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Pública a 17/01/1899. Serviu inicialmente no Corpo Policial do Interior. Promovido a
Alrercs em 10/02/1906 e classificado, logo a seguir, no l º Batalhão de Infantaria.
Promovido a Tenente cm 1909. cooperou na manutenção da ordem no porto de Santos,
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Presidente do Estado, permanecendo na função até Capitão, em 16/05/1910. Reforçou o
porto de Santos por ocasião da "'revolta de chibata". Novamente designado para
prevenir perturbações à ordem em Santos, defrontou-se com violento incêndio
(24/07/10). A despeito de sua formação de Oficial de Infantaria, dirigiu o combate ao
sinistro, isolando o local e coordenando o trabalho de bombeiros, o que lhe valeu
elogios pela imprensa e pelas autoridades. A 30/01/1914 foi designado a integrar a
equipe de tradutores dos manuais trazidos pela Missão Francesa. Eclodindo a I Guerra
Mundial, acompanha, como ajudante-de-ordens, em 1915. a missão britânica que visita
o governo paulista. Em novembro de 1916 é transferido para o 4º Batalhão. Em 1917 é
aprovado cm concurso, razão pela qual é promovido a Major e classificado no Comando
Geral. A 04 de outubro, o Comandante Geral Batista da Luz o designa para o Comando
do Curso Especial Militar, cerne do atual CFO. Designado ajudante-de-ordens do
Comandante da Esquadra norte-americana do Atlântico Sul, cm visita oficial ao Estado
de São Paulo, foi elogiado por sua "personalidade, capacidade e descortino". Mais

tarde, foi elogiado pelo Presidente Epitácio Pessoa, atendendo a desejo do Rei Alberto
da Bélgica, quando da visita de SM ao Brasil e desempenhou funções de ajudante-deordens junto à delegação da Marinha Imperial Japonesa,(que resultou em sua
condecoração por SM o Imperador do Japão) e ao General Pershing. Promovido a
Tenente Coronel em 16/01/1923 e a Coronel a 04/11/1924, permanecendo ainda no
Comando do Curso Especial Militar. Durante o movimento revolucionário de julho de
1924, combateu com denodo pela causa legalista. constando elogios em sua folha pelo
" ... sangue frio, calma e bravura com que conduziu o batalhão de seu comando ... ".
cooperando na restauração da lei e da ordem na cidade de São Paulo. Foi condecorado
com a Medalha do Mérito Militar e com a Medalha de Legalidade. Visando dar
uniformidade ao ensino na Força, o Comandante Geral Pedro Dias de Campos designou
o Coronel Sandoval como o primeiro supervisor de todas as escolas da Força (Boletim
do QG de 3-8-25), prenunciando o advento da Diretoria de Ensino e Instrução.
Reorganizado o ensino da Força, Sandoval é designado como primeiro comandante do
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para o Oficialato, Escola de Oficiais e CAO), permanecendo à testa dessa até 02 de
dezembro de 1930, quando designado para o Estado Maior. Na revolução de 30, atuou
no setor paranaense, em defesa do governo constituído. Em princípios de 1931
transferiu-se para a inatividade. Em 1932, mesmo na inatividade, apresentou-se como
voluntário para o movimento constitucionalista e atuou na região de Botucatu. Tradutor
e autor de regulamentos, fluente em inglês e francês, autor de vários trabalhos
publicados (história, gramática, contos literários, etiqueta e citações). Recebeu , entre
outras, as "Palmas Acadêmicas", alta distinção cultural conferida pelo governo francês.
Em 1928, assembléia de Oficiais chama Sandoval de Figueiredo para dirigir a Cruz
Azul, que, em sua gestão, recebe grande impulso. Em sua administração foi lançada a
pedra fundamental da maternidade da Cruz Azul. inaugurada logo após. Foi procur~idor
da Caixa Beneficente e primeiro diretor da revista "Milítia", com a qual colaborou
regularmente. Faleceu a 17/08/1948. Seu nome foi imortalizado, batizando praça no
bairro do Tatuapé, Capital.
Fonte FERRAZ, Arrisson de Souza (Cel). Grandes Soldados de São Paulo. Sv Gráfico
da SSP: SP, 1960,p. 205-228. Agradecemos ao Tenente Ferraz e a Func. Hilda da Silva
Lima, do MPM.
Capa: foto do acervo do Museu da Polícia Militar.
Crédito: Sd PM Sérgio Oka da 5ª Seção do Estado-Maior da Polícia Militar do Estado
de São Paulo.
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I. DISCURSO DO DESEMBARGADOR ÁL VARO LAZZARINI,
PROFESSOR DE DIREITO ADMINISTRATIVO DA ACADEMIA
DE POLÍCIA MILITAR DO BARRO BRANCO, COMO
HOMENAGEADO, NA SOLENIDADE DE "PASSAGEM DO
BASTÃO DO PROFESSOR DECANO". SÃO PAULO, 15 DE
MARÇO DE 2001, ÀS 07:30 HORAS, NA ACADEMIA DE
POLÍCIA MILITAR DO BARRO BRANCO

Senhor Comandante, Senhores Ojzciais, Senhores Professores, Senhores
Alunos-Oficiais, Senhores Praças e Senhores Servidores Civis da
Academia de Polícia Militar do Barro Branco

Pronunciarei breves palavras. pois as atividades docentes e
discentes de todos exigem pontualidade no início das aulas, como é da
tradição desta casa de ensino superior da Polícia Militar, estabelecimento
de excelência universitária, firmado, porém, na hierarquia e disciplina
próprias da Polícia Militar e que não podem ser quebradas em nenhuma
hipótese.
A Academia de Polícia Militar do Barro Branco, fiel às suas
melhores tradições, para o mundo - para o mundo, porque os principais
veículos mundiais de comunicação social noticiaram o fato com imagens
- acabou de dar mostra do profissionalismo dos seus Oficiais e AlunosOficiais nas cerimônias fúnebres do nosso saudoso Governador Mário
Covas: o noticiário, inclusive, da televisão, de fato, mostrou desde
Cadetes da Academia da Polícia Militar do Barro Branco conduzindo,
solenemente, sobre seus ombros e com garbo, o esquife do governador
do carro onde foi trazido do Incor (Instituto do Coração) ao local do
velório no Palácio dos Bandeirantes 1, até o momento final em que, sobre
os ombros e igual garbo, Cadetes da PM levaram o corpo de Covas pelas
ruas de Santos 2, à sua última morada, cabendo-lhes entre estes tristes
momentos a honra de dar "Guarda Fúnebre" e de colocar a tampa no
esquife, como também a descarga de tiros de fuzil e as Honras militares a
que o saudoso Governador Mário Covas tinha direito.
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A razão deste profissionalismo da Academia de Polícia Militar do
Barro Branco está nas suas tradições inalienáveis, que em absoluto não
podem ser confundidas com saudosismos. como alguns querem.
Nela, desde I O de fevereiro de 1953, e como seu professor desde 16
de fevereiro de 1970, agora seu "Decano", assim nestes 48 anos de minha
existência, observei muitos governos passarem, ideologias serem
superadas, mas a Academia de Polícia Militar do Barro Branco sempre
continuou inquebrantável na sua atividade de ser a verdadeira "Escola de
Comandantes", o nosso "Berço de Ideais", de bem servir a comunidade
paulista e de
_ ·" que estejam em nosso solo pátrio, cultuando os
valores fundamentais determinantes da moral policial-militar de que trata
a Lei Complementar nº 893, de 09 de março corrente, que institui o novo
Regulamento Disciplinar da Polícia Militar.
E por acreditar na Academia de Polícia Militar do Barro Branco,
pelo profissionalismo de todo o seu pessoal, militar e civil, é que me
orgulho de ser por ela formado Oficial PM e, agora, ter o título de seu
"Decano".
Repito o que sempre discursei, em especial nos momentos difíceis,
com apoio em Honoré de Balzac: "Os governos passam, as sociedades
perecem, a polícia é eterna".
A Polícia Militar do Estado de São Paulo é eterna, pois seus
Comandantes são formados na Academia de Polícia Militar do Barro
Branco.
Muito Obrigado.

NOTAS:
1. "O ESTADO DE SÃO PAULO", QuartaJeira, 07.03.2001, Cad. Hl;
idem,
2 . . DIÁRIO POPULAR", Quarta-feira, 07.03.2001, "Política", p. 9.
3. "JORNAL DO BRASIL", Quinta-feira, 09.03.2001, Rio de Janeiro,
p.l
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II. A ESTABILIDADE DO MILITAR NA DESERÇÃO

RONALDO JOÃO ROTH. Juiz Auditor Substituto
da Justiça Militar do Estado de São Paulo e
Professor de Direito do Curso de Aperfeiçoamento
de O.ftcíais (CAO) do Centro de Ape,feiçoamento e
Estudos Superiores da Polícia Militar do Estado de
São Paulo

O tema escolhido leva-nos a conhecer o instituto da estabilidade
do militar - conceito este que não é padronizado na legislação vigente e, uma vez aferido esse instituto, a demonstrar suas implicações no delito
militar de deserção.

1. GENERALIDADES
A estabilidade é o direito que adquire o servidor público nomeado
por concurso público ou sem este, mas em hipóteses espec(ficas
albergadas pela Lei Maior, após certo período probatório no serviço
público, garantindo-o neste e cuja perda só ocorre por sentença judicial
transitada em julgado. por processo administrativo em que lhe seja
assegurada ampla defesa ou no caso de extinção do cargo.
A estabilidade é atributo pessoal do servidor público, garantindo a
sua permanência no serviço público.
Para o servidor público civil. a estabilidade ocorre após o decurso
de três anos de serviço público efetivo a partir de sua nomeação (art. 41
da CF). Para o militar, a estabilidade fica condicionada a lei
I º, e.e. art. 142, X, da CF), ou seja,
infraconstitucional (art. 42,
diferentemente do servidor público civil, o servidor militar a terá
conquistado pelo decurso de prazo de efetivo serviço na sua Instituição,
nos critérios diversos definidos em lei.
A situação da estabilidade do militar gera, portanto, situações
distintas, isso porque haverá a realidade das Forças Armadas e a
realidade das Forças Auxiliares e reserva do Exército Brasileiro, ou seja,

*
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das Polícias Militares. Nesse contexto, há de se distinguir, ainda, a
estabilidade das praças, da estabilidade dos oficiais.
A estabilidade do militar, na ausência da edição da aguardada lei,
vem assim recepcionada pela Lei Maior no Estatuto dos Militares, em
nível federal, cujo decurso de prazo vem definido como sendo de dez
anos às praças (art. 50, IV, a, da Lei nº 6.880/80); e, em nível estadual,
na Lei de Inatividade ou no Estatuto da Corporação Militar, ou ainda na
Constituição das diversas Unidades da Federação.
Tomando como base dois exemplos apenas, verifica-se que, no
Estado de São Paulo, a Lei de Inatividade da Polícia Militar (Dec. Lei nº
260/70) prevê que a estabilidade das praças se dá após 1O (dez) anos de
efetivo serviço (art. 47); enquanto no Estado do Rio Grande do Sul, a
Constituição Estadual prevê estabilidade às praças com 5 (cinco) anos de
efetivo serviço prestado à Corporação (inciso IV do art. 46).
A estabilidade do militar não é, pois, matéria pacífica, vez que o
Constituinte deixou tal mister para a lei infraconstitucional, diversamente
que a situação do civil. Nesse sentido, cabe o comentário de ANTÔNIO
PEREIRA DUARTE de que "os servidores militares dos quadros
masculinos obtêm a estabilidade aos l O anos, de acordo com o Estatuto
dos Militares, art. 50, IV, a. Tal regra, contudo, não tem sido observada
quanto às integrantes dos quadros femininos, visto que, na Aeronáutica,
as componentes do CFRA podem estabilizar-se aos oito anos. Na
Marinha, por sua vez, aos nove anos, as integrantes do CFRAM têm sido
1
consideradas estáveis."
Pode-se afirmar que existe urna tendência das legislações
estabelecerem a estabilidade do militar em l O (dez) anos, e, significativo,
neste termo, é o mandamento constitucional que estabelece quando o
militar é elegível2, prevendo duas situações: I - a do militar com menos
de dez anos; e II - a do militar com mais de dez anos (art. 14, § 8º, da
CF).
No tocante à estabilidade dos Oficiais, a legislação dispensa um
tratamento todo especial, podendo-se afirmar que essa categoria de
militares possui uma estabilidade especial, ou até, corno defendida por
MANOEL G. FERREIRA FILHO, vitaliciedade\ diante da norma
constitucional que assegura ao oficial que só perderá a patente e o posto
se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão
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de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de
tribunal especial, em tempo de guerra (inciso VI do artigo 142 da CF).
A estabilidade, noutro bordo, garante ao agente público uma
formalidade maior para que ele possa sofrer a pena demissória, daí à
praça estável garantir-se o processo administrativo denominado Conselho
de Disciplina (Decreto nº 71.500/72), enquanto para o Oficial garantir-se
o processo administrativo denominado Conselho de Justificação (Lei nº
5.836172).
Quanto ao militar que ainda não tenha conquistado a estabilidade,
para ser demitido ou excluído do serviço público deverá se garantir o
contraditório e a ampla defesa, em atendimento ao mandamento
Constitucional do inciso LV do art. 5º: "aos litigantes, em processo
judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o
contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes".
Nesse passo, sentencia JOSÉ CRETELLA JR.: "Observada a
ampla defesa, o due process of law, o processo administrativo é válido,
eficaz, produz efeitos. Sem observância da regra da ampla defesa, do due
process of law, o processo administrativo é imprestável para amparar o
futuro ato demissório. Na mesma linha a jurisprudência pátria, antes
mesmo de 5 de outubro de 1988, a respeito da ampla defesa, como
princípio informador do processo administrativo: "É necessário processo
administrativo com ampla defesa para demissão de funcionário admitido
por concurso" (Súmula 20). "No inquérito administrativo, destinado a
apurar a falta de funcionário e aplicação de pena de demissão, deve serlhe assegurada ampla defesa" (STF, em RDA 47: l 08). "É nula a
demissão de funcionário com base em processo administrativo, no qual
não lhe foi assegurada ampla defesa (STF, em RDA 73: I 36)". "Ainda
que não tenha completado o estágio probatório, não pode o funcionário
ser demitido sem processo administrativo com oportunidade de defesa
4
(RDA 25: 122)."

2. A APTIDÃO PARA O SERVIÇO MILITAR COMO CONDIÇÃO
DE PROCEDIBILIDADE
O crime de deserção só pode ser cometido por militar, daí sua
conceituação como crime militar propriamente dito.
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No referido crime não há distinção se sua prática seja pelo militar
mais novo ou pelo militar de maior patente, reciprocamente, seja praça sem graduação ou com graduação - ou Oficial, mas o que existe,
realmente, é uma distinção quanto ao prazo prescricional do crime, que é
mais rigoroso para o Oficial (artigo 132 do Código Penal Militar - CPM).
A deserção, que é crime contra o serviço militar, na abalizada
5
classificação de CÉLIO LOBÃ0 , exige, no entanto, que o agente esteja
incorporado à Instituição Militar (art. 22 do CPM) para sua prática, daí
ter relevância no seu processamento o tratamento dispensado ao militar
co,n ou sem estabilidade.
Assim, três situações podem ocorrer, ensejando diversas
formalidades, como veremos, ou seja: a deserção do Oficial, a da praça
com estabilidade e a da praça sem estabilidade.
A estabilidade, como já salientamos, dependerá da legislação
recepcionada pela Lei Maior em relação à Força Armada ou Auxiliar que
se esteja examinando. Daí, mormente encontrarmos o limite de dez anos,
para as praças, quanto à fixação do critério para a aquisição da
estabilidade militar, enquanto para o Oficial esta é adquirida quando o
militar torna-se daquela categoria.
Pois bem, o Código de Processo Penal Militar (CPPM) condiciona
o processo-crime de deserção exigindo que o agente seja julgado apto
para o serviço militar, mediante a inspeção de saúde para fins de
reinclusão do desertor sem estabilidade ( § 1º do art. 457), enquanto que
para a praça estável exige a sua reversão ao serviço ativo (~ 2º do art.
457), impondo ao Oficial, todavia, que esteja o mesmo na condição de
agregado desde a prática do crime. Notam-se, assim, as três diferentes
situações previstas no CPPM, dependendo da categoria militar do
desertor.
Tal tratamento pelo CPPM se justifica em face de que, consumada
a deserção da praça especial ou da praça sem estabilidade, será ela
imediatamente excluída do serviço ativo. Se praça estável, será agregada
até a sua reversão (§ 4º do art. 456). Se Oficial será agregado,
permanecendo nessa situação ao apresentar-se ou ser capturado, até
decisão transitada em julgado (§ 1º do art. 455).
Torna-se, portanto, condição legal estar o desertor apto para o
serviço militar, mediante a inspeção de saúde, configurando, ainda,
condição de procedibilidade para o processo, de forma que, ao contrário,
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se o desertor for considerado definitivamente inapto será ele isento da
reinclusüo e do processo, como verdadeira causa de extinção de
punibilidade. Note-se que essa situação não ocorre se o desertor for
considerado inapto temporariamente (art. 52 do Regulamento da Lei do
Serviço Militar - Dec. 57.654/66), mas, como critério ex vi legis, incapaz
definitivamente para o serviço militar.
No mesmo sentido, a Súmula nº 7 do STM: "O desertor sem
estabilidade e o insubmisso que, por apresentação voluntária ou em razão
de captura, forem julgados em inspeção de saúde, para fins de reinclusão
ou incorporação, incapazes para o Serviço Militar, podem ser isentos do
processo, após o pronunciamento do representante do Ministério Público
Militar."
Observa-se, portanto, que o desertor sem estabilidade, pelo fato da
prática do crime de deserção, é excluído do serviço ativo (inciso IX do
art. 94, e.e. § 2º do art. 128 da Lei nº 6.880/80), sendo reincluído para ser
processado. Para a praça estável e para o Oficial, quando desertores, a
exigência é estarem agregados após a prática do crime, e ocorrer, quanto
ao primeiro, a reversüo ao serviço ativo após sua apresentação ou captura
(§ 3º do art. 457 do CPPM), ao passo que, para o Oficial, será necessário
sua condição de agregado desde o momento da prática do crime.
A agregaçüo, portanto, ocorrerá ao militar que ultrapassar o octídio
legal e incidir na deserção, caso ele seja Oficial ou praça estável (inciso
VII do art. 82 da Lei nº 6.880/80).
A agregaçtio é uma situação especial do militar da ativa que "deixa
de ocupar vaga na escala hierárquica de seu Corpo, Quadro, Arma ou
Serviço, nela permanecendo sem número" (art. 80 da Lei nº 6.880/80),
nas situações definidas em lei.
Estando desertor, tanto o Oficial como a praça estável, ambos, é
certo, estarão em inatividade temporária, daí a lei tipificar tal estado
corno condição de agregado (inc. VII e VIII da Lei nº 6.880/80, e.e. § lº
do art. 454 e § 4º do art. 456), todavia, nessa qualidade ainda são
militares, de modo que, quando capturados ou se apresentarem
voluntariamente, possam ser processados pelo crime de deserção,
exigindo a lei, ainda, que a praça estável seja revertida ao serviço ativo.
Se, porventura, o Oficial ou a praça estável, em virtude da
deserção, forem excluídos do serviço ativo (art. 128 da Lei 6.880/80),
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necessário será serem reincluídos ao mesmo e, a seguir, agregados para
se ver processar.
Ocorre, porém, que, se o desertor, Oficial ou praça estável, for
julgado de.fznitivamente incapaz para o serviço militar, haverá óbice para
sua reinclusão e, portanto, ausência de condição de procedihilidade para
o processo-crime de deserção, à semelhança do que ocorre com a praça
sem estabilidade(§ 2º do art. 457) .
Situação que é peculiar para procedihilidade no processo de
deserção é a exigência do CPPM ao desertor c01n estabilidade ser
revertido ao serviço ativo (§ 3º do art. 457), deixando, todavia, a lei de
exigir, quando o Oficial for desertor, que este seja revertido, mas que
fique na condição de agregado. Aqui, parece que o legislador, como fez
no prazo prescricional, impôs ao Oficial um tratamento mais rigoroso na
deserção.

3. CONCLUSÃO
A estabilidade para o militar exige critério muito mais rigoroso do
que aquele previsto para o civil, situação essa que - a despeito de se
garantir a ambos servidores públicos ainda não estáveis o contraditório e
a ampla defesa para sua demissão - torna o primeiro mais vulnerável que
o segundo, mas mesmo a este, deverá ser assegurado o processo
demissionário sumário.
Até para a participação do militar à elegibilidade, a Lei Maior
impôs um tratamento mais rigoroso, assegurando um tratamento mai~
estável àquele que possua mais que 10 (dez) anos de efetivo serviço
militar.
Ainda sim, no crime de deserção, verifica-se que o legislador
tornou mais simplificada a repressão do crime para o servidor militar
com maior garantia de estabilidade, exigindo: para o Oficial, que o
mesmo esteja na condição de agregado para ser processado; para a praça
estável, que, depois de agregada, seja revertida ao serviço ativo; e para a
praça sem estabilidade, que seja reincluída ao serviço ativo.
Nas três situações, entendo que - muito embora a legislação não
seja tão clara assim - será condição sine qua non que haja inspeção de
saúde atestando que o desertor, que se apresentou ou foi capturado, não
esteja definitiva,nente incapaz para o serviço militar; do contrário, o
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desfecho dos autos da deserção deve ser o mesmo previsto para o militar
sem estabilidade, ou seja, a isenção da reinclusão e do processo, sob
pena de não haver razão jurídica para se processar o agente que não é
militar ou não preencha os requisitos legais para ser militar da ativa.
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III. A INSTAURAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
DISCIPLINARES A PARTIR DE DENÚNCIAS ANÔNIMAS

ANTÔNIO CARLOS ALENCAR CARVALHO,
Advogado em Brasília, Procurador do Distrito
Federal

Como consabido, os princ1p10s da moralidade e do interesse
público, informadores da atividade da Administração Pública Federal
(art. 2°, caput, Lei Federal 9.784/99), devem, reflexamente, ser primados
na conduta dos agentes públicos. Com esse desiderato, o ordenamento
jurídico consagrou o direito de qualquer cidadão responsável,
comprometido com os sobreditos princípios étiços e com a defesa da
coisa pública, formular denúncia contra servidores públicos, a ser
recebida desde que com a obediência dos quesitos legais de
admissibilidade. A Lei nº 8.112/90 regulamentou a matéria: "Art. 144. As
denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração, desde que
contenham a identificação e o endereço do denunciante e sejam
formuladas por escrito, confirmada a autenticidade".
Por força do princípio da legalidade (art. 37, caput, Constituição
Federal de 1988), a Administração Pública deverá examinar o
atendimento dos critérios de admissibilidade das denúncias contra
servidores públicos: peça denunciatória em forma escrita, com a
identificação e o endereço do denunciante, além de devidamente
confirmada em sua autenticidade. A Administração Pública direta da
União não pode fazer senão aquilo que a lei autoriza. Toda a sua
atividade deve pautar-se pelo respeito e plena obediência às normas
legais, que devem ser aplicadas sem espaço para tolerância ou
tergiversação pelo administrador. Não pode o agente público agir fora do
império da lei.
Relevante acrescentar que, em particular quando invocada como ato
instaurador de sindicância ou mesmo de processo administrativo
disciplinar pelo ente federal, a denúncia deverá conformar-se com os
ditames do art. 144 da Lei 8.112/90, sob pena de nulidade do feito ab ovo,
tendo em vista a larga garantia do devido processo legal (art. 5°., LIV,
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Constituição Federal de 1988), cujo reflexo é de que os feitos
administrativos forçosamente obedecerão, desde o seu início, aos
procedimentos previstos em lei, em face da indisponibilidade nos feitos
administrativos das normas de natureza procedimental. Os procedimentos
estabelecidos em lei não podem ser objeto de renúncia pelos órgãos
julgadores. Impede-se, conseqüentemente, a instauração do feito
disciplinar, desde que fundamentado em denúncia apócrifa e que não
atende os requisitos legais.
É que, conquanto não se duvide que o administrador público pode e
deve apurar as denúncias porventura recebidas contra servidores, o
recebimento das representações denunciatórias obedecerá aos parâmetros
legais do art. 144 da Lei nº 8.112/90. Se não respeitado o dispositivo
legal pelo autor da delação, esta não poderá ser recebida nem servir de
amparo ao início de feito administrativo.
O preceito do art. 144 da Lei 8.112/90 tem o escopo de preservar a
dignidade do cargo público e constitui um direito subjetivo dos
servidores contra denúncias vazias, infundadas, perseguições políticas,
agressões à honra perpetradas por desafetos ou por pessoas de má-fé, de
modo a evitar que, sob o manto do anonimato, terceiros irresponsáveis
venham a vilipendiar a imagem e a distinção de cidadãos que zelam e
servem a coisa pública. Não se trata de uma garantia da pessoa física do
funcionário, porém de uma proteção à dignidade do posto público e ao
alcance dos fins superiores da própria Administração. Sem regras,
indivíduos inescrupulosos empregariam, anônima e impunemente, todo
tipo de difamação e calúnia, sem ao menos a oportunidade de defesa para
os ofendidos, que sofreriam o constrangimento da instauração de
sindicâncias e processos administrativos disciplinares, procedimentos
cujo conteúdo termina por se refletir publicamente, no âmbito da
repartição pública, com irreparável gravame ao funcionário ilegalmente
acusado.
O art. 144 é uma garantia dos que exercem cargo público e da
dignidade que se lhes presume, que requer prova robusta e identificação,
qualificação, endereço e denúncia por escrito dos delatores, sob pena de
os funcionários padecerem afrontas e danos físicos e morais irreparáveis
apenas porque um desconhecido - quiçá um desafeto ou mesmo pessoas
mal-intencionadas - resolveu adotar o expediente apócrifo como meio de
prejudicar facilmente o servidor público. É por isso que o diploma legal
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regedor do funcionalismo fixa regras para o recebimento de acusações
contra funcionários, como observa o professor e administrativista José
Armando da Costa (Teoria e Prática do Processo Administrativo
Disciplinar, 2ª.ed., Brasília Jurídica, 1996, págs.133, 190/ 191) ( 1):
Numa Administração que se preze e que zele pela economia do
serviço público, confusas e frágeis notícias a respeito do cometimento de
faltas disciplinares não são o bastante para que, de pronto, se instaure o
custoso e desassossegador processo disciplinar ( ... ) Não é jurídico nem
democrático que o servidor público venha, sem mais nem menos,
responder a processo disciplinar ( ... ) O Direito Processual Disciplinar
exige a presença desses conectivos (princípios de prova) como forma de
evitar que venha o servidor público sofrer os incômodos e os
aborrecimentos oriundos de um processo disciplinar precipitadamente
instaurado, além de, com tal cuidado, proporcionar resguardo à dignidade
do cargo público ocupado pelo acusado, o que se reverte, por fim, em
benefício da normalidade e regularidade do serviço público, escopo
inarredável a que deve preordenar-se toda repressão disciplinar. (. .. ) Pela
alternativa postulatória (precisa e definida) requer o Regime Jurídico dos
Servidores Públicos Civis da União (Lei nº 8.112/90, art. 144 e parágrafo
único) que somente devem constituir objeto de apuração em processo as
denúncias que: a) sejam formalizadas por escrito~ b) contenham a
identificação e o endereço dos denunciantes; c) tiverem a autenticidade
das assinaturas dos denunciantes devidamente confirmadas( ... ) Pois bem,
sem a existência de tais conectivos processuais, não poderá, consoante as
normas e os princípios processuais atinentes, ser inaugurado o
correspondente processo administrativo disciplinar. A inobservância
dessa exigência de caráter legal poderá oportunizar ensejo a que o
servidor prejudicado ingresse em juízo com o pedido de trancamento do
processo, através do remédio heróico do mandado de segurança".
Destarte, uma vez demonstrado que uma sindicância e um processo
administrativo disciplinar foram instaurados e tiveram curso a partir da
denúncia anônima (e, portanto com vilipêndio ao art. 144 da Lei nº
8.112/90), evidencia-se vício procedimental originário que obriga a
autoridade competente a, em respeito aos princípios da legalidade e do
devido processo legal violados, determinar o arquivamento do feito
administrativo, haja vista que a obediência às Leis da República e à
própria Constituição Federal é indisponível por qualquer autoridade da
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Administração Pública, sobretudo quando a ilegalidade pode causar
intolerável constrangimento e mesmo danos morais ao ocupante e à
própria dignidade do cargo público, porquanto os agentes públicos
poderiam sofrer influências nocivas ao bom desempenho de suas
atribuições funcionais, desde que o servidor estaria inteiramente sujeito à
ação irresponsável e leviana de denúncias anônimas, às vezes originadas
a partir de interesses políticos, econômicos e, quiçá, de deliberada
corrupção de particulares desejosos de afastar um bom e honesto
funcionário do Estado para, com a ausência da mão proba do
injustamente denunciado, poder perpetrar todo tipo de negociata,
justamente contra o princípio da moralidade e do interesse público
falsamente invocados como motivos das peças denunciatórias apócrifas.

NOTA: Teoria e Prático do Processo Administrativo Disciplinar, 2ª.ed.,
Brasília Jurídica, 1996, págs.133, 190/191.
E-mail do autor: acarlosadvogado@uol.com.br
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IV. A FUGA DO CAPITÃO CÂNDIDO BRAVO

UBIRAJARA

SPINOLA

BRAVO,

Coronel

Reformado da Polícia Militar

Uma das 4 DECEPÇÕES do Cel ALFREDO FEIJÓ durante a Revolução
Constitucionalista de 1932

Comentários do seu filho
em Homenagem ao seu Centenário
de Nascimento ( 11-03-1901/2001 )
Süo Paulo, 12-02-2001

1.INTRODUÇÃO
Em 1997, a Editora da Universidade de São Paulo (EDUSP)
publicou a obra "MEMÓRIA PAULISTA", de autoria da pesquisadora e
historiadora V AVY PACHECO BORGES, baseada em manuscritos do
Coronel ALFREDO FEIJÓ (ou A.F.) sobre sua participação na
Revolução Constitucionalista de 1932.
Os escritos, redigidos em 1940, e as aquarelas e anotações
posteriores, constituíram "Lembranças" legadas ao Museu Paulista em
1965; apenas foram descobertas cerca de dez décadas após, constatandose a intenção de A.F. de "depor perante a história", de forma a deixar
para a "história futura" sua versão de tudo o que vivera em sua longa
carreira na Força Pública de São Paulo, em especial no episódio do
"movimento armado" de 1932.
2. OBJETIVO
Identificando-me como Cel Ref PM UBIRAJARA SPINOLA
BRAVO (N. 17-02-1930), filho do CORONEL CÂNDIDO BRAVO (N.
11-03-1901 - F. 15-03-1960), pretendo analisar a 2ª DECPEÇÃO do
Coronel FEIJÓ dentre as 4 enumeradas na obra "Memória Paulista" e
citada em dois exemplares encontrados:
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1) "A FUGA DO CAPITÃO CÂNDIDO BRAVO"
(exemplar do Museu Paulista da USP) - (pág. 181)
2) "A FUGA DO CAP. CÂNDIDO BRAVO"
(exemplar do Museu da Polícia Militar) - págs. 231/239)
Embora reconheça o elevado padrão da feitura da obra da Dra.
Vavy, cito diante da "Biblioteca Consultada" a carência de depoimentos
de combatentes do Batalhão "14 de Julho" ou do escalão superior, de
sorte que a interpretação e o testemunho dos fatos ocorridos no Setor Sul
não pudessem ficar restritos apenas às "Lembranças" do Cap. Feijó.

3. SURPRESA
Há alguns meses, surpreendi-me com o encontro de dois
documentos em papéis do meu arquivo pessoal que se referiam aos
"diários do Coronel Feijó", com os relatos das campanhas de 1932 pelo
então Cap. Cmt. do Regimento de Cavalaria do Rio Pardo:
1º) - O Informativo de agosto de 1997 do Museu de Polícia Militar
- "Páginas da História", em seu nº 16, ano II. Ele anunciava existirem
para aquisição várias obras históricas relacionadas com a Polícia Militar,
dentre as quais "Memória Paulista", da Dra. Vavy.
2º) - Uma folha inteira da "Folha de São Paulo", de 30-08-1997.
Da pág. 1 do 4º caderno constava o lançamento da mesma obra pela
Editora da Universidade de São Paulo. No final da pág. 1, dentre as ''4
Decepções" do Comandante Alfredo Feijó, deparei-me com a "FUGA
DO CAPITÃO CÂNDIDO BRAVO"!
FUGA? De quê? Por quê? E por que tal revelação 65 anos após a
Revolução, sem propiciar o contraditório, com a manifestação pessoal do
causador da "decepção", seu companheiro de caserna, falecido
prematuramente em 1960, portanto 5 anos antes da entrega do legado do
Museu Paulista?
Refeito da surpresa, tratei de adquirir no Museu de Polícia Militar
um exemplar do livro "Memória Paulista" para a conveniente reflexão
sobre os fatos.
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4. BUSCA DE DOCUMENTOS
Lancei-me à busca de documentos que tratassem do aludido
episódio da "FUGA" e me vali especialmente de alguns livros sobre a
Revolução de 1932 que integravam a biblioteca de meu pai. Aliás, a
memória da Revolução, em produção quantitativa de livros, se aproxima
de 250 unidades, segundo a Dra. Vavy.

4.1 LIVROS
4.1.1 - REGIMENTO DE CAVALARIA DO RIO PARDO - de
Oswaldo Ribeiro Junqueira, suboficial do dito Regimento comandado
pelo então Cap. Feijó. - ed. 1935.
4.1.2 - "NARRATIVAS AUTOBIOGRÁFICAS" - vol. VIII - de
"Jeneral Klinger" - ed. 1953.
4.1.3 - REVIVENDO 32 ... - de José de Assis Pachaco, voluntário
do Batalhão "14 de Julho" - ed. 1954. Neste livro há preciosos
esclarecimentos em rodapés de páginas, relativos às atividades do
Batalhão " 14 de Julho", oriundos de dois outros livros _ "Epopéia:
Batalhão "14 de Julho", de Áureo de Almeida Camargo, voluntário desse
Btl., e "Palmo a Palmo" do Cap. Alves Bastos.
4.1.4 - BATALHÃO 14 DE JULHO - de Augusto de Souza
Queiroz, voluntário do Batalhão "14 de Julho" - ed. 1982.

4.2JORNAIS
3.2.1 - "O ESTADO DE SÃO PAULO" - de 09-07-1959, pág. 9 Depoimento do Cel Alfredo Feijó sobre suas missões como Cmt do
Regimento de Cavalaria do Rio Pardo durante a Revolução de 1932.
3.2.2 - "O ESTADO DE SÃO PAULO" - de 09-07-1972, pág. 40Depoimento do Cel Arlindo de Oliveira sobre sua atuação na Revolução
de 1932 como Cmt Btl que se tornou conhecido como "Btl Arlindo".

4.3 CARTÕES
Encontrei dois cartões enviados pelo Cap. Bravo, através do correio
Militar M.M.D.C., à sua esposa Diva, em que incluiu este seu filho (então
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com 2,5 anos de idade); ambas são de 25 e 28-08-1932, a primeira da
"Casa do Alemão" e a outra de Capão Bonito. O episódio da tal "FUGA"
teria ocorrido em 26-08-1932 entre as duas localidades citadas nos cartões.

5. RESUMO PARCIAL DAS OPERAÇÕES
5.1 VISÃO DO BTL. 14 DE JULHO
(itens 4.1.3 e 4.1.4)
Foram comandantes do Btl no período 01-08 a 02-09-1932: a) de 0108 a 14-08, o Cap Cândido Bravo (inter.)
b) de 14-08 a 02-09, o Maj Heliodoro Tenório da Rocha Marques.
Em 15 e 16-08 as forças constitucionalistas do Setor Sul sofreram
pesado canhoneio de artilharia, conjugado com tiros de aviação e fuzilaria.
Após uma série de bombardeios e retiradas de Buri e Guapiara, a 2ª
e 3ª Cias. Do "14 de Julho" se batiam no "Morro do Alemão"; enquanto
isso o 1º Pel. da 1ª Cia. lutava no Apiaí-Mirim. Alguns dias se passam em
relativa calma, mas com patrulhas de reconhecimento observando a
aproximação de elementos inimigos tentando atravessar o rio. Como a
travessia do rio implicaria sério risco para os paulistas, o Cap Cândido
Bravo é enviado pelo alto comando para chefiar pessoalmente a defesa do
setor.
Nos dias 20, 21 e 22-08 há martelar constante de artilharia e aviação,
mas sem progresso efetivo da infantaria em fase da resistência dos
elementos do" 14 de Julho".
A situação se agrava no dia 25-08 e, na jornada de 26-08, novamente
atacado com vigor, o destacamento retrai-se para a posição de Fundão,
diante de execução retardada de uma ordem do comandante do Setor. Um
pelotão reforçado do" 14 de Julho" guardando a Ponte Velha se vê a pique
de aprisionamento, só se salvando com sacrifícios desmedidos, graças ao
sangue frio demonstrado no momento pelo Cap Candido Bravo, que o fez
retirar por lances (Palmo a Palmo - Cap Alves Bastos, pág. 89)

5.2 VISÃO DO R.C. DO RIO PARDO
(item 4.1.1)
Em 24-08-1932, a poucos metros da tropa do R.C. do Rio Pardo,
no Rio do Apiaí-Mirim em Ana Paulina, um pelotão do 14 de Julho, sob
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o comando do Cap Bravo e do Ten Napoleão, da FP, e 30 soldados da
Legião Negra fuzilaram a noite toda.
No dia 25-08, o R.C. marchou "para ajudar o 14 de Julho e a
Legião Negra a resistir o flanco esquerdo de Bury no rio Apiahy-Mirim,
Anna Paulina e Fundão". Após algumas incursões com patrulhas e
tiroteio, o Regimento amanhece em 26-08 voltando a ajudar o 14 de
Julho e a Legião Negra. O Cap Feijó "entrou em contato com o Cap
Bravo e pediu esclarecimentos, com relação ás tropas que guarneciam a
parte direita daquella ponte" (ponte velha) mas não obteve confirmações
positivas.
Às 8 horas da manhã de 26-08 o inimigo rompeu fogo sobre quase
300 homens: 200 do R.C. do rio Pardo, 60 do 14 de Julho e 40 da Legião
Negra; na segunda tentativa para atravessar o Apiaí-Mirim, enfrentando
balas contrárias mas com maior efetivo, o inimigo conseguiu atravessar o
rio e, num movimento envolvente, cerca a tropa paulista, tornando difícil
a retirada. - O 14 de Julho faz a retirada, amparado pelo Regimento.
No dia 27-08, o R.C. se dirige a Capão Bonito.

5.3 DEPOIMENTO DO CEL. FEIJÓ
(item 4.2.1)
"No dia 24 de agosto, a tropa recebia ordem de guarnecer o setor
compreendido entre Ana Paulina e a Capela de Santo Antonio, numa
extensão de 14 quilômetros de frente. Ali os paulista defrontaram-se com
a cavalaria inimiga, travando-se violenta luta na Igreja de Santo Antonio.
Uma tropa ditatorial foi escorraçada quando pretendia romper a linha de
frente de São Paulo. Eis que surge o pedido de socorro do Cap. Cândido
Bravo, que guarnecia a Ponte Velha: sua companhia, integrada por
elementos do "14 de Julho" e da "Legião Negra", havia sido envolvida
pelos ditatoriais, vindos de Bury. Para lá a cavalaria "Rio Pardo". A luta
se prolongou por toda a noite do dia 26. Somente às 14 horas
conseguiram os cavalarianos libertar os revolucionários cercados,
atacando o inimigo pela frente e pela retaguarda. Os ditatoriais sofreram
25 baixas, enquanto nossas forças permaneceram ilesas, com apenas
alguns feridos. A retirada, porém, foi feita com intensa fuzilaria inimiga.
Mas as forças inimigas ganhavam terreno e, na noite do dia 28, era
determinado um recuo geral".
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5.4 "NARRATIVAS" DO "JENERAL KLINGER"
(item 4.1.2)
Entre 22 e 26-08-1932:
"Até o dia 22 predomina o martelar das bombas ditatorianas, de
artilharia e de aviação; a 23 entra em ação a infantaria. Nossa ala escerda
vae se prolongando, no esforço incessante do comando do setor para
conter a atacante. Ao meio dia de 25, ficado o fortemente o dest. Milton,
e já transposto pelo adversário, ao S., o AIPIAIMIRIM, T ABÓRDA
ordena ao Dest. ANCHIETA se retraea sobre o PARANAPIT AMGA,
região do FUNDÃO. Mas, o comando local, iludido sobre a própria
situação, retarda o cumprimento de ordem: a 26 é o adversário cem o
fórsa a obedesela, então sob os maeóres riscos e perdas. O Maj. Arlindo
se estravia na mata e é aprizionado". (sic)

5.5 DEPOilVIENTO DO CEL. ARLINDO
A certa altura da luta, em fase de ferimentos causados por um
estilhaço de granada no ataque a Rodinha, o então Maj. Arlindo iria
seguir a Capão Bonito para efetuar o devido curativo. No caminho foi
informado no PC do Maj. Anchieta "que o Cap. Bravo estava cercado nas
margens do Rio Apiaí-Açu, sem esperança de romper o cerco".
Como vários moços fardados perto do PC desconhecessem o
caminho, refletiu melhor e decidiu partir em socorro do Cap. Bravo
porque o mesmo "pertencia à minha tropa e era oficial digno de
sacrifício". Reuniu 20 elementos da "Legião Negra" e tratou de partir
para o local chamado de "Alemão". Enfrentou mata cerrada, tiroteio,
após o combate apenas encontrou 2 pretos feridos, andou sozinho durante
horas até o fim da tarde. Adormeceu às 19 horas, sendo despertado por
um tiro de canhão bem próximo. Abrindo caminho a facão por 1 hora,
acabou sentindo forte pancada na cabeça e desmaiando. Ao recuperar os
sentidos, viu-se preso no meio de oficiais gaúchos.
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OBSERVAÇÃO
"A PRISÃO DO CORONEL ARLINDO DE OLIVEIRA", citada
pelo Cel Feijó como sua 1ª DECEPÇÃO nos mesmos exemplares
encontrados nos Museus Paulista da USP e da Polícia Militar, ficou
plenamente explicada por haver acontecido em decorrência do socorro a
um oficial de sua tropa, que estava cercado com seus homens, e era
"digno de sacrifício".
Aliás, o valor de lutador do então Maj Arlindo fora ralatado no,
livro de Oswaldo Ribeiro Junqueira (item 4.1. 1), do qual é extraído o
seguinte trecho da pág. 64: "O Major Arlindo foi um dos officiaes que no
Sul combatera com lealdade, destemor e valentia, enfrentando várias
vezes inimigos muitos superiores em número, sem contudo fraquejar ou
arrefecer seu enthusiasmo combativo".

6. "MEMÓRIA PAULISTA"
Com muita perspicácia, a autora Dra. Vavy, no tópico "2 - O
Regimento de Cavalaria do Rio Pardo" (págs. 41 até 51 ), destaca à
página 55 o seguinte trecho: "Como em sua vida em geral - em que um
viés de encrenqueiro me parece ser um outro lado de seu temperamento
de grande lutador-, A.F. achava que não era ouvido durante a campanha;
afirma várias vezes que alertava as chefias, mas não era levado em conta.
Do ponto de vista estratégico, nota-se uma certa sistemática de sua parte
em culpar outros pelos seus problemas, nomeando-os de forma explícita
e que é difícil de averiguar. Um exemplo é quando reclama do Batalhão
14 de Julho, que o teria deixado em situação perigosa."

7. DEFESA PÓSTUMA
Transcrevo trecho do "Relato da Campanha" (págs. 1O1 a 103), de
27-08-1932, do Cap. Alfredo Feijó, Cmt. do R.C. do Rio Pardo,
localizado à pág.103 do livro indicado no item 4.1.1:
"O 14 de Julho chegando no acampamento deste R.C., em vez de
refazer a tropa e ir em meu auxílio, retirou-se precipitadamente,
deixando-me em situação perigosa". (Grifo do Cap. Bravo)
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À margem desse trecho e adiante da expressão grifada "retirou-se",
meu pai - o saudoso Coronel Cândido Bravo - deixou, como autêntica
"defesa póstuma", sintética e significativa anotação escrita a lápis, com sua
caligrafia característica, com os seguintes dizeres em letras minúsculas:
"EM
CUMPRIMENTO
DE
ORDEM
SUPERIOR
E
DESCONHECENDO A SITUAÇÃO DO R.C. RIO PARDO NO
MOMENTO"
Por que "A FUGA DO CAPITÃO CÂNDIDO BRAVO"
No combate defensivo há os "movimentos retrógrados", impostos
pelo inimigo voluntariamente, e que "uma tropa efetua para trás ou para
furtar-se ao inimigo". Tais movimentos se classificam como retraimento,
retirada e ação retardadora.
Reputo bastante infeliz e ferina a expressão utilizada, tachando o
procedimento de um oficial amigo como o de um "fugitivo"! Seu autor,
insatisfeito com o recuo da tropa comandada por seu leal companheiro
miliciano, no cumprimento de ordem do escalão superior, poderia
denominar sua "decepção", quando muito, como:
"A RETIRADA DO BATALHÃO 14 DE JULHO"

8. CONCLUSÃO
Embora reconheça o valor profissional, intelectual e humano do
Coronel Alfredo Feijó, com o qual meu pai sempre manteve relações
cordiais de amizade e camaradagem, julguei imperioso questionar o titulo
de sua "2ª DECEPÇÃO" durante a Revolução Constitucionalista de 1932.
"Fuga de um oficial" é bem diferente de "Retirada de uma tropa
por ordem superior"! Como tantas retiradas ocorridas em 1932, impostas
pela desproporcionalidade entre homens, armas e munições das partes
envolvidas, a despeito da valentia dos paulistas, os chefes, em diferentes
frentes de combate, tiveram que tomar decisões difíceis para evitarem o
mal maior.
Minha atitude, como filho do Coronel Cândido Bravo, oficial
idealista, impoluto e corajoso, é resgatar a memória de um Homem de
Bem no transcurso do seu Centenário de Nascimento no próximo dia 1103-2001.

São Paulo, 12 de fevereiro de 200 J.
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V. TRIPULAÇÃO & PASSAGEIRO SEGUNDO O NOVO CTB (A
LEI FED. N.º 9.503/97-CTB E A RESOLUÇÃO 683/87-CONTRAN)

JOILSON GOUVEIA, Servidor Público Militar
Estadual no posto de Tenente Coronel PM e
Bacharel em Direito pela Universidade Federal de
Alagoas (UFAL)

Segundo o novo CTB e a citada Resolução ainda em vigor,
não há conflito e nem há a menor possibilidade de confundir
passageiro com tripulação, mas, ainda assim, é de supina
valia esclarecer e dirimir o affair, haja vista que muitos
grassam erros crassos quanto ao mister ao admitirem
identidade ou semelhança entre ambos, porquanto o CTB, em
seu art.230, II, está a se referir à proibição de "transportes
de passageiros em compartimento de cargas", litteris:

"Art. 230 - Conduzir o veículo:
I - omissis;
II - transportando passageiros em compartimento de carga, salvo
por motivo de força maior, com permissão da autoridade

competente e na forma estabelecida pelo CONTRAN;
III - omissis;
IV - omissis;
V - omissis;
Infração - gravíssima;
Penalidade - multa e apreensão do veículo;
Medida administrativa - remoção do veículo" - grifei.
Ainda assim, não se deve interpretar e entender uma lei apenas e
somente fundado num único dispositivo, bem por isso, numa
análise sistemática, o art. 230 em combinação conjunta com o Art.
314 e seu Parágrafo Único, com Anexo I do CTB e, ainda, a
Resolução 683/87-CONTRAN, dirimem o caso, senão vejamos:
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a) diz o art. 314 - " O CONTRAN tem o prazo de duzentos e
quarenta dias a partir da publicação deste Código para expedir as
resoluções necessárias à sua melhor execução, bem como revisar
todas as resoluções anteriores à sua publicação, dando prioridade
àquelas que visam a diminuir o número de acidentes e a assegurar
a proteção de pedestres.
Parágrafo único. As resoluções do CONTRAN, existentes até a
data de publicação deste Código, continuam em vigor naquilo em
que não conflitem com ele."
b) No seu Anexo I, vamos encontrar alguns conceitos e definições
sobre veículos de carga e de passageiros:
"VEÍCULO DE CARGA - veículo destinado ao transporte de
carga, podendo transportar dois passageiros, exclusive o
condutor.
VEÍCULO DE PASSAGEIROS - veículo destinado ao transporte

de pessoas e suas bagagens.
VEÍCULO MISTO - veículo automotor destinado ao transporte
simultâneo de carga e passageiro." Seria o compartimento de
carga a carroçaria do veículo?? Claro que não!!!
c) Já a citada resolução 683/87-CONTRAN, de 02 de outubro de
1987, que trata sobre transportes de passageiros em veículos de
cargas, remunerados ou não, que, por força do art. 314, Parágrafo
Único, parte final, do CTB - Lei n.º 9.503/97, continua em vigor,
inclusive afirma que "poderá ser autorizado eventualmente e a
título precário, desde que atenda aos requisitos estabelecidos nesta
Resolução"(Art. 1.º). Mas, somente poderá ser autorizado entre
uma localidade e outra, "quando não houver linha regular de
ônibus" a serviço dessas localidades, quer seja do mesmo
município ou de municípios limítrofes(Art. 2.º).
Vê-se, de plano, que não é o caso do município de Maceió,
porquanto haver linhas regulares de ônibus. Demais disso, o próprio § 2.º
do art. 2.º da Resolução em comento, estabelece o seguinte:
"§ 2. º - Excetua-se do estabelecido neste artigo, a concessão de
autorização de trânsito entre localidades de origem, e destino fora
dos liniites de jurisdição do município, nos seguintes casos:
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I - omissis;
II- omissis;
Ili- omissis;
IV - transportes de pessoas vinculadas a obras, e ou
empreendimentos agro industriais, enquanto durar a execução
dessas obras ou empreendimentos;
V- atendimento das necessidades de execução, manutenção ou
conservação de serviços oficiais de utilidade pública."- grifei;
§ 3. º- Nos casos dos incisos(. .. ) IV e V. será concedida pela
autoridade competente, não podendo ultrapassar o prazo de um
ano."- grifei;

E se não bastantes os dispositivos suso adscritos, vejamos o
teor dos artigos 7. º, 8. º e 9. º, desta mesma Resolução,
respetivamente, in verbis:
"Art 7.º São competentes para autorizar ou permitir o transporte
previsto nesta Resolução, por intermédio dos órgãos próprios, as
autoridades:
I - omissis;
II - omissis;
III - Do distrito Federal e dos Municípios, para as vias municipais.
Parágrafo Único - Independentemente da autorização de que trata o
'caput' deste artigo, a fiscalização do transporte será
obrigatoriamente feita pelas autoridades de trânsito que tenham
jurisdição sobre as vias utilizadas na ligação pretendida.
Art. 8.º - Para efeito desta Resolução, entende-se por:
I - 'Tripulação' de um veículo, o conjunto de pessoas por ele
transportadas e que, em virtude de vínculo empregatício com a
empresa transportadora, têm a seu cargo a condução ou
manutenção do veículo, as tarefas de fiscalização, a cobrança de
passagens, o atendimento dos passageiros ou o carregamento,
descarregamento ou proteção da carga.
II - omissis;
III - 'Passageiro', toda pessoa transportada por um veículo e que
não integre sua tripulação." - grifei;
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Art. 9.º - A proibição de transporte de pessoas em veículos de

carga NÃO ATINGE
TRIPULAÇÃO" - grifei.

OS

INTEGRANTES

DE

SUA

Isto posto, finalmente, numa exegese sistemática como devem
ser interpretadas as normas de direito público, é de se
concluir o seguinte,. a saber:
a) a Resolução 683/87-CONTRAN, a despeito de ser
anterior ao CTB e tratar sobre transportes de passageiros
em veículos de carga, continua em vigor sim, face ao
disposto no artigo 314, Parágrafo Único, ultima parte, e nâo
há conflito com o Art. 230, II, do CTB, posto que este trata
de transportes de passageiros em compartimentos de carga,
como se viu de ver, não há confundir passageiros com
tripulação e menos ainda compartimentos de carga com
carroçaria de veículos;
b) a SIMA, enz sendo uma entidade pública prestadora
de serviços oficiais de utilidade pública, mormente de
manutenção, conservação e implantação de iluminação
pública, que possui tripulação e não passageiros, não
precisa de autorização nenhuma e de órgão algum que não
seja municipal, para circular com seus veículos mistos, ele
cargas e transportando tripulação nas vias sob a
circunscrição municipal de Maceió, cujo órgão outro não é
que não a SMTT/SUTRAN, consoante dispõem o Art. 7. º, III,
da resolução sub examine e elo disposto no Art. 24 do CTB;
c) o DETRAN, conforme se viu de ver, é órgão
incompetente para solucionar e autorizar tal e tais
transportes nas vias municipais de Maceió, face o disposto
no Art. 24 do CTB e ao disposto na Lei Municipal n. º
4.675197, de 29 de dezembro de 1997, mormente para
fiscalizar, notificar, multar, apreender, reter e ou recolher
qualquer veículo nas vias sob a circunscrição elo município
de Maceió;
d) A PMAUBPTran., só poderá exercer seu poder ele
polícia no tocante ao mister, quando e conforme convênio
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1
firmado com a Prefeitura de Maceió, consoante imperativo
legal do At. 23, III, do CTB, e este ainda inexiste;
e) todavia, ainda assim, à guisa de orientação, é
imprescindível que a S/MA e qualquer outro órgão do poder
público municipal observe as condições mínimas de
segurança, quando do transporte de sua tripulação e
realização de seus serviços e obras em veículos de carga, em
atinência ao prescrito no Art. 95 do CTB - Lei Fed. n. º
9.503/97 ele Art. 3. º, "b" e "e", Parâgrafo Único da
Resolução 683187 - CONTRAN.
Encaminhe-se ao Sr. Superintendente desta SMTT, para
apreciação, possível homologação e remessa à SIMA e
Chefia de Gabinete da Prefeita, e, subsistindo dúvidas sobre
o mister, parecer da douta Procuradoria Setorial, se for o
caso.
Este é o entendimento desta SUTRAN, S.M.J. por parte do
SMTT.
Maceió, 1998.

NA.: parte de um despacho do Autor quando no cargo de SUTRAN, em
1998.
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VI. A JUSTIÇA MILITAR
PRESENTE E FUTURO

PORTUGUESA

PASSADO,

EDUARDO FERNANDO ALVES DA COSTA,
Tenente Coronel de Cavalaria

!.INTRODUÇÃO
O trabalho ora publicado é a versão compacta, reduzida e
"mediatizada", de uma palestra que tive oportunidade de efectuar, num
congresso subordinado ao tema - "I Encontro Internacional de Direitos
Humanos, Direito Penal e Direito Militar", realizado em Brasília, no
período de 15 a 18 de novembro último, e no qual tive oportunidade de
participar, na qualidade de palestrante, a convite (não oficial) da
Organização, a cargo da Escola Nacional de Magistrados da Associação
dos Magistrados Brasileiros e da Associação dos Magistrados das
Justiças Militares Estaduais do Brasil.
Aproveitando a oportunidade que me foi facultada pela revista "A
Força Policial", a sua publicação visa, fundamentalmente, contribuir para
um maior conhecimento do Direito Penal Militar Português e da sua
importância num Estado de Direito, ainda que numa altura em que o
Poder Político entendeu por bem extinguir os Tribunais Militares neste
País, à revelia do que se passa na esmagadora maioria dos países da
Europa e do Mundo.

2. RESUMO HISTÓRICO
Com a fundação de Portugal na primeira metade do século XII,
preocuparam-se os primeiros reis com a consolidação da independência e
aumento do território, organizando as hostes e associando a elas as
primeiras normas de justiça e disciplina militar, já contidas nas
conhecidas "Ordenações Afonsinas". É, porém, no reinado de D. Diniz
(1279 -1325) que se generaliza a língua portuguesa e aparece o primeiro
Regimento da Milícia onde, a par da orgânica e das técnicas militares, se
estabelecem detalhes sobre a Justiça Militar.
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A gesta histórica dos descobrimentos, nos séculos XV e XVI,
levou as naus portuguesas até às Américas, África, Índia e China,
assumindo relevo em matéria de justiça militar o Regimento do
Almirante, no qual os reis de Portugal concediam ao Almirante larga
autonomia quanto à aplicação das normas de direito militar.
Apesar do exposto, pode-se, no entanto, assumir que a história dos
Tribunais Militares remonta ao século XVII, quando o rei D. João IV,
preocupado com as lutas da restauração da independência de Portugal ao
jugo Filipino de Castela, criou um Conselho de Guerra em 11 de
Dezembro de 1640, instituição com funções mistas, de natureza judicial e
orgânica militar, depois especificadas no Regimento aprovado em 1643,
onde a Justiça Militar era assegurada, em última instância, por dois
Militares Conselheiros de Guerra, um Juiz Assessor e um Promotor de
Justiça. Constituiu aquele Regimento um primeiro compêndio de
preceitos jurídico-militares, bastante notável para a época.
Mais tarde, no século XVIII, em 1765, já no tempo do Marquês de
Pombal, é publicado um novo regulamento, o "Regimento de
Auditores", que havia de vigorar até 1875 e com base no qual, passam a
funcionar Conselhos de Guerra, nos diversos Regimentos, Praças e
Brigadas.
Com este "Regimento" foi introduzido, pela primeira vez em
Portugal, o conceito de "foro material", então generalizado na Europa e
que viria a ser consagrado no Direito Napoleónico, segundo o qual, é a
natureza do crime e não a qualidade do seu agente (foro pessoal), que
determina se este fica ou não sob a alçada da Justiça Militar.
Mas é com Fontes Pereira de Melo, Presidente do Conselho de
Ministros e Ministro da Guerra do rei D. Luís, que, no limiar do último
quartel do século XIX, em 1875, é publicado por Carta de Lei de 09Abr
do Rei de Portugal, o primeiro verdadeiro Código de Justiça Militar,
onde os Tribunais Militares de Instância eram designados por Conselhos
de Guerra, e o Tribunal de última Instância por Tribunal Superior de
Guerra e Marinha, passando a existir um "Conselho de Guerra
Permanente" na sede de cada Divisão Militar do continente, excepto na
1ª Divisão, sediada em Lisboa, onde passa a existir um 2º Conselho de
Guerra Permanente, em O1Set 1875, que está na origem do actual 2º
Tribunal Militar Territorial de Lisboa, o qual tenho a honra de chefiar
como Órgão Militar .
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Este código de 1875, vem restabelecer, no entanto, o conceito de
"foro pessoal", que se irá manter até à Implantação da Republica.
Já no final do século XIX, são publicados mais dois códigos, em
1896 e 1899, o último dos quais destinado à Armada.
Destes, o Código de Justiça Militar de 1896, mantendo no essencial
os conceitos do anterior, altera a classificação dos crimes, aparecendo
pela primeira vez, a actual designação de "crimes essencialmente
militares e crimes militares" (em vez de crimes militares e meramente
militares); elimina algumas penas, com·o por ex. a de "trabalhos
forçados" e, passa a considerar acessórias, algumas penas principais
como por ex. o "degredo".
Por este Código, os Conselhos de Guerra Permanentes passam a
designar-se por Conselhos de Guerra Territoriais, designação mais
pró xi ma da actual.
No século XX, com a Implantação da República em Portugal em
5 de Outubro de 191 O, é publicado no ano seguinte um Código de
Processo Criminal Militar, o qual cria Tribunais Militares Territoriais
para os julgamentos em 1ª Instância, e o Supremo Tribunal Militar como
última instância.
Este código vem imbuído dos mais nobres ideais humanistas dos
homens da 1ª República:
É restabelecido o conceito de Foro Material.
É instituído o Júri Militar.
São abolidos os Tribunais Extraordinários.
É abolida a Pena de Morte em absoluto.
Em 1925, novo Código de Justiça Militar é publicado, reflectindo
os receios motivados pela instabilidade política de então e procurando
não desarmar o "Poder Militar", por ser o sustentáculo do regime da
época, na ordem interna.
Este código de 1925 era assim, um retrocesso do anterior ( 1911 ).
Repõe a Pena de Morte.
Estabelece uma pena superior à de Presídio Militar a ser cumprida
no Ultramar.
Restabelece os Tribunais Militares Extraordinários.
Volta ao conceito de Foro Pessoal.
Finalmente, na seqüência da Revolução de 25 de Abril de 1974, e
depois da publicação da nova Constituição da Republica Portuguesa em
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1976, é promulgado em 1977, o actual Código de Justiça Militar,
sendo em suma reposta a pureza do espírito que presidiu à concepção do
código de 1911, apesar de se encontrar, presentemente, algo
desactualizado, face à evolução que o Direito Penal e Processual Penal
sofreram, em termos de legislação, desde essa altura.
Em termos históricos, importa ainda salientar que a organização
judiciária militar portuguesa assenta no Sistema Romanista da Europa
Ocidental, desenvolvido a partir das fontes do direito romano, cujas
características assentam na separação das funções de instrução/acusação
e na função do julgamento, sendo este conduzido por órgão colegial com
independência total dos poderes político e militar.

3. ARTICULAÇÃO E FUNCIONAMENTO
Efectuada esta brevíssima síntese histórica da Justiça Militar
Portuguesa, importa agora, analisar como, à luz do Código de Justiça
Militar de 1977, ela funciona e se articula.
O Chefe da Administração da Justiça é em primeiro lugar o
respectivo Comandante Militar, até à introdução do feito em juízo,
através da produção do Libelo acusatório pelo Promotor de Justiça, sob
sua ordem.
Em apoio do comando de cada Região Militar, há um órgão do
Serviço de Polícia Judiciária Militar (SPJM), para a investigação
criminal e a instrução dos processos, sendo estes da titularidade de
um Juiz de Instrução - Magistrado Judicial - e, decorrendo toda a
instrução sob sua exclusiva direcção.
A partir daí, é ao Tribunal Militar que compete o exercício da
justiça. A acção penal passa a desenrolar-se com o Promotor a exercer
funções de Ministério Publico.
Tal como na Lei Geral, há uma repartição da competência
processual, evidenciada numa trilogia de entidades:
A Instrutória - revestida dos atributos de independência e
imparcialidade do Poder Judicial, e essenciais à defesa do argüido (Juiz
de Instrução).
O Ministério Público - representando o Estado na persecução do
interesse punitivo daquele (Promotor de Justiça).
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Os Juízes Julgadores - Constituídos por dois Juízes Militares e
um Juiz Auditor togado
No exercício das suas funções, os Juizes Julgadores, tal como o
Juiz de Instrução, estão unicamente subordinados a critérios de
legalidade estrita, tendo a sua actuação apenas, como limite, a lei e a sua
consciência.
A acusação (Militar) tem sempre subjacente uma Instrução
Preparatória, enquanto que na jurisdição comum, isso só acontece, por
via de regra, em relação a crimes, a que correspondam penas de prisão,
mais elevadas, ou então se requerido, tendo os restantes casos por
suporte, um mero Inquérito Preliminar.
Como na jurisdição comum, também .nos Tribunais Militares é
admitido ao Juiz Auditor (togado), rejeitar a acusação ou reenviar o
processo ao Promotor, para reformulação da acusação.
Também o processo criminal militar tem uma estrutura acusatória,
ficando a Audiência de Julgamento, que decorre com publicidade e
oralidade, subordinada ao Principio do Contraditório.
É, igualmente, patente o primado da Audiência de Julgamento,
sobre a actividade Instrutória. E, embora não exista, devidamente
demarcada, uma fase de instrução contraditória, é facultado ao argüido,
por si ou através do seu defensor, requerer as diligências que entender,
para contrariar os indícios probatórios que lhe são opostos, pelo que,
mesmo em sede Instrutória, estão acautelados os direitos daquele,
nomeadamente no que toca às suas garantias contra acusações infundadas
ou insuficientemente indiciadas.
Tal é, em linhas muito gerais, a articulação e funcionamento do
Direito Penal (Militar) Português.

4. NO FUTURO
Visto o presente, importa agora analisar o eventual futuro próximo.
Em virtude das alterações introduzidas na Constituição da
República Portuguesa em 1997, pela aprovação da quarta revisão
constitucional, foram extintos, constitucionalmente, os tribunais
militares em tempo de paz, os quais funcionarão, apenas, durante a
vigência do estado de guerra, com competência para o julgamento de
crimes de natureza estritamente militar.
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Todavia, nos termos da disposição transitória, constante do art.º
197º da Lei Constitucional n.º 1/97, "... os tribunais militares, aplicando
as disposições vigentes, permanecerão em funções até à data de entrada

em vigor, de legislação que regulamente a composição dos tribunais que
vierem a julgar os crimes de natureza estritamente militares".
Ou seja, esta disposição transitória faz depender a cessação de
funções dos actuais tribunais mi 1itares, da entrada em vigor da lei, que
regulamente a composição dos tribunais que vierem julgar os crimes de
natureza estritamente militares, o que ainda não se verifica.
Decorrer.. 1:1,esentemente estudos no âmbito do Ministério da
Defesa Nacional, para a publicação de legislação que regulamente a
organização dos Tribunais Comuns de Jurisdição Criminal Militar, que
em tempo de paz apreciarão e julgarão crimes estritamente militares, dos
quais por imposição constitucional farão parte em qualquer instância
além de magistrados judiciais, um ou mais juízes militares.
Nos futuros Tribunais Comuns com Jurisdição Criminal Militar,
designadamente: Supremo Tribunal de Justiça, Tribunais da Relação,
Tribunais de 1ª Instância e Tribunais de Instrução Criminal Militar, o
Ministério Público será representado, conforme imposição da revisão
constitucional, por um Magistrado do Ministério Público, o qual terá
como assessor um Oficial das Forças Armadas, em vez do inverso,
conforme presentemente se verifica.
Perante o que precede, ficará para a História, que uma
necessidade sentida em Portugal desde o berço da nacionalidade, mas
especialmente desde 1640, perfeitamente justificada e actual, na maioria
dos países da Europa e do Mundo, é extinta à luz de recentes decisões do
legítimo Poder Político vigente. Por outro lado, ficará para o comum
dos cidadãos, o fim de um Serviço de Justiça (militar), célere,
organizado e com um tratamento mais personalizado dos cidadãos que a
ele se dirigem, comparativamente com os tribunais civis, onde irá ser
integrado, face à crise, em que estes actualmente se encontram, em
Portugal.
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VII. ALGEMAS, ESTREITO LIMITE ENTRE A LEGALIDADE E
O ABUSO.

SÍLVIO FRANÇA DA SILVA, 2º Tenente da
PoUcia Militar do Estado de São Paulo, lotado no
39º Batalhão de Polícia Militar do Interior,
Batalhão "João Ramalho".

SUMÁRIO
I. Introdução. 2. Algema, instrumento essencial na atividade policial. 3.
~nâlise do Decreto que regulamenta o uso de algemas. 4. Adolescentes e
doentes mentais. 5. A lesão produzida em decorrência do uso de algemas

!.INTRODUÇÃO
Os procedimentos na Polícia Militar do Estado de São Paulo estão
direcionados no sentido de que a contenção de uma pessoa mediante o
emprego de algemas somente será admitida em casos excepcionais
justificados pelo policial, cabendo a ele valorar se é oportuno ou não
lançar mão desse meio de força.
Durante uma ação policial, ou mesmo em uma abordagem de
rotina, o Policia] poderá incorrer no crime de abuso de autoridade caso
não observe os cri.térios técnicos e o que está estabelecido na legislação
vigente acerca do uso de algemas, em especial no Decreto Estadual nº
19.903 de 30 de outubro de 1950.
Dispõe o Código de Processo Penal, em seu artigo 284, que não
será permitido o uso de força, salvo a indispensável no caso de
resistência ou tentativa de fuga por parte do preso, condições que
também serão exigidas todas as vezes em que um policial pretender
algemar uma pessoa .
O uso indiscriminado de algemas fere preceitos constitucionais,
uma vez que foi estabelecido no artigo 5º de nossa lei maior que ninguém
será submetido a tratamento degradante e assegura o respeito à
integridade física e moral das pessoas.
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Existe, como podemos observar, farta regulamentação acerca do
assunto. Ainda assim a prática de algemar pessoas em desconformidade
com os preceitos legais estabelecidos é, de certa forma, prática comum
entre nossos policiais. Por que motivo isso acontece? A resposta reside
no fato de que talvez fosse necessário fazer alguns ajustes na legislação
em vigor, adequando-a à realidade atual de nossa sociedade, que clama
por respostas imediatas das autoridades às ações dos marginais. É
importante salientar que o Decreto Estadual nº 19.903 foi redigido há
cinqüenta anos.
A Lei de Execução Penal, em seu artigo 199, estabelece que o uso
de algemas deverá ser disciplinado por decreto federal; porém, até hoje,
nada existe em âmbito nacional acerca da matéria, sendo oportuna a
elaboração de uma regulamentação em nível federal, com as adequações
necessárias à realidade atual de nosso País. A atualização dos
procedimentos legais certamente evitaria os freqüentes abusos cometidos
por alguns profissionais mal orientados e até mesmo por alguns mal
intencionados .

2. ALGEMA, INSTRUMENTO ESSENCIAL NA ATIVIDADE
POLICIAL
O perfil do marginal de hoje é caracterizado pela audácia, aliada à
organização e constante aprimoramento no modo de atuar, onde até
mesmo técnicas de guerrilha e terroristas são empregadas na ação
delituosa, obrigando policiais a utilizarem-se de todos os meios lícitos
que dispuserem para impor limites aos delinqüentes.
Nesse contexto, a algema tornou-se instrumento essencial na
atividade policial, de modo que o empenho da polícia em efetuar uma
prisão de nada valeria se ao final o marginal não fosse devidamente
imobilizado. Demoradas e trabalhosas capturas seriam ameaçadas caso
não existisse um meio eficiente e lícito de conter um meliante
adequadamente.
O emprego de algemas é um meio de utilização de força, que
eventualmente poderá até evitar o uso de uma força maior, como por
exemplo o uso da armas de fogo, fortalecendo o modelo de polícia
comunitária, de defesa da vida e da integridade física e moral, na qual a
Polícia Militar do Estado de São Paulo está inserida.
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Reconhecendo a real necessidade da algema na atividade policial,
já nos idos de 1950, a legislação amparou, ainda que excepcionalmente,
seu uso diante de situações que, de fato, coloquem em risco a integridade
física do policial, entretanto, nos casos de um iminente risco, o ato do
policial poderia ser contestado e considerado abusivo. Portanto, o
respaldo legal aos encarregados de fazer cumprir a lei no exercício de
suas funções, é de certa forma limitado.

3. ANÁLISE DO DECRETO QUE REGULAMENTA O USO DE
ALGEMAS
O Decreto Estadual nº 19.903 de 30 de outubro de 1950 é a lei que
trata especificamente do assunto no Estado de São Paulo e, diferente do
que muitos imaginam, ela impõe certas circunstâncias ao policial para
que proceda ao uso de algemas em uma pessoa sem abusar de sua
autoridade.
O fato de estar em situação de flagrante delito pelo cometimento de
um crime qualquer, não é motivo suficiente para que um indivíduo seja
algemado, segundo o referido decreto. Além de estar em flagrante delito,
deve haver a resistência à prisão ou a tentativa de fuga. Da mesma forma,
a condução de ébrios, viciosos e turbulentos à presença da autoridade
competente, devidamente algemados, somente será admitida caso estes
estejam em extremo estado de exaltação, tornando-se indispensável a
contenção mediante o uso de algemas.
Ao escoltar um indivíduo sentenciado pela justiça, atividade
comum na Polícia Militar, o policial deverá conhecer os antecedentes do
preso, grau de periculosidade, se resistiu ou tentou a fuga no ato de sua
prisão. Caso não esteja enquadrado nessas situações, o uso de algemas
não será autorizado.
Nota-se, portanto, que o ato de algemar alguém esbarra em
condições excepcionais - de resistência à prisão, tentativa de fuga e
agressividade - de modo que, se o policial não observar tais regras, estará
incorrendo no crime de abuso de autoridade.
Para o profissional que executa diariamente a atividade de
policiamento, confrontando-se com marginais ardilosos que, para fugir
da repressão do Estado, utilizam-se de todo artifício possível e
imaginável, resta saber: será que uma pessoa que não resistiu à prisão em
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flagrante, e que ao ser conduzida sem algemas, não atentará contra a
integridade física dos policiais? Como prever que um indivíduo
embriagado ou drogado, aparentemente calmo, não colocará em risco a
vida do policial ao ser conduzido sem algemas ? É razoável exigir que o
policial, ao escoltar um condenado da justiça, obedeça aos critérios da
forma em que estão estabelecidos e coloque em risco sua vida e até
mesmo a do próprio sentenciado e de outras pessoas ? Talvez esses
questionamentos mostrem por que freqüentes "abusos" são cometidos
por alguns policiais; todavia, ao invés do termo "abuso", poderíamos
utilizar o termo "cautela", na medida em que tem como objetivo prevenir
que um mal maior aconteça.

4. ADOLESCENTES E DOENTES MENTAIS
São freqüentes as dúvidas com relação a algemar ou não um
adolescente. A jurisprudência é pacífica no sentido de que se o indivíduo
possui um alto grau de periculosidade e seu porte físico avantajado
coloque em risco a incolumidade física das pessoas, é lícito que ele seja
contido mediante o emprego de algemas.
No rol de casos excepcionais que não estão explicitamente
previstos em lei, gerando dúvidas com relação à licitude do ato de
algemar, estão aqueles em que se têm pessoas mentalmente perturbadas.
Via de regra elas estão agressivas, e, caso a polícia não intervenha poderá
haver um desfecho trágico dependendo das circunstâncias em que o fato
se apresentar. Em algumas localidades existem equipes de saúde
compostas por pessoas tecnicamente preparadas e adequadamente
equipadas para atuarem; entretanto, existem situações em que deverá
haver pronta intervenção policial, por este motivo, e caso não reste outra
alternativa a ser tomada por se tratar de um caso excepcional, é prudente
que se algeme o doente mental, visando dessa forma preservar a
incolumidade física das pessoas .

5. A LESÃO PRODUZIDA EM DECORRÊNCIA DO USO DE
ALGEMAS
A resistência à prisão e a agressividade são condições impostas na
lei para que a algema seja utilizada. É evidente que existe uma grande
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possibilidade de o indivíduo agressivo e que esteja resistindo à prisão
venha a se ferir quando algemado, tendo em vista a fragilidade da
matéria que compõe o corpo humano em atrito com o aço da algema, o
que provavelmente resultará em lesões superficiais no braço . O que não
será tolerado, entretanto, é uma fratura óssea, por exemplo, decorrente do
uso indevido e de técnicas inadequadas, o que será certamente
evidenciado em exame de corpo de delito, culminando com a
responsabilização criminal e administrativa do policial pelo crime de
lesões corporais.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir desta exposição, que tem por objetivo principal mostrar o
estreito limite entre o legal e o abusivo no ato de algemar uma pessoa,
evidencia-se que a utilização desse instrumento tão necessário na
atividade policial somente será admitido em casos realmente
excepcionais previstos em lei; entretanto, observa-se também que
algumas situações não estão claramente definidas, dificultando a atuação
policial e em determinadas ocasiões tornando o ato ilegal e abusivo.
A algema está para o profissional de polícia assim como o bisturi
está para o médico, motivo pelo qual torna-se essencial que o policial
esteja amplamente amparado pela legislação, para que sua integridade
física não esteja em risco. Por outro lado deverá também estar consciente
de que a atuação fora dos padrões técnicos e legais ocasionará seqüelas
físicas e morais irreversíveis à sociedade e à Corporação a que serve.
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VIII. SEQÜESTRO COM REFÉM - "ATIRADOR DE ELITE":- O
MITO E A REALIDADE

NILSON GIRALDI. Coronel da Reserva da Polícia
Militar do Estado de São Paulo (PMESP). Assessor
de Tiro da PMESP. Criador do "Método Giraldi"
de "Tiro Defensivo na Preservação da Vida".
Especialista em Segurança Pública, Tiro, Armas,
Munição, Drogas, Violência, Ocorrências Policiais
Complexas e Seqüestros. Faz parte do Corpo
Docente do Centro de Aperfeiçoamento e Estudos
Superiores (CAES).
Várias
vezes campeão
internacional e nacional de "Tiro Policial", ''Tiro
Olímpico", e "Tiro Prático ".

SUMÁRIO
1. Alguns Aspectos de um Seqüestro com Refém. 2. Qualidades Pessoais
do "Atirador de Elite". 3. Exigências Técnicas - Treinamento - Missões
- Outras Missões do "Atirador de Elite". 4. Arma - Aparelho de
Pontaria - Munição - Óculos e Protetores Auriculares do "Atirador de
Elite". 5. Ciladas a que Estará Sujeito o "Atirador de Elite", Relativas à
Precisão dos Seus Disparos.

1. ALGUNS ASPECTOS DE UM SEQÜESTRO COM REFÉM
"Conter"; "isolar" e "negociar" são os procedimentos básicos da
polícia para tentar solucionar um seqüestro com refém, os quais poderão
ser desdobrados em: "Conter"; "isolar"; "investigar" (levantar detalhes);
"estabelecer a tática de atuação"; "posicionar a tropa"; "negociar"; "ser
paciente"; estar preparada para executar uma ação violenta, seja através de
uma "ação tática especial", seja através do "atirador de elite" (ou de
ambas, em conjunto, ou se complementando), tudo, entrelaçado com um
"perfeito sistema de comunicações" entre todas as partes e o comandante
das operações. Dependendo das circunstâncias, outros terão que ser
adotados.
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Embora todos esses procedimentos estejam claramente definidos,
suas execuções, quase sempre, são complicadíssimas, principalmente a
"ação tática especial" e a atuação do "atirador de elite", isto porque, em
princípio, nada que possa aumentar o perigo ao qual o refém já está sendo
submetido, deverá ser tentado, e, a execução desses procedimentos, quase
sempre, aumentará esse perigo.
A vida e a integridade física do refém precede tudo, embora uma
parte não especializada da polícia e, praticamente, toda a população,
mantenha a cultura de que a detenção ou eliminação do seqüestrador seja
primordial; questão de honra; ficando o refém num segundo plano, quando
deveria ficar, disparadamente, em primeiro.
Normalmente, num seqüestro, existem três interesses em jogo:- O do
seqüestrador; o da polícia; e o do refém; quase sempre, totalmente
antagônicos entre si. O do seqüestrador, que deseja tirar o máximo de
vantagem da situação, em troca da vida do refém. O da polícia, que deseja
libertar o refém, mas concentra também seus esforços na prisão do
seqüestrador (nem poderia ser diferente). O do refém, que não quer saber
nem do seqüestrador nem da polícia; tudo o que deseja é manter a sua vida
e sair do embaraço em que se encontra, pouco se importando com o
destino do seqüestrador ou das conseqüências para a polícia (às vezes, há
exceções e, não raro, por incrível que pareça, ele procura proteger o
seqüestrador; é a chamada "Síndrome de Estocolmo").
Para administrar e tentar equacionar todos esses interesses, terá que
entrar em ação a "Equipe de Gerenciamento de Crises", cuja maior
responsabilidade está afeta ao "negociador".
Infelizmente, o refém tem sido o primeiro a sofrer e ter a sua vida
ameaçada e, não raras vezes, o último a falar, quando fala. Quase nunca é
ouvido. Ser atendido então, nem pensar. Normalmente é transformado
num apêndice do seqüestro, quando deveria ser a peça principal.
Para melhor entender a necessidade de mudança dessa cultura, é
necessário que essa parte leiga da polícia e a população, veja o refém como
se fosse seu próprio filho, e não como algo distante, sobre o qual não tem
interesses. Que seria mais importante para um pai:- Uma ação violenta da
polícia, com a prisão ou eliminação do seqüestrador, com conseqüências
funestas para seu fiJho, ou uma negociação que permitisse até, como
última alternativa, a fuga do seqüestrador, com o filho indo, são e salvo,
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abraçá-lo? O seqüestrador seria pego depois, conforme tem ocorrido; a
vida do filho jamais seria recuperada.
Muitas vezes, a incapacidade de policiais mal preparados para atuar
em seqüestros e a sua precipitação em abreviar seu tempo, tem provocado
vítimas inocentes em todo o mundo.
É preciso inverter essa situação pois, em primeiro lugar, a atuação
em um seqüestro exige policiais altamente especializados e preparados
(não há lugar para improvisações) e, em segundo, uma vez contido e
isolado, o tempo estará do lado da polícia, cujos integrantes poderão ir
sendo substituídos, conforme ele passa, enquanto o seqüestrador (ou
seqüestradores) será sempre o mesmo e, embora tenha a vida do refém nas
mãos, sabe que, se eliminá-lo, perderá seu "salvo conduto". Portanto, a
paciência terá que ser uma das grandes virtudes dos que atuam num
seqüestro.
Iniciado, não tem hora para terminar e, todas as atitudes da polícia
terão que ser direcionadas no sentfdo de garantir a vida e a integridade
física do refém; depois, a prisão do seqüestrador.
Uma vez contido, isolado e iniciadas as negociações, estará com
mais de 90% de possibilidade de uma solução favorável ao refém e à
polícia; é só ela não se precipitar; procurar manter o seqüestrador em
constante estado de vigilância; e não vacilar nas negociações.
De todos os procedimentos básicos da polícia para tentar solucionar
um seqüestro, a "negociação" é o ponto alto, principal, imprescindível a
ser desenvolvido. É a inteligência da polícia contra a do seqüestrador, que
se comporta como verdadeiro ator, cheio de artimanhas, truques, ameaças
e blefes. É um jogo de xadrez, onde a polícia, normalmente, parece
começar e se manter em desvantagem por muito tempo, quando, na
realidade, uma vez iniciada a "negociação", já estará em grande vantagem,
preparando, cuidadosamente e pacientemente, o desfecho final.
Quando bem executada, a "negociação" é a ação mais bonita entre
todas as atividades da polícia; nada a supera; é inteligência pura.
Dar tiros, qualquer um dá; ser violento, qualquer um o é; mas,
aplicar a inteligência, com equilíbrio, paciência, bom senso, sabedoria,
lógica, para vencer, com plena garantia da integridade física do refém, e
prisão do seqüestrador, é difícil e para poucos.
Por sua vez, o comandante das operações terá que estar atento. Se
não houver um perfeito sistema de comunicações entre ele e seus
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subordinados, com orientações, ordens pe1feitas e claras, tudo poderá se
transformar numa catástrofe.
Dependendo do vulto, da divulgação, da demora e do transtorno que
possa estar causando à população, incluindo familiares das partes
envolvidas, o comandante poderá sofrer fortes pressões, de todas as partes,
para apressar a solução do seqüestro, ou mudar a forma como a está
conduzindo. Terá que estar preparado para esse fato e não se deixar
envolver. Ajudas externas, lógicas, serão bem vindas e deverão ser
analisadas; pressão, para uma solução tempestiva, não.
A Polícia Militar do Estado de São Paulo conta com grandes
especialistas na área, entre os quais, o Maj PM Wanderley Mascarenhas de
Souza (autor de vários livros); o Cap PM Diógenes Viegas Dalle Lucca; e
outros, e, com grupos de "ação tática especial" altamente capacitados para
atuar em seqüestros, estando à altura dos melhores do mundo. O "GATE",
por exemplo, tem reconhecimento internacional, e é modelo para muitas
instituições policiais. Ocorre que, muitas vezes, esses grupos, por várias
razões, não conseguem atuar no seqüestro desde o início, advindo daí,
possibilidades de erros graves por parte de quem os antecede.
Para evitar que isso ocorra, há necessidade de toda a tropa ser
adestrada para uma atuação básica num seqüestro, enquanto os
"especialistas" não chegam, cujos principais procedimentos seriam:- Em
princípio, "não atirar" (nessas ocasiões, não se deve atirar no seqüestrador
se ele estiver mantendo o refém como escudo; mas, se deverá estar
preparado para fazê-lo, caso o refém escape ou seja solto e o seqüestrador
passe a atentar contra a vida de alguém); "conter o seqüestro"; "isolá-lo";
"procurar manter as partes calmas"; "solicitar apoio". Tentativas de
negociação, antes da chegada da "Equipe de Gerenciamento de Crises", só
se forem extremamente favoráveis.
Embora a "negociação" seja o mais importante procedimento da
polícia num seqüestro, é no "atirador de elite" que o leigo, incluindo
muitos policiais, deposita toda sua confiança e esperança de solução,
considerando sua atuação como o principal procedimento a ser executado.
Para o leigo, basta dar um tiro no seqüestrador, e pronto, tudo estará
solucionado de forma simples, direta, rápida, dentro da lei, sem expor
ninguém, e ao gosto de quase todos.
Ocorre que, embora tal atitude esteja amparada pela legítima defesa,
é de altíssimo risco; por isso, enquanto houver possibilidades para uma
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solução negociada, por mais difícil que pareça, o "atirador de elite" (e o
grupo de "ações táticas especiais") não entrará em ação.
O "atirador de elite" exerce grande fascínio na imprensa e no povo,
que vêem nele, uma figura mística; um herói cinematográfico; infalível;
sempre pronto para derrotar o mal e restabelecer a ordem.
No entanto, ninguém tem feito mais estragos em seqüestros do que
os "atiradores de elite". Suas atuações tem sido o ponto fraco de todas as
polícias anti-seqüestro do mundo.
Embora suas atuações pareçam simples e claras, afinal, é só mirar e
atirar, sem sequer se expor, na realidade, são difíceis, complexas, quase
impossíveis de serem exercidas em toda a sua plenitude e, quando existe
mais de um seqüestrador, se tornam mais difíceis ainda (inclusive para o
grupo de "ações táticas especiais"). Por isso, o "atirador de elite" costuma
ser a figura mais polêmica, criticada e interpelada em muitos seqüestros,
mesmo que não entre em ação.
Ele atua numa área cinzenta, pouco conhecida e explorada nas
instruções, nos manuais e nos livros especializados. Dos procedimentos
previstos para a atuação da polícia num seqüestro, por incrível que pareça,
é o mais difícil de ser preparado e executado com sucesso, não admitindo
qualquer erro; o "atirador de elite" tem que ser infalível.
Instrutor ou técnico para "atirador de elite" é coisa rara no mundo.
Seleciona-se e prepara-se policiais, até com certa facilidade, para qualquer
um dos outros procedimentos básicos; para "atirador de elite", não.
"Descobre-se" poucos policiais com potencial para a função e, uma vez
"descobertos", necessitarão de um instrutor (ou técnico) altamente
competente para prepará-los; por si só, ou nas mãos de leigos, por mais
que o façam, não chegarão a lugar algum. Entre 30 mil policiais, talvez dez
deles tenham condições de ser preparados para essa função.
Para entender melhor estas colocações, vamos relembrar alguns
seqüestros recentes e as conseqüências da atuação ou não do "atirador de
elite".
Seqüestro de Adriana Caringe:- Seqüestro contido, isolado,
negociações difíceis. O "atirador de elite", com um só tiro, atinge o
seqüestrador e a refém (naturalmente que sua intenção era atingir apenas o
seqüestrador). Revolta da família; revolta da população. Porque atirou?
Seqüestrador Pareja, na Bahia: - Com a refém sob a mira de sua
arma de fogo, mesmo cercado, mas, diante das circunstâncias, a polícia
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facilita sua fuga. A refém foi solta e nada sofreu. A polícia foi criticada
porque não atirou. Posteriormente, prendeu o seqüestrador.
Seqüestro no Canteiro de Obras, em São Paulo:- Seqüestro contido e
isolado. A polícia não tem paciência e resolve atirar. Dois trabalhadores
morrem. Reação da população:- Porque atiraram?
Seqüestro não contido, em via pública no interior de São Paulo: - O
seqüestrador tenta escapar, levando o refém. A po1ícia atira; acerta o
refém, que morre. O seqüestrador sai ileso. A polícia é criticada: - Porque
atirou?
Seqüestro no ônibus 174, no Rio de Janeiro:- O seqüestrador desce
do ônibus mantendo a refém sob a mira de sua arma de fogo. Um policial
avança e, com a arma quase encostada na cabeça do seqüestrador, dispara.
Erra o alvo, acertando o rosto da refém. O seqüestrador reage, efetuando
três disparos contra a refém, dois dos quais, fatais. Ela morre, ele não fica
sequer ferido. A população que assistia a ocorrência, pensando, num
primeiro momento, que o "atirador de elite" acertara o seqüestrador,
libertando a refém, invade o local, dando vivas a ele. Logo em seguida,
descobrindo que quem morrera fora a refém, faz a pergunta:- Porque
atirou? Porque não atirou antes, quando o seqüestrador estava dentro do
ônibus?
Seqüestro no Centro de São Paulo:- Conhecido capitão da Polícia
Militar do Estado de São Paulo, especialista em tiro, de repente, se viu
atuando num seqüestro. Teve a cabeça do seqüestrador ao seu alcance.
Não atirou, com medo de que o seqüestrador, dentro de um possível
espasmo, disparasse, e fizesse vítimas. No final, mesmo com tudo
terminando bem, sem feridos, (seqüestrador preso), a população que
assistiu o seqüestro, não se conformava:- Devia ter atirado.
Seqüestro na Rússia: Seqüestro contido, isolado, negociações em
andamento. Na sua ação, a polícia provoca a morte do próprio comandante
das operações que, momentos antes, havia trocado de lugar com o refém
(um policial jamais troca de lugar com um refém, muito menos o
comandante). População russa perplexa:- Porque atiraram?
Seqüestro nos Estados Unidos:- Final de julho de 2000. Seqüestro de
uma moça; contido, isolado, negociações em andamento. O "atirador de
elite" da "SWAT" atira; mata a refém. Terminado o seqüestro, a polícia
acusa o seqüestrador (que se suicidara) de tê-lo feito. Posteriormente,
diante das provas técnicas, confirmando que fora o "atirador de elite" dela,
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"SWAT", quem matara a refém, assume, e pede desculpas. População
americana indignada:- Porque atirou?
São centenas de exemplos semelhantes em todo o mundo.
Afinal, atira ou não atira? Quando atira, há críticas; quando não atira,
também. Que fazer?
Em todos os seqüestros, lá estão eles, sempre exaltaqos pela
imprensa, e esperança de solução rápida para os leigos; os "atiradores de
elite". Para que?
Para, se necessário, atirar. Mas, quando é necessário? No momento
em que for necessário. Pronto, está formado o círculo vicioso; entrou-se no
campo cinzento, complicado, complexo, duvidoso para uma boa pa11e da
própria polícia, mas não para profissionais qualificados.
Algumas vezes, por mais capacidade que tenha a polícia, a
"negociação" não se desenvolve, podendo falhar. Isso poderá ocorrer no
caso de seqüestradores loucos; terroristas; drogados; fanáticos; psicopatas;
etc., que poderão dar início à mutilação ou eliminação dos reféns. A
polícia não terá outra saída que não seja a atuação do "atirador de elite" ou
do grupo de "ação tática especial", ou de ambos, mesmo com previsão de
resultados duvidosos. Será a única saída para tentar preservar a vida e a
integridade física dos reféns que ainda não foram atingidos. Não se trata,
portanto, de aumentar o perigo a que os reféns já estão sendo submetidos
mas, o único meio para tentar diminuir ou eliminar esse perigo.
A ordem para a entrada em ação do "atirador de elite" partirá do
comandante das operações (por via oral, sinal ou rádio), mas não o
momento exato de sua execução; este momento fica sob a
responsabilidade do "atirador de elite". Somente ele terá condições de
saber quando as miras estarão enquadradas; o seqüestrador em posição
favorável; e o instante exato em que estará pronto para acionar o gatilho. O
"agora" ou "já" é seu, e não do comandante. E, se não estiver muito bem
preparado, poderá sofrer totais alterações físicas e psíquicas que
prejudicarão, totalmente, sua atuação.
Um seqüestro exigirá, no mínimo, a atuação simultânea de dois
"atiradores de elite", estrategicamente colocados, ligados por um perfeito
sistema de comunicações entre si e o comandante das operações. Nada
impede que sejam mais de dois. Terão que ser substituídos a cada 90
minutos, face os desgastes físicos e psíquicos que acarreta a função.
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Dependendo das circunstâncias, dos objetivos, das finalidades táticas
e psicológicas, a posição do "atirador de elite", em relação ao
seqüestrador, será ostensiva ou oculta.

2. QUALIDADES PESSOAIS DO "ATIRADOR DE ELITE"
Em princípio, o candidato a "atirador de elite" terá que ser
inteligente, equilibrado, dócil, disciplinado, com grande capacidade de
concentração e gostar da função.
Não há uma compleição física especial; apenas que seja normal,
mas, se exigirá dele muita saúde física e mental, estando incluídos aí, visão
e audição perfeitas; grande destreza; condições para desenvolver
capacidade intuitiva rápida; também de análise, raciocínio e soluções.
Além das condições físicas, precisará demonstrar, através de
rigorosos exames psicotécnicos, que tem condições psíquicas para ser um
"atirador de elite".
A "descoberta" de um possível "atirador de elite" terá início nos
cursos de formação, e se prolongará por toda a vida ativa do policial.
O policial predestinado a essa função, desce cedo, demonstrará uma
certa capacidade para isso, não significando, no entanto que,
posteriormente, mesmo com exaustivos treinamentos, terá condições de
exercê-la. Conforme foi afirmado, num universo de 30 mi] policiais, talvez
se consiga preparar apenas dez deles para ela.
Normalmente atingirá o ápice de sua capacidade após uns dez anos
de intensivos treinamentos e participações em competições de alto nível.
Uma vez no ápice que, raramente, se dará antes dos 30 anos de idade,
permanecerá nessa situação por mais 20 ou 25 anos, desde que continue se
esmerando para mantê-lo. Não é função para jovens.
Entre outras coisas, a capacidade de um "atirador de elite" estará
intimamente relacionada à sua inteligência, não significando, no entanto,
que qualquer pessoa inteligente tenha condições de ser transformado num
"atirador de elite".
Além da parte técnica, o "atirador de elite" terá que ser preparado
também na parte física e psíquica. "Atiradores de elite" que se mostraram
magníficos em treinamentos, foram uma decepção na hora da ação
verdadeira, visto sua incapacidade para manter o equilíbrio emocional e
físico nos momentos de grande tensão.
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A participação em competições de tiro de alto nível, nas quais
também serão exigidos grande controle emocional e físico, mostrará este
lado fraco do "atirador de elite", antes de participar de uma ação
v~rdadeira, onde poderá colocar em risco a sua vida, a vida de pessoas
inocentes e a imagem de sua Corporação.
O equilíbrio emocional poderá ser aperfeiçoado através dos
treinamentos práticos propriamente ditos; participação em competições de
tiro de alto nível (onde as condições físicas e psíquicas também ficam
alteradas, obrigando o "atirador de elite" a aprender a administrá-las) e,
através de exercícios psíquicos específicos de vários tipos, como a "yoga",
"auto-hipnose", "exercícios de relaxamento", etc., sendo o "Treinamento
Autógeno" e o "Controle Imediato das Tensões Através da Respiração" os
ideais, pois o capacitarão a controlar suas emoções e o funcionamento de
alguns órgãos internos, entre os quais o coração e os pulmões podendo,
assim, manter um batimento cardíaco tranqüilo (uma das condições
essenciais para um "atirador de elite") e uma respiração compassada,
calma, longa, profunda, regular e uniforme, extraordinariamente
necessários ao seu equilíbrio e pleno autodomínio quando no auge de sua
atuação.
O "Treinamento Autógeno" e o "Controle Imediato das Tensões
Através da Respiração", imprescindíveis à preparação do "atirador de
elite" para a sua função, deverão ser por ele praticados, intensamente,
várias vezes por dia.
Como exercícios físicos são indicados os aeróbicos e, entre eles, a
"caminhada" é o ideal; naturalmente, de acordo com os padrões
estabelecidos pelos especialistas e dentro das necessidades do momento.
O "atirador de elite" terá que possuir capacidade para, se necessário,
permanecer por até 90 minutos imóvel (mesmo em posição
desconfortável) acompanhando, pelo telescópio de sua arma, e com um
enquadramento de miras aproximado, todos os movimentos de um
seqüestrador (naturalmente, se estiver à vista) ou uma área de perigo,
controlando seus próprios batimentos cardíacos, respiração, emoção e com
total ausência de tremores.
Deverá possuir capacidade para ficar, durante o auge de sua atuação,
sem respirar e sem piscar por até 90 segundos, com total concentração nos
seus objetivos (a respiração movimentará seu corpo, prejudicando o
enquadramento perfeito, e o piscar poderá ser prejudicial a essa
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concentração). Capacidade para calcular distâncias; claridade; graus de
declive ou aclive a partir do local onde se encontra até o seqüestrador;
velocidade, intensidade e direção do vento.
Absoluto controle sobre a sede; fome; frio; chuva; necessidades
fisiológicas; possíveis coceiras ou comichões pelo corpo; tosse; espirro;
contrações musculares; etc.
Confiança absoluta na sua capacidade.
Terá que estar bem com a vida. Família bem estruturada. Bom
relacionamento com pais, filhos e esposa. Bons amigos. Hábitos saudáveis.
Vida financeira equilibrada. Elevada auto estima. Amar e ser amado.
Audaz, mas comedido. Satisfação em ser "atirador de elite".
Sua alimentação terá que ser a mais equilibrada possível, dentro dos
padrões estabelecidos por nutricionistas, não só para as suas necessidades
corpóreas, como para o seu bem estar. Nada que lhe possa causar mal,
deverá ser ingerido. Deverá estar sempre pronto e em condições de atuar.
Vícios prejudiciais, como fumo, álcool, drogas, determinados
medicamentos, etc., estarão totalmente proibidos para o "atirador de elite".
Haverá necessidade de constantes exames físicos, psíquicos e
avaliações com psicólogos e psiquiatras (no mínimo uma vez por ano, ou
quando for necessário), para saber das suas condições reais e atuais para
exercer a função.
Deverá ter acesso a bons livros e revistas. Participar de
divertimentos, passeios, etc, que lhe produzam bem estar e relaxamento, e
outras atividades que, direta ou indiretamente, poderão favorecer o bom
desempenho de sua missão.
Um "atirador de elite" deverá estar preparado e ter liberdade de
comunicar ao seu comandante, quando não estiver em condições de
exercer a função.

3. EXIGÊNCIAS TÉCNICAS - TREINAMENTO - MISSÕES OUTRAS MISSÕES DO "ATIRADOR DE ELITE"
O "atirador de elite" terá que possuir absoluta confiança e intimidade
com a arma, os equipamentos e a munição que usa. Isso somente será
obtido através de intensivos treinamentos (com ou sem disparos) e contato
diário com os mesmos. É como se fossem uma extensão do seu próprio
corpo.
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Todos terão que ser do seu uso exclusivo; ninguém mais os tocará.
Necessitarão estar sempre preparados para uso. Numa emergência, é pegalos e partir para a missão, sem quaisquer outras preocupações que não seja
a ação propriamente dita.
Deverá usar roupa especial, grossa (com recheios suaves) para
amortecer os seus batimentos cardíacos, pequenas oscilações e melhor
imobilizar a arma. Toda essa roupa, incluindo calçados e equipamentos,
deverá ser a mais confortável possível, donde se conclui que o uniforme do
"atirador de elite" será diferente do dos demais membros da equipe.
Esse uniforme, e equipamentos, deverão deixar o diafragma, o tórax
e o abdome do "atirador de elite" totalmente livres (sem pressão), a fim de
facilitar sua respiração profunda, pausada, cadenciada e recuperadora,
principalmente nos momentos de maior tensão.
Os treinamentos terão que ser executados em situações imitativas da
realidade (simulações), com utilização de tudo aquilo que será empregado
numa ação verdadeira (mesma arma, munição, materiais, etc.). Não deverá
treinar de um jeito e atuar de outro.
Treinará em conjunto com outros "atiradores de elite", como se
estivessem participando de uma só ocorrência.
Deverá preparar-se com esmero para, ao chegar ao local da
ocorrência, localizar, com os demais companheiros (também "atiradores de
elite") e o comandante das operações, seu ponto de atuação, com a maior
rapidez possível.
Caso observe que esse ponto não é confiável, seja porque foi
escolhido erradamente, seja porque o seqüestrador mudou de local,
mediante autorização, se mudará para outro.
Comunicará, via rádio, ao comandante das operações, todas as suas
condições de atuação, visibilidade, etc, ficando atento às suas
determinações e orientações.
Seu treinamento de chegada e escolha de posições, não deverá ficar
circunscrito ao ambiente do estande de tiro mas, e, principalmente, fora
dele. Motivo:- Esse treinamento deverá estar o mais próximo possível da
realidade e, a realidade diz que um seqüestro, no interior de um estande de
tiro, onde já "decorou" as posições, é improvável.
Precisará estar preparado e em condições de receber e transmitir
mensagens, pelo rádio, com o menor barulho e movimentação possíveis,
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sem perder o contato visual com o seqüestrador, ou com a área onde se
encontra, caso não esteja á vista.
Os alvos dos treinamentos deverão representar figuras humanas
verdadeiras (do seqüestrador e do refém), em tamanho natural e em cores,
como se fossem grandes fotos (tipo cartaz de cinema), nas mais diferentes
posições e situações, inclusive, se mexendo e mudando de posições.
A utilização de bonecos do tamanho de seres humanos, vestidos, etc.
(devidamente caracterizados) é o que existe de melhor como alvos
representativos de seqüestradores, reféns, etc.
Os alvos não deverão possuir ponto artificial de referência para
facilitar o enquadramento das miras; seqüestrador não tem esses pontos.
Terá que treinar tiros em todas as distâncias e situações. Tiros na
horizontal. Tiros em aclive. Tiros em declive. Tiros com mais luz; tiros
com menos luz. Tiros com o sol nas mais diferentes posições e brilho.
Tiros com pouca luminosidade. Tiros através de janelas, portas, frestas.
Tiros através dos mais variados tipos de vidros. Tiros para o interior e o
exterior de edifícios. Tiros em pé, ajoelhado, deitado, etc. (a posição mais
indicada é a deitada; em pé, a pior), com utilização de todos os
equipamentos, inclusive o tripé de sua arma.
Treinará, com tiros reais, no mínimo duas vezes por semana.
Não será a quantidade de tiros que irá preparar um "atirador de elite"
e sim, a qualidade com que serão efetuados. É melhor três tiros com
qualidade, que cinqüenta sem ela.
Praticará, durante os treinamentos, os exercícios de controle das
tensões aprendidas no "Treinamento Autógeno" e no "Controle Imediato
das Tensões Através da Respiração".
Deverá possuir uma caderneta onde todos os detalhes e lembranças
serão anotados. Essa caderneta o acompanhará em todas as missões, para
uma possível consulta, se necessário.
O "atirador de elite" terá que possuir absoluta confiança para
"clicar" (regular) as miras do aparelho de pontaria de sua arma para as
necessidades do momento pois, às vezes, em seu último treinamento,
deixou esse aparelho regulado para um disparo a 30 metros; na horizontal;
com claridade normal; sol a pino (12:00hs); ventos fracos; e, ao chegar ao
local da ação, calcula a distância do alvo em 60 metros; em aclive de mais
ou menos 25º; pouca luz; sol à retaguarda ( 16:00hs ); ventos fortes
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transversais; portanto, uma situação totalmente diferente daquela do último
treinamento.
A regulagem do aparelho de pontaria desse último treinamento
(qualquer que seja o tipo utilizado) não servirá para a ação atual.
Uma das maiores virtudes de um "atirador de elite" é saber "clicar"
(regular), com eficiência e segurança, o aparelho de pontaria de sua arma
para uma nova situação e, mesmo após essa regulagem, saber adaptá-la às
novas circunstâncias de alteração de luz; vento; aclive ou declive;
mudanças de posições do seqüestrador; etc., conforme o tempo for
passando.
Essa operação é terrivelmente difícil dentro de um momento de
"stress" que não seja bem administrado pelo "atirador de elite"; um ligeiro
descuido ou desconcentração, e essa nova regulagem levará o impacto para
mais longe ainda do que, originariamente, já iria levar.
Se tiver que atirar contra um seqüestrador, o "atirador de elite", de
preferência, terá que acertá-lo de frente, entre os olhos e o septo nasal, a
fim de atingir o bulbo raquiano (e outros pontos fatais do cérebro), que o
imobilizará, imediatamente, sem qualquer possibilidade de reação (o bulbo
raquiano também poderá ser atingido estando a cabeça do seqüestrador em
outra posição mas, será muito mais difícil).
Muitas vezes, mesmo atingido nessa área, ou próximo dela, mas não
no bulbo raquiano (em virtude do impacto fora de ângulo; desvio do
projétil provocado pelo osso do crânio; etc), poderá até ocorrer a
imobilização mas, em virtude de um possível espasmo (contração súbita e
involuntária dos músculos), o seqüestrador ainda poderá acionar o gatilho
de sua arma, a qual, se estiver apontada para o refém, poderá leva-lo à
morte e, mesmo que não esteja, ainda assim, o perigo existirá pois, ao cair,
poderá movimentá-la e dispará-la na direção do refém ou pessoas
inocentes.
O "atirador de elite" terá que treinar muito para adquirir a
capacidade de efetuar um tiro perfeito, no momento em que o seqüestrador
estiver com a cabeça parada, na vertical, de frente para ele (ou em outra
posição favorável que facilite o acerto no bulbo raquiano) e não estiver
apontando sua arma para o refém, ou em condições de atingir inocentes,
caso sofra um espasmo.
Este procedimento é dificílimo pois, as miras estando enquadradas
haverá grandes dificuldades de, ao mesmo tempo, observar também a sua
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arma, que poderá até nem estar dentro do foco do telescópio, onde se
encontra o aparelho de pontaria.
Terá que ter condições de "fechar" o enquadramento das miras, com
perfeição, e acionar o gatilho, sem provocar qualquer oscilação na arma,
em até 3 segundos, dentro dos quais, terá que ter a posição correta da arma
do seqüestrador e do refém, donde se conclui que o seqüestrador terá que
permanecer imóvel, em posição de receber o impacto, por um mínimo de 3
segundos. Perdida a oportunidade, aguarda-se a próxima.
As conseqüências de uma possível transfixação do projétil também
terão que ser consideradas nesse momento.
Portanto, além de enquadrar o aparelho de pontaria no ponto correto
do seqüestrador, tendo este que estar em posição favorável, o "atirador de
elite" ainda terá que observar, com segurança, todos esses detalhes, que
poderão se alterar em décimos de segundo antes de acionar o gatilho. Caso
não o faça, as possibilidades de um grave acidente serão enormes.
Bem treinado, deverá ter condições de acionar o gatilho de sua arma
entre uma "batida" e outra do coração, evitando, assim, que a pulsação
faça oscilar certas partes do seu corpo e, consequentemente, a arma, no
momento do disparo.
Acertos em outras partes do corpo, inclusive no coração, não serão
suficientes para "desligar", de imediato, os comandos do cérebro para
outras áreas, principalmente para a mão que empunha a arma.
Estes são alguns dos motivos pelos quais a ação de um "atirador de
elite" é a mais difícil de ser executada com sucesso, entre todos os
procedimentos básicos da polícia, relacionados a um seqüestro.
Numa ação verdadeira, o "atirador de elite" não poderá permanecer
por mais de 90 minutos em expectativa; terá que ser substituído, embora
nos treinamentos deva fazê-lo por várias horas seguidas, já que o desgaste
físico e psíquico serão muito menores.
Um "atirador de elite" terá que possuir as qualidades técnicas de um
"campeão olímpico ou mundial" de tiro com arma longa, precisão a 50
metros; somadas às do "franco atirador" de um exército profissional; de
um "exímio caçador" de longa distância, que nunca tenha errado um tiro;
somadas a outras qualidades imprescindíveis à sua atuação, e que não são
deles exigidas.
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Terá que estar preparado para o fato de que poderá permanecer trinta
anos treinando, sem nunca necessitar efetuar um só tiro em seqüestros ou
ações similares; mas, se tiver que fazê-lo, terá que ser infalível.
Esta é uma das razões pelas quais sua constante participação em
competições de tiro de alto nível, mesmo que seja com arma e munição
diferentes da que usa em serviço (o importante é que seja "tiro de
precisão"), é extremamente útil e necessário; elas o manterão em constante
estado de alerta, aperfeiçoamento e motivação.
OUTRAS MISSÕES DO "ATIRADOR DE
ELITE":- O "atirador de elite" não deverá
ser preparado apenas para fazer cessar, com
um tiro, a ação agressora e covarde do
seqüestrador contra a vida de sua vítima, mas
também, para acertar outros tipos de alvos, os
quais, uma vez atingidos, poderão facilitar a
solução do seqüestro ou de outros tipos de
ocorrências.

O acerto e desativação de uma lâmpada; uma caixa de luz; um
registro; uma fechadura; uma dobradiça; um pneu; etc., por exemplo,
poderá ser extremamente útil nessa solução.
Poderá ter a missão de efetuar um disparo contra algum dispositivo
do local do seqüestro, tirando-o de funcionamento, a fim de que uma "ação
tática especial" se desenvolva com maior rapidez e segurança.
Dessa forma não deverá treinar apenas sobre alvos representativos
de figuras humanas, mas também, de determinadas peças materiais, de
tamanho, formato e cores diferentes, colocadas nas mais variadas posições
e situações.
Possivelmente, terá que usar, para essa finalidade, munição (e até
armas) diferente da que usaria para atingir o seqüestrador, assim como,
uma regulagem do aparelho de pontaria modificada, pois, quando se muda
o tipo e a potência da munição, muda também o ponto de acerto no alvo.
A presença do "atirador de elite" num seqüestro também é
preventiva e estratégica; uma função psicológica de pressão e força sobre o
seqüestrador que, ao sabê-lo, estará sempre preocupado com ela e com a
possibi1idade de receber um tiro, funcionando assim, como elemento
inibidor de uma ação mais violenta de sua parte.
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Atuará, ainda, como observador, pois, normalmente, estará num
ponto privilegiado, com facilidades para acompanhar o desenvolvimento
do seqüestro. Suas informações serão extremamente úteis ao comandante
das operações.

4. ARMA-APARELHO DE PONTARIA- MUNIÇÃO - ÓCULOS
E PROTETORES AURICULARES DO "ATIRADOR DE ELITE"
Não se admite erro do "atirador de elite"; é o profissional de um só
tiro, com necessidade de 100% de eficiência.
Para tamanha responsabilidade, é necessário que seja colocado nas
suas mãos a melhor e mais bem preparada arma disponível no mercado
internacional. Cano longo, pesado, grosso (para dar equilíbrio e precisão
ao tiro); normalmente uma arma de repetição, com ferrolho de
trancamento (para total aproveitamento dos gases, e assim, dar maior
estabilidade ao projétil), ou outro tipo de funcionamento, desde que os
gases só escapem pelo interior de seu cano, empurrando o projétil
uniformemente, sem perda de pressão.
Terá que possuir precisão absoluta até os 100 metros, cujos
impactos, no alvo, nessa distância, não poderão exceder um diâmetro de 3
centímetros.
Que se adapte perfeitamente à compleição física do seu usuário,
portanto, uma arma preparada para um "atirador de elite" específico,
individual, de posse e uso exclusivo dele.
Gatilho com pouco peso (em torno de 500 gramas), com sua tecla
adaptada para uma perfeita sintonia e sensibilidade com o dedo acionante
do "atirador de elite".
Fosca. Áspera. Sem qualquer ponto de brilho, mesmo sob luz. Sem
manchas de óleo; de fácil manutenção e conservação.
De peso equilibrado. Com possibilidade de se colocar contrapesos,
de acordo com as necessidades para melhorar, ainda mais, esse equilíbrio;
o gosto e a força do usuário.
Que possua calibre e condições para usar munição com "poder de
parada", e que, de preferência, não transfixe o alvo.
Que possa ser transportada com facilidade e usada em todas 1s
posições.
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Com os complementos necessários, incluindo tripé regulável, para
uma perfeita utilização.
O "atirador de elite", obrigatoriamente, terá uma segunda arma, esta,
de porte, para a sua defesa. Será uma pistola semi-automática .40, com
munição "EXPO" (expansiva ponta oca), que possua "poder de parada" e
não transfixe o alvo, ou outra, com as mesmas características e qualidades.
Essa pistola deverá estar sempre carregada, pronta para ser usada,
com dois carregadores sobressalentes, municiados.
Excepcionalmente, poderá ser utilizada contra o seqüestrador, se
houver possibilidade de uma aproximação disfarçada até junto dele, a fim
de, com um movimento rapidíssimo, efetuar-lhe um disparo seguro, a
curtíssima distância (não mais de 20 centímetros).
Poderá ser utilizada também contra o seqüestrador a uma distância
maior (não mais de 4 metros), desde que ele esteja parado; em posição
favorável; não perceba o "atirador de elite"; e exista tempo para um
perfeito enquadramento da mira e acionamento do gatilho, sem
possibilidades de erro.
Naturalmente, que essas ações só poderão ocorrer em situações
excepcionais, quando não houver "negociações" e for a única saída para
tentar manter a vida do refém (ou reféns), conforme já foi esclarecido
anteriormente.
APARELHO DE PONTARIA:- Como a arma,
deverá ser o melhor possível. De nada
adiantará uma magnífica arma, com um
aparelho de pontaria não confiável.

Os de mira mecânica, mesmo fechados, não servem. Os de mira
"laser", também não, embora possam ser ótimos para outras finalidades.
Miras "opto eletrônicas" poderão ser usadas, mas, não apresentam
um desempenho perfeito e seguro, embora sejam magníficas para disparos
rápidos a curta distância, sem necessidade de muita precisão.
Os mais indicados são os de mira telescópica, com regulagem
micrométrica, que apresentam os mais diversos tipos de desenhos para a
superposição e o perfeito enquadramento.
Deverá haver facilidades para adaptação na arma, de tal forma, que
não se solte, oscile, apresente variações ou se desregule durante os
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disparos. Qualquer dessas alterações, por mais insignificante que seJa,
alterará o resultado final do disparo.
Deverá possuir filtro regulável de luz. Nos treinamentos o usuário
selecionará a graduação de luz que melhor lhe convém.
A abertura do foco deverá ser regulável, já que, conforme a distância
do alvo a ser atingido, ele exigirá aberturas diferenciadas. Muito cuidado
deverá ser observado com a mudança dessa abertura, pois poderá provocar
variação no acerto, em virtude de uma maior ou menor quantidade de luz
entrando pela frente ou por trás das lentes.
Deverá ser de fácil manutenção e conservação.
As melhores miras telescópicas são as importadas. Há uma
infinidade de marcas, modelos e procedências. Caberá ao "atirador de
elite" selecionar a que melhor lhe convém, pois, o que é ideal para um,
poderá não sê-lo para outro.
MUNIÇÃO:- Também aqui, a melhor munição
terá que ser colocada à disposição do
"atirador de elite", inclusive, para os seus
treinamentos (terá que treinar e participar da
ação verdadeira com a mesma munição). De
nada adiantará uma magnífica arma; um
magnífico aparelho de pontaria; e uma
munição de qualidade duvidosa.

Essa munição deverá possuir absoluto "poder de parada", isto é, toda
a energia do projétil, que precisará ter um "fator" acima de 180, terá que
ser transferida para o alvo em milésimos de segundo, a fim de provocarlhe um "choque" que o colocará, de imediato, fora de ação, sem qualquer
possibilidade de reação.
Para que isso ocorra, o projétil não poderá "caminhar" pelo interior
do alvo, pois aí, lhe transferiria a energia "muito lentamente", não
provocando o "choque" necessário (mesmo deixando toda a energia nele).
Para que o "choque" seja perfeito, o projétil tem que penetrar e ter uma
parada brusca, espalhando sua energia para todas as direções; uma espécie
de "explosão de energia".
Em princípio, o projétil não poderá transfixar o alvo pois, se isso
ocorrer, além de não transferir toda a sua energia para ele (poderá até
destruir o bulbo raquiano, impedindo qualquer reação do agressor). a
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continuidade de sua trajetória poderá atingir pessoas inocentes mais à
frente.
Várias indústrias do mundo tem idealizado e aperfeiçoado, cada vez
mais, esse tipo de munição. A Bélgica, por exemplo, acaba de desenvolver
e colocar no mercado a revolucionária munição 5.7, que poderá ser
utilizada para essa finalidade.
A própria indústria bélica brasileira, em breve, colocará no mercado
a carabina" .40 S&W", cuja munição tem altíssimo poder de parada e um
mínimo de possibilidades de transfixação.
O "atirador de elite" deverá usar, na sua ação verdadeira, o mesmo
tipo e lote de munição com o qual regulou as miras de sua arma e executou
o último treinamento.
A estocagem da munição deverá obedecer princípios altamente
técnicos para evitar que se deteriore, necessitando ser obedecido,
fielmente, seu prazo de validade.
ÓCULOS E PROTETORES AURICULARES:0 "atirador de elite" necessitará ter, em seus
equipamentos, pelo menos dois óculos
especiais para tiro com cores de lentes
diferentes; um, para ser usado quando houver
muita claridade, outro, para quando houver
pouca claridade.

Conjugados com o filtro de luz da mira telescópica, evitarão a
influência negativa de raios solares nocivos, assim como uma iluminação
artificial, também nociva, sobre a vista e, consequentemente, na perfeição
do enquadramento das miras e, portanto, no resultado final do disparo.
O comércio internacional apresenta ótimas opções desses óculos,
cuja escolha ficará a critério do "atirador de elite".
Protetores auriculares são importantíssimos e obrigatórios quando
dos treinamentos mas, desnecessários quando de uma ação verdadeira,
ocasião em que o "atirador de elite" terá que estar atento a todos os
barulhos e comunicações e, se entrar em ação, efetuará apenas um ou
alguns disparos que, dificilmente, prejudicarão seus tímpanos.
Existem protetores auriculares "internos" (que são colocados na
entrada do ouvido externo) e "abrangentes" (cobrem todo o ouvido e as
orelhas). Os mais indicados são os "abrangentes".
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O Brasil possui bons protetores auriculares mas, os melhores e mais
seguros são os importados.
O "atirador de elite" escolherá aquele que julgar mais conveniente;
que lhe cause conforto e facilite sua atuação quando dos treinamentos.
É o único equipamento utilizado pelo "atirador de elite" nos
treinamentos que não o será, obrigatoriamente, na ação verdadeira.

5. CILADAS A QUE ESTARÁ SUJEITO O "ATIRADOR DE
ELITE", RELATIVAS À PRECISÃO DOS SEUS DISPAROS
Mesmo usando a melhor arma; com o melhor aparelho de pontaria;
com a melhor munição; com os melhores equipamentos; alvo parado em
posição favorável; enquadramento de miras e acionamento de gatilho
perfeitos; o "atirador de elite" poderá errar o ponto de acerto dos seus
disparos, isto porque, estará sujeito a vários tipos de ciladas que costumam
"desmoralizar" o mais perfeito deles.
Como poderá isso ocorrer, mesmo não havendo falha ou fadiga dos
materiais e com uma execução técnica perfeita do disparo? Acontece, e
muito.
A cilada mais comum é o aparelho de pontaria não estar regulado
para as circunstâncias e necessidade do disparo do momento, estando
incluído aí, entre outros, a distância; a horizontalidade e os graus de aclive
ou declive do alvo, em relação ao "atirador de elite"; etc.
Para cada distância, há necessidade de uma regulagem diferente;
naturalmente que, para distâncias muito próximas, isso não será
necessário.
A regulagem do aparelho de pontaria para um disparo na horizontal;
em aclive ou declive, não será a mesma; serão três, uma para cada
situação.
Para cada posição tomada pelo "atirador de elite" (em pé, de joelhos,
sentado, deitado, etc.) poderá ser necessário uma regulagem diferenciada,
isto porque, ao alterá-las, alterará também a posição dos olhos em relação
às miras do aparelho de pontaria (ora estará de frente, ora mais inclinado,
ora meio de lado, etc., o suficiente para mudar, micrometricamente, a
precisão dos pontos de referência, alterando o resultado final do disparo).
A posição dos olhos, em relação ao aparelho de pontaria, na posição em
pé, por exemplo, será diferente da posição deitada; pequena, por sinal mas,
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suficiente para alterar a superpos1çao do enquadramento e, portanto, o
local desejado do impacto.
Alteração de claridade, no aparelho de pontaria, provocará outras
ciladas. Mudanças de claridade pela sua frente; por trás; pelas laterais;
alterarão o ponto de acerto previamente estabelecido.
Mudanças de claridade onde se encontra o "atirador de elite" ou o
alvo; uma simples nuvem que passe, escurecendo um pouco o local,
também.
Excesso de claridade ou falta dela, após o alvo, a mesma coisa.
Uma regulagem do aparelho de pontaria para às 10.00hs, com sol,
não servirá para às 15:00hs, mesmo com sol.
A posição do sol e a intensidade de sua claridade, alterarão a
precisão do tiro.
A regulagem do aparelho de pontaria para um local, raramente será a
mesma para outro, nas mesmas condições e situações; se diferentes, pior
ainda.
A altitude alterará também o resultado final do impacto. Um
aparelho de pontaria regulado para ser usado a 800 metros de altitude, não
apresentará os mesmos resultados ao nível do mar.
A intensidade dos ventos e sua direção, principalmente os
transversais, poderão ter muita influência na estabilidade do "atirador de
elite" e na precisão dos seus tiros.
Poderá, ainda, estar tudo perfeito com relação a atuação técnica e
tática do " atirador de elite"; também com sua anna, munição,
equipamentos, espaço físico e nenhuma influência para "desviar" a trajetória
do projétil e, mesmo assim, os objetivos não serem alcançados, isto porque,
ao decidir efetuar o disparo, levará décimos de segundo para executá-lo,
durante os quais, o seqüestrador poderá se movimentar. O projétil chegará
ao local previsto mas, o "ponto de acerto" não mais estará ali.
Haverá, sempre, muitas outras "ciladas" rondando a atuação dos
"atiradores de elite"; todo o cuidado, ainda será pouco.
Antes de ser escalado para a missão, é necessário que o comandante
das operações verifique se o "atirador de elite" terá capacidade para lidar e
superar todas estas situações (e outras), do contrário, será a figura mais
polêmica, criticada e interpelada do seqüestro, podendo envolver seu
comandante, a operação e toda a sua Corporação.
Não basta saber atirar ...
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GLOSSÁRIO
Atirador de elite:- O que há de melhor entre os atiradores; o mais apto.
Espasmo:- Contração súbita e involuntária dos músculos.
Fator:- É a intensidade de energia existente num projétil que se desloca.
É obtido multiplicando-se sua velocidade, em pés, por segundo,
Jogo após a saída do cano, pelo seu peso em "grains" (um grama
tem 15,43 "grains"), dividindo-se o resultado por 1.000. O projétil
.38 SPL, por exemplo, tem em média 160 "grains"; uma
velocidade logo após a saída de um cano de 4 polegadas em torno
de 750 pés por segundo; o que dá um fator em torno de 120.
Franco atirador:- Aquele que faz parte de um corpo irregular de tropas,
em uma campanha militar.
Poder de parada:- É a capacidade que um projétil tem de, ao atingir
uma pessoa, paralisá-la de imediato. Quanto mais rápido
transferir sua energia para a pessoa, mais eficiente será seu "poder
de parada". Em tese, não deverá transfixar a pessoa, pois aí, não
lhe transferiria toda a sua energia. Considera-se que um projétil
tem "poder de parada" quando seu fator está acima de 180 e, os
mais indicados são os "EXPO" (expansivo ponta oca).
Rapto:- Crime que consiste em tirar do seu lar mulher honesta por meio
de violência, grave ameaça ou fraude, para fins libidinosos.
Raptor é aquele que comete o rapto.
Seqüestro com refém:- É crime hediondo, que consiste em reter,
ilegalmente, alguém, privando-o de sua liberdade. Seqüestrador é
aquele que executa esse crime.
Bulbo raquiano:- Segmento do sistema nervoso central que, em direção
ascendente, continua a medula espinhal e, por sua vez, se
comunica com a ponte, estando situado adiante do cerebelo.
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IX. LEGISLAÇÃO

a. DECRETO FEDERAL Nº 3.667, DE 21/11/2000

Concede indulto, comuta penas e dá outras providências

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 84, inciso
XII, da Constituição, tendo em vista a
manifestação do Conselho Nacional de
Política
Criminal e Penitenciária,
e
considerando a tradição de conceder, por
ocasião das festividades comemorativas do
Natal, perdão ao condenado em condições de
merecê-lo,
proporcionando-lhe
a
oportunidade de retorno útil ao convívio da
sociedade, objetivo maior da sanção penal.

DECRETA:
Art. 1o É concedido indulto condicional ao:
I - condenado à pena privativa de liberdade não superior a quatro
anos que, até 25 de dezembro de 2000, tenha cumprido um terço da pena,
se não reincidente, ou metade, se reincidente;
O trecho sem negrito do inciso I, foi por nós assim grifado,
exatamente para chamar a atenção do intérprete sobre seu exato
significado. É que interpretações errôneas, em decretos anteriores nos
chamou a atenção para tal afirmação no texto legal. Tendo em vista que na
atual Lei de Execução Penal - Lei 7.910 de 11.07.1984, permite-se ao
sentenciado através do trabalho, remir parte da pena, perguntou-me, certo
dia, um colega: Tendo um sentenciado, primário, condenado a uma pena
de <05> anos e <04> dias e reclusão, art. 157, §2º, II, do CP, preso em
05.03.98, não tendo em 25.12.99, cumprido 1/3 da pena (<01> ano, <09>
meses e <10> dias), exigência do art. 1º, I, do Dec. 3226/99, trabalhado
durante o ano de 1.999, isto é, após a data base dita no Decreto,
25.12.1999, certo período, obtendo com isso a remição de <60> dias de
sua reprimenda, em 07.09.2000, pode em tal situação, o sentenciado ser
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beneficiado com o indulto parcial? A resposta foi negativa. É que os
decretos de indulto, podem ser chamados genericamente de lei temporária,
isto é, vale só por determinado período, bem por isso que sempre neles
vem constando a frase: " até 25 de dezembro". Vale dizer que se ao tempo
do Decreto, não tinha o sentenciado completado o requisito objetivo, não
fazia ele jus ao benefício. Logo, terá que aguardar a edição de um novo
Decreto.
É importante ressaltar que o afirmação: "até 25 de dezembro de
2000", é um marco final do período para se completar o requisito objetivo.
Todo é qualq"
_oatimento de pena, a exemplo do que ocorre com a
remição só poderá ser considerado desde anterior a essa data. Vale,
todavia, se o período a ser remido decorre de dias trabalhados, antes do dia
25 de dezembro de 2000, mesmo que a concessão da remição seja depois
desse dia.
Obs. O atual decreto voltou a permitir que o indulto pleno só alcance
penas até quatro anos. Não se trata de uma inovação, pois, em decretos
anteriores, a exemplo do Decreto 668/92, já não se permitia o indulto
pleno para penas superiores a <04> anos.
II - condenado à pena privativa de liberdade superior a quatro anos
que, até 25 de dezembro de 2000, tenha completado sessenta anos de idade
e cumprido um terço da pena, se não reincidente, ou metade, se
reincidente;
Manteve a idade limite de <60> anos, tal como no Dec. 3226/99 e
reduziu a pena, por imposição constante do "caput", para <04> anos.
III - condenado à pena privativa de liberdade que, até 25 de
dezembro de 2000, tenha cumprido ininterruptamente vinte anos da pena.
se não reincidente, ou vinte e cinco anos, se reincidente;
Manteve o texto do Dec. 3226/99, inciso V. Acresceu apenas cinco
anos para cada categoria primário ou reincidente.
Em princípio parece que tal situação, dentro do sistema prisional,
não será aplicado a nenhum caso concreto. Todavia casos existem, e não
são poucos, que se amoldam perfeitamente a essa situação. Ledo engano.
pode ocorrer também, para aos que pensam que o fato do CP, art. 75, só
exigir o cumprimento de <30> anos, tendo o condenado, se primário,
cumprido 15 ou se reincidente cumprido 20, poderá ele ser beneficiado
com o indulto do restante da pena.
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O mais grave deste inciso é que ele fala em pena cumprida e
despreza a pena imposta. Ora, extrai-se do mesmo e, do decreto como um
todo, que se um indivíduo, especialista em praticar roubos simples,
condenado a <100> anos de prisão, se primário e, já tendo cumprido <20>
anos ininterruptamente, poderá deixar de cumprir <10> anos, de acordo
com o art. 75 do CP, ou ainda, em razão da pena imposta, <80> anos.
Deve ser observado tanto neste caso, como nos demais casos de
comutação - indulto parcial - que os últimos decretos de indulto, tem
gerado verdadeiras injustiças. É que, enquanto se extingue penas impostas,
as vezes muito elevadas, lutam os Representantes dos Ministérios
Públicos, para condenar e levar a prisão pessoas com penas menores. Certo
está condenar quem delinqüiu, erradíssimo está indultar aleatoriamente
quem já foi condenado à penas altíssimas.
IV - condenado à pena privativa de liberdade, tetraplégico ou
acometido de doença grave irreversível em estágio terminal, comprovado
por laudo médico oficial ou, na falta deste, de médico designado, desde
que não haja oposição do beneficiado, mantido o direito de assistência nos
termos do art. 196 da Constituição Federal;
Manteve o texto do Dec. 3226/99, contido no inciso VI, acrescendo
o termo: "em estágio terminal" e trocou o termo "doente em estado
avançado de moléstia" pelo termo: "acometido de doença". Vale ressaltar
que passou-se a exigir a condição de estar o doente em fase terminal, ou
seja, aquele doente que não mais se acha em condições de auto manter-se
fisicamente. Evita-se com tal medida a possibilidade do "pseudo doente"
ser beneficiado com o indulto e voltar a delinqüir.
Cabe aqui uma observação muito importante. O decreto fala em
tetraplégico. Segundo informações médicas, tetraplégico é o indivíduo que
por ter sofrido qualquer seqüela, não consegue movimentar qualquer um
dos membros inclusive o próprio corpo. Ora, um indivíduo nestas
condições, não poderia jamais estar na cadeia, mas sim em um hospital.
Diferente porém é o paraplégico que consegue movimentar os membros
superiores. Este de acordo com o decreto, não poderá ser beneficiado. A
prática assim recomenda. Consta que, há alguns anos, houve um roubo a
uma agência bancária, na capital paulista e, quem o comandou foi um
paraplégico. As testemunhas foram unânimes em afirmar, que o mesmo
entrou e saiu em uma cadeira de rodas. Disseram elas, que logo após sua
entrada, na agência bancária, citado indivíduo, sacou do interior do
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estofamento da sua cadeira, uma metralhadora e comandou o assalto.
Terminada a empreitada criminosa, seus comparsas saíram empurrando a
cadeira com o paraplégico, acomodando-o em uma perua, que tomou rumo
ignorado.
V - condenado, beneficiado com suspensão condicional da execução
da pena até 31 de dezembro de 1999, desde que tenha cumprido metade do
período de prova, sem que tenha havido revogação do sursis ou
prorrogação do seu período de prova; ou o condenado que teve a pena
privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direitos, e tenha
cumprido metade da pena, sem que tenha havido conversão em pena
privativa de liberdade;
Inovou com relação ao Dec. 3226/99, VII, ao acrescer no texto os
seguintes dizeres: "sem que tenha havido revogação do sursis ou
prorrogação do seu período de prova" e "sem que tenha havido conversão
em pena privativa de liberdade". Tais acréscimos elucidaram melhor o
texto, evitando-se dúvidas, quanto aos caso de prorrogação ou revogação
do "sursis", bem como, quanto ao caso de conversão da pena da restritiva
em privativa.
Em princípio, parece que pelo fato do indivíduo não estar preso, tudo
se pode fazer para despenalizá-lo. Esquecem-se os que assim pensam, que
enquanto o mesmo tem uma responsabilidade penal, à ser observada,
funciona esta como um freio, deixando-o temeroso, evitando, assim, a
possibilidade da prática de novo delito. Eliminado-se tal freio o indivíduo
vislumbrando a impunidade, acha-se no direito de novamente delinqüir.
De tudo isso, o mais grave é que o indulto é uma das formas de extinção
da pena e, por conseqüência, da punibilidade, sendo certo que a partir da
concessão do indulto começa a correr o prazo do art. 64, I, do CP, para
efeitos da reincidência.
VI - condenado à pena privativa de liberdade não superior a oito
anos, beneficiado com livramento condicional até 31 de dezembro de
1999, e não tenha ocorrido sua revogação;
Com relação ao Dec. 3226/99, VIII, acresceu para melhor "e não
tenha ocorrido sua revogação".
Nota-se também aqui o excesso de liberalismo, pois, não se
compreende como beneficiar quem já foi amplamente beneficiado. A
mesma afirmação com relação ao freio inibidor do inciso anterior vale aqui
como crítica.
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É importante notar que os autores de crimes hediondos, tendo em
vista que este decreto em seu artigo 1O., I, veda o indulto, não faz jus ao
benefício. O tão-só fato de encontrar-se em liberdade condicional, não o
habilita a tanto. Neste particular há que ser exigido todas as informações
possíveis, pois, a liberdade anterior, ou seja o livramento condicional,
como o próprio nome está a dizer, era condicional e, qualquer
descumprimento de uma das condições levá-lo-ia de volta à prisão. Nesse
caso é de se exigir, todas as informações criminais possíveis, pois, nada
estava a impedir, que em liberdade, tivesse o mesmo envolvido-se em
crimes, contravenções ou até mesmo praticado faltas graves, que se
descobertas, são hábeis para que se promova sua regressão. Tal afirmação
encontra amparo até mesmo no próprio decreto, de acordo com o contido
em seu art. 3o., I e II, quando veda a concessão do benefício ao condenado
que tenha praticado falta grave, ou que esteja sendo processado por outro
crime praticado com violência ou grave ameaça contra a pessoa, ou até
mesmo pelos crimes descritos no art. 1O.
VII - condenado que tenha obtido progressão a regime aberto até 31
de dezembro de 1999, sem que tenha havido posterior regressão, nos
termos do art. 118 da Lei no 7 .21 O, de 11 de julho de 1984;
Com relação ao Dec. 3226/99, IX, acresceu para melhor, a seguinte
frase: "sem que tenha havido posterior regressão, nos termos do art. 118 da
Lei no 7 .21 O, de 11 de julho de 1984".
Manteve a mesma regalia do decreto anterior, com algumas
ressalvas a saber:
1 - se por qualquer sorte estava em tal regime, até 31 de dezembro de
1. 999, todavia, tendo praticado crime hediondo e, isto é possível, porque
se sabe que, muitos condenados adquiriram, o direito de progressão no
regime de cumprimento da pena, mesmo assim, não poderá ser
beneficiado. Uma coisa é ter conseguido a progressão, via recurso ou
cochila na sentença, outra coisa é o benefício do indulto. É que o atual
Decreto, não beneficia quem praticou crime hediondo (art. 10., I ), não
importando o regime em que ele se encontra;
2 - se estava em regime aberto até dezembro de 1999, embora tenha
sido condenado por crime praticado com violência ou grave ameaça, em
razão do disposto no art. lo., § lo., para que seja beneficiado, tem que,
obrigatoriamente passar pelo crivo da CTC (exame criminológico). Tal se
justifica, porque, se para a mera progressão, exigiu-se o exame
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criminológico, com maior razão, para a extinção antecipada da pena, tal
exigência não pode ser dispensada. O tão só fato de estar o indivíduo em
liberdade não elide a necessidade do referido exame. Neste particular há
que se lembrado que a liberdade anterior, ou seja a prisão albergue
domiciliar, era condicional, pois qualquer descumprimento de uma
condição levá-lo-ia de volta à prisão. Nesse caso é de se exigir, todas as
informações criminais possíveis, pois, nada estava a impedir, que em
liberdade, tivesse o mesmo envolvido-se em crimes, contravenções ou até
mesmo faltas graves, que se descobertas, são hábeis para que se promova
sua regressão. Tal afirmação encontra amparo até mesmo no próprio
decreto, de acordo com o contido em seu art. 3o., I e II, quando veda a
concessão do benefício ao condenado que tenha praticado falta grave, ou
que esteja sendo processado por outro crime praticado com violência ou
grave ameaça contra a pessoa, ou até mesmo pelos crimes descritos no art.
10.
Não há como olvidar-se, que o regime aberto domiciliar é um regime
prisional mitigado, na maioria das vezes concedido a título precário, pois,
o art. 117, da Lei de Execução Penal, embora já se tenha tornado, para os
defensores do "direito penal social", letra morta, contém condições
especiais.
Neste particular, também vale a crítica, no sentido de que, se alguém
já estava em liberdade, torna-se injustificável, pelo próprio espírito do
indulto, se beneficie quem já foi beneficiado. É que o restante da pena a
ser indultado seria o chamado freio inibidor para evitar-se a prática de
novo crime.
VIII - condenado à pena privativa de liberdade a ser cumprida
inicialmente em regime aberto, desde que, em 31 de dezembro de 2000, já
tenha cumprido metade da pena, e não tenha havido posterior regressão,
nos termos do art. 118 da Lei no 7 .21 O, de 1984.
Com relação ao Dec. 3226/99, X, acresceu, para melhor: "e não
tenha havido posterior regressão, nos termos do art. 118 da Lei no 7 .21 O,
de 1984".
Vale a crítica sobre o benefício a quem já foi beneficiado. De se
perguntar, e a reincidência como fica? Não há nestes dispositivos a nítida
incerteza da liberalidade?
Vale aqui as mesmas observações e recomendações do inciso
anterior, pois, o tão só fato de ter iniciado o cumprimento da pena em
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regime aberto, não o excluí das obrigações desse regime, ou seja, estará ele
obrigado às mesmas exigências impostas à quem ingressou no regime
aberto, por haver progredido no regime.
É digno de registro que o presente decreto excluiu, com relação ao
Dec. 3226/99, os incisos III e IV, os quais referiam-se sobre a
possibilidade de conceder-se indulto, respectivamente, aos condenados a
pena superior a seis anos, que ao tempo do(s) crime(s) eram menores de
vinte um anos desde que, cumprido um terço da pena se não reincidente ou
metade se reincidente etc., bem como sobre o pai ou a mãe, com filho
menor de doze anos de idade incompletos, até 25.12.99, desde que
tivessem cumprido até tal data, um terço da pena se não reincidente ou
metade se reincidente.
§ 1o Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou
grave ameaça à pessoa, a concessão do indulto ficará subordinada à
constatação pelo Juiz de condições pessoais que façam presumir que não
voltará a delinqüir.
Com relação ao Dec. 3226/99, § 1º, melhorou o texto ao trocar:
"avaliação do" por: "constatação pelo" e ao suprimir: "que se valerá de
todos os meios disponíveis para aquilatar".
Manteve a exigência do exame criminológico, na mediada em que se
trata de extinção do restante da pena, não será possível sua dispensa, pois,
para a presunção de que não voltara a delinqüir, o Juiz precisará valer-se
de exames elaborados por profissionais, exatamente aqueles que compõem
a CTC, de acordo com o art. 7 o. da Lei de Execução Penal. Não valendo,
apenas o exame mitigado, firmado por apenas um ou dois profissionais. Se
o Estado, Poder Executivo, se compromete a elaborar projetos tal como o
em comento, deve também preocupar-se em contratar profissionais
habilitados para exercer tal mister. O Poder Judiciário não pode suprir tal
lacuna, sob pena de liberar-se criminosos sem condições de retornar à
sociedade, pondo-a novamente em risco.
§ 2o O indulto de que cuida este Decreto não se estende às penas
acessórias previstas no Código Penal Militar e aos efeitos da condenação.
Manteve o texto o Dec. 3226/99, §2º.
Art. 2o O condenado que, até 25 de dezembro de 2000, tenha
cumprido um quarto da pena, se não reincidente, ou um terço, se
reincidente, e não preencha os requisitos deste Decreto para receber
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indulto, terá comutada sua pena de um quarto, se não reincidente, e de um
quinto, se reincidente.
Com relação ao Dec. 3226/99, §2º, suprimiu para melhorar o texto
as palavras: "com redução"'.
É de se notar que o artigo 2o. vem beneficiar quem por qualquer
motivo não pode ser beneficiado com as condições do artigo lo., muito
embora seja por demais abrangente. Nota-se que este decreto, a exemplo
de outros anteriores, não limita a pena máxima a ser indultada. Em
principio, parece insignificante falar-se em 1/4 e 1/5, desde que o
condenado tenha cumprido 14 se não reincidente e, 1/3 se reincidente.
Todavia, se pegarmos uma pena de <60> anos, que o condenado primário
tenha cumprido de forma interrupta 15 anos, não beneficiado com as
condições do artigo 1o., poderá ser agraciado com 14 do restante da pena
que é igual a 60 - 15 = 45, que dividido por 4 é igual a <11> anos e <03>
meses. Nota-se nesse particular que esse total de pena a ser indultado
eqüivale na prática a no mínimo às penas de dois roubos qualificados,
quase sempre apenados com <05> anos e <04> meses cada. Ora, de notarse, então, que jamais poder-se-ia indultar penas superiores a <20> anos, a
exemplo do que ocorria com os decretos antigos.
Parágrafo único. O agraciado por anterior comutação terá seu
beneficio calculado sobre o remanescente da pena em 25 de dezembro de
2000, sem prejuízo da remição prevista pelo art. 126 da Lei no 7 .21 O, de
1984.
Este parágrafo em nada inovou, com relação ao Dec. 3226/99,
apenas, trocou de posição, uma vez que o mesmo encontrava-se, no
referido decreto, como sendo o parágrafo único do artigo 5º. Manteve a
possibilidade do indulto parcial em cascata. Por tal razão é 'bom que se
observe a seguinte entendimento: Esta inovação já vem de alguns decretos
anteriores, é uma aberração jurídica, que ofende o espírito do instituto do
indulto, pois permite sua concessão em cascata, ou seja o indulto do
indulto, uma vez que se admite a possibilidade de a cada ano ir abatendo a
pena, até sua total extinção.
Neste particular há que se exigir, para a concessão do indulto, que o
condenado, anteriormente beneficiado, cumpra do restante da pena (pena
original, menos a parte cumprida e menos o quantum abatido no anterior
indulto ou comutação, sob pena de se premiar quem mais foi apenado e
menos quem menos foi apenado. Há que se considerar como se houvesse o
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iniciado um novo período. Esta exigência, ongmou-se de interpretação
lógica, feita pelo Excelentíssimo Promotor de Justiça, Doutor Sidney Cesar
Ribeiro Sydow, da Comarca de Sorocaba, visando corrigir injustiças. Diante
de tal tese, procurei melhor elucidá-la com um exemplo prático.
Tomemos por exemplo dois presos, condenados pela pratica do
crime do art. 157, § 2o. II, do CP., passíveis de já terem sido beneficiados
nos Decretos 2838/98 e 3226/99. Um deles que chamaremos de "A",
condenado seis vezes, reincidente, cujas penas somadas totaliza (6 X 5
anos e 4 = 32 anos). O outro que chamaremos de "B" condenado apenas
uma vez, pelo mesmo crime, a uma pena de 5 anos e 4 meses, inicialmente
no regime fechado, face seus péssimos antecedentes etc.
"A" em dezembro de 1.998, por já haver cumprido 1/3 da pena, foi
beneficiado com a redução de 14 do restante, ou seja: 32 - 1/3 (parte
cumprida da pena = I O anos e 8 meses, restante igual 32 - 1O a e 08m =
2 la, 04m e que reduzido de 14 é igual: 24/4 = 05a e 04m, donde 21 a e 04m
- 5 a e 04m 16). Nessa condição em dezembro de 1.999, de acordo com
o que dispõe o Dec. 3226/99, art. 5o., parágrafo único, "pode' abater da
pena remanescente mais l /5 que é igual a: 16 - 1 ano de pena cumprida dez/98 a dez/99, restando 15 anos, do qual se comutou 1/5, resultando em:
15/5 = 3 anos, restando-lhe, então, em dezembro/99, após a comutação 12
anos.
Pois bem, "B" preso também em dezembro de 1998, quando da
edição do decreto de indulto, não pode ser beneficiado porque não havia
cumprido 14 da pena. Em dezembro de 1.999, quando da edição do
Decreto, muito embora já tivesse cumprido um ano de pena, também não
teve direito ao indulto e tampouco a comutação, por falta do requisito
objetivo.
Por outro lado, embora em tal data, "B" já tivesse cumprido <01 >
ano de pena, restando-lhe <04> anos e <04> meses, bem menos que a pena
restante de "A", pois este, em dezembro de 1999, ainda tinha um total de
< 15> anos, só este, pode ser beneficiado e aquele não.
Vale ressaltar que, em dezembro de 2000, quando "B" poderia ser
beneficiado, o Dec. 3667, vedou o benefício para o crime de roubo
qualificado. Mesmo assim, enquanto "B" esteve preso durante a edição de
dois decretos, ou seja em 1.998 e 1.999, sem que deles tenha usufruído,
"A" conseguiu nas duas edições, reduzir sua pena, só com a comutações
em <08> anos, <04> meses. De concluir-se que "A" nas duas comutações
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- em cascata - conseguiu abater da sua pena um total de anos maior do
que a pena imposta a "B" que era de <05> anos e <04> meses.
Como se sabe que uma Lei ou até mesmo um Decreto, não pode ter
palavras inúteis e tampouco provocar injustiças, para que tal não ocorra,
deve ser seguida a regra geral da progressividade, princípio inserto na Lei
de Execução Penal, ou seja, só havemos de admitir a comutação da
comutação, ou o indulto do indulto - Dec. 3667/2000, art. 2o., parágrafo
único, desde que, urna vez beneficiado anteriormente, só seja admitida
nova comutação quando o condenado já tiver cumprido, no mínimo, 14 se
primário ou 1/3 se reincidente, da pena remanescente, ou frações
equivalentes, exigidas em futuros decretos. No caso em, questão, "A",
beneficiado em dezembro de 1.998, para obter novo benefício, terá que
cumprir, tomado por base, apenas para ilustração, o Dec. 3667, 1/3 de 16
anos que é igual 05 anos e 04 meses, logo, só em 2.004 é que poderá ser
novamente beneficiado, caso o Decreto de tal ano não vede o indulto para
o crime de roubo. Ao passo que, "B", por ter pena menor, tendo iniciado o
resgate da pena em dez/ 1998, em dez/2.000, poderia, se mantidas as
mesmas circunstâncias no novo Decreto, ser beneficiado até mesmo com o
indulto pleno. Tal não ocorreu porque o indulto de 2000, vedou o benefício
par ao crime de roubo qualificado. Observa-se que assim procedendo-se,
haverá um mínimo de Justiça.
Insta acrescer que o que propomos é uma forma lógica, para evitar
injustiças, cujo suporte maior está na própria LEP, pois lá, para progredir
de regime precisa-se, inicialmente, ao menos cumprir !/6 da pena imposta.
Para a segunda progressão, exige-se 1/6 do restante da pena. Se regredir,
começa-se um novo período, exigindo-se também o cumprimento de no
mínimo 1/6 do restante da pena. Ora, aqui, como se trata de benefício, a
fração correspondente ao requisito objetivo, vem sempre ditada pelos
próprios decretos, nada mais justo que os mesmos sejam observados
quanto ao novo período a ser cumprido.
A comutação da comutação já e algo que foge a moralidade jurídica,
todavia, sendo obrigado a com ela conviver, precisamos pelo menos
aceitá-la com a menor forma de injustiça possível. Atentando-se bem para
tal absurdo chegamos a conclusão que a comutação da comutação fere o
próprio instituto consagradíssimo do LIVRAMENTO CONDICIONAL.
Neste, o atual artigo 88, do CP é claro afirmar que urna revogado o
benefício não poderá o mesmo ser concedido. Para a concessão do LC,
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exige-se o comportamento satisfatório durante a execução da pena, art. 83,
III, do CP. Para o indulto total ou parcial basta que nos <12> meses que
antecederam o decreto não tenha o sentenciado praticado falta grave art.
3º, I, Dec. 3667/20000. Com relação a comutação uma vez concedida não
poderá a mesma ser revogada. Permitindo-se a comutação da comutação
ait. 2º, parágrafo único, sem que se observe um novo período, como se
uma nova estive iniciando-se, seria o mesmo que admitir uma carteira de
crédito da pena cumprida, ou seja, o primeiro período cumprido, para o
primeiro benefício, seria um crédito, até que se extinguisse a pena. Poderse-ia também dizer que o Estado estaria promovendo a condenação e
encarregando-se por conta própria em extinguir a pena. É Bom que seja
ressaltado que mesmo observando-se o critério por nós preconizado, ainda
assim o Estado, embora de forma mais demorada, está condenando e, por
conta própria, extinguindo a pena. Para ocorrer o que afirmamos, basta que
o futuro decreto de 2004, permita o indulto parcial, para o condenado por
roubo qualificado.
Art. 3o Constituem também requisitos para concessão do indulto e
da comutação que o condenado:
I - não tenha cometido falta grave apurada na forma prevista na Lei
no 7 .21 O, de 1984, durante os últimos doze meses de cumprimento da
pena, computada a detração (art. 42 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 - Código Penal);
Manteve o mesmo texto do art. 3º, do Dec. 3226/99.
Criticável a exigência de apenas não ter o condenando cometido
falta grave nos últimos doze meses, de cumprimento da pena, computada a
detração (artigo 42, do CP). Este artigo é de uma impropriedade técnica
absoluta, pois, pode ser que o condenado tenha ficado preso
provisoriamente por um tempo superior a <12> meses, e sido liberado, por
exemplo por ter obtido a liberdade provisória, todavia se condenado,
preso, efetuada a detração, valeu esta como crédito em carteira? Da forma
como dispõe esse inciso, a primeira vista seriamos levados ao
entendimento que tal poderia ocorrer. Todavia, há que ser feita uma
distinção, ou seja, o período detraído, só poderá ser computado, para
efeitos do benefício, quando a prisão provisória, precedeu de forma
ininterrupta, a prisão em definitivo. A sede de se conceder indulto é tão
grande, que seus elaboradores procuram de todas as formas contribuírem
para a soltura dos condenados, não importando a forma. Tanto é verdade

Revista A FORÇA POLICIAL

São Paulo

nº 29

jan/fev/mar

2001

81

que para o livramento condicional, que é apenas um benefício, o art. 83, do
Código Penal exige no seu inciso III, que o condenado demonstre ter
comportamento satisfatório durante a execução da pena, isto é, durante o
tempo em que esteve preso. Este terrível mau precedente foi lançado no
decreto de n.º 1242/94 e, a partir de então, não mais saiu de cena.
Quando da elaboração do projeto para o presente recurso, sugerimos
que o período de exigência fosse exatamente igual ao lapso exigido para a
obtenção do requisito objetivo, de tal sorte que, para penas menores,
exigir-se-ia menor período e para maiores maior período. Tal se justifica,
porque exigindo-se um período de < 12> meses, para todos os condenados,
passa-se a tratar desiguais de forma igual.
II - não esteja sendo processado por outro crime praticado com
violência ou grave ameaça contra a pessoa ou por aqueles descritos no art.
1O deste Decreto.
Manteve o mesmo texto do art. 3º, II, do Dec. 3226/99.
Vale ressaltar, contudo, que o simples fato de estar o condenado
sendo processado por outro crime praticado com violência contra a pessoa,
a exemplo do art. 129, do Código Penal, impede a concessão do indulto e
da comutação, qualquer que seja o crime ou crimes, pelos quais foi o
condenado anteriormente condenado, uma vez que o "caput" do presente
artigo traz de forma explícita a seguinte afirmação: "Constituem também
requisitos para concessão do indulto e da comutação que o condenado:"
Ao aplicador da lei, cabe observar através de FA ou certidões, antes da sua
efetiva aplicação, se o pretenso beneficiário, está ou não sendo processado,
pela prática dos crimes relacionados no art. lüo. , ou até mesmo por
outros, desde que atentem contra a exigência do inciso I, do art. 3o., do
presente decreto.
Art. 4o O indulto aperfeiçoar-se-á após vinte e quatro meses a contar
da expedição do termo de que trata o art. 60, devendo o beneficiário, nesse
prazo, não praticar qualquer delito, bem como manter bom
comportamento.
Cabe observar que o inicio do período de <02> anos é a data do
termo circunstanciado mencionado no artigo 6º, e não a data da concessão
do benefício ou até mesmo da data do trânsito julgado da sentença
concessiva. Dito isso, torna-se necessário que tal termo ou documento que
o represente, após a solenidade mencionada no artigo 6º, seja autuado no
apenso próprio de benefício, que acompanha os autos de execução.
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Parágrafo único. Se o beneficiário vier a ser processado por outro
crime, praticado no período previsto no caput deste artigo, considera-se
prorrogado o prazo para o aperfeiçoamento do indulto, até o julgamento
definitivo do processo.
Este artigo e seu parágrafo trouxe à baila o chamado indulto pleno
condicional, passando a exigir do indultado um período de prova de dois
anos. Essa medida, pelo menos em tese, traz um mínimo de proteção à
sociedade. É que pelo menos poderemos ter a esperança no sentido de que,
no período de prova, o indultado mantenha-se sob a perspectiva de que um
deslize de sua parte, poderá determinar seu retomo ao cárcere. Isso exigirá,
em tese, que ele evite a prática do crime, o que não ocorria nos anos
anteriores, pois, tinham os indultados a plena certeza que uma vez
beneficiado, a pena seria de pronto julgada extinta.
Art. 5o Decorrido o prazo do artigo anterior e cumpridos os
requisitos do benefício, o Juiz, ouvido o Conselho Penitenciário e o
Ministério Público, declarará extinta a pena privativa de liberdade.
Este artigo se mostra bastante claro quanto ao aperfeiçoamento do
indulto pleno condicional, todavia, alguns esclarecimentos se fazem
necessários.
O primeiro deles diz respeito concessão do benefício. Este, segundo
se depreende do art. 4 º, e seu parágrafo, combinado com o art. 1º, § 1º,
para ser concedido, há de passar pelos mesmos trâmites, dos decretos
anteriores, ou seja: formulação do pedido, parecer da CTC, do Conselho
Penitenciário, vista ao Ministério Público, Defesa, e julgamento pelo Juiz
da VEC.
Com relação ao final do benefício, cremos que de acordo com o
texto, só será necessário ouvir o Conselho Penitenciário quando o período
probatório for cumprido sem alterações (revogações ou prorrogações). É
que se descumpridos os requisitos, cabe ao Juiz, após a oitiva das partes,
revogar ou não o benefício, bem como tomar as providências daí
decorrentes, tal como preconiza o parágrafo único.
Tocantemente aos crimes praticados sem violência ou grave ameaça
a pessoa, cremos que a oitiva do Conselho Penitenciário, antes da
concessão, se faz necessária, o mesmo devendo ocorrer com relação ao
término do benefício, desde que este tenha transcorrido a contento.
Parágrafo único. O descumprimento das condições de que trata a
parte final do artigo anterior torna sem efeito o indulto condicional,
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retornando o beneficiário ao regime em que se encontrava ao tempo da
concessão da liberdade, excluído, para novo cálculo de pena, o prazo
fruído nos limites do mesmo artigo.
A afirmação: "retornando o beneficiário ao regime em que se
encontrava ao tempo da concessão da liberdade." não induz o
entendimento no sentido de que se o indultado vier a praticar uma falta
grave, crime ou contravenção, no período de prova não possa regredir a
outro regime diferente do que aquele se encontrava, antes do benefício. É
que, necessário se torna entender, que um Decreto, não pode alterar a Lei
de Execução Penal - Lei 7.910 de 11.07.1984. Ora, se lá, impõem-se a
regressão pela prática de falta grave, por exemplo do semi-aberto para o
fechado, tratando-se de indulto pleno condicional, praticada a fala grave,
contravenção ou crime, claro está que a regressão deverá ocorrer ao regime
anterior. Tal só não será possível se ao ser beneficiado, o sentenciado
encontrava-se no regime fechado. É que além deste, não há regime mais
rigoroso.
O texto em comento, data vênia, podia ter sido editado da seguinte
forma: " ... retornando o beneficiário ao regime de cumprimento de pena,
obedecidas as condições impostas na Lei de Execução Penal - Lei 7.910 de
11.07.1984". Todavia, de acordo o texto ora questionado, para que se evite
interpretações errôneas, o ideal é que se entenda que ao iniciar o benefício,
é como se o beneficiário tivesse obtido legalmente, por um período de dois
anos, uma extensão do regime que se encontrava, antes do benefício.
guardadas é claro, as devidas proporções.
Essa crítica se faz necessária, porque poderão surgir as vozes
discordantes, querendo provar que se o beneficiário antes do indulto
estava, por exemplo no regime semi-aberto, tendo que regredir, só a este
regime poderá ser conduzira. Ora, tal não deve ocorrer, pois a regressão é
matéria tratada na LEP, vedada, pois, no Decreto, que embora disponha de
maneira diversa, não poderá prevalecer.
Art. 60 O Presidente do Conselho Penitenciário ou a autoridade
responsável pela custódia do preso ou que for responsável pelo
acompanhamento das condições do regime ahe110, das penas restritivas de
direito, da suspensão condicional da pena, do livramento condicional, após
a sentença concessiva do benefício aceito pelo interessado, chamará a
atenção dos indultandos, em cerimônia solene, para as condições
estabelecidas por este Decreto, colocando-os em liberdade, de tudo
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lavrando, em livro próprio, termo circunstanciado, cuja cópia será remetida
ao Juiz da Execução Penal, entregando-se outra ao beneficiário.
Este artigo, em razão da adoção do indulto pleno condicional, não
aparecia em Decretos anteriores, a exemplo do Dec. 3226/99. Ressalte-se
que o mesmo se fez necessário, até mesmo para se dar uma maior
valoração ao indulto.
A11. 7o Os benefícios previstos neste Decreto são aplicáveis, ainda
que:
I - a sentença condenatória tenha transitado em julgado somente para
a acusação, sem prejuízo do julgamento de recurso da defesa na instância
superior;
II - haja recurso da acusação que não vise a alterar a quantidade da
pena ou as condições exigidas para concessão do indulto e da comutação.
Em nada inovou com relação ao Dec. 3226/99, art. 4º, passando aqui
para o 7º.
Nota-se, neste particular, que basta um simples recurso da acusação
discordando da pena imposta, para que o indulto não seja aplicado.
Art. 80 A inadimplência da pena pecuniária não impede a concessão
do indulto ou da comutação.
Inovou com relação ao Dec. 3226/99, artigo 5º, pois, o novo Dec. ao
mencionar só sobre o inadimplente, não dispôs de forma clara que a pena
pecuniária não impede o indulto. Mesmo assim, parece-nos que se ao
inadimplente não se vedará o benefício, com maior razão a vedação não
poderá ser imposta com a pena de multa, ainda não comprovada a
inadimplência. Amolda-se neste particular o ASSENTO N.º 4 - "O Indulto
total ou parcial (comutação) jamais atinge a pena pecuniária" (Aviso da
PGJ do MPESP de N.º 561/99, publicado no DOE n.º 222, de 25/11/99,
seção I, pág. 33).
Art. 9o As penas correspondentes a infrações diversas devem somarse para efeito do indulto e da comutação, excluindo-se dos benefícios as
infrações ou situações previstas no ai1igo seguinte.
Com relação ao Dec. 3226/99, art. 6º, acresceu o seguinte:
"excluindo-se dos benefícios as infrações ou situações previstas no artigo
seguinte".
Cabe aqui uma explicação deveras importante. Há juristas que
entendem ser aplicável o decreto de indulto, para casos de crimes diversos,
mesmo que dentre eles haja um ou mais crimes hediondos, desde que
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exclua-se do contexto o(s) hediondo(s), somando-se as penas dos demais.
Tal raciocínio não pode ser aceito, mesmo que o condenado só tenha uma
condenação pela prática de crime hediondo e uma série de "indultáveis". É
que o indulto não visa o crime, mas tão-somente o criminoso, tanto é
verdade que a expressão, utilizada em todos os decretos sempre foi:
"condenados" e não "crimes". Ora, claro está, que tendo um indivíduo
praticado vários crimes, mesmo que de espécies diversas, desde que dentre
eles haja um hediondo, como o decreto fala em condenado e não em crime,
dele não há como abstrair-se a pecha da hediondez, logo, sem
possibilidades de ser beneficiado, mesmo com relação aos demais crimes.
Bem se emprega aqui o ASSENTO N.º 6, abstraindo-se apenas o
número do Dec. e o seu artigo que trata da não concessão do indulto, visto
que, este dizia respeito ao Dec. 3226/99 : - "Tendo em vista que o Indulto
é concedido à pessoa do condenado, a existência de condenação por algum
dos crimes previstos no art. 7º do Decreto n.º 3.226/99 impede a concessão
do Indulto pleno ou parcial para qualquer outra condenação"( Aviso da
PGJ do MPESP de N.º 561/99, publicado no DOE n.º 222, de 25/11/99,
seção I, pág. 33)
Merece, ainda, ser considerado o fato do crime, hoje hediondo, ter
sido praticado entes da Lei 8072/90. A época da prática do crime não serve
de marco à concessão do benefício. É que sendo o indulto apenas e tãosomente um benefício, não há corno excluir-se da vedação, criminosos que
tenham delinqüido, mesmo antes, da referida Lei. A propósito, neste
particular aplica-se o respeitável ASSENTO Nº 7 - "O Indulto pleno ou
parcial é inaplicável aos crimes hediondos ou a eles assemelhados,
cometidos antes ou depois da Lei nº 8.072/90"( Aviso da PGJ do MPESP
de Nº 561/99, publicado no DOE n.º 222, de 25/11/99, seção I, pág. 33).
Este último Assento, tem raízes sólidas na mais consentânea
jurisprudência, a exemplo do que e nota, à guisa de exemplo nos teores dos
seguintes julgados:
"O indulto coletivo, por configurar uma "Clementina principias" fica
adstrito às condições estabelecidas, assim, não fere o princípio da
anterioridade da lei penal o decreto concessivo que veda expressamente o
"beneficiam" para os hoje denominados "crimes hediondos", mesmo que o
delito se tenha dado antes da edição da lei que complementou dispositivo
constitucional específico (art. 5º, XLIII, da CF)" ( STJ, 6ª T., HC nº 3.9500-RS, j. em 11.11.94, Rel. Min. Adhemar Maciel, in RT 741/574). No
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mesmo sentido, RJTJSP 178/312, 182/332, 199/166, Agravo em Execução
1.096.763/1 da 9ª Câm. do TACRIM, Rel. Aroldo Viotti, j. em 23.09.98;
Agravo em Execução 1.110.339/5 da 1Y Câm. do T ACRIM, Re. Carlos
Biasotti,j. em 01.09.98.

E:
No mesmo sentido TJESP:
"Extinção da punibilidade - indulto - Inadmissibilidade - Réu
condenado por Latrocínio - Impossibilidade de concessão ante a prática de
crime hediondo - inteligência do art. 60. do Decreto 668/92 discricionaridade da clementia principis - Agravo não provido . Negativa
de indultar os réus por crimes hediondos praticados antes do advento da
Lei 8.072/90 não vem de ensejar desarrazoadamente retroatividade de lei
mais gravosa" ( Agravo n.º 160.384-3 - São Paulo - Relator Gonçalves
Nogueira - CCRIM 3 - VU - 27.06.94).

E:
"Crime hediondo - Indulto - Réu condenado por homicídio
qualificado - Impossibilidade da concessão do benefício , mesmo que o
crime tenha ocorrido antes da Lei 8.72/90 - Inteligência do art. 80., II, letra
"c", do Dec. 1242/94"( TJSP - RT 738/627).

E:
"Indulto - Benefício pretendido - Crime Hediondo - Cometimento
anterior ao advento da Lei Federal n.º 8.072, de 1990 - Irrelevância Agravo não provido"(JTJ 171/322).
E:
"A concessão de indulto é medida de natureza extraordinária, de
competência privativa do Presidente da República (artigo 84, inciso XII e
parágrafo único da Constituição Federal 88), que não está impedido de
impor restrições ao benefício, ainda que se valendo de conceitos de lei
nova (8072/90). Não há falar em aplicação retroativa da lei. Cuida-se da
fixação de requisito não ofensivo à Carta da República para a concessão de
benefício"(Plenário do STF - HC 71262 - 2 - SP , p. DJ 20.06.97, pág.
28.469, Rei. Min. Francisco Rezek).
E:
"Pena - Indulto - Decreto presidencial que exclui os crimes das
aplicação da benesse - Irrelevância de a prática delituosa ter ocorrido antes
da vigência da Lei 8.072/90 - Voto vencido.
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Ementa da redação: Se da leitura do decreto presidencial se conclui
que os condenados por crimes hediondos não serão contemplados com
indulto, a eles não será aplicado o benefício, ainda que a prática delitos
tenha ocorrido antes da vigência da Lei 8.072/90" (Ag. 280.148-3/0-00 SP - 1ª Câm. Crim. do TJESP - por votação majoritária - Rel. Des.
Antônio Manssur - j. em 28.02.2000 - in RT 779/558-9).
Na doutrina, nesse particular, vamos encontrar Júlio Fabbrini
Mirabete, "a concessão de indulto é ato discricionário do Presidente da
República, que pode excluir do decreto crimes considerados de gravidade
mais dilatada, condenados com penas mais severas, criminosos
reincidentes etc., sem que se possa cogitar de inconstitucionalidade por
essa limitação"(Execução Penal, Atlas, 7ª. ed., 1997, pág. 417).
Art. 1O. Os benefícios previstos neste Decreto não alcançam os:
I - condenados por crimes hediondos ou por crime de tortura,
terrorismo ou tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins;
II - condenados por homicídio doloso;
III - condenados por roubo qualificado (Código Penal, art. 157, §
2o);
IV - condenados que, embora solventes, tenham deixado de reparar o
dano;
V - condenados por crimes definidos no Código Penal Militar que
correspondam às hipóteses previstas nos incisos I, II e III deste artigo;
VI - condenados por crimes contra o sistema financeiro nacional
(Lei no 7.492, de 16 de junho de 1986).
Com relação ao Dec. 3226/99, acresceu os incisos, II, III e VI. No
inciso III, incluiu o concurso de pessoas. No inciso II, incluiu o homicídio
simples.
Excluiu todavia, o inciso V, que tratava do roubo quando a vítima
era mantida em poder do delinqüente, a exemplo do que pode ocorrer com
a combinação do crime do 157, "caput", com o 148, ambos do CP, o que
não é impossível acontecer.
Parágrafo único. As restrições deste artigo, do § 1o do art. lo e do
art. 3o deste Decreto não se aplicam às hipóteses previstas no inciso IV do
art. 1o.
Manteve o texto do art. 7º, parágrafo único do Dec. 3226/99. Com
efeito é possível a concessão do indulto mesmo ao condenado, pela prática
de crimes hediondos, no caso deste condenado ser tetraplégico, ou se
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encontrar doente em estágio avançado de doença grave irreversível em
estágio terminal, comprovado por laudo médico oficial, ou na falta deste,
de médico designado, desde que não haja oposição do beneficiado,
mantido o direito de assistência nos termos do art. 196, da Constituição
Federal.
Art. 11. A autoridade que custodiar o condenado ou que for
responsável pelo acompanhamento das condições do regime aberto,· das
penas restritivas de direito, da suspensão condicional da pena, do
livramento condicional e o Conselho Penitenciário encaminharão ao Juiz
da Execução Penal a indicação daqueles que satisfaçam os requisitos
necessários para a concessão dos benefícios previstos neste Decreto, no
prazo de trinta dias, contados de sua publicação.
Acresceu apenas, com relação ao art. 8º, do Dec. 3226/99, os
seguintes expressões: "das condições do regime aberto, das penas
restritivas de direito". Todavia, o acréscimo melhor elucidou o texto.
§ 1o O procedimento previsto no caput deste artigo poderá iniciar-se
de oficio, a requerimento do interessado, de quem o represente, de seu
cônjuge, parente ou descendente, do Ministério Público, do Conselho
Penitenciário, da autoridade administrativa e do médico que assiste o
condenado tetraplégico ou doente em estágio terminal.
Manteve o texto do§ 1º, do art. 8º, do Dec. 3226/99.
§ 2o O Juiz da Execução Penal proferirá decisão no prazo de trinta
dias, a contar do recebimento da indicação ou do requerimento, dando
prioridade aos processos de condenados presos.
Acresceu, com relação ao §2º, do art. 8º, do Dec. 3226/99, o
seguinte: "dando prioridade aos processos de condenados presos." Tal
acréscimo estabeleceu apenas a prioridade na apreciação dos pedidos.
Art. I 2. Os órgãos centrais da Administração Penitenciária
preencherão o quadro estatístico, de acordo com o modelo anexo a este
Decreto, devendo encaminhá-lo até 31 de março de 2001 ao Departamento
Penitenciário Nacional da Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da
Justiça.
Manteve o texto anterior do art. 9º, do Dec. 3226/99.
Parágrafo único. O cumprimento do disposto neste artigo será
fiscalizado pelo Departamento Penitenciário Nacional e verificado nas
oportunidades de inspeção ou de estudo de projetos lastreados em recursos
do Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN.

Revista A FORÇA POLICIAL

São Paulo

nº 29

jan/fev/mar

2001

89

Manteve os mesmo dizeres do parágrafo único do art. 9º, do Dec.
3226/99.
Art. 13. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de novembro de 2000; 1790 da
Independência e 1120 da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Gregori
Este texto não substitui o publicado no D.O.V. de 22.11.2000
OBS: Deve-se ter cuidado com as dúbias interpretações, pois no
quadro anexo, a seguir exposto propositadamente, muito embora o decreto
vede no art. 1O, a concessão do indulto à crimes hediondos, no seu anexo,
ao referir-se a crimes contra os costumes, indica como possível todos,
quando se sabe, que dentre o crimes contra os costumes encontram-se
alguns hediondos. O mesmo ocorre com o roubo etc.

ANEXO
MOTIVOS DETERMINANTES DA CONDENAÇÃOBENEFICIADOS
PELOS ARTIGOS
1- CRIMES CONTRA A PESSOA, 1º e 2º
HOMICÍDIO MASCFEM MASCFEM
LESÕES CORPORAIS
OUTROS
2- CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO
FURTO
ROUBO
EXTORSÃO
ESTELIONATO
OUTROS
3- CRIMES CONTRA OS COSTUMES
TODOS
4- CRIMES CONTRA A PAZ PÚBLICA
TODOS
5- CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA
TODOS
6- CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
TODOS
TOTAL
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OBSERVAÇÕES FINAIS:
Torna-se necessário um trabalho criterioso para moralizar o instituto
do indulto.
Embora este decreto nº3667 /2000, apresente algum avanço com
relação ao Dec. 3226/99, ainda assim, muito há por melhorar.
Os laboradores dos vários decretos ao longo dos anos devem ter em
mente que não se pode exigir menos do postulante ao indulto do que se
exige do postulante à liberdade condicional. É que se para apenas um
benefício, que pode a qualquer momento ser revogado, exige-se boa
conduta durante o cumprimento da pena, o mesmo há de ser exigido do
pretendente ao indulto. Se dele (pretendente ao LIVRAMENTO
CONDICIONAL) exige-se, nos casos de crime praticado com violência ou
grave ameaça a pessoa, exame criminológico, tal exigência também há de
ser sempre exigida para o caso de concessão de indulto .
Devem ditos ]aboradores pensar nos reflexos negativos que um
decreto mal elaborado pode causar, provocando grandes injustiças.
Exemplifico: urna redução de pena descriteriosa, pode permitir a extinção
de um total de anos, muito superior ao que se condena outro indivíduo,
primário, sem antecedentes, etc. ,e que tão logo se vê este condenado, terá
que recolher-se à prisão. Ora, se estamos extinguindo urna pena maior de
um criminoso habitual, porque insistirmos em aplicar outra menor a um
primário. Não estar-se-ia provocando injustiças? Claro e evidente que sim.
Porque dar
mais ao menos merecedor (preso delinqüente habitual com longa
pena a cumprir) e dar menos ao mais merecedor (preso primário, com
pequena pena a cumprir), condenado pela primeira pena, mesmo que
praticada com violência ou grave ameaça? Irrespondível.
Outro requisito importante tem sido a idade limite para o indulto
total. Tal parâmetro sempre foi tomado, tendo em vista que, com a idade
avançada o ser humano não teria potencial físico, para lesar ao próximo,
todavia, com sessenta anos de idade, a maioria dos indivíduos são capazes
de oferecer grande potencia] lesivo a terceiros, a exemplo do estelionato,
onde as vezes a aparência demonstra um grau de credibilidade. Daí porque
o limite de idade nunca poderia ser menos que setenta anos.
É inadmissível que se permita o indulto do indulto, ou seja o indulto
em cascata. Nesse particular graça a verdadeira impunidade, pois, para
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quem tem longa pena a cumprir, os próprios decretos de indulto se
encarregarão de extinguir a pena. Basta para tanto, permitir sucessivos
abatimentos, onde do segundo em diante, sempre serão efetuadas reduções
do remanescente das pena.
É preciso levar em conta as outras benesses, criadas pela Lei de
Execução Penal, onde preso até quatro anos já não cumpre mais pena.
Onde a remição abate parte considerável da pena. Não se pode perder de
vista que hoje se permite a conversão da pena privativa pela restritiva de
direitos. Já se admite a suspensão antecipada do processo, etc. Nota-se que
enquanto cria-se o crime hediondo, o novo rigor emprestado ao crime de
seqüestro etc., surgem os decretos de indultos trazendo uma verdadeira
anistia com relação aos demais crimes. O restante da pena, após o primeiro
indulto deve tornar-se, para efeito desse benefício intocável. Não bastasse
tudo isso, comentou-se durante o ano de 1.999, que os atuais Conselhos
Penitenciários haviam preparado um novo decreto de indulto, onde além
de todas as benesses dos decretos anteriores, pretendiam a inclusão de
expressões tais como "extensível até o próximo decreto etc. " visando,
como isso, que o decreto tivesse uma data inicial, sem contudo ter uma
final. Ora, quem assim age, desconhece o sentido e a própria finalidade do
indulto, pois o Decreto de indulto deve limitar-se a datas significativas, tais
como, a vinda do Papa; a data da Abolição dos Escravos, Natal, festa
máxima da Cristandade etc. O Decreto de Indulto precisa ser limitado no
tempo e no espaço, em razão da sua própria essência. Se preciso for o
Presidente da República pode editar quantos Decretos, forem necessários,
todavia é desaconselhável que venha editar um com tempo ilimitado.
Tanto é verdade que por ocasião da vinda do Papa João Paulo II, ao Brasil,
no ano de 1980, foram editados dois decretos, um em 27.06 e outro em
28.11.
Bem, a propósito, os Decretos de Indulto na forma como vêm sendo
editados, ultimamente, data venia, têm perdido o seu verdadeiro
significado e caminhado mais para uma forma clara de alívio das prisões.
Nota-se que ao longo dos anos, tal instituto viu-se totalmente desfigurado,
quase sempre premiando os condenados mais perigosos. Tal situação é tão
perigosa, que se levada ao extremismo, poderá desfigurar por inteiro o
instituto.
Sempre soube-se que o objetivo do indulto foi o de corrigir as
injustiças premiando o bom condenado. Ao contrário, premiando-se a

92

Revista A FORÇA POLICIAL

São Paulo

nº 29

jan/fev/mar

2001

todas indistintamente e, quase sempre, melhor aquinhoando os condenados
com grandes penas, causa um incentivo ao grandes criminosos e pouco
significa aos primários.
O mestre Basileu Garcia "in" Instituições de Direito Penal, vol. i,
Tomo II, Ed. Max Limonad, ed. 1975, pág. 672, assim fez constar: "O
indulto e a graça extinguem a punibilidade de crimes de Direto comum.
Sem a preocupação de trazer a bonança a ambientes politicamente
tempestuosos, objetivam simplesmente - ou a correção de erros ou
demasias do rigor da Justiça, ou premiar o sentenciado exemplar, para
quem a pena, antes do livramento condicional, já se mostrou
manifestamente desnecessária, ou eximir de maior sofrimento o preso
enfermo que tem os dias contados em razão de algum mal cruciante e
incurável, ou acomodar situações que normas penais inadequadas tornaram
iniqüamente gravosas. Sob esse aspecto, a graça individual - na sua
reiteração, e o indulto são, por vezes, o prenúncio da reforma de leis que já
não correspondem ao sentir da comunidade. Na História do nosso Direto
Penal, vê-se o magnânimo Pedro II usando do direito de graça para,
sistematicamente , evitar a pena de m01te, que era imposta, mas não era
executada. Convertia-se em galés perpétuas. Assim a legislação criminal
da República encontrou praticamente abolido o suplício extremo"
Se do trecho colacionado observarmos as frases itálicas e negritadas,
em confronto como os nosso atuais decretos de indulto, chegaremos as
seguintes conclusões: ou o mestre Basileu Garcia errou em suas pesquisas
e desconhecia a matéria ou nós evoluímos demais a ponto de
considerarmos retrógrado o instituto do indulto, nos moldes e para os fins a
que foi instituído.
Uma conclusão se pode tirar. Das frases em destaque, uma evolução
assustadora. Estamos falando da que diz respeito a extinção da
punibilidade. Quanto ao mais, nada se tem respeitado.
Estas são algumas críticas que, modestamente, se pode fazer, aos
decretos de indulto que sempre evoluíram quanto a liberalidade. Críticas e
sugestões serão sempre bem vindas pelos E-mail: ruro@mp.sp.gov.br ou
ruaili@zipmail.com.br
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b. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 893, DE 9 DE MARÇO
DE 2001

Institui o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de
São Paulo

REGULAMENTO DISCIPLINAR DA POLÍCIA MILITAR DO
ESTADO DE SÃO PAULO
CAPÍTULO!
Das Disposições Gerais
Artigo 1º - A hierarquia e a disciplina são as bases da organização
da Po1ícia Militar.
Artigo 2º - Estão sujeitos ao Regulamento Disciplinar da Polícia
Militar os militares do Estado do serviço ativo, da reserva remunerada, os
reformados e os agregados, nos termos da legislação vigente.
Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica:
1 - aos militares do Estado, ocupantes de cargos públicos ou
eletivos;
2 - aos Magistrados da Justiça Militar.
Artigo 3º - Hierarquia policial-militar é a ordenação progressiva da
autoridade, em graus diferentes, da qual decorre a obediência, dentro da
estrutura da Polícia Militar, culminando no Governador do Estado, Chefe
Supremo da Polícia Militar.
§ 1º - A ordenação da autoridade se faz por postos e graduações, de
acordo com o escalonamento hierárquico, a antigüidade e a precedência
funcional.
§ 2º - Posto é o grau hierárquico dos oficiais, conferido por ato do
Governador do Estado e confirmado em Carta Patente ou Folha de
Apostila.
§ 3º - Graduação é o grau hierárquico das praças, conferida pelo
Comandante Geral da Polícia Militar.
Artigo 4º - A antigüidade entre os militares do Estado, em
igualdade de posto ou graduação, será definida pela:
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I - data da última promoção;
II - prevalência sucessiva dos graus hierárquicos anteriores;
III - classificação no curso de formação ou habilitação;
IV - data de nomeação ou admissão;
V - maior idade.
Parágrafo único - Nos casos de promoção a aspirante-a-oficial, a
aluno-oficial, a 3º sargento, a cabo ou nos casos de nomeação de oficiais,
alunos-oficiais ou admissão de soldados prevalecerá, para efeito de
antigüidade, a ordem de classificação obtida nos respectivos cursos ou
concursos.
Artigo 5º - A precedência funcional ocorrerá quando, em igualdade
de posto ou graduação, o oficial ou a praça:
I - ocupar cargo ou função que lhe atribua superioridade funcional
sobre os integrantes do órgão ou serviço que dirige, comanda ou chefia;
II - estiver no serviço ativo, em relação aos inativos.

CAPÍTULO II
Da Deontologia Policial-Militar

SEÇÃO I
Disposições Preliminares
Artigo 6º - A deontologia policial-militar é constituída pelos
valores e deveres éticos, traduzidos em normas de conduta, que se
impõem para que o exercício da profissão policial-militar atinja
plenamente os ideais de realização do bem comum, mediante a
preservação da ordem pública.
§ 1º
Aplicada aos componentes da Polícia Militar,
independentemente de posto ou graduação, a deontologia policial-militar
reúne valores úteis e lógicos a valores espirituais superiores, destinados a
elevar a profissão policial-militar à condição de missão.
§ 2º - O militar do Estado prestará compromisso de honra, em
caráter solene, afirmando a consciente aceitação dos valores e deveres
policiais-militares e a firme disposição de bem cumpri-los.

SEÇÃO II
Dos Valores Policiais-Militares
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Artigo 7º - Os valores fundamentais, determinantes da moral
policial-militar, são os seguintes:
I - o patriotismo;
II - o civismo;
III - a hierarquia;
IV - a disciplina;
V - o profissionalismo;
VI - a lealdade;
VII - a constância;
VIII - a verdade real;
IX - a honra;
X - a dignidade humana;
XI - a honestidade;
XII - a coragem.

SEÇÃO III
Dos Deveres Policiais-Militares
Artigo 8º - Os deveres éticos, emanados dos valores policiaismilitares e que conduzem a atividade profissional sob o signo da retidão
moral, são os seguintes:
I - cultuar os símbolos e as tradições da Pátria, do Estado de São
Paulo e da Polícia Militar e zelar por sua inviolabilidade;
II - cumprir os deveres de cidadão;
III - preservar a natureza e o meio ambiente;
IV - servir à comunidade, procurando, no exerc1c10 da suprema
missão de preservar a ordem pública, promover, sempre, o bem-estar
comum, dentro da estrita observância das normas jurídicas e das
disposições deste Regulamento;
V - atuar com devotamento ao interesse público, colocando-o
acima dos anseios particulares;
VI - atuar de forma disciplinada e disciplinadora, com respeito
mútuo de superiores e subordinados, e preocupação com a integridade
física, moral e psíquica de todos os militares do Estado, inclusive dos
agregados, envidando esforços para bem encaminhar a solução dos
problemas apresentados;
VII - ser justo na apreciação de atos e méritos dos subordinados;
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VIII - cumprir e fazer cumprir, dentro de suas atribuições
legalmente definidas, a Constituição, as leis e as ordens legais das
autoridades
competentes,
exercendo
suas
atividades
com
responsabilidade, incutindo-a em seus subordinados;
IX - dedicar-se integralmente ao serviço policial-militar, buscando,
com todas as energias, o êxito e o aprimoramento técnico-profissional e
mora];
X - estar sempre preparado para as missões que desempenhe;
XI - exercer as funções com integridade e equilíbrio, segundo os
princípios que regem a administração pública, não sujeitando o
cumprimento do dever a influências indevidas;
XII - procurar manter boas relações com outras categorias
profissionais, conhecendo e respeitando-lhes os limites de competência,
mas elevando o conceito e os padrões da própria profissão, zelando por
sua competência e autoridade;
XIII - ser fiel na vida policial-militar, cumprindo os compromissos
relacionados às suas atribuições de agente público;
XIV - manter ânimo forte e fé na missão policial-militar, mesmo
diante das dificuldades, demonstrando persistência no trabalho para
solucioná-las;
XV - zelar pelo bom nome da Instituição Policial-Militar e de seus
componentes, aceitando seus valores e cumprindo seus deveres éticos e
legais;
XVI - manter ambiente de harmonia e camaradagem na vida
profissional, solidarizando-se nas dificuldades que esteja ao seu alcance
minimizar e evitando comentários desairosos sobre os componentes das
Instituições Policiais;
XVII - não pleitear para si, por meio de terceiros, cargo ou função
que esteja sendo exercido por outro militar do Estado;
XVIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e particular;
XIX - conduzir-se de modo não subserviente sem ferir os
princípios de respeito e decoro;
XX - abster-se do uso do posto, graduação ou cargo para obter
facilidades pessoais de qualquer natureza ou para encaminhar negócios
particulares ou de terceiros;
XXI - abster-se, ainda que na inatividade, do uso das designações
hierárquicas em:
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a) atividade político-partidária, salvo quando candidato a cargo
eletivo;
b) atividade comercial ou industrial;
c) pronunciamento público a respeito de assunto policial, salvo os
de natureza técnica;
d) exercício de cargo ou função de natureza civil;
XXII - prestar assistência moral e material ao lar, conduzindo-o
como bom chefe de família;
XXIII - considerar a verdade, a legalidade e a responsabilidade
como fundamentos de dignidade pessoal;
XXIV - exercer a profissão sem discriminações ou restrições de
ordem religiosa, política, racial ou de condição social;
XXV - atuar com prudência nas ocorrências policiais, evitando
exacerbá-las;
XXVI - respeitar a integridade física, moral e psíquica da pessoa do
preso ou de quem seja objeto de incriminação;
XXVII - observar as normas de boa educação e ser discreto nas
atitudes, maneiras e na linguagem escrita ou falada;
XXVIII - não solicitar ou provocar publicidade visando a própria
promoção pessoal;
XXIX - observar os direitos e garantias fundamentais, agindo com
isenção, eqüidade e absoluto respeito pelo ser humano, não usando sua
condição de autoridade pública para a prática de arbitrariedade;
XXX - exercer a função pública com honestidade, não aceitando
vantagem indevida, de qualquer espécie;
XXXI - não usar meio ilícito na produção de trabalho intelectual ou
em avaliação profissional, inclusive no âmbito do ensino;
XXXII - não abusar dos meios do Estado postos à sua disposição,
nem distribuí-los a quem quer que seja, em detrimento dos fins da
administração pública, coibindo ainda a transferência, para fins
particulares, de tecnologia própria das funções policiais;
XXXIII - atuar com eficiência e probidade, zelando pela economia
e conservação dos bens públicos, cuja utilização lhe for confiada;
XXXIV - proteger as pessoas, o patrimônio e o meio ambiente com
abnegação e desprendimento pessoal;
XXXV - atuar onde estiver, mesmo não estando em serviço, para
preservar a ordem pública ou prestar socorro, desde que não exista,
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naquele momento, força de serviço suficiente.
§ 1º - Ao militar do Estado em serviço ativo é vedado exercer
atividade de segurança particular, comércio ou tomar parte da
administração ou gerência de sociedade comercial ou dela ser sócio ou
participar, exceto como acionista, cotista ou comanditário.
§ 2º - Compete aos Comandantes de Unidade e de Subunidade
destacada fiscalizar os subordinados que apresentarem sinais exteriores
de riqueza, incompatíveis com a remuneração do respectivo cargo,
fazendo-os comprovar a origem de seus bens, mediante instauração de
procedimento administrativo, observada a legislação específica.
§ 3º - Aos militares do Estado da ativa são proibidas manifestações
coletivas sobre atos de superiores, de caráter reivindicatório e de cunho
político-partidário, sujeitando-se as manifestações de caráter individual
aos preceitos deste Regulamento.
§ 4º - É assegurado ao militar do Estado inativo o direito de opinar
sobre assunto político e externar pensamento e conceito ideológico,
filosófico ou relativo a matéria pertinente ao interesse público, devendo
observar os preceitos da ética policial-militar e preservar os valores
policiais-militares em suas manifestações essenciais.

CAPÍTULO III
Da Disciplina Policial-Militar
Artigo 9º - A disciplina policial-militar é o exato cumprimento dos
deveres, traduzindo-se na rigorosa observância e acatamento integral das
leis, regulamentos, normas e ordens, por parte de todos e de cada
integrante da Polícia Militar.
§ 1º - São manifestações essenciais da disciplina:
1 - a observância rigorosa das prescrições legais e regulamentares;
2 - a obediência às ordens legais dos superiores;
3 - o emprego de todas as energias em benefício do serviço;
4 - a correção de atitudes;
5 - as manifestações espontâneas de acatamento dos valores e
deveres éticos;
6 - a colaboração espontânea na disciplina coletiva e na eficiência
da Instituição.
§ 2º - A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos,
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permanentemente, pelos militares do Estado, tanto no serviço ativo,
quanto na inatividade.
§ 3º - A camaradagem é indispensável à formação e ao convívio na
Polícia Militar, incumbindo aos comandantes incentivar e manter a
harmonia e a solidariedade entre os seus comandados, promovendo
estímulos de aproximação e cordialidade.
§ 4º - A civilidade é parte integrante da educação policial-militar,
cabendo a superiores e subordinados atitudes de respeito e deferência
mútuos.
Artigo 1O - As ordens legais devem ser prontamente executadas,
cabendo inteira responsabilidade à autoridade que as determinar.
§ 1º - Quando a ordem parecer obscura, compete ao subordinado,
ao recebê-la, solicitar os esclarecimentos necessários ao seu total
entendimento.
§ 2º - Cabe ao executante que exorbitar no cumprimento da ordem
recebida a responsabilidade pelo abuso ou excesso que cometer.

CAPÍTULO IV
Da Violação dos Valores, dos Deveres e da Disciplina
SEÇÃOI
Disposições Preliminares
Artigo 11 - A ofensa aos valores e aos deveres vulnera a disciplina
policial-militar, constituindo infração administrativa, penal ou civil,
isolada ou cumulativamente.
§ 1º - O militar do Estado é responsável pel~s decisões ou atos que
praticar, inclusive nas missões expressamente determinadas, bem como
pela não-observância ou falta de exação no cumprimento de seus
deveres.
§ 2º - O superior hierárquico responderá solidariamente, na esfera
administrativa disciplinar, incorrendo nas mesmas sanções da
transgressão praticada por seu subordinado quando:
1 - presenciar o cometimento da transgressão deixando de atuar
para fazê-] a cessar imediatamente;
2 - concorrer diretamente, por ação ou omissão, para o
cometimento da transgressão, mesmo não estando presente no local do
ato.
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§ 3º - A violação da disciplina policial-militar será tão mais grave

quanto mais elevado for o grau hierárquico de quem a cometer.

SEÇÃO II
Da Transgressão Disciplinar
Artigo 12 - Transgressão disciplinar é a infração administrativa
caracterizada pela violação dos deveres policiais-militares, cominando ao
infrator as sanções previstas neste Regulamento.
§ 1º - As transgressões disciplinares compreendem:
1 - todas as ações ou omissões contrárias à disciplina policialmilitar, especificadas no artigo 13 deste Regulamento;
2 - todas as ações ou omissões não especificadas no artigo 13 deste
Regulamento, mas que também violem os valores e deveres policiaismilitares.
§ 2º - As transgressões disciplinares previstas nos itens 1 e 2 do §
1º, deste artigo, serão classificadas como graves, desde que venham a ser:
1 - atentatórias às instituições ou ao Estado;
2 - atentatórias aos direitos humanos fundamentais;
3 - de natureza desonrosa.
§ 3º - As transgressões previstas no item 2 do § 1º e não
enquadráveis em algum dos itens do § 2º, deste artigo, serão classificadas
pela autoridade competente como médias ou leves, consideradas as
circunstâncias do fato.
§ 4º - Ao militar do Estado, aluno de curso da Polícia Militar,
aplica-se, no que concerne à disciplina, além do previsto neste
Regulamento, subsidiariamente, o disposto nos regulamentos próprios
dos estabelecimentos de ensino onde estiver matriculado.
§ 5º - A aplicação das penas disciplinares previstas neste
Regulamento independe do resultado de eventual ação penal.
Artigo 13 - As transgressões disciplinares são classificadas de
acordo com sua gravidade em graves (G), médias (M) e leves (L).
Parágrafo único - As transgressões disciplinares são:
1 - desconsiderar os direitos constitucionais da pessoa no ato da
prisão (G);
2 - usar de força desnecessária no atendimento de ocorrência ou no
ato de efetuar prisão (G);
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3 - deixar de providenciar para que seja garantida a integridade
física das pessoas que prender ou detiver (G);
4 - agredir física, moral ou psicologicamente preso sob sua guarda
ou permitir que outros o façam (G);
5 - permitir que o preso, sob sua guarda, conserve em seu poder
instrumentos ou outros objetos proibidos, com que possa ferir a si próprio
ou a outrem (G);
6 - reter o preso, a vítima, as testemunhas ou partes não definidas
por mais tempo que o necessário para a solução do procedimento
policial, administrativo ou penal (M);
7 - faltar com a verdade (G);
8 - ameaçar, induzir ou instigar alguém para que não declare a
verdade em procedimento administrativo, civil ou penal (G);
9 - utilizar-se do anonimato para fins ilícitos (G);
1O - envolver, indevidamente, o nome de outrem para esquivar-se
de responsabilidade (G);
11 - publicar, divulgar ou contribuir para a divulgação irrestrita de
fatos, documentos ou assuntos administrativos ou técnicos de natureza
policial, militar ou judiciária, que possam concorrer para o desprestígio
da Polícia Militar, ferir a hierarquia ou a disciplina, comprometer a
segurança da sociedade e do Estado ou violar a honra e a imagem de
pessoa (G);
12 - espalhar boatos ou notícias tendenciosas em prejuízo da boa
ordem civil ou policial-militar ou do bom nome da Polícia Militar (M);
13 - provocar ou fazer-se, voluntariamente, causa ou origem de
alarmes injustificados (M);
14 - concorrer para a discórdia, desarmonia ou cultivar inimizade
entre companheiros (M);
15 - liberar preso ou detido ou dispensar parte de ocorrência sem
competência legal para tanto (G);
16 - entender-se com o preso, de forma velada, ou deixar que
alguém o faça, sem autorização de autoridade competente (M);
17 - receber vantagem de pessoa interessada no caso de furto,
roubo, objeto achado ou qualquer outro tipo de ocorrência ou procurá-la
para solicitar vantagem (G);
18 - receber ou permitir que seu subordinado receba, em razão da
função pública, qualquer objeto ou valor, mesmo quando oferecido pelo
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proprietário ou responsável (G);
19 - apropriar-se de bens pertencentes ao patrimônio público ou
particular (G);
20 - empregar subordinado ou servidor civil, ou desviar qualquer
meio material ou financeiro sob sua responsabilidade ou não, para a
execução de atividades diversas daquelas para as quais foram destinados,
em proveito próprio ou de outrem (G);
21 - provocar desfalques ou deixar de adotar providências, na
esfera de suas atribuições, para evitá-los (G);
22 - utilizar-se da condição de militar do Estado para obter
facilidades pessoais de qualquer natureza ou para encaminhar negócios
particulares ou de terceiros (G);
23 - dar, receber ou pedir gratificação ou presente com finalidade
de retardar, apressar ou obter solução favorável em qualquer ato de
serviço (G);
24 - contrair dívida ou assumir compromisso superior às suas
possibilidades, desde que venha a expor o nome da Polícia Militar (M);
25 - fazer, diretamente ou por intermédio de outrem, agiotagem ou
transação pecuniana envolvendo assunto de serviço, bens da
administração pública ou material cuja comercialização seja proibida
(G);
26 - exercer ou administrar, o militar do Estado em serviço ativo, a
função de segurança particular ou qualquer atividade estranha à
Instituição Policial-Militar com prejuízo do serviço ou com emprego de
meios do Estado (G);
27 - exercer, o militar do Estado em serviço ativo, o comércio ou
tomar parte na administração ou gerência de sociedade comercial com
fins lucrativos ou dela ser sócio, exceto como acionista, catista ou
comanditário (G);
28 - deixar de fiscalizar o subordinado que apresentar sinais
exteriores de riqueza incompatíveis com a remuneração do cargo (G);
29 - não cumprir, sem justo motivo, a execução de qualquer ordem
legal recebida (G);
30 - retardar, sem justo motivo, a execução de qualquer ordem
legal recebida (M);
31 - dar, por escrito ou verbalmente, ordem manifestamente ilegal
que possa acarretar responsabilidade ao subordinado, ainda que não
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chegue a ser cumprida (G);
32 - deixar de assumir a responsabilidade de seus atos ou pelos
praticados por subordinados que agirem em cumprimento de sua ordem
(G);

33 - aconselhar ou concorrer para não ser cumprida qualquer ordem
legal de autoridade competente, ou serviço, ou para que seja retardada,
prejudicada ou embaraçada a sua execução (G);
34 - interferir na administração de serviço ou na execução de
ordem ou missão sem ter a devida competência para tal (M);
35 - dei;,.~~ u.:: comunicar ao superior a execução de ordem dele
recebida, no mais curto prazo possível (L);
36 - dirigir-se, referir-se ou responder a superior de modo
desrespeitoso (G);
37 - recriminar ato legal de superior ou procurar desconsiderá-lo
(G);

38 - ofender, provocar ou desafiar superior ou subordinado
hierárquico (G);
39 - promover ou participar de luta corporal com superior, igual, ou
subordinado hierárquico (G);
40 - procurar desacreditar seu superior ou subordinado hierárquico
(M);
41 - ofender a moral e os bons costumes por atos, palavras ou
gestos (G);
42 - desconsiderar ou desrespeitar, em público ou pela imprensa, os
atos ou decisões das autoridades civis ou dos órgãos dos Poderes
Executivo, Legislativo, Judiciário ou de qualquer de seus representantes
(G);

43 - desrespeitar, desconsiderar ou ofender pessoa por palavras,
atos ou gestos, no atendimento de ocorrência policial ou em outras
situações de serviço (G);
44 - deixar de prestar a superior hierárquico continência ou outros
sinais de honra e respeito previstos em regulamento (M);
45 - deixar de corresponder a cumprimento de seu subordinado
(M);

46 - deixar de exibir, estando ou não uniformizado, documento de
identidade funcional ou recusar-se a declarar seus dados de identificação
quando lhe for exigido por autoridade competente (M);
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47 - evadir-se ou tentar evadir-se de escolta, bem como resistir a
ela (G);
48 - retirar-se da presença do superior hierárquico sem obediência
às normas regulamentares (L);
49 - deixar, tão logo seus afazeres o permitam, de apresentar-se ao
seu superior funcional, conforme prescrições regulamentares (L);
50 - deixar, nas solenidades, de apresentar-se ao superior
hierárquico de posto ou graduação mais elevada e de saudar os demais,
de acordo com as normas regulamentares (L);
51 - deixar de fazer a devida comunicação disciplinar (M);
52 - tendo conhecimento de transgressão disciplinar, deixar de
apurá-la (G);
53 - deixar de punir o transgressor da disciplina, salvo se houver
causa de justificação (M);
54 - não levar fato ilegal ou irregularidade que presenciar ou de que
tiver ciência, e não lhe couber reprimir, ao conhecimento da autoridade
para isso competente (M);
55 - deixar de comunicar ao superior imediato ou, na ausência
deste, a qualquer autoridade superior toda informação que tiver sobre
iminente perturbação da ordem pública ou grave alteração do serviço ou
de sua marcha, Jogo que tenha conhecimento (G);
56 - deixar de manifestar-se nos processos que lhe forem
encaminhados, exceto nos casos de suspeição ou impedimento, ou de
absoluta falta de elementos, hipótese em que essas circunstâncias serão
fundamentadas (M);
57 - deixar de encaminhar à autoridade competente, no mais curto
prazo e pela via hierárquica, documento ou processo que receber, se não
for de sua alçada a solução (M);
58 - omitir, em boletim de ocorrência, relatório ou qualquer
documento, dados indispensáveis ao esclarecimento dos fatos (G);
59 - subtrair, extraviar, danificar ou inutilizar documentos de
interesse da administração pública ou de terceiros (G);
60 - trabalhar mal, intencionalmente ou por desídia, em qualquer
serviço, instrução ou missão (M);
61 - deixar de assumir, orientar ou auxiliar o atendimento de
ocorrência, quando esta, por sua natureza ou amplitude, assim o exigir
(G);
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62 - retardar ou prejudicar o serviço de polícia judiciária militar
que deva promover ou em que esteja investido (M);
63 - desrespeitar medidas gerais de ordem policial, judiciária ou
administrativa, ou embaraçar sua execução (M);
64 - não ter, pelo preparo próprio ou de seus subordinados ou
instruendos, a dedicação imposta pelo sentimento do dever (M);
65 - causar ou contribuir para a ocorrência de acidente de serviço
ou instrução (M);
66 - consentir, o responsável pelo posto de serviço ou a sentinela,
na formação de grupo ou permanência de pessoas junto ao seu posto (L);
67 - içar ou arriar, sem ordem, bandeira ou insígnia de autoridade
(L);
68 - dar toques ou fazer sinais, previstos nos regulamentos, sem
ordem de autoridade competente (L);
69 - conversar ou fazer ruídos em ocasiões ou lugares impróprios
(L);

70 - deixar de comunicar a alteração de dados de qualificação
pessoal ou mudança de endereço residencial (L);
71 - apresentar comunicação disciplinar ou representação sem
fundamento ou interpor recurso disciplinar sem observar as prescrições
regulamentares (M);
72 - dificultar ao subordinado o oferecimento de representação ou o
exercício do direito de petição (M);
73 - passar a ausente (G);
74 - abandonar serviço para o qual tenha sido designado ou
recusar-se a executá-lo na forma determinada (G);
75 - faltar ao expediente ou ao serviço para o qual esteja
nominalmente escalado (G);
76 - faltar a qualquer ato em que deva tomar parte ou assistir, ou
ainda, retirar-se antes de seu encerramento sem a devida autorização (M);
77 - afastar-se, quando em atividade policial-militar com veículo
automotor, aeronave, embarcação ou a pé, da área em que deveria
permanecer ou não cumprir roteiro de patrulhamento predeterminado
(G);
78 - afastar-se de qualquer lugar em que deva estar por força de
dispositivo ou ordem legal (M);
79 - chegar atrasado ao expediente, ao serviço para o qual esteja
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nominalmente escalado ou a qualquer ato em que deva tomar parte ou
assistir (L);
80 - deixar de comunicar a tempo, à autoridade competente, a
impossibilidade de comparecer à Organização Policial Militar (OPM) ou
a qualquer ato ou serviço de que deva participar ou a que deva assistir
(L);

81 - permutar serviço sem permissão da autoridade competente (M);
82 - simular doença para esquivar-se ao cumprimento do dever
(M);

83 - deixar de se apresentar às autoridades competentes nos casos
de movimentação ou quando designado para comissão ou serviço
extraordinário (M);
84 - não se apresentar ao seu superior imediato ao término de
qualquer afastamento do serviço ou, ainda, logo que souber que o mesmo
tenha sido interrompido ou suspenso (M);
85 - dormir em serviço de policiamento, vigilância ou segurança de
pessoas ou instalações (G);
86 - dormir em serviço, salvo quando autorizado (M);
87 - permanecer, alojado ou não, deitado em horário de expediente
no interior da OPM, sem autorização de quem de direito (L);
88 - fazer uso, estar sob ação ou induzir outrem ao uso de
substância proibida, entorpecente ou que determine dependência física ou
psíquica, ou introduzi-las em local sob administração policial-militar (G);
89 - embriagar-se quando em serviço ou apresentar-se embriagado
para prestá-lo (G);
90 - ingerir bebida alcoólica quando em serviço ou apresentar-se
alcoolizado para prestá-lo (M);
91 - introduzir bebidas alcoólicas em local sob administração
policial-militar, salvo se devidamente autorizado (M);
92 - fumar em local não permitido (L);
93 - tomar parte em jogos proibidos ou jogar a dinheiro os
permitidos, em local sob administração policial-militar, ou em qualquer
outro, quando uniformizado (L);
94 - portar ou possuir arma em desacordo com as normas vigentes
(G);

95 - andar ostensivamente armado, em trajes civis, não se achando
de serviço (G);

Revista A FORÇA POLICIAL

São Paulo

n2 29

jan/fev/mar

2001

107

96 - disparar arma por imprudência, negligência, imperícia, ou
desnecessariamente (G);
97 - não obedecer às regras básicas de segurança ou não ter cautela
na guarda de arma própria ou sob sua responsabilidade (G);
98 - ter em seu poder, introduzir, ou distribuir em local sob
administração policial-militar, substância ou material inflamável ou
explosivo sem permissão da autoridade competente (M);
99 - dirigir viatura policial com imprudência, imperícia,
negligência, ou sem habilitação legal (G);
100 - desrespeitar regras de trânsito, de tráfego aéreo ou de
navegação marítima, lacustre ou fluvial (M);
1O1 - autorizar, promover ou executar manobras perigosas com
viaturas, aeronaves, embarcações ou animais (M);
102 - conduzir veículo, pilotar aeronave ou embarcação oficial,
sem autorização do órgão competente da Polícia Militar, mesmo estando
habilitado (L);
103 - transportar na viatura, aeronave ou embarcação que esteja sob
seu comando ou responsabilidade, pessoal ou material, sem autorização
da autoridade competente (L);
104 - andar a cavalo, a trote ou galope, sem necessidade, pelas ruas
da cidade ou castigar inutilmente a montada (L);
105 - não ter o devido zelo, danificar, extraviar ou inutilizar, por
ação ou omissão, bens ou animais pertencentes ao patrimônio público ou
particular, que estejam ou não sob sua responsabilidade (M);
106 - negar-se a utilizar ou a receber do Estado fardamento,
armamento, equipamento ou bens que lhe sejam destinados ou devam
ficar em seu poder ou sob sua responsabilidade (M);
107 - retirar ou tentar retirar de local sob administração policialmilitar material, viatura, aeronave, embarcação ou animal, ou mesmo
deles servir-se, sem ordem do responsável ou proprietário (G);
108 - entrar, sair ou tentar fazê-lo, de OPM, com tropa, sem prévio
conhecimento da autoridade competente, salvo para fins de instrução
autorizada pelo comando (G);
109 - deixar o responsável pela segurança da OPM de cumprir as
prescrições regulamentares com respeito a entrada, saída e permanência
de pessoa estranha (M);
11 O - permitir que pessoa não autorizada adentre prédio ou local
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interditado (M);
111 - deixar, ao entrar ou sair de OPM onde não sirvà, de dar
ciência da sua presença ao Oficial-de-Dia ou de serviço e, em seguida, se
oficial, de procurar o comandante ou o oficial de posto mais elevado ou
seu substituto legal para expor a razão de sua presença, salvo as exceções
regulamentares previstas (M);
112 - adentrar, sem permissão ou ordem, aposentos destinados a
superior ou onde este se encontre, bem como qualquer outro lugar cuja
entrada lhe seja vedada (M);
113 - abrir ou tentar abrir qualquer dependência da OPM, desde
que não seja a autoridade competente ou sem sua ordem, salvo em
situações de emergência (M);
114 - permanecer em dependência de outra OPM ou local de
serviço sem consentimento ou ordem da autoridade competente (L);
115 - permanecer em dependência da própria OPM ou local de
serviço, desde que a ele estranho, sem consentimento ou ordem da
autoridade competente (L);
116 - entrar ou sair, de qualquer OPM, por lugares que não sejam
para isso designados (L);
117 - deixar de exibir a superior hierárquico, quando por ele
solicitado, objeto ou volume, ao entrar ou sair de qualquer OPM (M);
118 - ter em seu poder, introduzir ou distribuir, em local sob
administração policial-militar, publicações, estampas ou jornais que
atentem contra a disciplina, a moral ou as instituições (L);
119 - apresentar-se, em qualquer situação, mal uniformizado, com
o uniforme alterado ou diferente do previsto, contrariando o
Regulamento de Uniformes da Polícia Militar ou norma a respeito (M);
120 - usar, no uniforme, insígnia, medalha, condecoração ou
distintivo, não regulamentares ou de forma indevida (M);
121 - usar vestuário incompatível com a função ou descurar do
asseio próprio ou prejudicar o de outrem (L);
122 - estar em desacordo com as normas regulamentares de
apresentação pessoal (L);
123 - recusar ou devolver insígnia, salvo quando a regulamentação
o permitir (L);
124 - comparecer, uniformizado, a manifestações ou reuniões de
caráter político-partidário, salvo por motivo de serviço (M);
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125 - freqüentar ou fazer parte de sindicatos, associações
profissionais com caráter de sindicato, ou de associações cujos estatutos
não estejam de conformidade com a lei (G);
126 - autorizar, promover ou participar de petições ou
manifestações de caráter reivindicatório, de cunho político-partidário,
religioso, de crítica ou de apoio a ato de superior, para tratar de assuntos
de natureza policial-militar, ressalvados os de natureza técnica ou
científica havidos em razão do exercício da função policial (M);
127 - aceitar qualquer manifestação coletiva de subordinados, com
exceção das demonstrações de boa e sã camaradagem e com prévio
conhecimento do homenageado (L);
128 - discutir ou provocar discussão, por qualquer veículo de
comunicação, sobre assuntos políticos, militares ou policiais,
excetuando-se os de natureza exclusivamente técnica, quando
devidamente autorizado (L);
129 - freqüentar lugares incompatíveis com o decoro social ou
policial-militar, salvo por motivo de serviço (M);
130 - recorrer a outros órgãos, pessoas ou instituições, exceto ao
Poder Judiciário, para resolver assunto de interesse pessoal relacionado
com a Polícia Militar (M);
131 - assumir compromisso em nome da Polícia Militar, ou
representá-la em qualquer ato, sem estar devidamente autorizado (M);
132 - deixar de cumprir ou fazer cumprir as normas legais ou
regulamentares, na esfera de suas atribuições (M).

CAPÍTULO V
Das Sanções Administrativas Disciplinares
SEÇÃO I
Disposições Gerais
Artigo 14 - As sanções disciplinares aplicáveis aos militares do
Estado, independentemente do posto, graduação ou função que ocupem,
são:
I - advertência;
II - repreensão;
III - permanência disciplinar;
IV - detenção;
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V - reforma administrativa disciplinar;
VI - demissão;
VII - expulsão;
VIII - proibição do uso do uniforme.
Parágrafo único - Todo fato que constituir transgressão deverá ser
levado ao conhecimento da autoridade competente para as providências
disciplinares.

SEÇÃO II
Da Advertência
Artigo 15 - A advertência, forma mais branda de sanção, é aplicada
verbalmente ao transgressor, podendo ser feita particular ou
ostensivamente, sem constar de publicação ou dos assentamentos
individuais.
Parágrafo umco - A sanção de que trata o "caput" aplica-se
exclusivamente às faltas de natureza leve.

SEÇÃO III
Da Repreensão
Artigo 16 - A repreensão é a sanção feita por escrito ao
transgressor, publicada de forma reservada ou ostensiva, devendo sempre
ser averbada nos assentamentos individuais.
Parágrafo único - A sanção de que trata o "caput" aplica-se às faltas
de natureza leve e média.

SEÇÃO IV
Da Permanência Disciplinar
Artigo 17 - A permanência disciplinar é a sanção em que o
transgressor ficará na OPM, sem estar circunscrito a determinado
compartimento.
Parágrafo único - O militar do Estado nesta situação comparecerá a
todos os atos de instrução e serviço, internos e externos.
Artigo 18 - A pedido do transgressor, o cumprimento da sanção de
permanência disciplinar poderá, a juízo, devidamente motivado, da
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autoridade que aplicou a punição, ser convertido em prestação de serviço
extraordinário, desde que não implique prejuízo para a manutenção da
hierarquia e da disciplina.
§ 1º - Na hipótese da conversão, a classificação do comportamento
do militar do Estado será feita com base na sanção de permanência
disciplinar.
§ 2º - Considerar-se-á 1 (um) dia de prestação de serviço
extraordinário equivalente ao cumprimento de 1 (um) dia de
permanência.
§ 3º - O prazo para o encaminhamento do pedido de conversão será
de 3 (três) dias, contados da data da publicação da sanção de permanência.
§ 4º - O pedido de conversão elide o pedido de reconsideração de
ato.
Artigo 19 - A prestação do serviço extraordinário, nos termos do
"caput" do artigo anterior, consiste na realização de atividades, internas
ou externas, por período nunca inferior a 6 (seis) ou superior a 8 (oito)
horas, nos dias em que o militar do Estado estaria de folga.
§ 1º - O limite máximo de conversão da permanência disciplinar
em serviço extraordinário é de 5 (cinco) dias.
§ 2º - O militar do Estado, punido com período superior a 5 (cinco)
dias de permanência disciplinar, somente poderá pleitear a conversão até
o limite previsto no parágrafo anterior, a qual, se concedida, será sempre
cumprida na fase final do período de punição.
§ 3º - A prestação do serviço extraordinário não poderá ser
executada imediatamente após o término de um serviço ordinário.

SEÇÃO V
Da Detenção
Artigo 20 - A detenção consiste na retenção do militar do Estado
no âmbito de sua OPM, sem participar de qualquer serviço, instrução ou
atividade.
§ 1º - Nos dias em que o militar do Estado permanecer detido
perderá todas as vantagens e direitos decorrentes do exercício do posto
ou graduação, tempo esse não computado para efeito algum, nos termos
da legislação vigente.
§ 2º - A detenção somente poderá ser aplicada quando da
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reincidência no cometimento de transgressão disciplinar de natureza grave.
Artigo 21 - A detenção será aplicada pelo Secretário da Segurança
Pública, pelo Comandante Geral e pelos demais oficiais ocupantes de
funções próprias do posto de coronel.
§ 1º - A autoridade que entender necessária a aplicação desta
sanção disciplinar providenciará para que a documentação alusiva à
respectiva transgressão seja remetida à autoridade competente.
§ 2º - Ao Governador do Estado compete conhecer desta sanção
disciplinar em grau de recurso, quando tiver sido aplicada pelo Secretário
da Segurança Pública.

SEÇÃO VI
Da Reforma Administrativa Disciplinar
Artigo 22 - A reforma administrativa disciplinar poderá
ser aplicada, mediante processo regular:
I - ao oficial julgado incompatível ou indigno profissionalmente
para com o oficialato, após sentença passada em julgado no tribunal
competente, ressalvado o caso de demissão;
II - à praça que se tornar incompatível com a função policialmilitar, ou nociva à disciplina, e tenha sido julgada passível de reforma.
Parágrafo único - O militar do Estado que sofrer reforma
administrativa disciplinar receberá remuneração proporcional ao tempo
de serviço policial-militar.

SEÇÃO VII
Da Demissão
Artigo 23 - A demissão será aplicada ao militar do Estado na
seguinte forma:
I - ao oficial quando:
a) for condenado a pena restritiva de liberdade superior a 2 (dois)
anos, por sentença passada em julgado;
b) for condenado a pena de perda da função pública, por sentença
passada em julgado;
c) for considerado moral ou profissionalmente inidôneo para a
promoção ou revelar incompatibilidade para o exercício da função
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policial-militar, por sentença passada em julgado no tribunal competente;
II - à praça quando:
a) for condenada, por sentença passada em julgado, a pena
restritiva de liberdade por tempo superior a 2 (dois) anos;
b) for condenada, por sentença passada em julgado, a pena de perda
da função pública;
c) praticar ato ou atos que revelem incompatibilidade com a função
policial-militar, comprovado mediante processo regular;
d) cometer transgressão disciplinar grave, estando há mais de 2
(dois) anos consecutivos ou 4 (quatro) anos alternados no mau
comportamento, apurado mediante processo regular;
e) houver cumprido a pena conseqüente do crime de deserção;
f) considerada desertora e capturada ou apresentada, tendo sido
submetida a exame de saúde, for julgada incapaz definitivamente para o
serviço policial-militar.
Parágrafo único - O oficial demitido perderá o posto e a patente, e a
praça, a graduação.

SEÇÃO VIII
Da Expulsão
Artigo 24 - A expulsão será aplicada, mediante processo regular, à
praça que atentar contra a segurança das instituições nacionais ou praticar
atos desonrosos ou ofensivos ao decoro profissional.

SEÇÃO IX
Da Proibição do Uso de Uniformes
Artigo 25 - A proibição do uso de uniformes policiais-militares
será aplicada, nos termos deste Regulamento, temporariamente, ao
inativo que atentar contra o decoro ou a dignidade policial-militar, até o
limite de 1 (um) ano.

CAPÍTULO VI
Do Recolhimento Disciplinar
Artigo 26 - O recolhimento de qualquer transgressor à prisão, sem
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nota de punição publicada em boletim, poderá ocorrer quando:
I - houver indício de autoria de infração penal e for necessário ao
bom andamento das investigações para sua apuração;
II - for necessário para a preservação da ordem e da disciplina
policial-militar, especialmente se o militar do Estado mostrar-se
agressivo, embriagado ou sob ação de substância entorpecente.
§ 1º - São autoridades competentes para determinar o recolhimento
disciplinar aquelas elencadas no artigo 31 deste Regulamento.
§ 2º - A condução do militar do Estado à autoridade competente
para determinar o recolhimento somente poderá ser efetuada por superior
hierárquico.
§ 3° - As decisões de aplicação do recolhimento disciplinar serão
sempre fundamentadas e comunicadas ao Juiz Corregedor da polícia
judiciária militar.
§ 4º - O militar do Estado preso nos termos deste artigo poderá
permanecer nessa situação pelo prazo máximo de 5 (cinco) dias.

CAPÍTULO VII
Do Procedimento Disciplinar
SEÇÃO I
Da Comunicação Disciplinar
Artigo 27 - A comunicação disciplinar dirigida à autoridade
policial-militar competente destina-se a relatar uma transgressão
disciplinar cometida por subordinado hierárquico.
Artigo 28 - A comunicação disciplinar deve ser clara, concisa e
precisa, contendo os dados capazes de identificar as pessoas ou coisas
envolvidas, o local, a data e a hora do fato, além de caracterizar as
circunstâncias que o envolveram, bem como as alegações do faltoso,
quando presente e ao ser interpelado pelo signatário das razões da
transgressão, sem tecer comentários ou opiniões pessoais.
§ 1º - A comunicação disciplinar deverá ser apresentada no prazo
de 5 (cinco) dias, contados da constatação ou conhecimento do fato,
ressalvadas as disposições relativas ao recolhimento disciplinar, que
deverá ser feito imediatamente.
§ 2º - A comunicação disciplinar deve ser a expressão da verdade,
cabendo à autoridade competente encaminhá-la ao acusado para que, por
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escrito, manifeste-se preliminarmente sobre os fatos, no prazo de 3 (três)
dias.
§ 3º - Conhecendo a manifestação preliminar e considerando
praticada a transgressão, a autoridade competente elaborará termo
acusatório motivado, com as razões de fato e de direito, para que o
militar do Estado possa exercitar, por escrito, o seu direito à ampla defesa
e ao contraditório, no prazo de 5 (cinco) dias.
§ 4º - Estando a autoridade convencida do cometimento da
transgressão, providenciará o enquadramento disciplinar, mediante nota
de culpa ou, se determinar outra solução, deverá fundamentá-la por
despacho nos autos.
§ 5º - Poderá ser dispensada a manifestação preliminar quando a
autoridade competente tiver elementos de convicção suficientes para a
elaboração do termo acusatório, devendo esta circunstância constar do
respectivo termo.
Artigo 29 - A solução do procedimento disciplinar é da inteira
responsabilidade da autoridade competente, que deverá aplicar sanção ou
justificar o fato, de acordo com este Regulamento.
§ 1º - A solução será dada no prazo de 30 (trinta) dias, contados a
partir do recebimento da defesa do acusado, prorrogável no máximo por
mais 15 (quinze) dias, mediante declaração de motivos no próprio
enquadramento.
§ 2º - No caso de afastamento regulamentar do transgressor, os
prazos supracitados serão interrompidos, reiniciada a contagem a partir
da sua reapresentação.
§ 3º - Em qualquer circunstância, o signatário da comunicação
deverá ser notificado da respectiva solução, no prazo máximo de 90
(noventa) dias da data da comunicação.
§ 4º - No caso de não cumprimento do prazo do parágrafo anterior,
poderá o signatário da comunicação solicitar, obedecida a via
hierárquica, providências a respeito da solução.

SEÇÃO II
Da Representação
Artigo 30 - Representação é toda comunicação que se referir a ato
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praticado ou aprovado por superior hierárquico ou funcional, que se
repute irregular, ofensivo, injusto ou ilegal.
§ 1º - A representação será dirigida à autoridade funcional
imediatamente superior àquela contra a qual é atribuída a prática do ato
irregular, ofensivo, injusto ou ilegal.
§ 2º - A representação contra ato disciplinar será feita somente após
solucionados os recursos disciplinares previstos neste Regulamento e
desde que a matéria recorrida verse sobre a legalidade do ato praticado.
§ 3º - A representação nos termos do parágrafo anterior será
exercida no prazo estabelecido no § 1º, do artigo 62.
§ 4º - O prazo para o encaminhamento de representação será de 5
(cinco) dias contados da data do ato ou fato que o motivar.

CAPÍTULO VIII
Da Competência, do Julgamento, da Aplicação e do Cumprimento
das Sanções Disciplinares
SEÇÃO I
Da Competência
Artigo 31 - A competência disciplinar é inerente ao cargo, função
ou posto, sendo autoridades competentes para aplicar sanção disciplinar:
I - o Governador do Estado: a todos os militares do Estado sujeitos
a este Regulamento;
II - o Secretário da Segurança Pública e o Comandante Geral: a
todos os militares do Estado sujeitos a este Regulamento, exceto ao
Chefe da Casa Militar;
III - o Subcomandante da Polícia Militar: a todos os integrantes de
seu comando e das unidades subordinadas e às praças inativas;
IV - os oficiais da ativa da Polícia Militar do posto de coronel a
capitão: aos militares do Estado que estiverem sob seu comando ou
integrantes das OPM subordinadas.
§ 1º - Ao Secretário da Segurança Pública e ao Comandante Geral
da Polícia Militar compete conhecer das sanções disciplinares aplicadas
aos inativos, em grau de recurso, respectivamente, se oficial ou praça.
§ 2º - Aos oficiais, quando no exercício interino das funções de
posto igual ou superior ao de capitão, ficará atribuída a competência
prevista no inciso IV deste artigo.
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SEÇÃO II
Dos Limites de Competência das Autoridades
Artigo 32 - O Governador do Estado é competente para aplicar
todas as sanções disciplinares previstas neste Regulamento, cabendo às
demais autoridades as seguintes competências:
I - ao Secretário da Segurança Pública e ao Comandante Geral:
todas as sanções disciplinares exceto a demissão de oficiais;
II - ao Subcomandante da Polícia Militar: as sanções disciplinares
de advertência, repreensão, permanência disciplinar, detenção e proibição
do uso de uniformes de até os limites máximos previstos;
III - aos oficiais do posto de coronel: as sanções disciplinares de
advertência, repreensão, permanência disciplinar de até 20 (vinte) dias e
detenção de até 15 (quinze) dias;
IV - aos oficiais do posto de tenente-coronel: as sanções
disciplinares de advertência, repreensão e permanência disciplinar de até
20 (vinte) dias;
V - aos oficiais do posto de major: as sanções disciplinares de
advertência, repreensão e permanência disciplinar de até 15 (quinze)
dias;
VI - aos oficiais do posto de capiüio: as sanções disciplinares de
advertência, repreensão e permanência disciplinar de até 1O (dez) dias.

SEÇÃO III
Do Julgamento
Artigo 33 - Na aplicação das sanções disciplinares serão sempre
considerados a natureza, a gravidade, os motivos determinantes, os danos
causados, a personalidade e os antecedentes do agente, a intensidade do
dolo ou o grau da culpa.
Artigo 34 - Não haverá aplicação de sanção disciplinar quando for
reconhecida qualquer das seguintes causas de justificação:
I - motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente
comprovados;
II - benefício do serviço, da preservação da ordem pública ou do
interesse público;
III - legítima defesa própria ou de outrem;
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IV - obediência a ordem superior, desde que a ordem recebida não
seja manifestamente ilegal;
V - uso de força para compelir o subordinado a cumpnr
rigorosamente o seu dever, no caso de perigo, necessidade urgente,
calamidade pública ou manutenção da ordem e da disciplina.
Artigo 35 - São circunstâncias atenuantes:
I - estar, no mínimo, no bom comportamento;
II - ter prestado serviços relevantes;
III - ter admitido a transgressão de autoria ignorada ou, se
conhecida, imputada a outrem;
IV - ter praticado a falta para evitar mal maior;
V - ter praticado a falta em defesa de seus próprios direitos ou dos
de outrem;
VI - ter praticado a falta por motivo de relevante valor social;
VII - não possuir prática no serviço;
VIII - colaborar na apuração da transgressão disciplinar.
Artigo 36 - São circunstâncias agravantes:
I - mau comportamento;
II - prática simultânea ou conexão de duas ou mais transgressões;
III - reincidência específica;
IV - conluio de duas ou mais pessoas;
V - ter sido a falta praticada durante a execução do serviço;
VI - ter sido a falta praticada em presença de subordinado, de tropa
ou de civil;
VII - ter sido a falta praticada com abuso de autoridade hierárquica
ou funcional.
§ 1º - Não se aplica a circunstância agravante prevista no inciso V
quando, pela sua natureza, a transgressão seja inerente à execução do
serviço.
§ 2º - Considera-se reincidência específica o enquadramento da
falta praticada num mesmo item dos previstos no artigo 13 ou no item II
do§ 1º do artigo 12.

SEÇÃO IV
Da Aplicação

Artigo 37 - A aplicação da sanção disciplinar abrange a análise do
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fato, nos termos do artigo 33 deste Regulamento, a análise das
circunstâncias que determinaram a transgressão, o enquadramento e a
decorrente publicação.
Artigo 38 - O enquadramento disciplinar é a descrição da
transgressão cometida, dele devendo constar, resumidamente, o seguinte:
I - indicação da ação ou omissão que originou a transgressão;
II - tipificação da transgressão disciplinar;
III - discriminação, em incisos e artigos, das causas de justificação
ou das circunstâncias atenuantes e ou agravantes;
IV - decisão da autoridade impondo, ou não, a sanção;
V - classificação do comportamento policial-militar em que o
punido permaneça ou ingresse;
VI - alegações de defesa do transgressor;
VII - observações, tais como:
a) data do início do cumprimento da sanção disciplinar;
b) local do cumprimento da sanção, se for o caso;
c) determinação para posterior cumprimento, se o transgressor
estiver baixado, afastado do serviço ou à disposição de outra autoridade;
d) outros dados que a autoridade competente julgar necessários;
VIII - assinatura da autoridade.
Artigo 39 - A publicação é a divulgação oficial do ato
administrativo referente à aplicação da sanção disciplinar ou à sua
justificação, e dá início a seus efeitos.
Parágrafo único - A advertência não deverá constar de publicação
em boletim, figurando, entretanto, no registro de informações de
punições para os oficiais, ou na nota de corretivo das praças.
Artigo 40 - As sanções de oficiais, aspirantes-a-oficial, alunosoficiais, subtenentes e sargentos serão publicadas somente para
conhecimento dos integrantes dos seus respectivos círculos e superiores
hierárquicos, podendo ser dadas ao conhecimento geral se as
circunstâncias ou a natureza da transgressão e o bem da disciplina assim
o recomendarem.
Artigo 41 - Na aplicação das sanções disciplinares previstas neste
Regulamento, serão rigorosamente observados os seguintes limites:
I - quando as circunstâncias atenuantes preponderarem, a sanção
não será aplicada em seu limite máximo;
II - quando as circunstâncias agravantes preponderarem, poderá ser
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aplicada a sanção até o seu limite máximo;
III - pela mesma transgressão não será aplicada mais de uma
sanção disciplinar.
Artigo 42 - A sanção disciplinar será proporcional à gravidade e
natureza da infração, observados os seguintes limites:
I - as faltas leves são puníveis com advertência ou repreensão e, na
reincidência específica, com permanência disciplinar de até 5 (cinco) dias;
II - as faltas médias são puníveis com permanência disciplinar de
até 8 (oito) dias e, na reincidência específica, com permanência
disciplinar de até 15 (quinze) dias;
III - as faltas graves são puníveis com permanência de até 10 (dez)
dias ou detenção de até 8 (oito) dias e, na reincidência específica, com
permanência de até 20 (vinte) dias ou detenção de até 15 (quinze) dias,
desde que não caiba demissão ou expulsão.
Artigo 43 - O início do cumprimento da sanção disciplinar
dependerá de aprovação do ato pelo Comandante da Unidade ou pela
autoridade funcional imediatamente superior, quando a sanção for por ele
aplicada, e prévia publicação em boletim, salvo a necessidade de
recolhimento disciplinar previsto neste Regulamento.
Artigo 44 - A sanção disciplinar não exime o punido da
responsabilidade civil e criminal emanadas do mesmo fato.
Parágrafo único - A instauração de inquérito ou ação criminal não
impede a imposição, na esfera administrativa, de sanção pela prática de
transgressão disciplinar sobre o mesmo fato.
Artigo 45 - Na ocorrência de mais de uma transgressão, sem
conexão entre elas, serão impostas as sanções correspondentes
isoladamente; em caso contrário, quando forem praticadas de forma
conexa, as de menor gravidade serão consid~radas como circunstâncias
agravantes da transgressão principal.
Artigo 46 - Na ocorrência de transgressão disciplinar envolvendo
militares do Estado de mais de uma Unidade, caberá ao comandante do
policiamento da área territorial onde ocorreu o fato apurar ou determinar
a apuração e, ao final, se necessário, remeter os autos à autoridade
funcional superior comum aos envolvidos.
Artigo 47 - Quando duas autoridades de níveis hierárquicos
diferentes, ambas com ação disciplinar sobre o transgressor, conhecerem
da transgressão disciplinar, competirá à de maior hierarquia apurá-la ou
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determinar que a menos graduada o faça.
Parágrafo único - Quando a apuração ficar sob a incumbência da
autoridade menos graduada, a punição resultante será aplicada após a
aprovação da autoridade superior, se esta assim determinar.
Artigo 48 - A expulsão será aplicada, em regra, quando a praça
policial-militar, independentemente da graduação ou função que ocupe,
for condenada judicialmente por crime que também constitua infração
disciplinar grave e que denote incapacidade moral para a continuidade do
exercício de suas funções.

SEÇÃO V
Do Cumprimento e da Contagem de Tempo
Artigo 49 - A autoridade que tiver de aplicar sanção a subordinado
que esteja a serviço ou à disposição de outra autoridade requisitará a
apresentação do transgressor.
Parágrafo único - Quando o local determinado para o cumprimento
da sanção não for a respectiva OPM, a autoridade indicará o local
designado para a apresentação do policial.
Artigo 50 - Nenhum militar do Estado será interrogado ou ser-lhe-á
aplicada sanção se estiver em estado de embriaguez, ou sob a ação de
substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica,
devendo, se necessário, desde logo, ser recolhido disciplinarmente.
Artigo 51 - O cumprimento da sanção disciplinar, por militar do
Estado afastado do serviço, deverá ocorrer após a sua apresentação na
OPM, pronto para o serviço policial-militar, salvo nos casos de interesse
da preservação da ordem e da disciplina.
Parágrafo único - A interrupção de afastamento regulamentar, para
cumprimento de sanção disciplinar, somente ocorrerá quando
determinada pelo Governador do Estado, Secretário da Segurança
Pública ou pelo Comandante Geral.
Artigo 52 - O início do cumprimento da sanção disciplinar deverá
ocorrer no prazo máximo de 5 (cinco) dias após a ciência, pelo punido,
da sua publicação.
§ 1º - A contagem do tempo de cumprimento da sanção começa no
momento em que o militar do Estado iniciá-lo, computando-se cada dia
como período de 24 (vinte e quatro) horas.
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§ 2º - Não será computado, como cumprimento de sanção
disciplinar, o tempo em que o militar do Estado passar em gozo de
afastamentos regulamentares, interrompendo-se a contagem a partir do
momento de seu afastamento até o seu retorno.
§ 3º - O afastamento do militar do Estado do local de cumprimento
da sanção e o seu retorno a esse local, após o afastamento regularmente
previsto no § 2º, deverão ser objeto de publicação.

CAPÍTULO IX
Do Comportamento
Artigo 53 - O comportamento da praça policial-militar demonstra o
seu procedimento na vida profissional e particular, sob o ponto de vista
disciplinar.
Artigo 54 - Para fins disciplinares e para outros efeitos, o
comportamento policial-militar classifica-se em:
I - excelente - quando, no período de 1O (dez) anos, não lhe tenha
sido aplicada qualquer sanção disciplinar;
II - ótimo - quando, no período de 5 (cinco) anos, lhe tenham sido
aplicadas até 2 repreensões;
III - bom - quando, no período de 2 (dois) anos, lhe tenham sido
aplicadas até 2 (duas) permanências disciplinares;
IV - regular - quando, no período de 1 (um) ano, lhe tenham sido
aplicadas até 2 (duas) permanências disciplinares ou 1 (uma) detenção;
V - mau - quando, no período de 1 (um) ano, lhe tenham sido
aplicadas mais de 2 (duas) permanências disciplinares ou mais de 1
(uma) detenção.
§ 1º - A contagem de tempo para melhora do comportamento se
fará automaticamente, de acordo com os prazos estabelecidos neste
artigo.
§ 2º - Bastará uma única sanção disciplinar acima dos limites
estabelecidos neste artigo para alterar a categoria do comportamento.
§ 3º - Para a classificação do comportamento fica estabelecido que
duas repreensões eqüivalerão a uma permanência disciplinar.
§ 4º - Para efeito de classificação, reclassificação ou melhoria do
comportamento, ter-se-ão como base as datas em que as sanções foram
publicadas.
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Artigo 55 - Ao ser admitida na Polícia Militar, a praça policialmilitar será classificada no comportamento "bom".
CAPÍTULO X
Dos Recursos Disciplinares

Artigo 56 - O militar do Estado, que considere a si propno, a
subordinado seu ou a serviço sob sua responsabilidade prejudicado,
ofendido ou injustiçado por ato de superior hierárquico, poderá interpor
recursos disciplinares.
.
Parágrafo único - São recursos disciplinares:
1 - pedido de reconsideração de ato;
2 - recurso hierárquico.
Artigo 57 - O pedido de reconsideração de ato é recurso interposto,
mediante parte ou ofício, à autoridade que praticou, ou aprovou, o ato
disciplinar que se reputa irregular, ofensivo, injusto ou ilegal, para que o
reexamine.
§ 1º - O pedido de reconsideração de ato deve ser encaminhado,
diretamente, à autoridade recorrida e por uma única vez.
§ 2º - O pedido de reconsideração de ato, que tem efeito
suspensivo, deve ser apresentado no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a
contar da data em que o militar do Estado tomar ciência do ato que o
motivou.
§ 3º - A autoridade a quem for dirigido o pedido de reconsideração
de ato deverá, saneando se possível o ato praticado, dar solução ao
recurso, no prazo máximo de 1O (dez) dias, a contar da data de
recebimento do documento, dando conhecimento ao interessado,
mediante despacho fundamentado que deverá ser publicado.
§ 4º - O subordinado que não tiver oficialmente conhecimento da
solução do pedido de reconsideração, após 30 (trinta) dias contados da
data de sua solicitação, poderá interpor recurso hierárquico no prazo
previsto no item 1 do § 3º, do artigo 58.
§ 5º - O ped1do de reconsideração de ato deve ser redigido de
forma respeitosa, precisando o objetivo e as razões que o fundamentam,
sem comentários ou insinuações, podendo ser acompanhado de
documentos comprobatórios.
§ 6º - Não será conhecido o pedido de reconsideração intempestivo,
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procrastinador ou que não apresente fatos novos que modifiquem a
decisão anteriormente tomada, devendo este ato ser publicado, obedecido
o prazo do § 3º deste artigo.
Artigo 58 - O recurso hierárquico, interposto por uma única vez,
terá efeito suspensivo e será redigido sob a forma de parte ou ofício e
endereçado diretamente à autoridade imediatamente superior àquela que
não reconsiderou o ato tido por irregular, ofensivo, injusto ou ilegal.
§ 1º - A interposição do recurso de que trata este artigo, a qual
deverá ser precedida de pedido de reconsideração do ato, somente poderá
ocorrer depois de conhecido o resultado deste pelo requerente, exceto na
hipótese prevista pelo § 4º do artigo anterior.
§ 2º - A autoridade que receber o recurso hierárquico deverá
comunicar tal fato, por escrito, àquela contra a qual está sendo interposto.
§ 3º - Os prazos referentes ao recurso hierárquico são:
1 - para interposição: 5 (cinco) dias, a contar do conhecimento da
solução do pedido de reconsideração pelo interessado ou do vencimento
do prazo do § 4º do artigo anterior;
2 - para comunicação: 3 (três) dias, a contar do protocolo da OPM
da autoridade destinatária;
3 - para solução: 1O (dez) dias, a contar do recebimento da
interposição do recurso no protocolo da OPM da autoridade destinatária.
§ 4º - O recurso hierárquico, em termos respeitosos, precisará o
objeto que o fundamenta de modo a esclarecer o ato ou fato, podendo ser
acompanhado de documentos comprobatórios.
§ 5º - O recurso hierárquico não poderá tratar de assunto estranho
ao ato ou fato que o tenha motivado, nem versar sobre matéria
impertinente ou fútil.
§ 6º - Não será conhecido o recurso hierárquico intempestivo,
procrastinador ou que não apresente fatos novos que modifiquem a
decisão anteriormente tomada, devendo ser cientificado o interessado, e
publicado o ato em boletim, no prazo de 10 (dez) dias.
Artigo 59 - Solucionado o recurso hierárquico, encerra-se para o
recorrente a possibilidade administrativa de revisão do ato disciplinar
sofrido, exceto nos casos de representação previstos nos §§ 3º e 4º do
artigo 30.
Artigo 60 - Solucionados os recursos disciplinares e havendo
sanção disciplinar a ser cumprida, o militar do Estado iniciará o seu
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cumprimento dentro do prazo de 3 (três) dias:
I - desde que não interposto recurso hierárquico, no caso de solução
do pedido de reconsideração;
II - após solucionado o recurso hierárquico.
Artigo 61 - Os prazos para a interposição dos recursos de que trata
este Regulamento são decadenciais.

CAPÍTULO XI
Da Revisão dos Atos Disciplinares
Artigo 62 - As autoridades competentes para aplicar sanção
disciplinar, exceto as ocupantes do posto de major e capitão, quando
tiverem conhecimento, por via recursai ou de ofício, da possível
existência de irregularidade ou ilegalidade na aplicação da sanção
imposta por elas ou pelas autoridades subordinadas, podem praticar um
dos seguintes atos:
I - retificação;
II - atenuação;
III - agravação;
IV - anulação.
§ 1º - A anulação de sanção administrativa disciplinar somente
poderá ser feita no prazo de 5 (cinco) anos, a contar da data da
publicação do ato que se pretende invalidar.
§ 2º - Os atos previstos neste artigo deverão ser motivados e
publicados.
Artigo 63 - A retificação consiste na correção de irregularidade
formal sanável, contida na sanção disciplinar aplicada pela própria
autoridade ou por autoridade subordinada.
Artigo 64 - Atenuação é a redução da sanção proposta ou aplicada,
para outra menos rigorosa ou, ainda, a redução do número de dias da
sanção, nos limites do artigo 42, se assim o exigir o interesse da
disciplina e a ação educativa sobre o militar do Estado.
Artigo 65 - Agravação é a ampliação do número dos dias propostos
para uma sanção disciplinar ou a aplicação de sanção mais rigorosa, nos
limites do artigo 42, se assim o exigir o interesse da disciplina e a ação
educativa sobre o militar do Estado.
Parágrafo único - Não caberá agravamento da sanção em razão da
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interposição de recurso disciplinar.
Artigo 66 - Anulação é a declaração de invalidade da sanção
disciplinar aplicada pela própria autoridade ou por autoridade
subordinada, quando, na apreciação do recurso, verificar a ocorrência de
ilegalidade, devendo retroagir à data do ato.

CAPÍTULO XII
Das Recompensas Policiais-Militares
Artigo 67 - As recompensas policiais-militares constituem
reconhecimento dos bons serviços prestados pelo militar do Estado e
consubstanciam-se em prêmios concedidos por atos meritórios e serviços
relevantes.
Artigo 68 - São recompensas policiais-militares:
I - elogio;
II - cancelamento de sanções.
Parágrafo único - O elogio individual, ato administrativo que
coloca em relevo as qualidades morais e profissionais do militar, poderá
ser formulado independentemente da classificação de seu çomportamento
e será registrado nos assentamentos.
Artigo 69 - A dispensa do serviço não é uma recompensa policialmilitar e somente poderá ser concedida quando houver, a juízo do
Comandante da Unidade, motivo de força maior.
Parágrafo único - A concessão de dispensas do serviço, observado
o disposto neste artigo, fica limitada ao máximo de 6 (seis) dias por ano,
sendo sempre publicada em boletim.
Artigo 70 - O cancelamento de sanções disciplinares consiste na
retirada dos registros realizados nos assentamentos individuais do militar
do Estado, relativos às penas disciplinares que lhe foram aplicadas.
§ 1º - O cancelamento de sanções é ato do Comandante Geral,
praticado a pedido do interessado, e o seu deferimento deverá atender aos
bons serviços por ele prestados, comprovados em seus assentamentos, e
depois de decorridos 10 (dez) anos de efetivo serviço, sem qualquer outra
sanção, a contar da data da última pena imposta.
§2º - O cancelamento de sanções não terá efeito retroativo e não
motivará o direito de revisão de outros atos administrativos decorrentes
das sanções canceladas.
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CAPÍTULO XIII
Do Processo Regular
SEÇÃO I
Disposições Gerais
Artigo 71 - O processo regular a que se refere este Regulamento,
para os militares do Estado, será:
I - para oficiais: o Conselho de Justificação;
II - para praças com 10 (dez) ou mais anos de serviço policialmilitar: o Conselho de Disciplina;
III - para praças com menos de 10 (dez) anos de serviço policialmilitar: o Processo Administrativo Disciplinar.
Artigo 72 - O militar do Estado submetido a processo regular deverá,
quando houver possibilidade de prejuízo para a hierarquia, disciplina ou
para a apuração do fato, ser designado para o exercício de outras funções,
enquanto perdurar o processo, podendo ainda a autoridade instauradora
proibir-lhe o uso do uniforme, corno medida cautelar.

SEÇÃO II
Do Conselho de Justificação
Artigo 73 - O Conselho de Justificação destina-se a apurar, na
forma da legislação específica, a incapacidade do oficial para permanecer
no serviço ativo da Polícia Militar.
Parágrafo único - O Conselho de Justificação aplica-se também ao
oficial inativo presumivelmente incapaz de permanecer na situação de
inatividade.
Artigo 74 - O oficial submetido a Conselho de Justificação e
considerado culpado, por decisão unânime, poderá ser agregado
disciplinarmente mediante ato do Comandante Geral, até decisão final do
tribunal competente, ficando:
I - afastado das suas funções e adido à Unidade que lhe for
designada;
II - proibido de usar uniforme;
III - percebendo 1/3 (um terço) da remuneração;
IV - mantido no respectivo Quadro, sem número, não concorrendo
à promoção.
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Artigo 75 - Ao Conselho de Justificação aplica-se o previsto na
legislação específica,
complementarmente ao
disposto
neste
Regulamento.

SEÇÃO III
Do Conselho de Disciplina
Artigo 76 - O Conselho de Disciplina destina-se a declarar a
incapacidade moral da praça para permanecer no serviço ativo da Polícia
Militar e será instaurado:
I - por portaria do Comandante da Unidade a que pertencer o
acusado;
II - por ato de autoridade superior à mencionada no inciso anterior.
Parágrafo único - A instauração do Conselho de Disciplina poderá
ser feita durante o cumprimento de sanção disciplinar.
Artigo 77 - As autoridades referidas no artigo anterior podem, com
base na natureza da falta ou na inconsistência dos fatos apontados,
considerar, desde logo, insuficiente a acusação e, em consequencia,
deixar de instaurar o Conselho de Disciplina, sem prejuízo de novas
diligências.
Artigo 78 - O Conselho será composto por 3 (três) oficiais da ativa.
§ 1º - O mais antigo do Conselho, no mínimo um capitão, é o
presidente, e o que lhe seguir em antigüidade ou precedência funcional é
o interrogante, sendo o relator e escrivão o mais moderno.
§ 2º - Entendendo necessário, o presidente poderá nomear um
subtenente ou sargento para funcionar como escrivão no processo, o qual
não integrará o Conselho.
Artigo 79 - O Conselho poderá ser instaurado independentemente
da existência ou da instauração de inquérito policial comum ou militar,
de processo criminal ou de sentença criminal transitada em julgado.
Parágrafo único - Se no curso dos trabalhos do Conselho surgirem
indícios de crime comum ou militar, o presidente deverá extrair cópia dos
autos, remetendo-os por ofício à autoridade competente para início do
respectivo inquérito policial ou da ação penal cabível.
Artigo 80 - Será instaurado apenas um processo quando o ato ou
atos motivadores tenham sido praticados em concurso de agentes.
§ 1º - Havendo dois ou mais acusados pertencentes a OPM
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diversas, o processo será instaurado pela autoridade imediatamente
superior, comum aos respectivos comandantes das OPM dos acusados.
§ 2º - Existindo concurso ou continuidade infracional, deverão
todos os atos censuráveis constituir o libelo acusatório da portaria.
§ 3º - Surgindo, após a elaboração da portaria, elementos de autoria
e materialidade de infração disciplinar conexa, em continuidade ou em
concurso, esta poderá ser aditada, abrindo-se novos prazos para a defesa.
Artigo 81 - A decisão da autoridade instauradora, devidamente
fundamentada, será aposta nos autos, após a apreciação do Conselho e de
toda a prova produzida, das razões de defesa e do relatório, no prazo de
15 (quinze) dias a contar do seu recebimento.
Artigo 82 - A autoridade instauradora, na sua decisão, considerará
a acusação procedente, procedente em parte ou improcedente, devendo
propor ao Comandante Geral, conforme o caso, a aplicação das sanções
administrativas cabíveis.
Parágrafo único - A decisão da autoridade instauradora será
publicada em boletim.
Artigo 83 - Recebidos os autos, o Comandante Geral, dentro do
prazo de 45 (quarenta e cinco) dias. fundamentando seu despacho,
emitirá a decisão final sobre o Conselho, que será publicada em boletim e
transcrita nos assentamentos da praça.
SEÇÃO IV
Do Processo Administrativo Disciplinar
Artigo 84 - O Processo Administrativo Disciplinar seguirá rito
próprio ao qual se aplica o disposto nos incisos I, II e parágrafo único do
artigo 76 e os artigos 79, 80 e 82 deste Regulamento.
Parágrafo único - Recebido o Processo, o Comandante Geral
emitirá a decisão final.
CAPÍTULO XIV
Disposições Finais
Artigo 85 - A ação disciplinar da Administração prescreverá em 5
(cinco) anos, contados da data do cometimento da transgressão
disciplinar.
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§ 1º - A punibilidade da transgressão disciplinar também prevista
como crime prescreve nos prazos estabelecidos para o tipo previsto na
legislação penal, salvo se esta prescrição ocorrer em prazo inferior a 5
(cinco) anos.
§ 2º - A interposição de recurso disciplinar interrompe a prescrição
da punibilidade até a solução final do recurso.
Artigo 86 - Para os efeitos deste Regulamento, considera-se
Comandante de Unidade o oficial que estiver exercendo funções
privativas dos postos de coronel e de tenente-coronel.
Parágrafo único - As expressões diretor, corregedor e chefe têm o
mesmo significado de Comandante de Unidade.
Artigo 87 - Aplicam-se, supletivamente, ao Conselho de Disciplina
as disposições do Código de Processo Penal Militar.
Artigo 88
O Comandante Geral baixará instruções
complementares, necessárias à interpretação, orientação e fiel aplicação
do disposto neste Regulamento.
Artigo 89 - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Palácio dos Bandeirantes, 9 de março de 2001.
GERALDO ALCKMIN
Marco Vinicio Petrelluzzi - Secretário da Segurança Pública
João Caramez - Secretário-Chefe da Casa Civil
Antonio Angarita - Secretário do Governo e Gestão Estratégica
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 9 de março de 2001.
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c. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 863, DE 29 DE
DEZEMBRO DE 1999
Dispõe sobre a elaboração, a redação, alteração e a
consolidação das leis, conforme determina o item 16 do parágrafo único
do artigo 23 da Constituição do Estado, e estabelece normas para a
consolidação dos atos normativos que menciona
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a
seguinte lei complementar:

CAPÍTULO I
Disposições Preliminares
Artigo 1º - A elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das
leis, decretos e demais atos normativos estaduais previstos no artigo 21 da
Constituição do Estado, bem como os atos de regulamentação expedidos
por órgãos do Poder Executivo, obedecerão ao disposto nesta lei
complementar.
Artigo 2º - As leis e decretos serão numerados em séries distintas
sem renovação anual.
Parágrafo único - Na numeração serão observados ainda os
seguintes critérios:
1. as emendas à Constituição do Estado terão sua numeração
iniciada a partir da promulgação da Constituição;
2. as leis complementares, ordinárias e os decretos terão numeração
seqüencial em continuidade às séries iniciadas em 1972.
CAPÍTULO II
Das Técnicas de Elaboração, Redação e Alteração das Leis
SEÇÃO I
Da Estruturação das Leis
Artigo 3º - A lei será estruturada em três partes:
I - parte preliminar, compreendendo a epígrafe, a ementa e a
fórmula de promulgação;
II - parte normativa, compreendendo o texto das normas de
conteúdo substantivo relacionadas com a matéria regulada;
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III - parte final, compreendendo as disposições pertinentes às
medidas necessárias à implementação das normas de conteúdo substantivo,
as disposições transitórias, se for o caso, a cláusula de vigência, a cláusula
financeira e a cláusula de revogação, quando couberem.
§ 1º - Nos atos normativos de origem parlamentar deverá constar,
abaixo da epígrafe, a identificação do autor da proposição.
§ 2º - A ementa resumirá com clareza e precisão o conteúdo do ato,
devendo, se alterar norma em vigor, fazer referência ao número e ao
objeto desta.
Artigo 4º - A fórmula de promulgação indicará a autoridade ou o
órgão legiferante e descreverá a ordem de execução, traduzida pelas
formas verbais "aprova", "decreta", "resolve" e "promulga".
Artigo 5º - Quando houver cláusula que fixe o dia da publicação
como termo inicial de 'vigência da lei, deverá ser utilizada a fórmula "...
entra em vigor na data de sua publicação.".
Artigo 6º - A cláusula de revogação, quando necessária, deverá
indicar expressamente as leis ou disposições legais revogadas.

SEÇÃO II
Da Articulação e da Redação das Leis

Artigo 7º - A articulação dos textos legais deverá atender aos
seguintes princípios:
I - a unidade básica de articulação será o artigo, com numeração
ordinal até o nono e cardinal a partir do seguinte;
II - os artigos desdobrar-se-ão em parágrafos ou incisos; os
parágrafos, em itens, e os incisos e itens, em alíneas;
III - os parágrafos serão representados pelo sinal gráfico §, seguido de
numeração ordinal até o nono e cardinal a partir do seguinte, utilizando-se,
quando existente apenas um, a expressão "parágrafo único" por extenso;
IV - os incisos serão representados por algarismos romanos; os
itens, por algarismos arábicos; e as alíneas, por letras minúsculas;
V - o agrupamento de artigos constituirá a Seção, que poderá
desdobrar-se em Subseção; o de seções, o Capítulo; o de capítulos, o
Título; o de títulos, o Livro; e o de livros, a Parte;
VI - os capítulos, títulos, livros e partes serão grafados em letras
maiúsculas e identificados por algarismos romanos, podendo estas últimas
desdobrar-se em Parte Geral e Parte Especial ou ser subdivididas em partes
expressas em numeral ordinal, por extenso;
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VII - as subseções e seções serão identificadas por algarismos
romanos, grafadas em letras maiúsculas e postas em negrito ou caracteres
que as coloquem em realce;
VIII - a composição prevista no inciso V poderá também
compreender agrupamentos em disposições preliminares, gerais, finais e as
que não tiverem caráter permanente, que constituirão as disposições
transitórias, com numeração própria.
Artigo 8º - As disposições normativas serão redigidas com clareza,
precisão e ordem lógica:
I - para obtenção de clareza:
a) usar as palavras e expressões em seu sentido comum, salvo
quando a norma versar sobre assunto técnico, hipótese em que se
empregará a nomenclatura própria da área em que se esteja legislando;
b) construir as orações na ordem direta, evitando o preciosismo,
neologismo e adjetivações dispensáveis;
c) buscar a uniformidade do tempo verbal em todo o texto das
normas legais, dando preferência ao .tempo presente ou ao futuro simples
do presente;
d) usar os recursos de pontuação de forma judiciosa, evitando os
abusos de caráter estilístico;
II - para obtenção de precisão:
a) articular a linguagem, técnica ou comum, de modo a ensejar
perfeita compreensão do objetivo da lei e a permitir que seu texto
evidencie com clareza o conteúdo e o alcance que o legislador pretende dar
à norma;
b) expressar a idéia, quando repetida no texto, por meio das mesmas
palavras, evitando o emprego de sinonímia com propósito meramente
estilístico;
c) evitar o emprego de expressão ou palavra que possibilite duplo
sentido ao texto;
d) escolher termos que tenham o mesmo sentido e significado na
maior parte do território nacional, evitando o uso de expressões locais ou
regionais;
e) usar apenas siglas consagradas pelo uso, observado o princípio de
que a primeira referência no texto seja acompanhada de explicitação de
seu significado;
f) grafar por extenso quaisquer referências feitas, no texto, a
números e percentuais;
III - para obtenção de ordem lógica:
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a) reunir sob as categorias de agregação - subseção, seção, capítulo,
título e livro - apenas as disposições relacionadas com o objeto da lei;
b) restringir o conteúdo de cada artigo da lei a um único assunto ou
princípio;
c) expressar através dos parágrafos os aspectos complementares à
norma enunciada no "caput" do artigo e as exceções à regra por este
estabelecida;
d) promover as discriminações e enumerações por meio dos incisos,
itens e alíneas.

SEÇÃO III
Da Alteração das Leis
Artigo 9º - A alteração das ]eis será feita por meio de substituição
no próprio texto do dispositivo .alterado ou acréscimo de dispositivo novo,
observadas as seguintes regras:
I - não poderá ser modificada a numeração dos dispositivos
alterados;
II - vedada a renumeração do texto, ainda que recomendável o
acresc1mo de novos dispositivos entre os preceitos legais em vigor,
utilizando-se nesse caso, o mesmo número do imediatamente anterior,
seguindo de letras maiúsculas, em ordem alfabética, tantas quantas forem
suficientes para identificar os acréscimos;
III - vedado o reaproveitamento do número de dispositivo revogado,
devendo a lei alterada manter esta indicação, seguida da expressão
"revogado";
IV - o dispositivo que sofrer modificação de redação deverá ser
identificado, ao seu final, com as letras NR maiúsculas, entre parênteses,
que significam "nova redação".
§ l º - Far-se-á reprodução integral do texto legal, quando a alteração
atingir a maioria dos artigos ou quando tenha sido precedida de sucessivas
modificações no texto.
§ 2º - Far-se-á, na hipótese de revogação, indicação expressa do
dispositivo revogado.

CAPÍTULO III
Da Consolidação das Leis e Outros Atos Normativos
SEÇÃOI
Da Consolidação das Leis
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Artigo 10 - As leis estaduais serão reunidas em codificações e em
coletâneas integradas por volumes contendo matérias conexas ou afins,
constituindo em seu todo, juntamente com a Constituição Estadual, a
Consolidação das Leis Estaduais Paulistas.
Parágrafo único - A Consolidação consiste na reunião, em um só
corpo, convenientemente sistematizadas, de todas as leis referentes a uma
matéria.
Artigo 11 - Ressalvada a legislação codificada e já consolidada,
todas as leis e decretos-leis estaduais de conteúdo normativo e de alcance
geral em vigor serão reunidos em coletâneas organizadas na forma do
artigo anterior, observados os prazos e os procedimentos a seguir:
I - os órgãos subordinados ao Poder Executivo, no prazo de 180
(cento e oitenta) dias, contado da vigência desta lei complementar,
procederão ao exame, avaliação e seleção das leis complementares,
ordinárias, decretos e decretos-leis relacionados com as respectivas áreas
de competência, agrupando e consolidando os textos referentes a matérias
correlatas ou os assuntos vinculados por afinidade, pertinência ou conexão,
com indicação precisa dos diplomas legais ou preceitos expressa ou
implicitamente revogados;
II - as entidades da administração indireta adotarão, no prazo de 90
(noventa) dias, contado da vigência desta lei complementar, medida
semelhante quanto aos diplomas legais relacionados com a sua
competência, na forma do artigo anterior, remetendo os respectivos textos
às Secretarias de Estado a que estão vinculadas, que por sua vez os
revisarão e remeterão, juntamente com os seus ao Governador do Estado
para encaminhamento conjunto à Assembléia Legislativa nos 60 (sessenta)
dias subseqüentes ao encerramento do prazo estabelecido no inciso I;
III - a Mesa da Assembléia Legislativa adotará as medidas
necessárias para, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado
do recebimento dos textos de que tratam os incisos I e II, efetuar a primeira
publicação da Consolidação das Leis Estaduais Paulistas.
Artigo 12 - Na primeira sessão legislativa de cada legislatura, a
Mesa da Assembléia promoverá a atualização da Consolidação das Leis
Estaduais Paulistas incorporando às coletâneas que a integram as emendas
constitucionais, leis, decretos legislativos e resoluções promulgados
durante a legislatura imediatamente anterior, ordenados e indexados
sistematicamente.
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Parágrafo único - A Imprensa Oficial do Estado promoverá a
publicação das edições da Consolidação das Leis Estaduais Paulistas
previstas neste artigo e no anterior, bem como a sua disponibilização na
"home page".

SEÇÃO II
Da Consolidação de Outros Atos Normativos
Artigo 13 - As Secretarias de Estado e as entidades da
administração indireta que lhes são vinculadas adotarão, em prazo
estabelecido em decreto, as providências necessárias para, observado no
que couber o disposto no artigo 11, proceder ao exame e à consolidação
dos decretos de conteúdo normativo e atos normativos inferiores em vigor,
vinculados às respectivas áreas de competência, remetendo os textos
consolidados ao Governador do Estado, que os examinará e reunirá em
coletânea, para posterior publicação.
Artigo 14 - Até 180 (cento e oitenta) dias do início de cada
mandato, o Chefe do Poder Executivo promoverá a atualização das
coletâneas a que se refere o artigo anterior, incorporando aos textos que as
integram os decretos e atos de conteúdo normativo e geral editados no
quadriênio anterior.
CAPÍTULO IV
Disposições Finais
Artigo 15 - Eventual inexatidão formal de norma elaborada
mediante processo legislativo regular não constitui escusa válida para o
seu descumprimento.
Artigo 16 - Esta lei complementar entrará em vigor no prazo de 90
(noventa) dias, a partir da data de sua publicação.
Artigo 17 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente
a Lei Complementar nº 60, de 1Ode junho de 1972.

Palácio dos Bandeirantes, 29 de dezembro de 1999.
MÁRIO COVAS
Celino Cardoso: Secretário - Chefe da Casa Civil
Antonio Angarita: Secretário do Governo e Gestão Estratégica
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 29 de dezembro de
1999.
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d. DECRETO ESTADUAL Nº 45.696, DE S DE MARÇO DE 2001

Acrescenta dispositivo ao Regimento Interno da Comissão de
Promoções da Polícia Militar, aprovado pelo Decreto nº 14.057, de 26
de junho de 1944
GERALDO ALCKMIN FILHO, Vice-Governador no Exercício do
Cargo de Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais,
Decreta:
Artigo 1º - Fica acrescentado ao Regimento Interno da Comissão
de Promoções da Polícia Militar do Estado de São Paulo, aprovado pelo
Decreto nº 14.057, de 26 de junho.,de 1944, o artigo 33, com a segu1nte
redação:
"Artigo 33 - Os dados obtidos na avaliação de desempenho do
oficial, em conformidade com as disposições do Decreto nº 41.974, de 17
de julho de 1997, deverão servir obrigatoriamente como parâmetros para
preenchimento da "Ficha de Informações" a que se refere o artigo
anterior.".
Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio dos Bandeirantes, 5 de março de 2001
GERALDO ALCKMIN FILHO
Marco Vinício Petrelluzzi - Secretário da Segurança Pública
João Caramez - Secretário-Chefe da Casa Civil
Antonio Angarita - Secretário do Governo e Gestão Estratégica
Publicado na Secretaria de Estado do Governo e Gestão Estratégica,
aos 5 de março de 2001.
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e. RESOLUÇÃO SSP-113, DE 30 DE MARÇO DE 2001

Disciplina o atendimento a requisições de exames periciais
provenientes da Polícia Militar

O Secretário da Segurança Pública,
Considerando que os Institutos de Criminalística e Médico-Legal
têm sob sua subordinação as respectivas unidades periciais de todo o
Estado;
Considerando que é pacífico o entendimento de que as Autoridades
Policiais Militares têm competência para requisitar exames periciais, nos
casos em que lhes é cometida a presidência de feitos para a apuração de
infrações militares; e
Considerando que equívocos de interpretação têm propiciado
sucessivas recusas ao atendimento de requisições de exames periciais
promanadas de Autoridades Policiais Militares, por parte de unidades da
Superintendência da Polícia Técnico-Científica, acarretando irreparável
prejuízo a inquéritos policiais militares, beneficiando os infratores;
resolve:
Art. 1º - Os exames periciais requisitados por Oficiais da Polícia
Militar deverão ser atendidos diretamente pelas unidades subordinadas da
Superintendência da Polícia Técnico-Científica, prevalecendo as
atribuições usuais em decorrência da natureza do exame solicitado e da
área territorial de atendimento.
Art. 2º - As respectivas requisições de exame deverão ser
formalmente dirigidas ao Diretor do Instituto ao qual estiver sendo
requisitado o exame, devendo consignar:
I - número da portaria do procedimento;
II - se houve autuação em flagrante;
III - natureza do delito;
IV - local do fato;
V - data e horário do fato;
VI - nomes da vítima e do indiciado;
VII - histórico da ocorrência;
VIII - objeto a ser examinado;
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IX - objetivo da perícia, preferencialmente explicitado em
quesitos;
X - identificação da Autoridade requisitante e da unidade
militar.
Art. 3º - No que tange ao atendimento da ocorrência, isolamento e
preservação do local, bem como à realização da perícia, prevalecem, no
que forem aplicáveis, as diretrizes preconizadas pela Resolução SSP 382,
de 1º de setembro de 1999.
Art. 4º - A fim de evitar que pereça a prova ou que o retardamento
do exame traga prejuízo à apuração da infração, pairando dúvida acerca
da competência da Autoridade requisitante, mesmo assim deverá a
perícia ser realizada incontinenti, devendo a incerteza ser dirimida
posteriormente.
Art. 5º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
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X. JURISPRUDÊNCIA

a. PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
ACÓRDÃO
ITANHAÉM/SP

APELAÇÃO

CRIMINAL

Nº

58497-3

Corrupção Ativa - Caracterização - Vantagem pecuniária a policial irrelevância de o militar já haver terminado seu turno de trabalho condenação confirmada.
Ape]ação Crimina] nº 58.497-3 - Itanhaém - Apelante: Luiz Carlos de
Camargo - Apelada: Justiça Pública.

ACÓRDÃO: Acordam, em Quarta Câmara Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, por votação unânime, dar parcial provimento ao
ape]o para reduzir o valor do dia-multa ao mínimo legal no tocante ao
crime do artigo 12 da Lei de Tóxicos, mantida no mais a sentença.
1. Condenado a quatro anos de reclusão e cinqüenta dias-multa e um ano
de reclusão e dez dias-multa, fixado o valor unitário das multas em 1/30
do salário-mínimo vigente à data do fato, como incurso nos artigos 12 e
18, inciso III, da Lei nº 6368, de 1976, e 333 do Código Penal,
respectivamente apela Luiz Carlos de Camargo, pleiteando a absolvição.
Alega estar sendo vítima de falsa incriminação, inspirada pelo propósito
de vingança do policial-militar que o prendeu.
Com as contra-razões subiram os autos, manifestando-se a ilustrada
Procuradoria da Justiça pelo não provimento.
Este breve relatório, adotado, no mais, o da sentença.
2. As alegações do apelante não têm ressonância na prova e não logram
abalar os fundamentos da sentença.
Nada permite acreditar esteja sendo vítima de trama urdida pelo policialmilitar Vanderlei Espinosa, para vingar-se do fato de ter tido suas
propostas amorosas repelidas pela esposa do réu.
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Fosse verdadeira a fantástica estória e a palavra do acusador falso não se
afinaria com as confissões extrajudiciais do apelante e dos co-réus, nem
com os depoimentos dos policiais Ataíde dos Santos e Dinoel Pereira. De
lembrar que, o co-réu Gilberto Bento de Souza voltou a admitir a culpa
em juízo e a incriminar Luiz Carlos.
A inconsistência da seródia desculpa serve, apenas, para mostrar a
dificuldade em que se viu a esforçada defesa para contrair o monolítico
conjunto, que não deixa dúvida quanto ao fato de ter sido o apelante
surpreendido vendendo maconha a Gilberto Bento e aos menores Wagner
Carlos Gomes e Rosemary Selymes Silvério. Os quatro "pacaus",
apreendidos na ocasião, integravam porção maior da erva, que a Polícia
localizou e apreendeu na casa do réu.
Acertada, pois, a condenação pelo crime do artigo 12 da Lei nº 6.368, de
1976, agravado na forma do artigo 18, inciso III, do mesmo diploma.
O valor do dia-multa relativo a esse delito deverá, porém, obedecer ao
limite mínimo previsto na Lei de Drogas (artigo 38, §§ 1º a 3º), que,
sendo lei especial, não foi revogada pela Reforma Penal de 1984:
3. Para forrar-se à prisão, o apelante ofereceu ao soldado Vanderlei
Espinosa a importância de Cz$ 1.000,00, proposta que reiterou na
presença dos soldados Ataíde dos Santos e Dionel Pereira, chamados
para dar apoio à diligência.
Não descaracteriza o delito o fato de o militar já haver terminado seu
turno de trabalho e estar à paisana. Ao surpreender a prática do crime,
agiu como policial, cumpriu o dever legal imposto pelo artigo 301 do
Código de Processo Penal e praticou ato de ofício, nos limites estritos de
sua competência; para que o omitisse, recebeu a proposta criminosa.
Os policiais-militares não podem forrar-se ao cumprimento de seu dever,
a pretexto de que não estão de serviço. Desde que se deparem com a
prática de crime, podem e devem agir e se o fazem, invocando sua
condição, praticam ato de ofício. Para que se considerem sempre de
serviço são instruídos e treinados e essa é a conduta que deles reclama a
sociedade.
Em venerando acórdão relatado pelo eminente Desembargador Álvaro
Lazzarini, que a par da cultura jurídica que o torna um dos ornamentos
desta Casa, possui o conhecimento e a experiência de Ilustre Professor da
Academia de Polícia Militar e ex-oficial da Corporação, observou a
Colenda, Primeira Câmara Civil: "Bem por isso pode-se afirmar que o
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po1icia1-mi1itar de qualquer escalão hierárquico (Oficia] e Praças), é
treinado e condicionado a estender a árdua missão po1icia1, própria do
Estado, as vinte e quatro horas do dia, ou seja, mesmo nas denominadas
horas de folga, se para tanto o dever po1icial-militar o exigir. Isso se
apreende desde os bancos acadêmicos de sua vetusta Academia de
Polícia Militar do Barro Branco, para os futuros oficiais, como também
nas demais Escolas de Formação de Praças (soldados, cabos e sargentos).
E o policial-militar, então, é treinado e condicionado a reagir a qualquer
ato contrário à ordem pública, sua missão constitucional, nem que seja
"com o sacrifício da própria vida", conforme de seu solene
compromisso" ("RJTJESP", ed. LEX, vo1. 106/206, destaque do
original).
Reconheceu essa regra de experiência comum o Colendo Supremo
Tribunal Federal, ao examinar situação inversa, ou seja, a do policialmi Jitar que, de fo]ga, age com abuso de poder, invocando sua condição:
"Crime de abuso de autoridade _ Comete-o miliciano que embora sem
farda e fora do efetivo exercício de sua função, age, evocando a
autoridade de que está investindo. Exegeso do art. 5.º da Lei n. 4.898 de
1965" (Habeas Corpus n. 59.672-2 - SP, Segunda Turma, em 16.4.1982,
votação unânime, Relator Ministro Djaci Fa1cão, "DJU", de 7.5.1982.
Vander1ei Espínola cumpria, no horário de fo]ga, segundo afirma, missão
reservada (busca de um foragido da cadeia) do conhecimento de seu
Comandante. Ao surpreender o tráfico de entorpecentes, agiu como
po1icial, no cumprimento do dever e não no exercício da simples
faculdade de prender em flagrante, que a lei defere a qualquer do povo.
Disso, a]iás, não tiveram dúvida os capturados e o apelante fez a proposta
criminosa ao po1icia1 e não ao cidadão e a reiterou, mesmo depois da
chegada dos colegas de farda e de um superior hierárquico de Vanderlei
1. Ante o exposto, dão provimento parcial ao apelo, apenas para
determinar que o valor do dia-multa pelo crime do artigo 12 e.e. o
artigo 18, inciso Ili, da Lei n. 6.368, de 1976, seja calculado no piso
mínimo cominado ao crime pelo mesmo Diploma legal, mantida,
no mais, a sentença.
O julgamento teve a participação dos Senhores Desembargadores Sinésio
de Souza (Presidente) e Ary Belfort, com votos vencedores.
São Paulo, 21 de dezembro de 1987.
Dante Busana, Relator.
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b. PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HABEAS CORPUS Nº 339.715-3/1-00, 6ª CÂMARA, COMARCA
DE TAUBATÉ-SÃO PAULO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO DE
HABEAS CORPUS nº 339.715-3/1-00, da Comarca de TAUBATÉ, em
que é recorrente o JUÍZO "EX OFFICIO", sendo paciente RICARDO
IVOGOBBO.
ACORDAM, em Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, por votação unânime, negar provimento ao recurso,
de conformidade com o relatório e voto do Relator, que ficam fazendo
parte integrante do presente julgado.
Participaram do julgamento os Desembargadores BARBOSA
PEREIRA (Presidente) e DEBATIN CARDOSO.
São Paulo, 22 de fevereiro de 2001.
PEDRO GAGLIARDI - Relator
Processo nº 339.715-3/1 - VOTO l 0.186
Recurso de Habeas Corpus - Taubaté - Relator
Recorrente: JUÍZO "EX OFFICIO"
Recorrido: RICARDO IVO GOBBO
O MM. JUÍZ DE DIREITO DA 2ª V ARA CRIMINAL DA
COMARCA DE TAUBATÉ recorre de ofício para o necessário reexame
da r. sentença de fls. 153/167, por força do qual, nos termos do artigo
648, inciso l, do Código de Processo Penal, concedeu ordem de habeas
corpus para determinar o trancamento do inquérito policial instaurado
pelo Delegado de Polícia Dr. José Luiz Miglioli contra o policial militar
RICARDO IVO GOBBO, pelo delito previsto no artigo 328, do Código
Penal.
Pelo que se logrou apurar, o recorrido Ricardo Ivo Gobbo é oficial
Tenente da Polícia Militar, que era ao tempo dos fatos chefe dos policiais
militares que atuam no "policiamento velado" no município de origem e
ainda exerce referida chefia na atualidade e o inquérito policial que fora
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instaurado contra ele visava a apurar poss1ve1s irregularidades na
atividade exercida por Ivo e seus comandados.
Entendeu o douto Magistrado que, na realidade, a verdadeira
motivação para que se instaurasse inquérito policial contra o recorrido
era a discordância existente sobre a política de atuação e delimitação das
atribuições, velho e conhecido pomo de discórdia entre os Comandos da
Polícia Militar e da Polícia Civil.
A douta Procuradoria manifestou-se pelo improvimento do recurso
ex officio, "para o fim de ser mantida a ordem concedida para
trancamento do inquérito policial" (fls. 172/175).
Esse o relatório
Nada há que modificar na r. decisão proferida pelo Dr. Eduardo
Isamu Sugino, que julgou com prudência a causa que lhe foi apresentada.
Eis um trecho da bem elaborada Sentença (fls. 165/166), que
demonstra o acerto do julgado:
"Outrossim, o paciente tão somente foi escalado por seus superiores
hierárquicos para comandar o serviço, na qualidade de chefe da equipe
especificada, o que ocorreu com base em norma interna da corporação
emanada de seu comando geral, não parecendo razoável que ele deixasse
de cumprir tal determinação, até porque sujeita-se ele à rígida disciplina
hierárquica do regime militar, o qual impõe aos seus componentes da
organização severas penas pela quebra da hierarquia.
Por outra banda, não cabe discutir a validade e eficácia da Diretriz
que disciplinou a modalidade de policiamento em tela, pois esses
requisitos devem ser melhor analisados em outra esfera legal ou processo
de outra natureza, lembrando que a Polícia Militar e a Polícia Civil estão
hierarquicamente subordinadas a uma mesma Secretaria do Poder
Executivo, onde poderiam melhor dirimir suas questões, além do mais,
apenas encontrava-se no exercício de função de própria da atividade
policial, na chefia de outros policiais militares que colhiam informações
destinadas ao planejamento do policiamento ostensivo, quando
intervieram e apreenderam a motocicleta do menor que a dirigia sem
habilitação. Assim, não havendo qualquer elemento que denotasse que
eles estivessem realizando investigação sobre eventual infração penal,
não há em que se falar em usurpação de função investigatória da polícia
civi1.
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Vale lembrar que inexiste qualquer norma que impeça as
corporações militares destinarem alguns de seus componentes no
exercício de algumas funções em trajes civis, como nós chamamos
"Serviço Reservado", amplamente utilizado, inclusive nas Forças
Armadas ao longo da história, assim como os serviços de segurança de
dignitários, etc., embora não seja a regra.
Por fim, cumpre ressaltar que eventuais condutas do paciente no
sentido de não apresentar seus subordinados para acompanhamento da
ocorrência, ou negando-se a pronunciar sobre a argüições da autoridade
coatora, poderiam ensejar providências sansionatórias em outra esfera ou
modalidade, embora o direito de permanecer calado possua amparo na
Constituição da República."
O exame dos autos nos leva à conclusão de que não configurou o
ilícito penal ensejador da instauração de inquérito policial contra o
Tenente Ricardo Ivo, mas, sim, houve uma desinteligência entre o
Delegado de Polícia que instaurou o respectivo procedimento contra o
recorrido e o Sr. Comandante Geral da Polícia Militar, por discordância
quanto ao conteúdo de Diretriz baixada por esse.
Portanto, com toda a razão decidiu o Magistrado de Primeiro Grau
pela concessão da ordem, com determinação de que se trancasse o
inquérito policial instaurado contra o tenente da Polícia Militar, ante a
ausência de justa causa que tornasse viável o seu formal indiciamento.
Pelo mesmo entendimento é o parecer da douta Procuradoria (fls.
174/175):
"5. Assim, em verdade, como os exames dos fundamentos da bem
elaborada impetração e dos termos das informações da autoridade
coatora logo permitem concluir, trata-se de inquérito policial que mal
disfarça a intenção do Sr. Delegado de Polícia de dele valer-se para o fim
de externar sua posição contrária ao ato administrativo baixado pelo Sr.
Comandante-Geral da Polícia Militar (DIRETRIZ PM 2.1/81/99) que
institui o chamado "policiamento velado" por parte dos oficiais e praças
do respeitado órgão, e de procurar constranger os valorosos membros da
referida corporação a não desempenhar as funções que lhe foram
determinadas.
Como é de intuitiva compreensão, a atividade em exame
("policiamento velado") para os bons exercícios das tarefas de
policiamento ostensivo é de evidente e bem inspirada utilidade.
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Sua licitude deriva mesmo da doutrina dos poderes implícitos, ou
de se lanças mão de conceitos doutrinários estrangeiros, vale lembrar que
a "implicit power doctrine" é de utilização e validade universais.
Por ela se compreende que é atribuída a alguém a consecução de
um fim, daí decorre necessariamente que se lhe coloquem à disposição os
meios para tanto."
Nega-se provimento.
Desembargador PEDRO GAGLIARDI - Relator
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Use sua munição para salvar

o Hospital Militar.

Se cada um de nós aiudar com algumas moedinhas por mês, o Hospitaf Militar
vai ficar nota 10! Colabore. No final das contas, quem sai ganhando é você.
Associe-se:
e-mail: propm@ig.com.br - Telefone (11) 6693-2658 / 2962
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