 19 de outubro de 1962, o Batalhao de Guardas passou a ter a
miss30 de ministrar instruqgo aos candidatos ao ingress0 na Forqa P6blica.
Em 1963, a Diretoria Geral de InstruqZo recebeu o nome de Inspetoria de Treinamento e Instrugiio, logo a seguir mudado para Inspetoria
Geral de Formagilo. Em 1968 foi denominada Diretoria de Ensino. A
45

.

Antigo Curso PrC-Militar ou Curso Preparatcirio, extinto pela Lei Cornplementar 823
de 19 de dezernbro de 1996,. desativado a partir de 1991.
- -
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partir de 6 de junho de 1967 coube ao Batalhiio de Guardas a formaqiio
dos soldados para toda a corporaqiio.
0 Centro de FormaqZo e Aperfeiqoamento, em 1969, mantinha os
seguintes cursos: a) de formaqiio: de oficiais, sargentos, cabos e soldados;
b) de aperfeiqoamento: c) de adaptaqiio de oficiais, f) de especializaq20
para oficiais, g) aperfeiqoamento para oficiais, h) curso superior de policia, i) aperfeiqoamento para sargentos, e J ) de especializaq30 para praqas,
Neste mesmo ano, o Centro de FormaqZo e Aperfeiqoamento passou 2
denominaqiio de Academia de Policia Militar.
0 primeiro curso de formaqiio de cabos no Batalhiio de Guardas foi
iniciado em 3 de agosto de 1970. Em 28 de agosto de 1970 o BatalhZo de
Guardas foi transformado em Escola de Formaqiio e Aperfeiqoamento,
destinada a formar e aperfeiqoar as praqas da Policia Militar. A Escola,
em 16 e 19 de fevereiro de 197 1 iniciava os primeiros cursos de forma$50 de sargentos e de cabos, respectivamente. Em 2 de agosto de 1971
iniciava o Curso de Aperfeiqoamento de Sargentos.
Em 15 de dezembro de 1975, pelo decreto 7289, foi extinta a Escola de Formaqgo e Aperfeiqoamento e criado o Centro de Formaqiio e
Aperfeiqoamento de Praqas, que iniciava os seus cursos em 5 de janeiro
de 1976. 0 decreto 7289, de 15 de dezembro de 1975, reuniu a Academia
da Policia Militar, a Escola de Educaq20 Fisica e o Centro de Formaqiio e
Aperfeiqoamenlo de Praqas sob a 6gide da Diretoria de Ensino.
A Diretoria de Ensino competia o planejamento, a fiscalizaq20 e o
controle das atividades de formaqgo, aperfeiqoamento, especializa@o e
desportivas de oficiais e praqas da corporaqgo. Tinha um diretor, um
subdiretor, 4 Divisaes Tkcnicas e uma Seqiio de Expediente. A primeira
Divisiio atuava na ireas de pesquisa e planejamento diditicopedag6gicos; a segunda, na 6rea de desportos e educaq2o fisica; a tercelra, na Area de formaqiio de oficiais e praqas; e a quarta, na Area da especializaqiio e do aperfeiqoamento.
Em julho de 1977, o Centro de Fosmaq2o e Aperfeiqoamento de
Praqas foi transferido para a Avenida Condessa Elizabeth Robiano, 750,
na Capital. 0 decreto 1 12 1 1, de 1978, transformou a Academia de Policia Militar em Academia de Policia Militar do Barro Branco.
A Diretoria de Ensino e Instruqzo, 01-ganizada em virtude do que
dispde o decreto 27388, de 23 de novembro de 1987, ficou constituida
das seguintes unidades: Centro de Aperfeiqoamento e Estudos Supesio-

I

res, Academia de Policia Militar do Barro ~ranco", Escola de Educaqiio
Fisica, Centro de Formaqiio e Aperfeic;oamento de Praqas, Centro de Instruqiio da Policia Militar e Centro de Formaqiio de Soldados
Em 1987 foi criado o Centro de Especializa$io para oficiais e praGas, desativado em 8 de maio de 1996 juntamente coln o Centro de Instruqiio da Policia Militar, cujas atribui~besforam transferidas 5 Diretoria
de Ensino e Instru@io ".
Em 18 de dezembro de 1998 foi criado o Departamento de Treinamento e Desenvolviniento s~bordinado5 Diretoria de Ensino e Instruq50
48

-

7 CORPO DE OFICIAIS
A organizaqiio das guardas municipais permanentes, em 1831, n5o
apresentava um corpo de oficiais pr6prio. 0 s lo. e 2". comandantes do
Corpo Policial seriam oficiais do ExCrcito, de primeira ou segunda linha,
nomeados oficiais da guarda municipal.
0 decreto regencial de 5 de novembro de 1833 criava nas companhias das guardas municipais permanentes o 3". comandante, com patente
de alferes. 0 s oficiais das companhias e s e ~ b e seram escolhidos entre os
oficiais subalternos do Exircito de Linha. oficiais honoririos do ExCrcito
ou, ainda, oficiais da Guarda Nacional, os quais seriam recluisitados pel0
Presidente da Provincia. Essa sistemitica foi confirmada na lei 236, artigo 19, de 27 de fevereiro de 1844.
Desde 1836, atrav6s da lei 12, os oficiais do Corpo Policial tinham
as honras e prerrogativas dos oficiais da Guarda Nacional.
At6 1844 o comando do corpo policial foi exercido por urn capitiio
e desta data at6 1851 o comando foi exercido por um major. A partir de
1852, durante 35 anos o coinando foi exercido por um tenente-coronel.
46

Ein dezembro de 1995 foi eleita a primeira mulher para presidente do Centro AcadEmico "XV de Dezeinbro" da Academia de Policia Militar do Barro Branco, a alunaoficial Mai-ia das G r a ~ a sdc Souza. Publicado na Vcja ScZo Poulo, n t l o 28, nrinlem 52,
pag 5.
47
Em 15 de dezembro dc 1996 a Policia Mililar for~l~ou
a maior turma da hist6ria da
Academia do Bari-o Branco, composta dc 366 rapazes c 36 m o p s . A cndete Jaqueline
Aparecida Pereira foi a primeira mulher classificada em primeiro lugar .
48
Boletim Geral 245.
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De 1888 em diante, o comando foi exercido por urn coronel, exceto pequenos periodos nos quais o comando foi exercido por um general.
A lei 432, parrigrafo 4". do artigo lo., de 7 de junho de 1853, permitia que fossem nomeados secretirio, quartel-mestre, ajudante e 3". comandante, no posto de alferes, os sargentos que tivessem bom comportamento e distinqiio em servi~o.No ano seguinte, a lei 452, de 16 de
abril, autorizava a promo~iiodos alferes a tenentes, e destes a capitgo.
Essa lei previa a promoqgo do sargento a 3". comandante (alferes) depois
de 2 anos de serviqos no Corpo Policial, periodo posteriormente alterado
para 3 anos. Nas cornpanhias, o alferes, o tenente e o capitgo eram, respectivamente, o 3"., o 2". e o I". comandante.
0 regulamento de 7 de novembro de 1887 determinava que o comandante-geral deveria ser, de prefergncia, um oficial superior do Exercito. 0 s demais postos seriam preenchidos por oficiais do pr6prio Corpo
Policial. A Lei 27 de 10 de abril de 1888, no seu artigo 4"., permitiu que
todos os postos da hierarquia pudessem ser ocupados com oficiais oriundos do pr6prio corpo policial. At6 o termino da Guerra do Paraguai
(1870), os postos de comandante, ajudante e mandante (fiscal) eram reservados aos oficiais do Exkrcito.
0 posto de alferes seria preenchido pelos oficiais inferiores, observando se o principio de antigiiidade, habilitaqiio, serviqo e boa conduta,
alCm de 6 meses de sargenteaqso. Em 9 de abril de 1889, a lei 102 determinava que a escolha do comandante-geral deveria recair entre oficiais
do Exkrcito.
Con1 o advent0 da Repilblica foi nomeado, em 18 de dezembro de
1889, o prirneiro oficial do Corpo Policial para exercer o cargo de comandante-geral, cargo exercido interinamente pel0 Tenente-coronel
Guilherme JosC do Nascimento. Promovido a coronel em 24 de abril de
189 1 , ele exerceu o comando at6 24 de novembro de 189 1.
Durante o Impkrio, os oficiais do Corpo Policial permaneciam engajados enquanto bem servissem e seriam nomeados e dispensados livremente pelo Governo. Na Repbblica, a lei 97A. de 21 de setembro de
1891, estabelecia que os oficiais efetivos da Forqa Militar de Policia quc
tivessem mais de 5 anos de serviqo s6 perderiam seus postos por sentcnqa
condenatbria, a mais de um ano, ou por mau comportamento, habitual,
provado em conselho disciplinar.

+

A primeira regulamentaqiio para promoqiio de oficial data de 1896.
Essa regulamentaqiio determinava que as promoq6es de alferes a major
seriam efetuadas pel0 Presidente do Estado, por indicaqiio do comandante-geral e ouvido o Chefe de Policia. Para ser promovido a alferes era
necessirio prestar-se um exame sobre instruqiio policial e instruqiio militar e obter um conceito de merecimento.
Em 1896, a lei de 189 1 foi revogada, porkm, restabelecida pela lei
9 IB, de 2 de agosto de 1904. Antes desta hltima lei, existia a figura de "a
margem", que permitia na lei de fixaqiio de efetivos excluir determinados
oficiais pela diminuiqiio do n6mero de oficiais de cada posto. Essa situa$30 "a margem" vigorou at6 1900, quando a lei de fixaqiio dos efetivos
para 1901, devido 2s alteraqdes legislativas, suprimiu a figura do oficial
"a margem".
A lei que criava o Curso Especial Militar, em 1913, especificava
que nenhuma praqa poderia ser promovida ao posto de alferes, na classe
de combatente, sem que tivesse sido diplomada por esse curso, que tinha
a duraqiio de 2 anos.
A Missiio Francesa introduziu, em 1916, um regulamento de promoqdes de oficiais. A promoqiio para coronel e tenente-coronel era de livre escolha do Presidente do Estado. As promoqdes de tenente a major
eram feitas por ele, mediante proposta do cornandante-geral. 0 s candidatos deveriam atender os seguintes quesitos: aptidiio fisica, aptidiio tkcnica e conceito do comandante. A promoqiio a alferes s6 poderia ser efetuada para o candidato aprovado no Curso Especial Militar.
Em 29 de outubro de 19 17, o Diirio Oficial da Uniiio publicava u m
acordo entre o Governo Federal e o Governo Estadual, para que a Forqa
Publica fosse considerada tropa auxiliar do Exkrcito de primeira linha.
Por esse acordo a hierarquia do oficial iria de 2". tenente a coronel, inclusive; os postos dos oficiais teriam a mesma denominaqiio dos postos do
Exkrcito National. 0 s oficiais da F o r p Publica gozavam das mesmas regalia~que os oficiais do Exkrcito da reserva de la. Linha. Somente a partir da Constituiqiio Federal de 1934 os oficiais dos corpos policiais passaram a gozar das garantias inerentes aos seus postos.
A partir de 1927 foi permitida a promoqiio de oficiais e praqas ao
posto imediatamente superior, desde que tivessem se distinguido em feitos gloriosos, independente de quaisquer exiggncias legais ou regulamentares.
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Em 1934 foi regulamentado o exame de habilitaqiio a promoqiio de
oficial, sendo exigidos os seguintes quesitos: que o candidato tivesse
con~pletadoo intersticio no seu posto e tivesse, neste, urn ano de arregimenta~iioefetiva.
Dois anos depois foram introduzidos os conceitos de promoqiio por
antigiiidade, merecimento e bravura. A promoqiio para coronel seria por
merecimento. Na promoqiio para major ou tenente-coronel, um terqo das
vagas seriam preenchidas por antigiiidade, e as restantes por merecimento. Na promo$io para 1". tenente e capitiio, metade das vagas seriam
preenchidas por antigiiidade, e a outra metade por merecimento. A promoqiio para 2". tenente seria por merecimento intelectual. De qualquer
modo, todos deveriam cumprir o intersticio do posto.
As promoqdes de oficiais foram regulamentadas pelo decreto 98 18,
de 1938. Esse regulamento foi objeto do decreto-lei 13654, de 6 de novembro de 1943.
A hierarquia na Guarda Civil era: inspetor-chefe-superintendentegeral, inspetor-chefe-superintendente, inspetor-chefe-de-agrupamento,
inspetor-chefe-de-divisiio, inspetor e subinspetor. Por ocasiiio da fils20 cia
Guarda Civil com a Forqa Pbblica, esses postos foram transformados,
respectivamente, em coronel, tenente-coronel, major, capitiio, 1". tenente
e 2". tenente. 0 curso para inspetores era ministrado na Academia de Policia Civil de Siio Paulo. 0 s inspetores-chefe-de-divisiio deveriam fazer
um curso de especializaqiio para poderem ser promovidos a inspetores,
chefe de agrupamento, superintendente e superintendente-geral.
Em 183 1, por ocasiiio da criaqiio da Guarda Municipal Permanente,
foi prevista a nomeaqiio de 2 oficiais; porem, at6 1835, somente foi nomeado o 2". comandante. Em 1836, foi nomeado o 1". comandante, e de
1836 at6 1844, quando a Guarda foi transformada em Corpo, a corpora$20 policial s6 contava com 3 oficiais.
J i o Corpo Municipal Permanente, criado em 1844, foi transformado em Corpo Policial Permanente em 1868. Nesse periodo, o Corpo de
Oficiais teve o seguinte efetivo: 8, 20, 17, 22, 19, e 12, respectivamente,
em 1844, 1852, 1855, 1857, 1864 e 1866.
No periodo de 1870 a 189 1 , o Corpo de Oficiais teve o seguinte
efetivo: 25, 20, 26, 22, 24, 34, 3 1 , 24, 18. 23, 28, 40 e 114, respectivamente, em 1870, 187 1 , 1875, 1877, 1880, 188 1 , 1882, 1883, 1884, 1885,
1888, 1890e 1891.
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A Forqa Militar de Policia tinha 117 oficiais em 1891; esta foi
substituida pela Forqa Policial, em 1892, que passou a contar com 127
oficiais. Dos oficiais da Forqa Militar de Policia, 1 1 , 15 e 48 eram oriundos, respectivamente, da Companhia de Bombeiros, da Policia Urbana e
do Corpo Policial Permanente.
A Brigada Policial, em 1896, tinha 106 oficiais, e em 1898, 85. Em
1901 a corporaqiio policial voltou a ser Forqa Policial, com 128 oficiais.
Dos 128 oficiais da Forqa Policial, 8 serviam na Guarda Civica da Capital e 25 no Corpo Policial do Interior. A partir de 1905, como Forqa PGblica, continuou corn o mesmo efetivo de oficiais.
Em 191 1 a Forqa Pilblica, reorganizada, ficou com 162 oficiais;
este efetivo de oficiais permaneceu at6 1923.
Pelo artigo 3". da lei 1558, de 20 de outubro de 19 17, foi criada na
Forqa Ptiblica a classe de aspirante-a-oficial, ii qua1 seriam promovidos
os inferiores diplomados pel0 Curso Especial Militar. 0 uniforme para
esta classe serli o mesmo usado pelo sargento-ajudante. 0 artigo lo.da lei
1590B, de 27 de dezembro de 1917, determinou que o Furriel, o alferes,
e o Tenente passassem para denominaqiio, respectiva, de 3". Sargento, 2".
Tenente e lo. Tenente. Foram promovidos a aspirante, en? 18 de marqo
de 19 18, os sargentos Raul Pinto de Mello, JosC Anchieta Torres, Octavio Azevedo e JosC Pereira de Souza Filho, o primeiro lo. Sargento, e os
demais 2"s. Sargentos.
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OFlClAlS DO CORPO POLICIAL PERMANENTE
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8 - OS T R ~ GENERAIS
S
MILICIANOS
A Milicia paulista tem tr$s g e n e r a i ~oriundos
~~
das suas fileiras:
General Francisco Alves do Nascimento Pinto, General Miguel Costa e
General Jdlio Marcondes Salgado.

FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO PINTO
0 General Nascimento nasceu em Bananal, na Provincia de Silo
Paulo. 0 jovem Francisco Alves do Nascimento Pinto foi incluido entre

os voluntirios do 42". Batalhiio de Voluntirios da Pitria. Em 16 de novembro de 1865 o batalhilo saia de Silo Paulo e em 29 do mesmo mes
partia o 42". do Rio de Janeiro para o Paraguai. As vicissitudes da guerra
fizeram com que o 42". fosse incorporado ao 7". Batalhao de Volunt5rios.
Um pequeno destacamento, sob o comando do Cadete Nascimento, foi
incorporado ao 2". Batalhiio de Voluntirios do Rio de Janeiro. Ap6s o
combate de Pirebebuy, por atos de bravura, o Cadete foi promovido a
Tenente. Na batalha de Itoror6, o Tenente Nascimento salvou a vida do
entiio Major Manoel Deodoro da Fonseca, depois Marechal e Proclamador da Rep6blica.
Veterano da Guerra do Paraguai, em 1877 o Capitgo Nascimento
ingressou no Corpo Policial Permanente. Galgou todos os postos at6 Tenente-Coronel. Estava no comando do 2". Batalhiio de Infantaria quando
foi reformado em 1907. Sendo Coronel Honoririo do Exkrcito foi reformado como General de Brigada em virtude da legislaqiio imperial apliciivel aos militares participantes da Guerra do Paraguai.
0 General Francisco Alves do Nascimento Pinto possuia as seguintes condecora@es: Cavalheiro da Ordem de Cristo, Cavalheiro da
Ordem da Rosa, Medalha da Guerra do Paraguai (cinco anos), Medalha
da Argentina, Medalha do Uruguai e Comenda da Ordem do Cruzeiro.

MIGUEL COSTA

" MELO, Cel Edilberto de 0livcil.a. 0 saltn na Amcrzcir~in.
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Miguel ~ o s t a ~assentou
"
praga na Forga Pdblica em 1909, e em
19 1 1 j i era sargento-ajudante do Regimento de Cavalaria. Em 19 12 foi
promovido a alferes. Em 16 de margo de 1913 foi promovido a tenente
por merecimento. Em 19 de maio de 1914 foi promovido a capitso. Em
18 de fevereiro de 1918 foi aprovado nos exames militares para major de
cavalaria. Foi promovido a major em 17 de janeiro de 1922 e classificado
como fiscal do Regimento de Cavalaria. Em 4 de setembro de 1924 foi
excluido do quadro efelivo do Regimento de Cavalaria por desergiio. Em
2 1 de outubro de 1924 foi excluido da Forga Ptiblica.
Em julho de 1924, aliado ao General Isidoro Dias Lopes, sublevando o quartel do Regimento, assumia o comando dos rebeldes da Forga
Ptiblica.
Como uma das grandes figuras da Revolu@o, Miguel Costa assumiu o comando da Coluna Prestes. Perseguidos pelas tropas legais do
Governo nos Estados do Parani, Mato Grosso, sul de G o i h , Minas Gerais, Bahia, norte de Goiis, Maranhiio, Piaui, Ceari, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia, voltando por Pernambuco, Piaui, Goiis e Mato
Grosso, em 1927 termina a Grande f arc ha", e os revoltosos internaramse na Bolivia e no Paraguai. Miguel Costa fixou residencia em Buenos
Aires.
Miguel Costa ingressa no movimento outubrista de 1930 e corn a
vitoria da Revolugiio volta para Siio Paulo. Em 4 de novembro de 1930
assumiu o cargo de Inspetor geral e reorganizador da F o r ~ aP6blica. Conforme publicaqiio no Diririo Oficial da Uniiio e no Boletim do Exercito
no. 5 , foi nomeado General Honoririo do Exkrcito. Em 6 de maio de
193 1 foi reincluido na F o r ~ aPLiblica conzo General de Brigada. Foi para
a reserva da Forqa PGblica em 23 de maio de 1932. Em 6 de abril de
1937 foi reformado.

JULIO MARCONDES SALGADO
Em 26 de junho de 1907, alistou-se na F o r ~ aPdblica o civil Jtilio
Marcondes Salgado. Foi classificado no I". Esquadriio do Corpo de Ca-

50

Miguel Alberto Crispim da Costa Rodrigues, conhecido como Miguel Costa.
Durante mais de dois a coluna revoltosa percorreu mais de 4 mil ICguas atravessando
13 estados hrasileiros (Hist6ria do ExCrciro Brasileiro. p5g. 91 8).
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valaria. Em 1915 foi promovido a alferes e em 1920 a tenente. Em 1924
foi promovido a capitgo e em 1925 a major.
Participou de operaqaes de guerra em 1922, no Mato Grosso, em
1924 na Capital paulista, e em 1925 em GoiBs. Em 31 de maio de 1927
foi prolnovido a tenente-coronel e designado para comandar o 1". Regimento de Cavalaria, onde serviu at6 lo. de dezembro de 1930.
0 Tenente-Coronel J6li0 Marcondes Salgado comandou as seguintes unidades: Cusso de Instruqiio Militar (2 de dezembro de 1930 a
21 de junho de 193 I), 4". Batalhiio de Infantaria (22 de junho de 193 1 a
23 de agosto de 1931), 9". Batalhgo de Caqadores Paulista (24 de agosto
de 1931 a 2 1 de outubro de 193 I), 5". Batalhiio de Caqadores Paulista (28
de outubro de 193 1 a 22 de maio de 1932).
Em 23 de maio de 1932 assumiu o comando da Forqa Pliblica.
Em 1932, o Coronel J6lio Marcondes Salgado, comandante-geral
da Forqa Pliblica, participou ativamente da Revoluqilo Constitucionalista.
No dia 23 de julho, em plena RevoluqBo Constitucionalista, o Coronel,
com o seu Estado-Maior, dirigiu-se a Santo Amaro, na Capital paulista,
para observas os testes corn morteisos e bombardas. Durante um dos testes, a granada explodiu na boca da arma e provocou sua morte e ferimentos no Tenente-Coronel Salvador Moya e Major Marcelino da Fonseca ". 0 Coronel Salgado faleceu aos 42 anos, morto em cumprimento
do dever.
0 Governador do Estado, Dr. Pedro de Toledo, considesando os
mCritos do Coronel Jfilio Marcondes Salgado, quer como miliciano da
Forqa, quer como lider militar, resolveu, nos termos do decreto 5602 de
23 de julho de 1932, considerur promovido ao posto de General Comandante da F o r p Pfiblica do Estado de S2o Paulo, "post mortem", o referido oficial.
9 - CORONEL PEDRO ARBUES
0 Coronel Pedro Arbues nasceu em Cuiabh, em 17 de setembro de
1869 e em 5 de setembro de 1892 assentava praqa no lo. Batalhiio de Infantaria da Forqa Policial paulista, sendo promovido a segundo-sargento
em 8 de setembro de 1892. Em 25 de outubro de 1892 foi promovido a
52

0 Major Marcelino faleceu horas depois do acidente e tambdm foi promovido "post
mortem".
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alferes devido Bs credenciais de educaqgo, firmes traqos de moralidade e
esmerado desempenho de suas f~1nq6es.Como oficial do lo. Batalhgo
participou das campanhas do Parani e a de Canudos. Em 16 de junho foi
promovido a tenente e em 10 de abril de 1896 foi promovido a capitio,
retornando ao lo. Batalhilo como ajudante. Em 5 de outubro de 1904 foi
promovido a major e em 1906 Pedro Arbues atinge o posto de tenentecoronel.
0 Coronel Pedro Arbues Rodrigues Xavier comandou o lo. Corpo
da Guarda Civica, depois 6". Batalhzo de Infantaria, de I 0 de fevereiro de
19 13 a 3 de setembro de 1917. Em setembro daquele ano foi reformado,
retornando porem 21s fileiras da Forqa Pdblica em 1930, para tombar
como h e h i ern defesa do poder constituido.
Apresentou-se ao Comando da F o r p Piiblica como voluntirio em
outubro de 1930. Com alguns graduados e um pequeno efetivo, parte
para a regiiio de Canankia.
Com o seu grupo de voluntirios tinha como missgo defender o extremo sul do Estado, na divisa com o Parani, pois a aqiio bklica dos revoltosos do sul, provavelmente, desenvolver-se-ia nas frentes do Ribeira
e de Itarare. 0 s tneios eram escassos e deficientes. Dificil seria cumprir a
miss50 solicitada.
Pr6ximo de Canankia, em Itapetingui, o Coronel Arbues instala o
seu posto de comando. Em 23 de outubro de 1930, o posto de comando
foi atacado violentamente por tropas sulistas. Cercado, o Coronel 6 intimado a render-se. o que niio 6 aceito. Esgotada a muniqio, atira sobre os
adversirios o seu rev6lver sem balas, e exclama:
"Um velho soldado da Forqa Pdblica morre, mas nilo se entrega".
Dos dez homens do destacamento, sete morrerim" e tres forarn feridos e
aprisionadosS4.

53 Sargentos LeBo de Moura e Alcides Perazzola; cabo Uzada; soldados Valentim, Moreira, Angelo, Morubichaba e Coppi.
54
0 s revolucioniirios sulistas prestaram honras fhebl-es militares ao Coronel Arbues.
sepultado em Cananeia.
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VII. GERACAO DE RECURSOS PARA A S AUDE DA FAMILIA
POLICIAL-MILITAR

MARIO FAUSTO RODRIGUES PINHO.
Cel Rcs PM, Diretor A~lti~irzistrativo
dn Associcipio Berleficente Pro'-Salide Policinl Militar do Estark, de S6o Paulo (PRO-PM).

I . Itztrod~i~fio;
2. 0 qile E! a Prb-PM; 3. 0 qile a Yrb-PM pode fcczer pelo
policial militar; 4. I)e orlrle virfio as recursos; 5. Q~ietilndtilitzistru a
PRO -P M ; 6. Corlio participar.

De todos os integrantes da irea da seguranqa pdblica, o policial
militar, em especial, precisa estar em pleno gozo de sadde fisica e psico16gica, pois o resultado satisfdtbrio do seu trabalho esti intimamente ligad0 a esses fatores.
As deficisncias no atendimento da sa6de p6blica no nosso pais niio
siio segredos para ninguCm. Isso, inclusive, tern reconhecido o governo
como um dos seus maiores problemas. A situaqilo na Policia Militar do
Estado de Siio Paulo niio C muito diferente.
Apesar de termos o nosso pr6prio sistema de saitde, integrado por
virios 6rgSos, todos reconhecidos como bastante capacitados, somos dependentes de verbas orqamentirias precirias e de uma administra~50burocritica e complexa que dificulta a boa qualidade no atendimento.
0 problema vem se arrastando j i h i bastante tempo e, a despeito do
e s f o r ~ odo Comando da Corporaqilo, niio se tem conseguido obter dos
6rgiios do governo um aporte de recursos suficiente para proporcionar
atendimento mais digno e confiivel. Niio hi5 perspectiva de mudanqa desse quadro a curto prazo.
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Na busca de soluqbes para o problema e ap6s cuidadoso estudo,
optou o Comando por criar uma organizaqiio que pudesse trazer recursos
para a Area da saude, sem que isso viesse a onerar o usuArio do sistema.
Dai a criaqiio da ASSOCIA~AOBENEFICENTE PRO-SAUDE
POLICIAL-MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO, a PRO-PM.

2 . 0 QUE E A PRO-PM
A PRO-PM C uma pessoa juridica de direito privado, baseada na
legislaqiio que rege as organizaqbes sociais (Lei no 9.637, de 15 de maio
de 1998) e voltada exclusivamente h melhoria do Sistema de Sa6de Policia1 Militar.
Niio se trata, portanto, de uma instituiqso de caridade, nem tampouco de um plano de saude que s6 atenda hqueles que Ihe sejam filiados, mas sim de uma organizaqiio civil, com personalidade juridica propria, sem fins lucrativos, habilitada a gerir recursos pilblicos e privados,
para a consecuqiio de objetivos na Area da saude.
E por que foi escolhida essa forma juridica? Porque, de acordo com
a legislaqiio em vigor, esse tip0 de entidade 6 que pode, atravCs de contrato de gestiio, fazer parcerlas corn 6rgiios publicos para executar as atividades de sua Area especifica. Assim sendo, para ela podem ser destinados recursos orqamentirios e bens publicos, al6m da cesszo de pessoal,
sem submete-la aos rigidos limites da administraqiio publics.
Embora seja uma entidade civil, ela atua no interesse social e de
utilidade publics para todos os efeitos legais.

Todos os recursos que a PRO-PM venha a obter s e r b sempre voltados h execuqiio de atividades visando a manutenqiio social, pessoal e
material do Sistema de Saude Policial-Militar. Ela niio vai interferir no
Comando ou na Administraqiio dos 6rgiios. Ela vai contribuir para o
aperfeiqoamento e melhoria da qualidade dos serviqos.
Para isso, a PRO-PM pode manter hospitais, ambulat6rios, clinicas,
dispensArios e outros 6rgiios de natureza correlata. Pode ainda promover
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o ensino mkdico, desenvolver tkcnicas, marcas, patentes e procedimentos
mkdicos em colaboraqiio com instituiqbes educacionais e universitirias,
pilblicas ou privadas, nas ireas de medicina, bioengenharia, engenharia
hospitalar, tkcnico-administrativas, operacional, de pesquisa bisica e clinica e assistencia mkdica. Pode, tambim, organizar cursos, simp6sios,
instituir bolsas de estudo, estigios e de auxilio a pesquisa nas ireas de
interesse da saGde.

4. DE ONDE VIRAO OS RECURSOS
Para realizar essas atividades, a PRO-PM pode buscar recursos na
UniZo, no Estado ou municipios, atravks da execu~iiode contratos de
gestgo, fazes convenios com enlidades ptiblicas ou privadas para custeio
de projetos, firmar contratos de produqiio e comercializaqZo de bens e
serviqos, receber doaqbes, subvenqdes sociais, contribuiqdes pecuniirias,
alkm de outras operaqdes de mercado.
Todos os policiais militares estilo sendo chamados'a associar-se ii
PRO-PM. A cota de participaqgo de cada um sesi de valor simbblico, porim, ela visa dar sustentaqiio minima e principalmente representatividade
para que a organizaqiio possa desenvolver seus projetos.
Outros segmentos sociais tambim est5o sendo chamados a colaborar com d o a ~ b e em
s dinheiro, bens e serviqos.

A PRO-PM k gerida por um Conselho de Administra~Zocornposto,
na forma da Lei, por trinta membros sepresentativos dos virios segmentos da Policia Militar e da sociedade civil, aos quais cabe determinar a
politica, estratkgias e atividades a serem desenvolvidas pela AssociaqZo,
bem assim fiscalizar o cumprimento dessas metas. Esse Conselho tesi
uma mandato de quatro anos de forma a assegurar sua renovaqZo.
Tambim h i uma Diretoria Executiva, composta por quatro membros eleitos pelo Conselho de Administraqiio com mandato de tres anos.
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Al6m dos mecanismos prbprios de controle, a PRO-PM, sempre
que operar com recursos pdblicos, estarh sujeita a fiscalizaqiio do Tribunal de Contas do Estado.
A PRO-PM integrou aos seus quadros, na forma de um Corpo de
Voluntirios, os grupos de voluntirios que j i existiam junto 5 Capelania e
ao HPM para desenvolver atividades beneficentes e assistenciais.

6. COMO PARTICIPAR
A participaqiio de todo policial militar C espontiinea e voluntiria,
por6m indispensjvel.
A Associaqiio niio pretende distribuir carteirinhas aos associados,
nem privilegiar o atendimento de pessoas nos brgiios de sadde. A PROPM se propbe a melhorar a qualidade do atendimento a todos os policiais
militares, da ativa ou da reserva, que utilizarem o Sistema de Sa6de da
Policia Militar, proporcionando-lhes um s e r v i ~ omais digno e confiivel.
Aquele que n3o filiar-se tambCm estari recebendo os beneficios
proporcionados pelos que se filiaram. E urna quest50 de consciencia, de
solidariedade.
0 apoio da PRO-PM vai abranger desde o exarne de sadde que o
candidato a policial militar faz ao ingressar nas fileiras da Corporaqiio,
at6 ao Centro de Assistencia ao Idoso.
0 objetivo final C proporcionar maior seguranqa a tranqiiilidade
para que o policial militar possa desempenhar melhor suas nobres funqbes, sem que haja necessidade de onerar mais o seu orqamento com planos de sadde nem ser surpreendido com desastrosas despesas.
Por isso 6 indispenshvel que todos os policiais militares se conscientizem a participar desta empreitada. Veja que essa participa~iioser5
simbblica, pois C menor que a menor contribuiq3o financeira para qualquer das entidades representativas da Corporaqiio: Cabos, Soldados e Cadetes R$ 2,OO; Subtenentes e Sargentos R$ 3,OO; Capitges, Tenentes e
Aspirantes R$ 4,OO; Oficial Superior R$ 5,OO; civis minima de R$ 10,OO.
bimestralmente, mais as despesas bancirias de recolhimento.
Do esforqo conjunto C que viio sair os resultados. Temos que tomar
a iniciativa, pois uma boa colheita depende da semeadura que, neste caso,
depende de todos n6s.
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ATENDIMENTO A 0 ASSOCIADO
Fanes: (1 I) 6693-2962 e (I 1) 6693-2658
Enderegas eletrhicos:
Intranet:
http://ww w.intranet.polmil.sp.pov.br/orpaniza~~o/unidades/propm
Internet: http://www.polmil.sp.pov.br/unidades/propm
E-nzail: proprn @polmil.sp.gov.br
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a. MEDIDA PROVISORIA No 2.029, DE 20 DE JUNHO DE 2000

Institui o Furzdo Nacional de Seguranga Publica - FNSP, suspende
temporarianzerzte o registro de arrna de fogo, e da' outras provid&ncias.

0 PRESIDENTE DA REPUBLICA , no uso da atribuiqiio que
Ihe confere o art. 62 da ConstituiqBo, adota a seguinte Medida Provisbria,
corn forqa de lei:
Art lo. Fica instituido, no iimbito do MinistCrio da Justiqa, o Fundo
Nacional de Seguranqa Pliblica - FNSP, corn o objetivo de apoiar projetos de responsabilidade dos Governos dos Estado e do Distrito Federal,
na irea de seguranqa p6blica, e dos Municipios, onde haja guardas rnunicipais.
Art 2". Constituem recursos do FNSP:
I - os consignados na Lei Orqamentiria Anual e nos seus creditos
adicionais;
I1 - as doaqSes, auxilios e subvenqdes de entidades p6blicas ou privadas;
I11 - os decorrentes de emprestimo;
IV - as receitas decorrentes das aplicaqdes de seus recursos orqamentiirios e extra-orqamentirios, observada a legislaq20 aplic5vel; e
V - outras receitas.
Art 3". 0 FNSP sera administrado por um Conselho Gestor, com a
seguinte cornposiqiio:
I - dois representantes do Ministro da Justiqa, urn dos quais sera o
seu presidente;
I1 - urn representante de cada 6rgiio a seguir indicado:
a) Ministkrio do Planejamento, Orqamento e Gestiio;
b) Casa Civil da Presidencia da Rep6blica;
C ) Gabinete de Seguranqa Institutional da Presidencia da Rep6blica:
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d) Procuradoria-Geral da Rep6blica.
Paragrafo 6nico. As decisbes do Conselho Gestor seriio aprovadas
pelo Ministro de Estado da Justi~a.
Art 4". 0 FNSP apoiarii projetos na irea de seguranqa piiblica,
destinados, dentre outros, a:
I - reequipamento das policias estaduais;
TI - treinamento e qualificaqiio de policias civis e militares e de
guardas municipais;
I11 - sistemas de informa~dese estatisticas policiais;
IV - programas de policia comunitina; e
V - policia ticnica e cientifica.
4 lo. 0 s projetos ser2o examinados e aprovados pel0 Conselho
Gestor.
2". Na avaliaqiio dos projetos, o Conselho Gestor priorizari, dentre outros aspectos, o ente federado ou Municipio que se cornprometer
com os seguintes resultados:
I - reduqiio do indice de criminalidade;
I1 - aumento do indice de apuraqgo de crimes sancionados corn
pena de reclusiio;
1111 - desenvolvimento de a ~ b e sintegradas das policias civil e militas; e
IV - aperfei~oamentodo contigente policial ou da guarda municipal, em prazo preestabelecido.
5 3". S6 teriio acesso aos recursos do FNSP o ente federado que tenha instituido, em seu iimbito, plano de seguranp piiblica, ou o Municipio que mantenha guarda municipal, visando B obteng3o dos resultados a
que se refere o parigrafo anterior.
5 4". 0 s projetos habilitados a receber recursos do FNSP niio poder2o ter prazo superior a dois anos.
Art 5". 0 s entes federados e os Municipios, no que couber, beneficiados com recursos do FNSP prestargo, periodicamente, ao Conselho
Gestor, Informaqbes, em planilha pr6pria, sobre o desempenho de suas
aqdes de seguranp ptiblica, especialmente quanto ao treinamento, controles e resultados.
Art 6". Fica suspenso, at6 31 de dezembro de 2000, o registro de
arma de fog0 a que se refere o art. 3" da Lei no 9.437, de 20 de fevereiro
de 1997, salvo para:
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I - as Forqas Armadas;
I1 - os drgiios de seguranqa p6blica federais e estaduais, as guardas
municipais e o drgiio de intelighcia federal;
I11 - as empresas de seguranqa privada regularmente constituidas,
nos termos da legislaqiio especifica.
Art 7". As vedaq8es temporirias, de qualquer natureza, constantes
de lei niio incidiriio na transfersncia voluntriria de recursos da Uniiio aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municipios, e dos Estados aos Municipios, destinados a garantir a seguranqa ptiblica, a execuqiio da Lei Penal,
a preservaqiio da ordein pfiblica, da incolumidade das pessoas e do patrim8ni0, bem assim a manutenq50 do sistema penitenciirio.
Art 8". 0 Arquivo Nacional e a Imprensa Nacional passam a integrar a estrutura bisica da Casa Civil da Presidsncia da Reptiblica.
5; 1" Ficam transferidos para a Casa Civil da Presidhcia da Reptiblica o quadro de servidores e o acervo patrimonial dos 6rgiios referidos
neste artigo.
5; 2O. E o Podel. Executive autorizado a remanejar, transpor, transfesir ou utilizar as dotaqbes orqamentirias aprovadas na Lei Or~amentiria
de 2000, em favor dos drgiios de que trata o cnput , mantidos os respectivos detalhamentos por esfera orqamentfiria, grupos de despesas, fontes de
recursos, modalidades de aplicaqiio e identificadores de uso.
Art 9". Esta Medida Provisdria entra em vigor na data de sua publicaqiio.
Bmsilin, 20 cle junho de 2000; 179" cla I~~depencl&ncin
e 112" da Repciblica.
Ferrzanck, Henrique Cardoso
Josi Gregori
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b. LEI FEDERAL No 9.804, DE 30 DE JUNHO DE 1999.

Altera a redugdo do art 34 cla Lei no 6.368, de 21 de outubro de
1976, que dispoe sobre nzedidas de preverzgdo e repress60 ao trbfico ilicito e uso irzdevido de substcincias entorpecerztes ou que deternzinem depe~zde^nciafisicaou psiquica.

Faqo saber que o PRESIDENTE DA REPUBLICA adotou a Medida Provis6ria no 1.780-10, de 1999, que o Congresso Nacional aprovou, e
eu, ANTONIO CARLOS MAGALHAES, PRESIDENTE, para os efeitos
do disposto no parigrafo dnico do art. 62 da Constituiqiio Federal, promulgo a seguinte Lei:
Art . lo. 0 art. 34 da Lei no 6.368, de 21 de outubro de 1976, passa
a vigorar com a seguinte redaqiio:
"Art. 34. 0 s veiculos, embarcaqdes, aeronaves e quaisquer outros
meios de transporte, assim como os maquinismos, utensilios, instrumentos e objetos de qualquer natureza, utilizados para a pritica dos crimes
definidos nesta Lei, ap6s a sua regular apreensiio, ficariio sob cust6dia da
autoridade de policia judiciiria, excetuadas as armas, que seriio recolhidas na forma da legislaqiio especifica.
............................................................................................................
$ 3". Feita a apreensgo a que se refere o caput, e tendo recaido so-

bre dinheiro ou cheques emitidos como ordem de pagamento, a autoridade policial que presidir o inqukrito deveri, de imediato, requerer ao juizo
competente a intimaqgo do Ministkrio P6blico.
3 4". Intimado, o Ministkrio Pdblico dever5 requerer ao juizo a
conversiio do numeririo apreendido em moeda nacional se for o caso, a
compensaqiio dos cheques emitidos ap6s a instruqiio do inqukrito com
c6pias autenticas dos respectivos titulos, e o dep6sito das correspondentes quantias em conta judicial, juntando-se aos autos o recibo.
# 5". Recaindo a apreensiio sobre bens niio previstos nos parigrafos
anteriores, o Ministkrio Pfiblico, mediante petiqiio autbnoma, requereri
ao juizo competente que, em cariter cautelar, proceda i alienaqiio dos
bens apreendidos, excetuados aqueles que a Uniiio, por intermkdio da Se-
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cretaria Nacional Antidrogas - SENAD, indicar para serem colocados sob
cust6dia de autoridade policial, de 6rgiios de inteligencia ou militar federal, envolvidos nas operaqdes de prevenqiio e repressiio ao triifico ilicito e
uso indevido de substincias entorpecentes ou que determinem dependencia fisica ou psiquica.
3 6". Excluidos os bens que a Uniiio, por intermkdio da SENAD,
houver indicado para os fins previstos no parigrafo anterior, o requerimento de alienaqiio deverii conter a relaqiio de todos os demais bens
apreendidos, com a descriqiio e a especificaqzo de cada um deles, e informaqdes sobre quem os tem sob cust6dia e o local onde se encontrain
custodiados.
3 7". Requerida a alienaqiio dos bens, a respectiva petiqiio serii autuada em apartado, c ~ ~ j autos
o s terzo tramitaqzo aut6noma em relaqiio aos
da aqiio penal.
3 8". Autuado o requerimento de alienaqzo, os autos seriio conclusos ao juiz que, verificada a presenqa de nexo de instrumentalidade entre
o delito e os objetos utilizados para a sua prjtica e risco de perda de valor
econ8mico pelo decurso do tempo, deterniinarii a avaliaqiio dos bens relacionados, intimando a Unizo, o Ministkrio P6blico e o interessado, este,
se for o caso, inclusive por edital com prazo de cinco dias.
8 9". Feita a avaliaqiio, e dirimidas evenluais divergencias sobre o
respectivo laudo, o juiz, por sentenqa, homo1ogal.A o valor atribuido aos
bens, determinando sejam alienados mediante leiliio.
8 10. Realizado o leiliio, e depositada em conta judicial a quantia
apurada, a Uniiio seri intimada para oferecer, na forma prevista em regulamento, cauqiio equivalente iquele montante e aos valores depositados nos termos do 3 4", em certificados de emissiio do Tesouro Nacional,
com caracteristicas a serem definidas em ato do Ministro de Estado da
Fazenda.
5 I 1 . Compete B SENAD solicitar B Secretaria do Tesouro Nacional a emissiio dos certificados a que se refere o pariigrafo anterior.
5 12. Feita a cauqiio, os valores da conta judicial seriio transferidos
para a Uniiio, mediante dep6sito na conta do Fundo Nacional Antidrogas
- FUNAD, apensando-se os autos da alienaqiio aos do processo principal.
3 13. Na sentenqa do mkrito, o juiz, nos autos do processo de conhecimento, decidirii sobre o perdimento dos bens e dos valores mencionados nos $3 4" e 5", e sobre o levanta~nentoda cauqiio.
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$ 14. No caso de levantamento da cauqZo, os certificados a que se

refere o 9 10 deveriio ser resgatados pel0 seu valor de face, sendo os recursos para o pagamento providos pelo FUNAD.
3 15. A Secretaria do Tesouro Nacional far2 constar dotaqZo orqamentiria para o pagamento dos certificados referidos no 3 10.
9 16. No caso de perdimento, em favor da Uni20, dos bens e valores mencionados nos $5 4" e 5", a secretaria do Tesouro Nacional providenciari o cancelamento dos certificados emitidos para caucioni-10s.
9 17. NZo ter2o efeito suspensivo os recursos interpostos contra as
decisbes proferidas no curso do procedimento previsto neste artigo.
3 18. A Uni20, por intermkdio da SENAD, poderi firmar conv&nio
com os Estados, com o Distrito Federal e com organismos envolvidos na
prevenqZo, repress20 e no tratamento de t6xico-dependentes, corn vistas
i liberaqgo de recursos por ela arrecadados nos termos deste artigo, para
a implantaqZo e execuqiio de programas de combate ao trrifico ilicito e
uso indevido de substincias entorpecentes ou que determinem dependencia fisica ou psiquica.
3 19. Nos processos penais em curso, o juiz, a requerimento do Ministkrio Pfiblico, poderi determinar a alienaqiio dos bens apreendidos,
observado o disposto neste artigo.
5 20. A SENAD poderi firmar conv2nios de cooperaqiio, a fim de
promover a imediata alienaqZo de bens nZo leiloados, cujo perdimento j i
tenha sido decretado em favor da Uniiio." (NR)
Art . 2". 0 s arts. 2" e 5 " da Lei n o 7.560, de 19 de dezembro de
1986, alterada pela Lei no 8.764, de 20 de dezembro de 1993, passam a
vigorar com a seguinte redaqiio:
VI - recursos oriundos do perdimento em favor da Uniiio dos bens,
direitos e valores objeto do crime de trifico ilicito de substsncias entorpecentes ou drogas afins, previsto no inciso I do art. l o da Lei no 9.613,
de 3 de marqo de 1998.
VII - aos custos de sua pr6pria gestZo e para o custeio de despesas
decorrentes do cumprimento de atribuiqbes da SENAD;
VIII - ao pagamento do resgate dos certificados de emissZo do Tesouro Nacional que caucionaram recursos transferidos para a conta do
FUNAD;
IX - ao custeio das despesas relativas ao cumprimento das atribuiqbes e Bs aqbes do Conselho de Controle de Atividades Financeiras-
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COAF, no combate aos crimes de "lavagem" ou ocultaqiio de bens, direitos e valores, previstos na Lei n" 9.613, de 1998, at6 o limite da disponibilidade da receita decorrente do inciso VI do art. 2".
Parigrafo 6nico. Observado o lin~itede quarenta por cento, e mediante convenios, seriio destinados 2 Policia Federal e 2s Policias dos Estados e do Distrito Federal, responsaveis pela apreensiio a que se refere o
art. 4", no minimo vinte por cento dos recursos provenientes da alienas20
dos respectivos bens" (NR)
Art . 3". Ficam convalidados os atos praticados corn base na Medida Provis6ria no 1.780-9, de 6 de maio de 1999.
Art . 4". Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaqiio.
Art . 5". Fica revogado o 9 l o do art. 34 da Lei no 6.368, de 21 de
outubro de 1976.
Congresso Nacional, enz 30 de junho de 1999, 178" Ila IndependZncia e
I1I" da Rephblica
Senador AntBnio Carlos MugalhBes - Presidente
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c. LEI FEDERAL N" 10.029, DE 20 OUTUBRO DE 2000.

i

Estabelece nornzas gerais para a prestaga"~volunta'ria de servigos
adnzinistrativos e de servigos auxiliares de sau'de e de defesa civil nus
Policias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares e dd outras providgncias

0 PRESIDENTE DA REPUBLICA
Faqo saber que o Congress0 Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I". 0 s Estados e o Distrito Federal poderiio instituir a prestaq2o voIuntiria de serviqos administrativos e de serviqos auxiliares de sa~ d ee de defesa civil nas Policias Militares e nos Corpos de Bombeiros
Militares, observadas as disposiqdes desta Lei.
Art. 2". A presta~iiovoluntiria dos serviqos teri dura~iiode um
ano, prorrogivel por, no miximo, igual periodo, a criteria do Poder Executivo, ouvido o Comandante-Geral da respectiva Policia Militar ou Corpo de Bombeiros Militar.
Parigrafo finico. 0 prazo de duraqio da prestaqio voluntiria poder i ser inferior ao estabelecido no caput deste artigo nos seguintes casos:
I - em virtude de solicitaqiio do interessado;
I1 - quando o voluntirio apresentar conduta incompativel com os
serviqos prestados; ou
111- em raziio da natureza do serviqo prestado.
Art. 3". Poderiio ser admitidos como voluntirios i prestaqiio dos
serviqos:
I - homens, maiores de dezoito e menores de vinte e tres anos, que
excederem i s necessidades de incorporaqiio das Forqas Armadas; e
I1 - mulheres, na mesma faixa etiria do inciso I
Art. 4". 0 s Estados e o Distrito Federal estabeleceriio:
I - nGmeros de voluntirios aos serviqos, que niio poderi exceder a
proporqiio de um voluntirio para cada cinco integrantes do efetivo determinado em lei para a respectiva Policia Militar ou Corpo de Bombeiros Militar;
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I1 - os requisitos necessirios para o desempenho das atividades insitas aos serviqos a serem prestados; e
I11- o critkrio de admissgo dos voluntirios aos serviqos.
Art. 5". 0 s Estados e o Distrito Federal podergo estabelecer outros
casos para a prestaqiio de serviqos voluntirios nas Policias Militares e
nos Corpos de Bombeiros Militares, sendo vedados a esses prestadores,
sob qualquer hipbtese, nas vias piiblicas, o porte ou uso de armas de fogo
e o exercicio do poder de policia.
Art. 6". 0 s voluntirios admitidos fazem j~lsao recebimento de auxilio mensal, de natureza juridica indenizatbria, a ser fixado pelos Estados e pel0 Distrito Federal, destinado ao custeio das despesas necessirias
B execu~20dos serviqos a que se refere esta Lei.
Q lo. 0 auxilio mensal a que se refere este artigo n2o poderi exceder dois salirios minimos.
9 2". A prestaqiio voluntiria dos serviqos niio gera vinculo empregaticio, nem obriga~gode natureza trabalhista, previdenciiria ou afim.
Art. 7". Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaqgo.
Brasilia, 20 de outubro de 2.000; 179" da Independ6ncia e 112" da Repu'blica.
Fernando Henrique Cardoso
Jost Gregori
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a. AGRAVO REGIMENTAL N" 339.99411 POA

TRIBUNAL DE ALCADA CRIMINAL (TACRIM)

DECLARAC~ODE VOTO VENCEDOR - VOTO No 3966
Agravante: Raul Villar Jfinior
Agravado: Exmo. Sr. Vice-Presidente do Tribunal de A l ~ a d aCriminal
Poder correcional sobre a Policia Judicia'ria. Poder de coordena@o e apuraglio de infra~o"espenais deferido ao Poder Judicia'rio que enz nada afeta o poder correcional "interna corporis" seu controle externo da atividade policial exercido pelo
Ministe'rio Pciblico. Inteligi?rzcia do Decreto Estadual no 4.786,
de dezernbro de 1930.
0 advogado da Associa~iiodos Delegados de Policia do Estado de

Siio Paulo, Dr. Jose Roberto Parra, ingressa com o presente Agravo Regimental contra ato do Exmo. Sr. Vice-Presidente da Corte que indeferiu
o processamento de habeas corpus, denegando medida liminar, onde entendeu inexistir constrangimento ao direito de l o c o m o ~ ~e opor entender
que a conduta do paciente n2o estava sendo objeto de apura~iio.
Dessa decisiio agrava o suplicante para o plenirio dessa EgrCgia
Corte pretendendo a reforma da decisiio e acolhimento das razdes elencadas na petigiio originiiria, onde pretende, em suma, niio ter o Poder Judiciirio poder correcional sobre a Policia Judiciiria, entendendo que o
MinistCrio Pfiblico niio poderia ter requerido 21 autoridade judiciiria a
instaura~iiode sindichcia para apuraqiio de eventual ilicito penal praticad0 pel0 ora agravante, Delegado de Policia, podendo o Dr. Promotor
de Justiqa, tiio-s6, representar 2I autoridade policial corregedora daquele
Delegado de Policia para que apurasse os fatos na 6rbita administrativa
ou ent2o que fosse requisitado inqukrito policial 2I pr6pria policia judicii-
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ria para que apurasse os fatos apontados como ilicitos penais, eis que de
sua funqBo institucional. Contesta a legitimidade do Poder judiciririo para
exercer o poder correcional sobre a Policia JudiciBria.
Quer o processamento do Habeas Corpus, onde pretende o trancamento da sindiciincia por falta de justa causa.
Foi mantida a decis2o e juizo de retrataqgo.
A douta Procuradoria de Justiqa, em parecer do culto Dr. Newton
Silveira SimTjes Junior, C pelo improvimento do agravo.

A quest30 primordial que ora se impae diz respeito B existencia do
poder correicional por parte do Poder Judiciririo com relaqiio B Policia
Civil.
Originariamente C de se anotar que em cada comarca do Estado de
S3o Paulo existe uma vara ou setor que acumula a funqgo de Corregedoria da Policia JudiciSria.
A origem disso se encontra no Decreto no 4.786, de 8 de dezembro
de 1930, o "Regimento de CorreiqBo", instituido nesse Estado quando era
aqui interventor federal o Coronel JoBo Alberto Lins de Barros.
Anote-se que essa legislaqiio foi feita B Cpoca em que era possivel
aos Estados legislar em materia processual, eis que ainda sob a Cgide da
ConstituiqBo de 1891.
Estabelecia referido decreto que:
"Art. 2" - Incumbe as correig6es permanentes:
1V - Ao Juiz de Direito da Vara Criminal, ou de onde houver mais
de uma, ao que for designado anualinente pelo Corregedor Geral dn
Justip, quanto ao servi~ode policia judicia'ria e as prisGes9'.
"Art. 8" - A correiga"~permanente na"o tem fornza e figura de juizo
e consiste:
II - Em visitas aos carto'rios,pris6es e mais reparti~6ese estabelecimentos, para os fins dos artigos 10, I I e 12".
"Art. 10 - SGo Sujeitos 6 correifiio permanente dos Juizes de Direito:
III - 0 s delegados, subdelegados e comissiona'rios de policia e
seus escrivies, apenas no que respeita a policia judiciaria ".
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"Art. 13 - 0 corregedor permanente visitara' pelo menos quatro
vezes por ano as cadeias, postos policiais, estabelecimentos penitencia'rios, correcionais e de reforma, abrigo, asilos e outras pris6es ou recolhimentos sujeitos ir. Justiga ou policia, para verificar ale'm do merzcionado no art. 10, nLimeros X, XV e XVI":
"I - Se os edificios e depend2ncias siio higiznicos, seguros e aparelhados para os fins a que se destinam".
"11- se ha' celas, aparelhos ou utensz7ios destinados a torturas ou
castigos ilegais, excessivos ou desumanos".
"111 - Se ha' pessoas detidas ou internadas ilegalmente ou de nzodo
diverso do prescrito enz lei".
"IV - Se as pessoas detidas ou internadas sho bem alimentadas,
vestidas, abrigadas e tratadas ".
"Parcigrafo I" - 0 corregedor darci audi2ncias aos presos ou internados para receber as suas queixas e reclamap3es e providencias sohre elas".
"Parcigrafo 2" - As pessoas ilegalmente detidas seriio soltas mediante "habeas corpus" concedido "ex-officio".
"Para'grafo 3" - Mandara' o corregedor que cesse imediatamente o
tratamento ilegal a que esteja algubm sujeito".
Para'grafo 4" - Verificada a falta de higiene, seguraqa ou aparelhamento, requisitara' do governo as provid2ncias que parecerenz necessa'rias ".
"Para'grafo 5" - Serho comunicados ao governo os erros, abusos
ou omiss6es dos funcioncirios policiais e administrativos, apurados na
visita".
Estabelece o Regimento quanto hs correig6es extraordinhias:
"Art. 31 - ...
Para'grafo Linico - Sera'feita a correi~hoextraordina'ria 2s prisGes,
sempre que, enz processo de "habeas corpus", houver indicios veementes
da ocultagho ou remo@io de presos, conzo o intuito de ser burlada a ordem ou dificultada a sua concessho".
Por fim, referido decreto menciona quanto i s sanqSes disciplinares
que:
"Art. 36 - Verijicando abusos ou irregularidades cometidas por
funciona'rios da Secretaria e Cartdrios do Tribunal de Justi~a,[lo Ministe'rio PLiblico, da Policia ou Administrativos, niio lhes impora a cor-

Revista A FORCA POLlClAL

SSio Paulo

n-8

out/nov/dez

2000

133

regedor penas disciplinares, nzas fara' reservadamente as devidas conzu1zica~6esao Presiderzte do Tribunal, ao Procurador Geral do Estado e
ao Governo, segundo a hipdtese.
"Art. 37 - Sem prejuizo da pena disciplinar, devera' o corregedor
transmitir ao Ministbrio Pdblico os docurnentos necessa'rios para a efetivapio da responsabilidade crinzinal, senzpre que verificar a exist2ncia
de crimes e contraven~i7es".
Ora, como se ve, referido decreto determina fiscalizaqiio direta sobre a policia civil naquilo em que age ela como policia judiciiiria, ou seja,
como 6rgiio auxiliar da Justiga.
Anote-se que a policia judiciiria 6 funqiio que niio tem autoexistencia de per si, posto que cabe a ela "a apuraqiio de infraqdes penais", como estipula o art. 144, 3 4", da ConstituigBo Federal e cujas apuraqdes de infrag6es penais siio fase inicial de eventual persecuqBo penal a
ser movida pelo Ministkrio Pdblico e julgada pel0 Poder JudiciBrio.
Niio exerce a Policia Judicikia atividade-fim na sua pr6pria atuaqBo, que deve ser a base para processos penais.
E certo que inexiste, como de todos t sabido, vinculaqiio hieriirquica ou subordinaqiio entre a Policia e o Poder Judiciiirio.
Todavia, naquilo em que age como 6rgiio do Poder JudiciBrio fica a
Policia Judiciiiria subordinada ao atendimento de requisiqdes e determinaqdes do Poder JudiciBrio, mormente no atendimento de requisiqdes dos
Juizes de Direito, de determinaqdes feitas por Portaria pelo Juiz Corregedor da Policia JudiciBria, do Exmo. Sr. Corregedor Geral da Justiqa ou
Provimentos emanados do E. Conselho Superior da Magistratura ou Plenirio do Tribunal da Justiqa.
Outra situaqiio se coloca quando se depara o Juiz Corregedor da
Policia Judiciiiria com situaqiio que demonstre a priitica de crime por
parte de autoridade policial e seus agentes.
Como retro mencionado, cabe ao Juiz Corregedor remeter peqas ao
superior hierarquico de referidos servidores pdblicos para as providencias
de cunho administrativo disciplinar. E para isso existe a Corregedoria da
Policia Civil para apurar as faltas funcionais e sancionar os faltosos.
Por outro lado de nada adianta remeter as peqas ao Ministtrio Pdblico sem que o fato esteja devidamente apurado, at6 para ressalvar responsabilidade de eventual policial inocente, a teor do artigo 37 do Regimento de Correiqdes.
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Dessa forma tem o Juiz s6 o poder de fiscalizar delegacias de policia, assim como apurar noticia de crime ou contravenqiio atribuida a policia1 civil.
E isso ocorre sem que invada a esfera administrativo-disciplinar da
pr6pria Policia Civil que, para um mesmo ilicito penal pode, independente de qualquer providsncia do Juiz Corregedor da Policia Judicihria,
instaurar inquCrito para o crime e instaurar sindiciincia ou process0 administrativo para apurar a falta funcional.
0 que lamentavelmente ocorre C que tal poder correcional sobre a
Policia Judicihria niio foi regulamentado em outros Estados da Federa$50, nem a nivel de Justiqa Federal, o que leva muitos ao desconhecimento sobre essa legislaqiio paulista e a interpretar o termo "sindicincia",
usado nas Varas de Corregedoria de Policia Judiciiria, como sin6nimo de
apuraqiio administrativo-disciplinar destinada a impor pena por falta funcional, o que niio C o caso.
Na hip6tese o que existe C uma "sindicincia" levada a efeito por
Juiz Corregedor da Policia Judicihria, movimentada por membro do MinistCrio Publico, feita ?
guisa
i
de inquCrito e para apurar exclusivamente a
ocorrencia de crime praticado por policial civil.
E tal tem sua raz5o de ser nas hip6teses em que os fatos siio de
maior gravidade, causando comoqiio social, ou onde a apuraq5o C feita
para que niio se possa alegar qualquer suspeiq5o da autoridade policial ou
mesmo, quando as providencias s5o solicitadas diretamente ao Juiz Corregedor da Policia Judicihria.
NinguCm ignora que o Poder de Policia C muito grande e exige um
controle constante, posto que, mormente nas cidades grandes, inexiste a
proximidade desejhvel entre o Poder JudiciBrio, o MinistCrio Pfiblico e a
Policia.
Ap6s o fechamento dos f6runs, o que permanece em funcionamento constante s5o as delegacias de policia.
Embora nas comarcas maiores haja plant6es judicihrios, at6 porque
a lei que criou as pris6es temporirias exige que Juizes e Promotores de
Justiqa permaneCam de prontidiio fora do horhrio forense, o certo C que
aqueles menos afortunados vitimas de eventual arbitrariedade policial ou
violencia tern dificuldade, por desconhecimento, de buscar socorro junto
ao Juiz ou Promotor de plantiio.
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Por isso 6 que a Constituiqiio Federal exige que membros do Poder
Judiciirio e do Ministerio Publico residam na comarca onde exercem suas funqGes, a fim de que possam prestar pronta assistencia quando solicitados.
Outra razgo que justifica a existencia da Corregedoria da Policia
Judiciiria 6 quando o poder da policia fica descontrolado e o sistema administrativo "interna corporis" niio consegue freh-lo.
Tal ocorreu neste Estado quando da existencia do tristemente famoso "Esquadriio da Morte", integrado por policiais civis, que s6 foi
desbaratado graqas B atuaqiio corajosa de Juizes e Promotores da Corregedoria da Policia Judiciiria, que puseram fim aos seus desatinos.
Dessa forma, exsurge como indispensivel a mantenGa dessa Corregedoria frente a situaqGes de crise, onde a pr6pria policia acaba tendo dificuldades em apurar crimes de seus integrantes.
Por fim 6 de se anotar as liqGes do Eminente Desembargador Geraldo Amaral Arruda, em seu percuciente trabalho "Da Fungiio Correicional do Juiz de Direito conzo Atividade Independente do Poder Hierdrquico ou Disciplinar", quando lembra que "entre nds nGo hd a duplicidude de subordinagGo do sistema italiano, nzas ha' relagiio de coordenagiio, sem a qua1 na"o poderia funcionar satisfatoriamente a justiga criminal e efetivarem-se as garantias dadas pela ConstituigGo Federal aos cidadiios ".
"A fiscalizapio do Judicia'rio sohre a policia judicia'ria e' da tradi~ i i odo direito brasileiro. No passado, chegamos a ter relapio de suhordinagiio da policia ao judicia'rio; temos atualmente relagiio de coordenagiio, a qua1 se efetiva pelos poderes correcionais. A fungiio correcional niio se confunde conz chefia ou hierarquia, nGo vai sequer ao campo
disciplinar da aplicap7o de penas administrativas nos agentes da policia.
Mas o poder de apurar os fatos, em procedimento correcional, niio lhe
pode ser negado, sob pena de se tornarem letra morta as garantias
constitucionais".
"Nem se alegue que outro drgiio teria a fungiio correcional. Nada
obsta que a fungiio correcional coexista enz relagiio a va'rios brgiios. 0
regime democrdtico pede a exist2ncia de mhltiplas formas de fiscalizagiio do servigo phblico. Alia's, essa e' a razdo pela qua1 a democracia se
defende melhor da corrupgiio do que os regimes de.forgaV.
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"Ora, o Juiz, no exercicio da f u n ~ d ocorrecional, niib visa diretanzente a punir nirzgue'm. Visa apurar, como drgdo fiscalizador, a regularidade da atuagdo dos agentes da policia judicia'ria, sem aplicar sang6es
disciplinares porque a aplicagiio destas cabe a quenz tenha o poder disciplinar " (Trabalho publicado nu RJTJESP, vol. 89, pa'gs. 30/33).
Anote-se, por Gltimo, que o referido Regimento de CorreiqBes niio
colide com outras leis, dentro da hierarquia das normas estatuidas na pirimide de Kelsen, niio impedindo ao Estado de manter norma desse teor.
Veja-se que a Resoluq2o no 3/69, ou seja, o C6digo Judiciiirio do
Estado de Siio Paulo, estipula:
"Art. 50 - A correigdo permanente consiste rza atividadefiscalizadora dos o'rgiios da J~tstigasobre todos os seus serviqos auxiliares, a
Policia Judicia'ria e os presidios, e sera' exercida nos termos do regimento prdprio ".
0 fato da Constitui~iioFederal de 1988 e a Paulista de 1989 estabelecerem que cabe ao Ministkrio Publico o controle externo da atividade
policial 6 fato que niio afasta o Poder Judiciiirio dessa fun~iiocorrecional
mas, antes, coexiste com essa atividade sendo a fiscalizaqiio mais intensa.
Alias chega a ser um contra-senso que, nesse momento histbrico,
quando se quer criar controle externo sobre o Poder Judiciirio, pretendase afastar controle jii existente sobre a Policia Judiciiiria.
Frente ao exposto, afasto a raziio de fundo da impetra~iioanotando
que o Poder Judiciiirio tem o dever legal de apurar crimes e contraven~ B e spraticados por policiais, sendo legitima a atividade de Corregedoria
de Policia Judiciiiria nos moldes expostos; conheqo do agravo e a ele dou
provimento, uma vez que eventual constrangimento pode cingir-se a falta
de justa causa para instauraqiio de sindiciincia pel0 Juizo Corregedor da
Policia Judiciiria, que seri melhor analisada pela Egrkgia Cimara a
quem for distribuido o feito.
Em suma, dou provimento ao presente agravo regimental com o
mhximo respeito a opiniaes divergentes, e determino o processamento do habeas corpus impetrado, que dever6 ser distribuido a uma das
Ciimaras dessa EgrCgia Corte.
Sdo Paulo, l ode outubro de 1999.
Jose' DamiEo Pinheiro Machado Cogan (Juiz do Tribunal de Algada
Criminal)
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