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Capa: PEDRO ÁRBUES RODRIGUES XAVIER. nasceu em Cuiabá - MT, a 17/09/1869.
Alistou-se no 1º Corpo Militar da então Brigada Policial (hoje Polícia Militar) em 05/09/1892.
Possuidor dos estudos b,ísicos e em razão dos dias tumultuosos que o jovem Brasil republicano
vivia então, foi promovido a 2º Sargento três dias depois, a 08/09. A 25110. quarenta dias após seu
alistamento. foi promovido a Alferes. Participou das operações contra os revoltosos na Armada. A
15/01/1894 foi escolhido para ajudante-de-ordens do Presidente do Estado, Bernardino de
Campos. Em junho do mesmo ano foi promovido a Tenente e a 01/05/1896 a Capitão. Terminado
o governo de Bernardino, Pedro Árbues voltou para o [ º Batalhão, em cujas fileiras, como
Comandante de Companhia, participou das operações policiais para restaurar a ordem pública na
capital, perturbada pelo conllito entre brasileiros e italianos, quando da denominada "Questão dos
Protocolos", em agosto de 96. A 05/04/97 foi transferido para o EM, a fim de chefiar o recémcriado Serviço de Material Bélico. A 19/01/1898 foi movimentado para o RC. onde comandou o
3º Esquadrão. Em 1O de novembro é transferido para a Casa Militar, a fim de desempenhar as
funções de ajudante-de-ordens do Coronel Fernando Prestes, Presidente do Estado. A 02/05/1900
retorna ao 1º Batalhão. No início de 1901 é nomeado Delegado de Polícia de !tu e, em razão de
sua moderação. zelo e eficiência. é novamente chamado para desempenhar comissão idêntica na
cidade de Avaré, assolada por violentos embates de natureza política. Ao concluir essa missão foi,
segundo elogio que lhe foi formulado pelo Comandante Geral," ... alvo das maiores ovações por
parte da populai;ão daquela localidade". Terminada essa incumbência, apresentou-se no Comando
Geral, onde assumiu as funções de Secretário daquele Comando. Em junho de 1902, reeleito para
o Governo paulista, Bernardino de Campos chama Pedro Árbues para reassumir as funções de
ajudante-de-ordens. A 03 de maio de 1904, quando Jorge Tibiriçá assume o Governo, Pedro
Árbucs é dispensado. Promovido a Major a 05/10/04, foi classificado no Comando do 1º

Batalhão. A 15 de novembro, desloca-se, à testa do 1º Batalhão, para a capital federal, sacudida
por violentos protestos contra a vacina obrigatória. Trinta dias depois, a revolta estava controlada
e a Unidade comandada por Pedro Árbues é elogiada pelo Presidente da República. Em 1905,
assume o Comando civil e militar da praça de Santos, à testa de sua Unidade, para restaurar e
preservar a ordem pública, perturbada por amplo movimento grevista. A partir de 1906, ainda no
Comando do 1º Batalhão, faz de sua Unidade a sede da Missão Francesa e o cartão de visitas da
Força Pública. Em 1908, novo movimento grevista em Santos é controlado sem maiores
desdobramentos pelo 1º Batalhão, comandado por Pedro Árbues. Em 191 O, em virtude da
"revolta da chibata", guarnece o porto de Santos para impedir o desembarque dos rebeldes. Em
1912, controla novo movimento grevista em Santos. De regresso a São Paulo, foi escolhido pelo
governo para realizar uma viagem de estudos à Europa. onde permaneceu de agosto a novembro
de 1912, visitando unidades militares na França, Itália e Alemanha. Retornando ao Brasil, vai
comandar o 4º Batalhão, para difundir a doutrina da Missão francesa. A 01/02/1913 é designado
para o Comando do 1º Grupo de Guarda Cívica (atual 6º BPM/l). A 30/08/1917 solicitou e obteve
sua transferência para a reserva. A 03/10/30, porém, eclodiu a revolução, liderada por Vargas. A
Força Pública, mobilizada às ordens do governo federal, ao lado da 2ª RM, rumou para a divisa
SP-Paraná, a fim de barrar a marcha dos revoltosos. Empenhada toda a tropa regular, recorreram
os governos do Estado e da União à convocação de reservistas e pessoal inativo. Pedro Árbues
não foi convocado. Já atingira 61 anos de idade e a lei o desobrigava da convocação. Mas recebeu
um apelo para emprestar seu concurso à defesa da ordem legal. Imediatamente apresentou-se ao
Secretário da Justiça e Segurança Pública, pronto para o desempenho de qualquer missão. Tendo
recebido a incumbência de defender a região de Cananéia - Iguape, perguntou-lhe o titular da
Pasta da Justiça e Segurança quantos dias necessitava para partir: "-Nenhum. Partirei já" respondeu-lhe Pedro Árbues. E partiu, tão logo as condições o permitiram, levando consigo uma
dezena de soldados profissionais da Força Pública e 50 voluntários civis. Em Cananéia, alistou
novos voluntários, instalou seu PC e passou a ministrar instrução aos civis. Aos primeiros dias de
relativa tranqüilidade seguiu-se violento ataque às posições ocupadas por Pedro Árbues,
desencadeado no alvorecer de 23 de outubro, pelas forças revolucionárias, bem adestradas e
muitas vezes superiores às forças paulistas. Vários núcleos de defesa cederam. Pedro Árbues
deixa o PC e incorpora-se a um dos baluartes defensivos, onde se concentravam os soldados da
Força Pública. Os atacantes convergem para o único reduto que resiste. Ao se aproximarem,
intimam Pedro Árbues à rendição. "Um velho soldado da Força Pública morre, mas não se
entrega''. Quando os atacantes chegam à distância de metros, Pedro Árbues, queimado o último
cartucho, atira o revólver desmuniciado sobre eles, lança-lhes, após. o binóculo, lança-se enfim
ele próprio sobre os mais avançados e tomba, a seguir, varado pelas balas do adversáno.
Comovidos ante tal bravura, seus oponentes deram-lhe, ali mesmo, sepultura e prestaram-lhes
honras militares. Desde 1934, os restos mortais de Pedro Árbues Rodrigues Xavier jazem ·10
Cemitério da Consolação, em São Paulo. Hoje, sua memória é perpetuada denominando ru;1 e
escola pública da Capital.
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I. PODER DE POLÍCIA E DIREITOS HUMANOS*

ÁLVARO LAZZARINI, Vice-Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, Professor de Direito
Administrativo na Academia de Polícia Militar do
Barro Branco, Sócio Colaborador do Instituto dos
Advogados de São Paulo, Membro do Conselho
Deliberativo
da
Associação
Brasileira
dos
Constitucionalistas - "Instituto Pimenta Bueno" e
Membro da "!ACP - Internacional Association of
Chiefs of Police" (USA)

SUMÁRIO:
1. Introdução 2. Direito Administrativo 3. Direitos Humanos Fundamentais
3.1 Direitos Humanos das Vítimas 3.2 Poderes/Deveres dos Encarregados
de Aplicação da Lei 4. Poder de Polícia. Poder da Polícia 4.1 Atributos do
Poder de Polícia 4.2 Limites do Poder de Polícia 5. Conclusão

1. INTRODUÇÃO
1
Sabemos, e isto venho sustentando , que o homem é o cidadão que
vive em uma determinada sociedade, certo que o fato de ser cidadão
propicia a cidadania, ou seja, condição jurídica que podem ostentar as
pessoas físicas e morais, que, por expressar o vínculo entre o Estado e
seus membros, implica, de um lado, submissão à autoridade e, de outro, o
exercício de direito, porque o cidadão é membro ativo de uma sociedade
política independente.
O vínculo entre o Estado e seus cidadãos, com submissão destes à
autoridade do Estado, há de estar disciplinado por princípios jurídicos

*

Roteiro
para
expos1çao
no
"CURSO
INTERNACIONAL
DE
APERFEIÇOAMENTO DE INSTRUTORES POLICIAIS EM DIREITOS
HUMANOS E PRÁTICA POLICIAL", organizado pelo Comitê Internacional da
Cruz Vermelha - Delegação no Brasil e realizado na Academia de Polícia Militar
do Barro Branco, em São Paulo, de 05 a 16 de fevereiro de 2001.
LAZZARINI. Álvaro. Cidadania e Direitos Humanos, Palestra de ahertura do
"Curso de Direitos Humanos". da Escola Paulista da Magistratura do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo", em 16 de outubro de 2000, 34 páginas. Em fase de
publicação.
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que informam, em especial, as atividades administrativas, inclusive as
desenvolvidas no Poder Legislativo e no Poder Judiciário, além, é óbvio,
as do Poder Executivo.
Tais atividades de Administração Pública, de fato, sujeitam-se a
princípios jurídicos, sendo que os básicos, até recentemente sustentados
só pela doutrina jurídico-administrativa, ao certo mereceram, no Brasil,
dignidade constitucional como previstos no artigo 37, caput, da vigente
Constituição da República, na sua atual redação.
Tal norma constitucional, com efeito, é enfática em exigir,
expressamente, o que anteriormente estava implícito em anteriores
constituições, que os órgãos da administração pública, direta e indireta,
dos diversos níveis políticos do Estado e nos três Poderes do Estado,
devem atender os princípios da legalidade, da moralidade administrativa
(do qual decorre o da probidade administrativa), da impessoalidade, da
publicidade e da eficiência, além de outros previstos na mesma
Constituição de I 988.
O ramo do Direito que deve instrumentalizar tudo isto em termos
de Administração Pública é o Direito Administrativo.
Este, como principal ramo do Direito Público infra-constitucional,
se relaciona, à evidência, com os denominados "Direitos Humanos
Fundamentais", considerados por Alexandre de Moraes 2 , como sendo "O
conjunto institucionalizado de direitos e garantias do ser humano que tem
por finalidade básica o respeito à sua dignidade, por meio de sua
proteção contra o arbítrio do poder estatal e o estabelecimento de
condições humanas de vida e desenvolvimento da personalidade
humana". Como poderes instrumentais da Administração Pública
encontramos os poderes vinculado, discricionário, hierárquico,
disciplinar, regulamentar e o de polícia, não se havendo considerar como
poder o arbítrio, porque arbítrio significa extrapolar os limites da
legalidade na manifestação da vontade do órgão administrativo, no que
se diferencia do discricionário, que, nos critérios de conveniência e
oportunidade, se sujeita aos princípios da legalidade, da realidade e da
razoabilidade.
Embora não se possa dizer da prevalência de um sobre outro poder
instrumental, forçoso reconhecer que o Poder de Polícia, do qual decorre
2

MORAES, Alexandre de. Direitos Humanos Fundamentais e Democracia, Editorial
ATLAS - Direito, Editora ATLAS, São Paulo, p. 5
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o poder da polícia e a própria razão da existência da polícia, como força
pública do Estado, se não é o principal, pelo menos é um dos mais
importantes desses poderes administrativos, como se examinará, em
especial na realização plena dos direitos de cidadania, que envolve o
exerc1c10 efetivo e amplo dos direitos humanos, nacional e
internacionalmente assegurados.
Daí a aceitação do desafio de relacionar o Direito Administrativo,
em especial no que giz respeito ao seu Poder de Polícia, com os Direitos
Humanos Fundamentais, mesmo porque, como já sustentei em entrevista
ao informativo "RT lnforma"3, a principal mudança do entendimento do
Direito Administrativo é que ele "passou a defender a cidadania contra os
arbítrios da Administração Pública".

2. DIREITO ADMINISTRATIVO
Em francês Droit Administratif, em espanhol Derecho
Administrativo, em italiano Diritto Amministrativo, em inglês
Administrative Law, em português Direito Administrativo, como é
conhecido no Brasil, em verdade, como conjunto de princípios jurídicos
que informam e disciplinam as atividades da Administração Pública em
qualquer dos Poderes do Estado, no dizer de Teresa Arruda Alvim 4 ,
"apresenta, nos dias atuais, marcada tendência a tornar-se um dos ramosbase, senão o ramo-base, do direito público infraconstitucional, em
decorrência, talvez, da hipertrofia do Poder Executivo, caracterizador de
forma nítida, nas últimas décadas, dos países do mundo capitalista".
N~o vejo, a bem da verdade, c?m_o afast~r-~e d? ~uanto di~sertei
em Capitulo dos meus Estudos de Direito Admm1strat1vo· no sentido de
que no Direito Administrativo, realmente, se concebem construções
jurídicas que, ao certo, deveriam ampliar o espectro de abrangência a
todos os outros ramos do direito público e, acrescenta-se, das ciências
afins, em especial a ciência da administração e a política, esta como
modo de atuação do homem público.
3
4
5

Editora Revista dos Tribunais. RT Informa - Perfil, Ano II, n. 7, maio/junho 2000,
p.2
ARRUDA ALVIM, Teresa. Nulidades da Sentença, t • ed., 1987, Editora Revista
dos Tribunais, São Paulo, p. 69
LAZZARINI, Álvaro. Obra cit., 2ª ed., 1999, Editora Revista dos Tribunais, São
Paulo, p. 21-24
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O fascinante estudo do Direito Administrativo, no momento, como
adverte Odete Medauar6, revela mudanças. Ele, de fato, se atualiza e se
revitaliza a cada instante para que possa acompanhar a dinâmica do
Estado e, assim, da comunidade administrada, e isso com o
desvencilhamento de resquícios absolutistas, sobretudo no aspecto da
vontade da autoridade, impondo-se imponente, com a absorção de
valores e princípios do ordenamento consagrados na Constituição e
assimilação da nova realidade do relacionamento Estado-sociedade, com
a abertura para o cenário sócio-político-econômico em que se situa a
abertura para conexões cientificas interdisciplinares e disposição de
acrescentar novos itens à temática clássica.
O Direito Administrativo, reafirmo assim, não é mais aquele ramo
do saber jurídico que só favorecia a Administração Pública, enquanto
poder público. É muito mais, porque o administrado que o conheça, ao
certo, terá princípios jurídicos que o favorecerão contra eventuais
arbítrios da Administração Pública, cujas atividades são encontradas em
qualquer dos três Poderes da Soberania Nacional, embora atividade típica
do Poder Executivo e atípica dos Poderes Legislativo e Judiciário.
O Direito Administrativo, enfatizo, é um ramo da ciência jurídica
que contém abstrações jurídicas, que o diferenciam dos demais ramos,
que têm os seus códigos ou consolidações que devem ser observadas,
pois, como de início anotado, o Direito Administrativo é um conjunto de
princípios jurídicos que informam e disciplinam as atividades da
Administração Pública e que não se atém obrigatoriamente às normas de
direito positivo, embora não se possa desconhecê-las dado o princípio da
legalidade, ou a jurisprudência, sujeitas a freqüentes mudanças, como
cediço, enquanto que as noções fundamentais, sustentadas pelos
princípios jurídicos, como o reconhece Jean Rivero 7, permanecem ou só
lentamente evoluem.
8
O Direito Administrativo é, como assevera José Cretella Júnior ,
"dominado pela idéia de princípio. Há um conjunto de cânones ou
6
7
8

10

MEDAUAR, Odete. O Direito Administrativo em Evolução, 1ª ed., 1992, Editora
Revista dos Tribunais, São Paulo, p. 227
RIVERO, Jean. Direito Administrativo, tradução de Rogério Ehrhardt Soares,
Livraria Almedina, Coimbra, p. 6
CRETELLA JÚNIOR, José. Tratado de Direito Administrativo, v. X, 1ª ed., 1972,
Editora Forense, Rio de Janeiro, p. 17-18
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propos1çoes que informam este setor da c1encia jurídica, dando-lhe
autonomia e impedindo que se confunda com outros setores. Princípios,
no dizer do mesmo mestre, é termo análogo, suscetível de diversos
sentidos, certo que, antes de tudo, significa ponto de partida",
observando, em seguida, que "Princípios de uma ciência são as
proposições básicas, fundamentais, típicas, que condicionam todas as
estruturações subseqüentes. Princípio, neste sentido, são os alicerces, os
fundamentos da ciência".
Juridicamente, no ver de Celso Antonio Bandeira de Mello 9 , as
pedras angulares do Direito Administrativo estão consagradas em dois
princípios, ou seja, no princípio da supremacia do interesse público
sobre o privado e no princípio da indisponibilidade, pela Administração,
dos interesses públicos, merecendo esclarecer que o princípio da
supremacia do interesse público sobre o privado, segundo o conhecido
administrativista 1°, proclama a superioridade do interesse da coletividade,
firmando a prevalência dele sobre o do particular, como condição, até
mesmo, da sobrevivência e asseguramento deste último, sendo
pressuposto de uma ordem social estável.
Do mesmo modo merece esclarecimento que, ainda conforme Celso
Antonio Bandeira de Mello 11 , o princípio da indisponibilidade, pela
Administração, dos interesses públicos "significa que, sendo interesses
qualificados como próprios da coletividade - internos ao setor público
- , não se encontram à livre disposição de quem quer que seja, por
inapropriáveis. O próprio órgão administrativo que os representa não tem
disponibilidade sobre eles, no sentido de que lhe incumbe apenas curálos - o que é também um dever - na estrita conformidade do que
presdispuser o intensio legis".
Estes dois princípios, ao que entendo, sustentam o que os franceses
denominam de puissance publique, expressão que, traduzida literalmente
para o português, significa "Poder Público".
Jean Rivero, a propósito da locução "Poder Público" 12 , observa que a
Administração Pública deve satisfazer o interesse geral, e não o
9

BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio. Curso de Direito Administrativo, 4ª ed.,
1993, Malheiros Editores, São Paulo, p. 16-18
1O BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio. Obra e ed. cits., p. 19
11 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio. Obra e ed. cits., p. 23
12 RIVERO, Jean. Obra e ed. cits., p. 15
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conseguirá se encontrar colocada em pé de igualdade com os particulares,
pois as vontades destes, determinadas por motivos puramente pessoais,
colocam a sua - a da Administração Pública - em xeque sempre que as
colocar em presença dos constrangimentos e sacrifícios que o interesse
geral exige. Foi bem por isso que a Administração recebeu o poder de
vencer essas resistências, certo que as suas decisões obrigam, uma vez que
se presumem legítimas, diante do princípio jurídico da verdade e
legitimidade de seus atos. A Administração Pública, portanto, não
necessita obter o consentimento dos interessados e pode, assim, prosseguir
na execução de seus atos, certo que - ainda no ensino de Jean Rivero pela tradicional expressão Poder Público "deve entender-se esse conjunto
de prerrogativas concedidas à Administração para lhe permitir fazer
prevalecer o interesse geral".
Para isto a Administração Pública tem, no Direito Administrativo,
um importante instrumento jurídico, um poder instrumental, denominado
Poder de Polícia, que a autoriza a exercer os atos coercitivos necessários
a fazer, quando colidentes, este interesse geral prevalecer sobre o
interesse individual.
O Poder de Polícia - advirta-se desde logo -, porém, tem barreiras
que, se ultrapassadas, levam ao arbítrio, à arbitrariedade, ao abuso de
poder, ao abuso de autoridade, sujeitando o agente público responsável,
de qualquer dos Poderes Políticos e nível hierárquico, às sanções legais,
de natureza administrativa, criminal, civil e, até mesmo, política pela sua
improbidade administrativa.
Nestas barreiras ou limites do Poder de Polícia inserem-se os
Direitos Humanos Fundamentais, cuja abordagem se seguirá, antes
mesmo da do Poder de Polícia, Poder da Polícia e Polícia e seus limites.
Enfim, o compromisso com os direitos humanos deve ser uma das
principais dimensões programáticas da Administração Pública, como o é a
do Estado de São Paulo, que tem como base a firme convicção de que o
respeito e a promoção desses direitos constituem a pedra angular para a
vigência de uma autêntica democracia participativa e de um processo ele
desenvolvimento sustentável, com justiça social, conforme o Governador
Mário Covas prefaciou no "Programa Estadual de Direitos Humanos" 13 •

13 COVAS, Mário. Programa Estadual de Direitos Humanos, 1998, Imprensa Oficial
do Estado, São Paulo, Prefácio, p. l
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3. DIREITOS HUMANOS FUNDAMENTAIS
Locução desgastada pelo seu mau uso 14, com fins políticoideológicos, normalmente associados à proteção de marginais em
detrimento à proteção das suas vítimas e dos Encarregados da Aplicação
da Lei, os denominados "Direitos Humanos", ao contrário, têm
significado que transcende a tudo isto, sendo oportuno, desde logo, trazer
à colação a posição de Alexandre de Moraes 15 no sentido de que "O
conjunto institucionalizado de direitos e garantias do ser humano que tem
por finalidade básica o respeito à sua dignidade, por meio de sua
proteção contra o arbítrio do poder estatal e o estabelecimento de
condições mínimas de vida e desenvolvimento da personalidade humana,
pode ser definido como direitos humanos fundamentais".
Em outras palavras, conforme noção dada pelo "Programa Estadual de
Direitos Humanos" 16 , do Governo do Estado de São Paulo, Brasil, "Direitos
humanos são os direitosfundamentais da pessoa humana".
Pecam, portanto, os que, confundindo-se, entendem que a locução
"Direitos Humanos" é sinônimo de proteção da marginalidade em
detrimento das vítimas, porque, "No regime democrático, toda pessoa
deve ter a sua dignidade respeitada e a sua integridade protegida,
independentemente da origem, raça, etnia, gênero, idade, condição
econômica e social, orientação ou identidade sexual, credo religioso ou
convicção política", pois "Toda pessoa deve ter garantidos seus direitos
civis (como o direito à vida, segurança, justiça, liberdade e igualdade),
políticos (como o direito à participação nas decisões políticas),
econômicos (como o direito ao trabalho), sociais (como à educação,
saúde e bem-estar), culturais (como o direito à participação na vida
cultural) e ambientais (como o direito a um meio ambiente saudável)".
Este trabalho, porém, não abordará toda essa amplitude dos Direitos
Humanos, devendo centrar-se, isto sim, na temática do regular exercício
do Poder de Polícia, que é um poder da Administração Pública, enquanto

14 Os marginais, por exemplo, dizem que os "Direitos Humanos" são os direitos "dos
manos", ou seja, da marginalidade. O povo ordeiro tem dado também tal conotação,
quando critica os defensores dos "Direitos Humanos", dizendo que eles só se
preocupam com os bandidos e não com as suas vítimas
15 MORAES, Alexandre de. Direitos Humanos Fundamentais e Democracia, Editorial
ATLAS - Direito, Editora ATLAS, São Paulo. p. 5
16 Obra e ed. cits., p. 5
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Poder Público, e do qual decorre o Poder da Polícia, ou seja, desse poder
administrativo que é exercido pela Polícia com todas as suas
repercussões no campo dos Direitos Humanos Fundamentais.
Mas, continuando com os Direitos Humanos Fundamentais, trago à
colação Christophe Swinarski, em sua obra "Direito Internacional
17
Humanitário" , quando lembra que "Os Direitos Humanos, como se sabe,
como ramo autônomo do Direito Internacional Público com seus próprios
instrumentos, seus próprios órgãos e seus próprios procedimentos de
aplicação, nasceram na normativa internacional a partir da Carta das
Nações Unidas de 1945. O seu primeiro catálogo metódico é enunciado na
Declaração Universal dos Direitos do Homem em 1948", havendo, porém,
um diferencial entre o que se denomina de "Direitos Humanos" e o que se
denomina de "Direito Internacional Humanitário", porque "O Direito
Internacional Humanitário é um direito de exceção, de urgência, que
intervém em caso de ruptura da ordem jurídica internacional (e quando
interno no caso do conflito não-internacional), enquanto os Direitos
Humanos - embora alguns deles sejam inderrogáveis em qualquer
circunstância - aplicam-se, principalmente, em tempos de paz". O citado
autor, aliás, já tinha anotado que "Na primeira época da coexistência do
'novo' direito dos Direitos Humanos com o 'velho' Direito Humanitário
encontram-se algumas controvérsias sobre a localização respectiva de
ambos os ramos no direito internacional, assim como sobre suas interrelações. Os Direitos Humanos apareciam como o sistema representativo,
por excelência, das novas idéias da comunidade internacional e corno um
conceito jurídico que deveria fundamentar a possibilidade de conseguir os
outros objetivos da Carta, entendida corno sistema universal da segurança
coletiva e da paz".
Há, também, um "Direito Internacional dos Direitos Humanos",
que, conforme o Comitê Internacional da Cruz Verrnelha 18 , "pode ser
dividido, para os objetivos do presente Manual, em instrumentos com

17 SWINARSKI, Christofue. Direito Internacional Humanitário, Núcleo de Estudos
da Violência - Universidade de São Paulo/Editora Revista dos Tribunais, São
Paulo, 1990, p. 87 e seguintes
18 Comitê Internacional da Cruz Vermelha, Para Servir e Proteger - Direitos humanos
e Direito Internacional Humanitário para Forças Policiais e de Segurança, Capítulo
4 - Aplicação da Lei nos Estados Democráticos, Manual (sem indicação de Editora
e ano), p. 6
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força legal (por exemplo, direito dos tratados) e instrumentos sem força
legal (diretrizes, princípios, códigos de conduta, etc.)". E, em "Pontos de
Destaque do Capítulo", registrou-se que "O direito internacional de
direitos humanos e o direito internacional humanitário têm importância
direta para a prática de aplicação da lei", sendo que "As práticas de
aplicação da lei devem ser vistas como práticas do Estado, estando, dessa
forma, de total acordo com as obrigações de um Estado perante o direito
internacional", ressaltando-se que "A promoção e a proteção das
liberdades e direitos humanos são da responsabilidade tanto coletiva
quanto individual no que diz respeito à aplicação da lei".
Lembre-se, a propósito, que o Comitê Internacional da Cruz Vennelha
(CJCV) organização imparcial, neutra e independente, possui a missão
exclusivamente humanitária de proteger a vida e a dignidade das vítimas da
guerra e da violência interna, assim como prestar-lhes assistência, ou, em
outras palavras, não está engajado em facções político-ideológicas que
deturparam o significado da locução "Direitos Humanos".
Há e deve haver, ao certo, uma relatividade dos Direitos Humanos,
observando Alexandre de Moraes 19 , com apoio na própria "Declaração
dos Direitos Humanos das Nações Unidas", artigo 28, que "Os direitos
humanos fundamentais não podem ser utilizados como um verdadeiro
escudo protetivo da prática de atividades ilícitas, nem tampouco como
argumento para afastamento ou diminuição da responsabilidade civil ou
penal por atos criminosos, sob pena de total consagração ao desrespeito a
um verdadeiro Estado de Direito. Os direitos e garantias fundamentais
consagrados pela Constituição Federal, portanto, não são ilimitados, uma
vez que encontram seus limites aos demais direitos igualmente
consagrados pela Carta Magna (Princípio da relatividade ou convivência
das liberdades públicas). Dessa forma, quando houver conflito entre dois
ou mais direitos ou garantias fundamentais, o intérprete deve utilizar-se
do princípio da concordância ou da harmonização, de forma a coordenar
e combinar os bens jurídicos em conflito, evitando o sacrifício total de
uns em relação aos outros, realizando uma redução do âmbito de alcance
de cada qual (contradição dos princípios), sempre em busca do
verdadeiro significado da norma e da harmonia do texto constitucional
com suas finalidades precípuas".
19 MORAES, Alexandre de. Direitos Humanos Fundamentais, Coleção TEMAS
JURÍDICOS, v. 3, Editora ATLAS. São Paulo, 1997, p. 46
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3.1 DIREITOS HUMANOS DAS VÍTIMAS
Reconheço, porém, que, conforme o atesta o Comitê Internacional
da Cruz Vermelha2°, "Considerando os inúmeros instrumentos que
estipulam os direitos e a situação dos suspeitos e acusados, o fato de que
haja somente um instrumento protegendo as vítimas da criminalidade e
do abuso de poder nos oferece uma visão desconcertante das prioridades
em questão. Não parece justo que seus direitos e situação sejam
protegidos tão precariamente quando comparados aos níveis de proteção
oferecidos aos infratores. A proteção às vítimas do crime é muito
limitada, quando comparada ao número de instrumentos destinados à
proteção dos direitos dos suspeitos e pessoas acusadas nas áreas de
captura, detenção, prevenção e detecção do crime. ( ... ) Somente uns
poucos dispositivos de tratados criam obrigações aos Estados Partes com
respeito ao tratamento das vítimas do crime e do abuso do poder",
sustentando-se, no entanto, que os Encarregados da Aplicação da Lei
(leia-se, os agentes policiais) devem ser "convencidos de que o bem-estar
das vítimas deveria ser da mais alta prioridade. Não se pode desfazer o
crime cometido, porém o auxílio e a assistência adequados fazem com
que as conseqüências negativas do crime para com as vítimas sejam
definitivamente limitadas".

3.2 PODERES / DEVERES DOS ENCARREGADOS DE
APLICAÇÃO DA LEI
Encarref?ados da aplicação da lei (law e,~forcement, em inglês) é
locução que inclui "todos os agentes da lei, quer nomeados, quer eleitos,
que exerçam poderes policiais, especialmente poderes de prisão ou
21
detenção", conforme o Comitê Internacional da Cruz Vermelha a
propósito do artigo 1º do Código de Conduta para os Encarregados da
Aplicaçâo da Lei, que estipula que "Os encarregados da aplicação da lei
devem sempre cumprir o dever que a lei lhes impõe", isto é, em termos
de Direito Administrativo, devem cumprir o princípio da legalidade, isto
é, não podem exceder, sob pena de abuso de autoridade, o que a lei
autoriza de modo expresso ou implícito, sem esquecimento do princípio
da moralidade administrativa.

20 Comitê Internacional da Cruz Vermelha, Obra cit., Capítulo 13, p. 2 e 5
21 Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Obra cit., Capítulo 5, p. 5
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A questão ética profissional na aplicação da lei, tenha-se presente,
corno o atesta o Comitê Internacional da Cruz Vermelha22 , "tem recebido
alguma consideração nos instrumentos internacionais de Direitos
Humanos e Justiça Criminal, de maneira mais destacada no Código de
conduta para os Encarregados da Aplicação da Lei (CCEAL) adotado
pela Assembléia Geral das Nações Unidas, em sua resolução 34/169 de 17
de dezembro de 1979. A resolução da Assembléia Geral que adota o
CCEAL estipula que a natureza das funções dos encarregados da
aplicação da lei na defesa da ordem pública, e a maneira pela qual essas
funções são exercidas, possuem um impacto direto na qualidade de vida
dos indivíduos assim como da sociedade como um todo. Ao mesnw tempo
que ressalta a importância das tarefas desempenhadas pelos
encarregados da aplicação da lei - adverte o Comitê Internacional da
Cruz Vermelha - , a Assembléia Geral também destaca o potencial para o
abuso que o cumprimento desses deveres acarreta".
Quanto ao Uso da Força por Encarregados da Aplicação da Lei;
Autoridade e Obrigação, o que aliás coincide com o atributo da
coercibilidade do Poder de Polícia, reconhece o Comitê Internacional da
Cruz Vermelha 23 que "A aplicação da lei não é uma profissão em que se
possa utilizar soluções padronizadas para problemas padronizados que
ocorrem em intervalos regulares. Trata-se mais da arte de compreender o
espírito e a forma da lei, assim como as circunstâncias únicas de um
problema particular a ser resolvido. Espera-se que os encarregados da
aplicação da lei tenham capacidade de distinguir entre inúmeras
tonalidades de cinza, em vez de apenas fazer a distinção entre preto e
branco, certo ou errado", vale dizer usem do atributo da
discricionariedade do Poder de Polícia, ou seja, da aptidão para decidir
o que é conveniente, oportuno e justo para a realidade da atividade
policiada, nos limites da lei e do que se espera ser razaável, tudo sob
pena de abuso de autoridade.
Nada melhor, para tanto, do que as lembranças do Comitê
24
Internacional da Cruz Vermelha , no sentido de que "As palavras-chaves
na aplicação da lei serão negociação, mediação, persuasão, resolução de
conflito. Comunicação é o caminho preferível para alcançar os objetivos
22 Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Obra cit., Capítulo 5, p. 5
23 Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Obra cit., Capítulo 10, p. 5
24 Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Obra cit., Capítulo 10. p. 6
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de uma aplicação da lei legítima. Contudo, os objetivos da legítima
aplicação da lei não podem sempre ser atingidos pelos meios de
comunicação, permanecendo basicamente duas escolhas. Ou a situação é
deixada como está, e o objetivo da aplicação não será atingido, ou os
encarregados da aplicação da lei decidem usar a força para alcançar o
objetivo. Os países outorgaram a suas organizações da aplicação da lei a
autoridade legal para usarem a força, se necessário, para servirem aos
propósitos legais da aplicação da lei. Os países não apenas autorizaram
seus encarregados da aplicação da lei a usar a força, mas alguns
chegaram a obrigar os encarregados a usá-la. Isso significa que, de
acordo com a legislação nacional, os encarregados da aplicação da lei
têm o dever de usar a força se, em dada situação, o objetivo não puder
ser alcançado de outro modo. Apenas em situações nas quais o uso da
força seria considerado inapropriado de acordo com as circunstâncias,
isto é, dada a importância do objetivo a ser alcançado e a quantidade de
força requerida para realmente atingi-lo, a força não deveria ser usada".
Necessita-se, com certeza, ter presente que "As funções das
organizações de aplicação da lei, independente de suas origens, estrutura
ou vinculação, estão geralmente relacionadas à manutenção da ordem

pública, prestação de auxílio e assistência em todos os tipos de
emergência, e prevenção e detecção do crime", razão pela qual "Aos
encarregados é concedida uma série de poderes que podem ser exercidos
para alcançar os objetivos legítimos da lei: entre aqueles mais conhecidos
e utilizados estão a captura e a detenção, e a autoridade para empregar a
força quando necessário. A autoridade legal para utilizar a força incluindo a obrigação de empregá-la quando inevitável - é exclusiva à
organização de aplicação da lei. ( ... ) Além dos poderes de captura, de
detenção e o emprego de força, os encarregados da aplicação da lei são
investidos de vários outros poderes para cumprimento eficaz de seus
deveres e funções. Alguns desses poderes estão relacionados à prevenção
e detecção do crime, incluindo poderes para busca e apreensão: entrada

em lugares, localidades e casas onde crimes foram cometidos ou
vestígios destes foram deixados; busca de provas e seu confiscamento
para a promotoria; e a captura de pessoas e/ou apreensão de objetos
relativos a um crime cometido ou a ser cometido. Cada um desses
poderes é definido claramente pela lei e deve ser exercido somente para
fins legais", recomendando-se, para tanto, que, para se exercer qualquer
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poder ou autoridade, observe-se as perguntas de legalidade, necessidade
e proporcionalidade seguintes: "a) o poder ou a autoridade utilizados em
uma determinada situação têm fundamento na legislação nacional? b) o
exercício deste poder e/ou autoridade é estritamente necessário, dadas as
circunstâncias da respectiva situação? e e) o poder ou a autoridade
utilizados são proporcionais à seriedade do delito e o objetivo legítimo de
aplicação da lei a ser alcançado?", certo que "Somente nas situações em
que a,s _três pergun~as podem ser respo~didas afirmat~va~~nte é ~ue o
2
exerc1c10 de determinado poder ou autondade pode ser JUSt1f1cado" ·.
Tais indagações, a bem da verdade, aproximam-se, em muito, do
instituto da fiscalização estudado por Mário Masagão no seu clássico
Curso de Direito Administrativo26 , que, entre outros aspectos, tem por
fim assegurar a legitimidade e convemencia das atividades
administrativas, sendo que "A fiscalização de legitimidade averigua se o
ato está ou não de acordo com a lei. A de mérito indaga da conveniência
dos respectivos efeitos. Finalmente, a fiscalização técnica investiga a
conveniência dos meios empregados."
4. PODER DE POLÍCIA, PODER DA POLÍCIA
Tais poderes, ao certo, podem ser resumidos no conhecido Poder
de Polícia que é exclusivo das autoridades da Administração Pública,
enquanto Poder Público, e que, finalmente, passo a examinar, lembrando
que quem assegura a ordem pública e, em especial, o seu aspecto
segurança pública, é a polícia.
A idéia de polícia, ressalto e começo por enfatizar, é inseparável da
idéia de Estado, como observa José Cretella Júnior27 , invocando o
28
magistério de Rafael Bielsa. Atribui-se, aliás, a Honoré de Balzac a

25 COMITÊ INTERNACIONAL DA CRUZ VERMELHA. Obra cit., Capítulo 4,
''Poderes e Deveres", p. 5
26 MASAGÃO, Mário. Obra cit., 5ª ed., 1974, Editora Revista dos Tribunais, São
Paulo, n. 152, p. 63
27 CRETELLA JÚNIOR, José. Conceituação do Poder de Polícia, "Revista dos
Advogados", Associação dos Advogados de São Paulo, n. 17, abril/1985, p. 53
28 BALZAC, Honoré. Apud LE CLERE, Marcel, La Police, 3ª ed., 1986, Presses
Universitaires de France, Paris, p. 3: "Les gouvernements passent, les sociétés
perissent, la police est éternelle"; idem "Revista Super Interessante, Ano 2, n. 5,
maio de 1988, Editora Abril, São Paulo, p. 82
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afirmação de que "os governos passam, as sociedades morrem, a polícia é
eterna".
Ela assim o é, porque as nações podem deixar de ter forças armadas.
Nunca, porém, podem prescindir da suaforça pública, conforme sustentei
no livro "Direito Administrativo da Ordem Pública" 29 .
E no estudar-se polícia, e os limites da sua atividade, a fim de evitar
que ela descambe para o arbítrio, para a arbitrariedade, para o abuso do
poder, para o abuso da autoridade de polícia, não se pode deixar de lado
o estudo do Poder de Polícia e o do Poder da Polícia.
Polícia designa, em sentido estrito, o conjunto de instituições,
fundadas pelo Estado, para que, segundo as prescrições legais e
regulamentares estabelecidas, exerçam vigilância para que se mantenha a
ordem pública e se assegure o bem-estar coletivo, garantindo-se a
propriedade e outros direitos individuais 30 .
No ensinamento de José Cretella Júnior 31 , ao passo que a polícia é
algo em concreto, é um conjunto de atividades coercitivas exercidas na
prática dentro de um grupo social, o poder de polícia é uma facultas,
uma faculdade, uma possibilidade, um direito que o Estado tem de,
através da polícia, que é uma força organizada, limitar as atividades
nefastas dos cidadãos. (... ) O poder de polícia legitima a ação da polícia
e a sua própria existência".
No seu Tratado de Direito Administrativo, o mesmo publicista32
acrescenta que "Se a polícia é uma atividade ou aparelhamento, o poder
de polícia é o princípio jurídico que informa essa atividade, justificando
a ação policial, nos Estados de Direito", continuando por afirmar que, por
sua vez, o "Poder da Polícia é a possibilidade atuante da polícia quando
age. Numa expressão maior, que abrigasse as designações que estamos
esclarecendo - insiste José Cretella Júnior - diríamos: em virtude do
poder de polícia o poder da polícia é empregado pela polícia a fim de
assegurar o bem-estar público ameaçado".

29 LAZZARINI, Álvaro, et alii. Obra cit., 2ª cd., 1987, Forense, Rio de Janeiro. p.19
30 DE PLÁCIDO E SILVA. Vocabulário Jurídico, v. III, 1ª ed., 1963, Forense, Rio de
Janeiro, verbete "Polícia", p. 1174
31 CRETELLA JÚNIOR, José. Lições de Direito Administrativo, 2ª ed., 1972, José
Bushatsky Editor, São Paulo, p. 229
32 CRETELLA JÚNIOR, José. Obra cit., v. V, lª ed., 1968, Forense, Rio de Janeiro,
p.51
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Com essas noções torna-se possível entender - conceituando-se
como o faço 33 - que, "Como poder administrativo, o Poder de Polícia,
que legitima o poder da polícia e a própria razão dela existir, é um
conjunto de atribuições da Administração Pública, como poder público,
indelegáveis aos entes particulares, embora possam estar a ela ligados,
tendentes ao controle dos direitos e liberdades das pessoas, naturais ou
jurídicas, incídentes não só sobre elas, como também em seus bens e
atividades, tudo a ser inspirado nos ideais do bem comum".

4.1 ATRIBUTOS DO PODER DE POLÍCIA
O Poder de Polícia tem atributos que lhe são específicos, quais
sejam: o da discricionariedade, o da auto-executoriedade e o da
coercibilidade.
A discricíonariedade é o uso da liberdade legal de valoração das
atividades policiadas, sendo que esse atributo, ainda, diz respeito à
gradação das sanções administrativas aplicáveis aos infratores. Lembro,
aqui, que, na interpretação do Direito Administrativo deve-se levar em
consideração o princípio de que a Administração Pública precisa e se
utiliza freqüentemente de poderes discricionârios na prática rotineira de
suas atividades 34 . Portanto, o atributo em enfoque decorre de tal princípio,
merecendo, no entanto, ficar registrado que só nos casos excepcionados na
Constituição da República ou na legislação infraconstitucional é que a
vontade do Encarregado da Aplicação da Lei estará submetida ao poder
vinculado, como são as hipóteses do artigo 5º da Constituição da
República no sentido de que ninguém será submetido a tortura nem a
tratamento desumano ou degradante (inciso III), como também o de ser a
casa o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre,
ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial (inciso
XI), sendo inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações
telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último
33 LAZZARINI, Álvaro. Limites do Poder de Polícia, "Revista de Direito
Administrativo", n. 198, out/dez-1994, Editora Rcnovar/FGV Fundação Getúlio
Vargas, Rio de Janeiro, p. 74
34 LOPES MEIRELLES, Hely. Direito Administrativo Brasileiro, 23ª cd., 1998,
atualizada por Eurico de Andrade Azevedo. Délcio Balestero Aleixo e José
Emmanucl Burle Filho, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, p. 44
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caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer
para fim de investigação criminal ou instrução processual penal (inciso
XII), lembrando-se, finalmente e para não mais alongar-me, que ninguém
será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada
de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão
militar ou crime propriamente militar, definido em lei (inciso LXI).
Necessário, porém, é lembrar que o atributo do discricionarismo do
poder de polícia não se confunde com arbitrariedade, com arbítrio. O
Poder de Polícia há de ser exercido dentro dos limites impostos pela lei
em geral, como retrofocalizado. Na arbitrariedade, ao contrário, a
autoridade não observa os limites da lei, pois deles se aparta, sujeitandose, assim, às conseqüências jurídicas decorrentes do abuso de poder.
No que se refere à auto-executoriedade do ato de polícia, tenha-se
presente que a Administração Pública tem a faculdade de decidir e
executar diretamente a sua decisão, como decorrência da própria natureza
do Poder de Polícia.
Em outras palavras, a decisão e a execução do que se decidiu
independe, em princípio, de autorização judicial, salvo, é claro, naqueles
casos em que a norma constitucional imponha a prévia manifestação do
Poder Judiciário, pelo juiz competente, como retro indicadas algumas
hipóteses contempladas no artigo 5º da Constituição da República.
O Poder Judiciário, assim, só pode intervir se o cidadão, como
administrado, entender que foi prejudicado pelo ato de polícia, isto é, pelo
ato manifestado pelo Encarregado de Aplicação da Lei. A intervenção
judicial, contudo, será a posteriori, isto é, após o ato de polícia para sua
eventual correção no aspecto legalidade e seus reflexos jurídicos.
Quanto à coercibilidade do ato de polícia, dissertei em outro
trabalho 35 que, "no dizer sempre adotado de Hely Lopes Meirelles, é a
imposição coativa das medidas adotadas pela Administração no exercício
do Poder de Polícia. Todo ato de polícia é imperativo, isto é, obrigatório
para o seu destinatário. Quando este opõe resistência, admite-se, até
mesmo, o emprego de força pública para o seu cumprimento. O ato de
polícia não é facultativo para o administrado, de vez que todo ato de
polícia tem a coercibilidade estatal para para efetivá-lo. E, como visto,
essa coerção, dado o atributo da auto-executoriedade, independe de

35 LAZZARINI, Álvaro. Estudos de Direito Administrativo, ed. cit., p. 197
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autorização do Poder Judiciário, pois é a própria Administração Pública
que decide e toma as providências cabíveis para a realização do que
decidiu, removendo os eventuais obstáculos que o administrado oponha,
inclusive, para isso, aplicando as medidas punitivas que a lei indique".
Penso que é justamente na observância de tais atributos que cabem
aquelas indagações recomendadas pelo Comitê Internacional da Cruz
Vermelha quanto à legalidade, necessidade e proporcionalidade da
decisão a ser tomada, para o caso concreto, pelo Encarregado da
Aplicação da Lei (retro n. 3.2).

4.2 LIMITES DO PODER DE POLÍCIA
Posso, agora, examinar os limites desse poder instrumental da
Administração Pública, ou seja, as barreiras do Poder de Polícia
exercido pelos encarregados de Aplicação da Lei, mesmo sem adentrar
em pormenores da distinção que deve ser feita entre polícia
administrativa e polícia judiciária, a primeira atuando preventivamente
antes do cometimento do ilícito, seja administrativo ou criminal, e a
segunda atuando só após a prática do ilícito criminal, por não ser de sua
competência legal a repressão ao ilícito administrativo. Ao órgão com
competência de polícia judiciária só cabe a denominada polícia
repressiva, na apuração de infrações penais, como auxiliar da Justiça
criminal, embora seja órgão público que não a integra, pois é órgão
administrativo integrante do Poder Executivo.
De qualquer modo, porém, o Poder de Polícia não é ilimitado, não
é carta branca para quem exerce atividade de Administração Pública,
seja policial encarregado de aplicação da lei ou não.
No prisma legal, no ordenamento jurídico brasileiro 36 , considera-se
"regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo
órgão competente nos limites da lei aplicável, com observância do
processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha como
discricionária, sem abuso ou desvio de poder".
Norma legal, como se verifica, impõe barreiras ou limites que
devem ser instransponíveis, pois abrigam atividades humanas,
protegendo-as contra os desmandos dos governantes e administradores,
36 CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966,
Artigo 78, parágrafo único, com a redação dada pelo Ato Complementar n. 31, de
28 de dezembro de 1966
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barreiras ou limites estes que são de três ordens, pelo magistério
escorreito de José Cretella Júnior37 : "os direitos dos cidadãos; as
prerrogativas individuais; as liberdades públicas garantidas pelas
Constituições e pelas leis".
Resumo tal posicionamento, sustentando que, ao certo, as barreiras do
exercício do Poder de Polícia pela Administração Pública estão na estrita
observância dos Direitos Humanos, pois, no regime democrático, repetindo
o que anteriotmente dissertei, todas as pessoas devem ter garantidos seus
direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais. Os
Estados, pelos seus agentes públicos, não podem violar tais direitos
humanos nem a pretexto do exercício do Poder de Polícia.
A própria ação do órgão policial, aliás, está, na atualidade, adstrita
à sua competência legal, isto é, cada órgão policial tem o exercício do
Poder de Polícia limitado à sua esfera de comfetência, porque, no dizer
autorizado e sempre lembrado de Caio Tácito 3 , "A primeira condição de
legalidade é a competência do agente. Não há, em direito administrativo,
competência geral ou universal: a lei preceitua, em relação a cada função
pública, a forma e o momento do exercício das atribuições do cargo. Não

é competente quem quer, mas quem pode, segundo a norma de direito.
A competência é, sempre, um elemento vinculado, objetivamente fixado
pelo legislador".
Deve, portanto, ficar assentado que o Poder de Polícia. por
discricionário que é, forçosamente, sofre limitações, como, por exemplo,
as previstas na Constituição da República e relativas às liberdades
pessoais, à manifestação do pensamento e à divulgação pela imprensa, ao
exercício das profissões, ao direito de reunião, aos direitos políticos, à
liberdade do comércio, etc.
A limitação do exercício do Poder de Polícia, que é capítulo do
Direito Administrativo, ramo do direito público interno, tem paralelo no
direito privado, porque o Código Civil, mesmo sendo o regulador dos
interesses privados, também cuida de limitar o exercício dos direitos
individuais, quando os condiciona ao seu uso normal, proibindo, no seu
artigo 160, o seu abuso, isto é, o abuso do direito.
37 CRETELLA JÚNIOR, José. Lições de Direito Administrativo, ed. p. cits.
38 TÁCITO, Caio. O Abuso de Poder Administrativo (Conceito e Remédios), 1959,
Departamento Administrativo do Serviço Público e Instituto Brasileiro de Ciências
Administrativas, Rio de Janeiro, p. 27
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Hely Lopes Meirelles 39 , aliás, bem lembrou que "Os limites do
poder de polícia administrativa são demarcados pelo interesse social em
conciliação como os direitos fundamentais do indivíduo assegurados na
Constituição da República( ... ) Do absolutismo individual evoluímos para
o relativismo social. Os Estados democráticos como o nosso inspiram-se
nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. Daí o
equilíbrio a ser procurado entre a fruição dos direitos de cada um e os
interesses da coletividade, em favor do bem comum. Em nossos dias e no
nosso País predomina a idéia da relatividade dos direitos, porque, como
bem adverte RIPERT, 'o direito do indivíduo não pode ser absoluto, visto
que absolutismo é sinônimo de soberania. Não sendo o homem soberano
na sociedade, o seu direito é, por conseqüência, simplesmente relativo'
(0 Regime Democrático e o Direito Civil Moderno, Editora Saraiva,

1937,p.233)".
É correto, portanto, o raciocínio de José Cretella Júnior40 ao
sustentar que "Do mesmo modo que os direitos individuais são relativos,
assim também acontece com o poder de polícia que, longe de ser
onipotente, incontrolável, é circunscrito, jamais podendo pôr em perigo a
liberdade e a propriedade. Importando, regra geral, o poder de polícia,
restrições a direitos individuais, a sua utilização não deve ser excessiva
ou desnecessária, para que não se configure o abuso de poder. Não basta
que a lei possibilite a ação coercitiva da autoridade para justificação do
ato de polícia. É necessário, ainda, que se objetivem condições materiais
que solicitem ou recomendem a sua invocação. A coexistência da
liberdade individual e o poder público repousa na conciliação entre a
necessidade de respeitar essa liberdade e a de assegurar a ordem social.
O requisito da conveniência ou do interesse público é, assim, pressuposto
necessário à limitação dos direitos dos indivíduos. Escreve Mário
Masagão: 'Pode a polícia preventiva fazer tudo quanto se torne útil a sua
missão, desde que com isso não viole direito de quem quer que seja. Os
direitos que principalmente confinam a atividade da polícia
administrativa são aqueles que, por sua excepcional importância, são
39 LOPES MEIRELLES, Hely. Poder de Polícia e Segurança Nacional, 1972,
Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, p. 11; idem, Direito Administrativo
Brasileiro, 18ª ed., 1993, atualização cit., p. 119
40 CRETELLA JÚNIOR, José. Polícia e Poder de Polícia, "Revista de Direito
Administrativo", Fundação Getúlio Yargas, Rio de Janeiro, n. 162, p. 31-32
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declarados na própria Constituição'", ou seja, os denominados "Direitos
Humanos Fundamentais", como acabamos de examinar linhas passadas.
Deve-se, verdadeiramente, buscar o bem comum, que é a missão
primordial do Estado Democrático de Direito, porque para isto ele foi
constituído. É missão a ser desempenhada por meio de uma legislação
adequada, instituições e serviços capazes de controlar, ajudar e regular as
atividades privadas e individuais da vida nacional, fazendo-as convergir
para o bem comum, afirmando José Cretella Júnior41 que a segurança das
pessoas e dos bens é o elemento básico das condições universais, fator
absolutamente indispensável para o natural desenvolvimento da
personalidade humana.
É fundamental, assim, no campo do saber jurídico, conhecer o
importantíssimo capítulo do Direito Administrativo que é o Poder de
Polícia, porque, conhecendo-o nos seus aspectos fundamentais, ao certo
Administração Pública e administrado, este o cidadão, ficam em
condições ideais de conhecer os seus limites, ou seja, a Administração
terá condições de aquilatar até onde poderá exercitar este seu poder
administrativo sem lesar o direito do administrado, respeitando, pois, a
cidadania e, bem por isso, os Direitos Humanos Fundamentais, enquanto
que o mesmo cidadão poderá aquilatar, no Estado Democrático de
Direito, até que ponto deverá respeito ao ato de polícia, como tal
considerado o que decorrer do exercício do Poder de Polícia.
Mas, é justamente aí, que não se pode descartar, mais uma vez, o
42
ensino de José Cretella Júnior ao abordar o tormentoso tema dos limites
do Poder de Polícia, quando então, com acuidade ímpar e coragem
moral, observa que o Poder de Polícia deve ser discricionário e não
arbitrário. mas, fixado o conceito, ficamos diante do mais crucial,
relevante e moderno problema do direito público: "onde termina o
discricionário? onde principia o arbitrário?".
Para isto responder, mister se torna entrar na temática da cidadania,
como o fez Vera Regina Pereira de Andrade 43 , em dissertação que,
partindo do discurso jurídico da cidadania, de fato, caminhou ampliando
41 CRETELLA JÚNIOR, José. Lições de Direito Administrativo, ed. cit., p. 227
42 CRETELLA JÚNIOR, José. Polícia e Poder de Polícia, "Revista de Direito
Administrativo", Editora cit., n. 162, p. 30
43 PEREIRA DE ANDRADE, Vera Regina. Cidadania: do Direito aos Direitos
Humanos, 1993, Editora Acadêmica, São Paulo, 143 páginas
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as argumentações, interpelando-se por facetas que, invisíveis a esse
discurso, visaram fundamentar o porquê de suas limitações analíticopolíticas, acabando por gerar mumeras problemáticas que,
reconhecidamente, permanecem em aberto.
Na Conclusão desta sua dissertação, bem por isso, Vera Regina
Pereira de Andrade 44 formulou proposta de "ser fundamental promoverse o diálogo do saber jurídico através da constituição de uma teoria
jurídica que, suplantando o nível puramente teórico, articule teoria e
práxis (conhecimento e realidade) mediante uma postura dialética sobre
o Direito, a partir de seu próprio interior: as relações de força na
sociedade", continuando por afirmar que "No mesmo movimento, parece
ser fundamental promover-se o diálogo do saber jurídico com os demais
saberes, de forma a superar a clausura monológica a que o condenam o
positivismo e o liberalismo. Uma teoria crítica das relações sociais, que
promova a articulação das complexas relações teoria/práxis, parece ser
uma possibilidade de superação das construções dogmáticas,
mantenedoras do status quo e um caminho para a construção de um saber
jurídico comprometido com a transformação democrática da sociedade e
o encaminhamento de efetivas soluções para os problemas nacionais
dentre os quais a cidadania ocupa destacado lugar".
Nesta articulação das complexas relações teoria/práxis a que alude
Vera Regina Pereira de Andrade, não se poderá desconhecer a realidade do
dia-a-dia dos Encarregados da Aplicação da Lei, ou seja, a tormentosa
questão com que se defrontam, como operadores do Direito Público, ou
seja, o de desempenharem suas ingratas missões na rua, fora do recesso
dos gabinetes de trabalho e dos manuais de Direito Administrativo e de
Direito Processual Penal, devendo, muitas vezes, decidir diante de normas
jurídicas amplas e vagas, na dinâmica do cumprimento da missão policial,
da qual não podem fugir do estrito cumprimento do dever legal de, em
defesa da cidadania, fazer aquelas escolhas críticas em fração de segundo,
a que aludiu George L. Kirkham 45 , professor da Escola de Criminologia da
Universidade da Flórida, Estados Unidos da América, em artigo intitulado
"De Professor a Policial", crítica escolha esta que será sempre tomada
44 PEREIRA DE ANDRADE, Vera Regina. Obra e ed. cits., p. 137
45 KIRKHAN, George L.. De Professor a Policial, "Seleções do Reader's Digest",
Brasil, março de 1975, p. 84; idem, transcrição em "A Força Policial", edição da
Polícia Militar do Estado de São Paulo, out/nov/dez 1994, n. 4, p. 23-29
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com aquela incômoda certeza de que outros, aqueles que tinham tempo de
pensar, estariam prontos para julgar e condenar aquilo que fizeram ou
aquilo que não tinham feito.
O intelectual, bem por isso, ao teorizar a respeito do que ora se
examina, deve afastar-se de suas convicções político-ideológicas, da sua
ideologia - que Jorge Amado 46 afirma ser "a desgraça de nossa época" e, diante da práxis (Atividade prática, ação, exercício, uso. No marxismo,
o conjunto das atividades humanas tendentes a criar as condições
indispensáveis à existência da sociedade e, particularmente, à atividade
material, à produção; prática 47 ), deve distinguir, com Diogo de
Figueiredo Moreira Neto 48 , três sistemas de limites ao exercício da
discricionariedade no poder de polícia, em especial o de segurança
pública, ou seja, os sistemas decorrentes dos princípios da legalidade, da
realidade e da razoabilidade.
Demonstra o referido publicista que "A legalidade conforma o
primeiro e o mais importante dos sistemas de limite, é a moldura normativa
dentro da qual deve se conter o exercício do poder de polícia de segurança",
certo que "não obstante, mesmo que a ilegalidade não possa ser diretamente
aferida, mediante simples contrasteamento com o comando legal, ainda será
possível, mediante os dois outros sistemas de limites, submeter o exercício
do poder de polícia de segurança pública, como de resto, qualquer ato
discricionário, a uma tutela indireta ou oblíqua da ilegalidade".
A realidade é o segundo sistema, pois, não basta - continua Diogo
de Figueiredo Moreira Neto - "que estejam diretamente observados os
parâmetros legais. É preciso que os pressupostos de fato do exercício do
poder de polícia de segurança pública sejam reais, bem como realizáveis
as suas conseqüências. A vigência do direito não comporta fantasias. O
irreal tanto não pode ser a fundamentação como tampouco pode ser
objeto de um ato do Poder Público. Enquanto limite, a realidade também
46 AMADO, Jorge. Entrevista para a "Revista da Folha", encartada na edição do dia
24.04.1994, domingo, do jornal "Folha de S. Paulo"
47 HOLANDA FERREIRA, Aurélio Buarque de. Novo Dicionário da Língua
Portuguesa, 2ª ed., 1986, Editora Nova Fronteira, Rio de Janeiro, verbete "Práxis",
p. 1.378
48 FIGUEIREDO MOREIRA NETO. Diogo de. Considerações sobre os limites da
discricionariedade do exercício do poder de polícia de segurança pública,
Intervenção em Painel sobre o tema, no I Congresso Brasileiro de Segurança
Pública, Fortaleza, Ceará, maio de l 990

28

Revista A FORÇA POLICIAL São Paulo nº 30 abr/mai/jun 2001

resulta óbvia, pois o mediano bom senso pode detectar a inconsistência
da atuação policial se não manifestam como reais ou realizáveis os
motivos e objetos considerados, respectivamente, como fundamentos e
resultados visados".
A razoabilidade comparece, por fim, como o terceiro sistema de
limite que, se ultrapassado, demonstra, a exemplo dos dois anteriores,
abuso de poder, abuso de autoridade. Diogo de Figueiredo Moreira
Neto, a propósito, afirma que "modernamente pode-se estabelecer para
distinguir a discrição do arbítrio. Seu desenvolvimento recente deixa
patente sua maior sofisticação, a começar do referencial, que é o de mais
difícil trato doutrinário e o mais elusivo na prática operativa: a
finalidade. De modo amplo, a razoabilidade é uma relação de coerência
que se deve exigir entre a man(festação da vontade do Poder Público e a
finalidade especifica que a lei lhe adscreve".
Diogo de Figueiredo Moreira Neto - agora na sua monografia
"Legitimidade e Discricionariedade 49 - em novas reflexões sobre os
limites e controle da discricíonariedade, reafirma que a sua
sistematização parte de dois princípios que ao tempo de Forsthoff não
tinham curso e que hoje ganham os mais sérios tratamentos de doutrina e
ascendem até aos projetos constitucionais, ou seja, "São dois princípios
técnicos que não existem autonomamente mas servem de instrumento
para que se afirmem os princípios substantivos: são eles o princípio da
realidade e o princípio da razoabilidade".
O princípio da razoabilidade, aliás, foi expressamente acolhido
pela Constituição Paulista de 1989, no seu artigo 111, que o tornou
obrigatório ao Iado daqueles outros enunciados no artigo 37, caput, da
Constituição da República de 1988, na sua atual redação, isto é, os da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
Como se verifica, e o afirma Maria Sylvia Zanella Di Pietro 50 , "A
discricionariedade não é mais a liberdade de atuação limitada pela lei,
mas a liberdade de atuação limitada pelo Direito. (... ) À medida que o
princípio da legalidade adquire conteúdo material antes desconhecido,
aos limites puramente formais à discricionariedade administrativa,
49 FIGUEIREDO
Forense, Rio de
50 DI PIETRO,
Consiituição de

MOREIRA NETO, Diogo de. Obra cit., 1ª ed., 1989, Editora
Janeiro, p. 37
Maria Sylvia Zanella, Discricionariedade Administrativa na
1988, Editora Atlas, São Paulo, 1991. p. 171
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concernentes à competência e à forma, outros foram sendo acrescentados
principalmente pela jurisprudência dos países em que o papel do Poder
Judiciário não se resume à aplicação pura e simples da lei formal. mas se
estende à tarefa de criação do direito".
Há, portanto, uma forte evolução, na atualidade da doutrina
jurídico-administrativa, para que o regular exercício do Poder de Polícia
não se converta em arbítrio, em arbitrariedade, em abuso de poder, em
abuso de autoridade, no que, com certeza, influiram as novas tendências
dos Direitos Humanos.

5. CONCLUSÃO
Torna-se, assim, possível concluir que o Direito Administrativo,
com seus princípios jurídicos disciplinando as atividades da
Administração Pública de cada Estado, tem relacionamento com os dos
Direitos Humanos, que deve estatalmente operacionalizar, inclusive, no
que respeita ao regular exercício do Poder de Polícia do qual decorre o
Poder da Polícia para as atividades próprias dos agentes de polícia, como
Encarregados de Aplicação da Lei de cada Estado, dos quais são
servidores públicos.
O Policial, bem por isso, como Encarregado de Aplicação da Lei,
deverá ser condicionado ao pleno respeito aos Direitos Humanos dos
cidadãos, sejam os acusados, sejam as vítimas, lembrando-se, quanto
àqueles, os acusados, que ninguém será considerado culpado até o
trânsito em julgado de sentença penal condenatória (artigo 5º, inciso
LVII, da Constituição da República de 1988).
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II. AS RAZÕES DA QUEDA DA CRIMINALIDADE NOS EUA
Bruce Benson; Professor da Universidade da
Flórida - EUA

As atividades criminosas apresentaram uma redução nos EUA a
partir de 1991, ano em que a taxa de violações penais apurada pelo
programa do Relatório Criminal Uniforme chegou a seu nível mais alto,
com 5.897,8 casos por 1000.000 habitantes. A partir daí, ela diminuiu de
maneira contínua, chegando a 4,922.7 em 1997. As estatísticas
preliminares de 1998 mostram uma queda de 7% em relação a 1997 (As
estatísticas mensais sugerem que essa tendência continuou em 1999).
Quais seriam as causas desse fenômeno? Os políticos respondem a
essa pergunta facilmente, afirmando que o mérito é deles por terem
apoiado a construção de prisões, a aplicação de sentenças mais longas, a
destinação de mais recursos para a polícia, etc.
Eles também se acham responsáveis pelo bom desempenho da
economia e pelos baixos níveis de desemprego, fatores que reduzem os
incentivos para que se cometam crimes contra a propriedade. Os
policiais, por sua vez, mencionam seus esforços na guerra contra as
drogas ou apontam algumas inovações na estratégia de combate ao
crime, como a "polícia comunitária". Os criminologistas citam muitas
dessas mesmas causas e acrescentam outras, como a composição etária
da população, que sofreu alterações: o número de homens jovens, mais
propensos a delinqüir, reduziu-se graças ao envelhecimento e às taxas
mais baixas de natalidade.
Obviamente, muitas dessas explicações - e provavelmente todas se combinam para ajudar a explicar a redução da criminalidade; porém,
existe um outro fator, talvez mais importante, que tem sido em grande
parte ignorado; os cidadãos comuns responderam à ameaça do crime
investindo somas cada vez maiores em sua prevenção.
As respostas do setor privado contra a atividade criminosa
apresentam muitas formas, incluindo a vigilância e outros tipos de
controle nos bairros e nos edifícios, o patrulhamento e as escoltas, a
instalação de alarmes e outros sistemas de detecção, o aperfeiçoamento
das fechaduras e da iluminação e o investimento em defesa pessoal,
basicamente com o treinamento em artes marciais e o uso de armas de
fogo, além do emprego de seguranças privados. Todas essas iniciativas
apresentaram um aumento dramático, ao passo que as taxas de
criminalidade mostraram uma diminuição. As informações relativas a
essas atividades são relativamente escassas, mas alguns estudos efetuados
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ao longo dos anos nos dão uma indicação de suas tendências. Assim, por
exemplo, é possível analisar os mercados de segurança privada.
Os índices de criminalidade têm efetivamente baixado desde 1980
(depois de flutuar no anos 70), exceto por um aumento no período de
1985 a 1991, durante uma mudança drástica nas políticas de direito penal
em todo o país. Foram registrados 5.950 crimes por 100.000 habitantes
em 1980, contra5.153,3 em 1984.
O uso da segurança privada apresentou uma elevação a partir de
1970. Uma estimativa desse ano mostrava que o número de agentes
particulares de segurança era quase igual ao dos membros da segurança
pública, e desde então esta última não se alterou muito, ao contrário do
setor privado. Em 1990 havia aproximadamente 2,5 agentes privados
(cerca de 1,5 milhão, no total) para cada policial, e essa relação se
aproxima rapidamente de três para um, se é que já não alcançou esse
nível. Portanto, em 1990 foram gastos em torno de US$52 bilhões em
serviços particulares de segurança nos EUA, em comparação com US$30
bilhões destinados às polícias locais, estaduais e federal.
Aparentemente o mercado de segurança privada é a segunda
indústria de maior crescimento nos EUA, mas o aumento do número de
agentes privados é só uma parte da história. Voltando ao ano de 1970,
um estudo revelava que o uso de equipamentos de segurança aumentava
cerca de 11 o/o ao ano, mas em 1990 a taxa de crescimento dos gastos com
esses equipamentos alcançou aproximadamente 15%, correspondendo a
algo como US$17 bilhões.
Os sistemas residenciais de alarme (que já se tornaram o
componente mais utilizado nos programas de segurança das empresas)
oferecem um bom exemplo do crescimento dessa tecnologia voltada para
a proteção do patrimônio. Calcula-se que pelo menos 10% dos lares
norte-americanos estivessem conectados a sistemas centrais de alarme
em 1990, contrastando com o percentual de 1o/o existente em 1970. Uma
estimativa de Leading Edge Reports sugere que as vendas totais de
serviços de estações centrais de alarme aumentaram 36,9% (de US$5,26
milhões a US$7,20 milhões) entre os anos de 1987 a 1989 (durante a
escalada da guerra contra as drogas).
Embora as estatísticas não estejam facilmente disponíveis, parece
que essa tendência se acentuou nos anos 90. Contudo, tais serviços são
somente um dos inúmeros aspectos do mercado de segurança que
dependem da tecnologia substituindo o elemento humano ou atuando ao
lado dele. As vendas de equipamentos eletrônicos de controle de acesso
cresceram cerca de 23% entre 1987 e 1989, enquanto os aumentos nas
vendas de equipamentos eletrônicos de detecção de intrusos, de proteção
de veículos e de circuitos fechados de televisão foram de 21 %, 44% e
25%, respectivamente; também as taxas de crescimento das vendas de
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detectores de metal, aparelhos de raios X, equipamentos de segurança
para computadores, vigilância eletrônica e outros tipos de tecnologia
voltada para a segurança apresentaram comportamentos semelhantes.

MELHOR TECNOLOGIA
Não são somente os números e os gastos que apresentam
crescimento. Tanto a mão-de-obra quanto o capital cada vez mais
sofisticados estão se combinando para produzir níveis cada vez maiores
de segurança onde quer que haja demanda. As últimas três ou quatro
décadas testemunharam um dramático processo da tecnologia de
segurança, com a chegada do circuito fechado de TV, de sistemas de
detecção de microondas, de rádios e câmeras portáteis, sensores
magnéticos e a tecnologia do laser, entre outros. Todas essas tecnologias
estão sendo constantemente melhoradas, e artigos que há pouco tempo
eram considerados os mais modernos são agora vistos como obsoletos.
Um vendedor me explicou que os fabricantes têm que continuar
aperfeiçoando seus produtos porque os criminosos os estudam e
conseguem neutralizá-los depois de algum tempo, podendo agir sem se
preocupar com os sistemas de segurança. Além disso, esses fabricantes
não podem se dar ao luxo de ignorar a concorrência de novas empresas,
que competem vigorosamente por esse mercado.
O treinamento dos profissionais de segurança teve que ser
drasticamente aperfeiçoado para permitir o uso dessas novas tecnologias.
Embora entre esses profissionais ainda se encontrem os guardas noturnos
que recebem baixos salários, representando a segurança estereotipada dos
anos 50 e 60, existem também experts em segurança eletrônica e
consultores de projetos de segurança altamente treinados e qualificados,
graças à crescente demanda de equipamentos de detecção e dissuasão e
aos avanços tecnológicos que baixam os preços dos produtos.
Em razão da demanda por segurança e da sofisticação cada vez
maior de muitos profissionais de segurança, não chega a surpreender que
os empresários estejam encontrando novas formas de disponibilizar
pacotes de serviços que ofereçam ambientes mais seguros. Os projetos
residenciais e de escritórios são feitos levando em conta, cada vez mais, a
segurança. Os centros comerciais e os blocos de escritórios agradam às
empresas por diversas razões, mas a segurança em geral faz parte do
contrato.
Os apartamentos e condomínios funcionam muitas vezes de modo
similar. Essas condições parecem ser atraentes: aproximadamente 24
milhões de norte-americanos em 1997 viviam em condomínios fechados,
complexos de apartamentos e cooperativas. As comunidades residenciais
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privadas, que consistem em grandes concentrações de habitantes para uma
ou várias famílias em ruas particulares, cada vez mais se desenvolvem
tendo a segurança como principal apelo de venda. Uma estimativa de 1997
revelava que em cerca de 30.000 comunidades "fechadas" viviam quase
oito milhões de pessoas, sendo meio milhão somente na Califórnia.

OS RESULTADOS
Os estudos sobre as conseqüências da ação privada contra o crime
são escassos, mas existem alguns que oferecem informações suficientes.
Em meados dos anos 80 um estudo analisou as atividades e as
conseqüências da força privada de segurança em Starrett City, um
complexo de 153 acres em uma área de alta criminalidade em Brooklin,
com 56 edifícios residenciais que contêm 5.881 apartamentos e cerca de
20.000 moradores de diferentes origens raciais e étnicas, mas sobretudo
pertencentes à classe média. Em Starrett City foram reportados somente
6,57 crimes por mil habitante, em contraste com 49.86 por mil para o
Distrito 75, no qual ela se localiza. Estes dados são mais surpreendentes
quando se sabe que os moradores de Starrett City têm mais
probabilidades de denunciar um crime a seus agentes de segurança do
que os demais cidadãos. (Os estudos de vitimização indicam que mais de
60% dos crimes com vítimas não são denunciados).
Outros lugares oferecem resultados parecidos. Por exemplo, um dos
esquemas de privatização mais interessantes da história recente é o de
Saint Louis e o da Cidade Universitária no estado de Missouri. Em 1982 a
área metropolitana de Saint Louis tinha cerca de 427 organizações
provedoras de ruas privadas. Essas ruas, anteriormente públicas,
pertencem agora a associações constituídas legalmente, às quais devem se
associar (e pagar cotas) todos os proprietários de imóveis do local. As
associações de ruas, que em sua maioria são proprietárias de uma ou duas
quadras, têm o direito de limitar o trânsito em suas ruas aos veículos dos
moradores e seus visitantes. O mais importante é que a propriedade dessas
vias dá aos habitantes um sentimento de coesão, e o comportamento
cooperativo resultante produz um conhecimento mais apurado das
atividades que ocorrem nas ruas. Isso, somado ao acesso limitado e, em
alguns casos, às patrulhas de segurança, reduziu consideravelmente a
ocorrência de todas as categorias de delitos em comparação com as ruas
públicas similares. Um exemplo: a taxa de ocorrência de crimes de Ames
Place foi 108% mais baixa que a da rua pública próxima.
Os sistemas de segurança privada em menor escala também se
mostram efetivos. A empresa Criticai Intervention Services (CIS) oferece
serviços de segurança privada a proprietários de blocos de apartamentos
cujos preços atraem inquilinos de baixa renda. Desde que a CIS começou
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a operar em Tampa, Flórida, em 1991, ela passou a ter seus serviços tão
requisitados que não consegue atender a todos os interessados, e mesmo
assim já se expandiu para Miami, Jacksonville e Orlando. Sua renda
passou de US$35.000 para cerca de US$2 milhões em 1996, ano em que
a empresa prestou serviços a 50 complexos de apartamentos. Naquele
período o índice de crimes baixou em média de 50%.
Os sistemas de segurança e proteção privada também podem
proporcionar um efeito geral de dissuasão. Uma análise feita em 1996
sobre o Lojack, um transmissor de rádio oculto em automóveis com o
propósito de ajudar na recuperação do veículo após um furto, determinou
que um aumento de 1% em sua instalação corresponde a uma diminuição
de 20% no número de carros roubados nas grandes cidades e de 5% no
resto do estado.
O Lojack reduz bastante as perdas potenciais dos proprietários que
o utilizam, pois 95% dos carros equipados com esse dispositivo são
recuperados após um roubo, em comparação com o total de 60% dos
automóveis que dele não dispõem. Porém, esse benefício direto
representa somente uma parte do benefício total: já que os ladrões de
automóveis em potencial não sabem se um veículo está protegido por um
Lojack, a existência desse dispositivo no mercado cria uma incerteza que
inibe o roubo de carros. De acordo com o estudo, "O Lojack parece ser
uma das alternativas para a redução do crime com a melhor relação
custo/benefício documentada na literatura, proporcionando um retorno
maior que o resultante do aumento das forças policiais, da prisões, dos
programas de emprego ou das intervenções de educação precoce." Um
recente e extenso estudo sobre o uso de armas ocultas chega a conclusões
semelhantes: os crimes violentos, incluindo o assassinato, o estupro e o
roubo, são inibidos de maneira considerável quando os criminosos em
potencial sabem que os cidadãos podem estar portando armas ocultas.

POLÍCIA PÚBLICA VERSUS POLÍCIA PRIVADA
Um extenso estudo estatístico de 1992 utilizou dados de 124 Áreas
Metropolitanas-Padrão com o objetivo de analisar os efeitos tanto da
polícia pública quanto da polícia privada na segurança geral das
comunidades e na tomada de decisões por parte dos criminosos. O
aumento da polícia pública não demonstrava nenhuma dissuasão
estatisticamente relevante, mas o resultado encontrado ao se estudar a
segurança pública privada foi significativo. Um maior número de agentes
de segurança privada apresentava uma correlação com uma taxa menor
de criminalidade, o que sugere que os benefícios se espalham na
comunidade em geral.
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Os departamentos de polícia pública podem não apreciar e~sa
descoberta, mas reconhecem cada vez mais a sua validade ao recorrer aos
sistemas de "polícia comunitária". Em Chicago, por exemplo, o
departamento de polícia está implantando mudanças radicais em sua
estratégia, ao abandonar o modelo "tradicional" da polícia, que depende
das rondas aleatórias em automóveis, das respostas rápidas e da
tecnologia forense em investigações posteriores à ocorrência dos crimes,
dando lugar a uma cidadania informada e uma ênfase na detenção e na
condenação. A nova Estratégia Alternativa da Polícia de Chicago
enfatiza a necessidade de engajar a comunidade em um esforço
"proativo" para prevenir o crime. Embora o programa seja relativamente
novo, a intenção é ajudar a desenvolver grupos locais de vigilância,
formados por cidadãos e empresas, e devolver a polícia pública ao
cuidado das ruas, estabelecendo relações de cooperação entre os
vizinhos. Isto é o que a polícia privada faz freqüentemente. Com efeito, o
destacado criminologista Lawrence Sherman define a polícia comunitária
como aquela que funciona como guarda de segurança. Assim, uma outra
conseqüência da crescente ação privada contra o crime é a que oferece
um modelo alternativo às forças públicas de polícia.
Um extenso relatório de 1976 da Comissão Consultiva Nacional
sobre Padrões e Objetivos para a Justiça Criminal chegou à conclusão de
que "a indústria privada de segurança ( ... ) oferece um potencial para
enfrentar o crime que não pode ser igualado por nenhuma outra medida
ou enfoque ( ... ) Sem dispor de uma representação nas prefeituras ou nas
equipes das agências estatais de planificação, sendo utilizada em raras
ocasiões pelos planejadores municipais ou distritais e quase nunca
consultada pelas autoridades eleitas, [essa] indústria [oferece] respostas
para a prevenção dos crimes que os lares, as escolas, as empresas, as
vizinhanças e as comunidades precisam desesperadamente". Embora a
autenticidade da conclusão desse estudo nunca seja reconhecida pelos
políticos, e os pesquisadores criminais apenas comecem a reconhecê-la,
os cidadãos evidentemente a conhecem bem. Os resultados estão cada
vez mais evidentes. Eles e os empresários privados que lhes fornecem
segurança merecem grande parte de crédito pela redução das taxas de
criminalidade, apesar das afirmações dos políticos de que eles é que são
os responsáveis.
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III. CANIL DA POLÍCIA MILITAR E SUA VERDADEIRA
HISTÓRIA
WALTER GOMES MOTA, Cap PM, Cmt da
3" Cia P Chq - Canil
ANTONIO CARLOS LIMA, lº Sgt PM. do
Gabinete de Instrução da 3" Cia P Chq Canil
CIÁUDIA FREITAS LACERDA, Sd Fem
PM, do Gabinete de Instrução da 3ª Cia P
Chq - Canil

SUMÁRIO
I. Prólogo do Ten-Cel Paes de Lira. 2. lntrodução.3. Registros
Históricos.4. Conc{usüo.

1. PRÓLOGO
Julho de 1912.
Madrugada de frio cortante na ainda provinciana capital de São
Paulo.
O perigoso criminoso "Serrafina", arrombador de mão cheia,
esgueira-se pela rua Santa Rosa, evitando expor-se aos raros focos de luz:
seu objetivo é um depósito, onde espera encontrar bons valores,
facilmente transportáveis. Ele chega ao local e, munido de um pé-decabra, inicia o rompimento do portão.
De repente, uma voz de comando, um rosnado, um latido.
Trespassado de susto, o malfeitor volta-se. À sua frente, um elegante
uniforme azul-ferrete, de corte francês, um soldado da Força Pública,
armado unicamente com o seu bastão policial, a custo domina o cão
pastor belga que conduz, preso à corrente. "Serrafina" sabe que a
resistência é inútil. Deixa cair o instrumento de crime e entrega-se,
implorando para que o policial mantenha longe o animal. Outro soldado
aproxima-se e efetua a revista pessoal nas vestes e no corpo do facínora.
Ao foco da luminária pública, rebrilham-lhe no boné do uniforme,
bordadas a fio de ouro, as iniciais GC. Encerra-se ali a má carreira do
famigerado arrombador, cujo caminho cruzara-se com uma patrulha a pé,
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com apoio de cão, do 1º Corpo de Guarda Cívica. Conduzido à sede da
circunscrição policial do Pátio do Colégio, "Serrafina" é autuado e
recolhido à cadeia pública.
Policiamento com cães no início do século!!! Fantasia? Erro
geográfico?
Nada disso. No interessante e importante trabalho de pesquisa aqui
submetido à crítica do leitor, o Cap Walter, atual Comandante da 3ª
Companhia - Canil, do 3º Batalhão de Polícia de Choque (Batalhão
Humaitá), com inestimável auxílio do Sargento Carlos Lima e da
Soldado Lacerda, traz a público urna parte, que já corria risco de total
esquecimento, da história do Canil da Polícia Militar deste Estado.
Através de exaustiva busca às fontes ainda conservadas, em especial o
trabalho do falecido Cel José de Anchieta Torres, infelizmente ainda
inédito para o grande público, os autores demonstram que a trajetória do
Canil começou muito antes do ano de 1950, ainda tido oficialmente corno
o da sua criação. Ao terminar de examinar o texto, o leitor estará
convencido de que os velhos irmãos de armas descritos neste prólogo
tiveram, sim, existência real e patrulharam um dia os becos escuros
daquela poética, se bem que provinciana, "São Paulo da Garoa",
conduzindo seu cão pastor belga.
Orgulha-se o autor deste singelo prólogo, corno incentivador, do
desafio de realizar tão importante pesquisa. O resultado dela, cristalizado
pelo brilho e pelo esforço dos autores, emociona, pois que arranca às
garras do oblívio urna parte inestimável da história da Força Estadual
Paulista.
São Paulo, 15 de dezembro de 1999
Ten-Cel JAIRO PAES DE LIRA - Comandante do Batalhão
Humaitá.

2. INTRODUÇÃO
Ao ser abordado o tema histórico do Canil da Polícia Militar do
Estado de São Paulo, deve-se buscar muito antes de 1950 as raízes desta
singular subunidade. Para maior clareza deve-se retornar no tempo e
marcar alguns pontos, como o ano de 1986 quando da criação da Guarda
Cívica, a qual em 1901 recebeu denominação de Corpo da Guarda Cívica
da Força Pública e nela verificar o uso do cão como integrante da Milícia
Bandeirante.
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Segundo Torres, o principal fator que influenciou a adoção dos cães
nas atividades de polícia e de preservação da ordem pública foi a vinda
da 1ª Missão Francesa,sendo que por volta de 1912 deu-se o início do
emprego de cães policiais belgas pela Guarda Cívica.Ressalta-se que as
Missões Francesas legaram-nos uma sólida estrutura de formação,
buscando o aperfeiçoamento intelectual, o aprimoramento da técnica
profissional e inovando conceitos e formas de atuação da Força Estadual.
Examine-se a opinião do citado autor:
"Nunca na história da Força Pública se cuidou tanto de
policiamento como durante a vigência da Missão Militar Francesa.
Tivemos, então, nosso canil policial, cujos cães policiais belgas eram
vistos todas as noites acompanhados de seus dirigentes, vasculhando os
arredores da cidade e pondo em fuga os marginais" . 1 (grifo dos autores)
Nesse mesmo ano de 1912, a Guarda Cívica foi dividida em 1º
Corpo de Guarda Cívica e 2º Corpo de Guarda Cívica, sendo o primeiro a
origem do 6º Batalhão de Infantaria, especificamente no ano de 1924 e
que no ano de 1931 passou a denominar-se Batalhão de Caçadores. Hoje,
corresponde ao 6º Batalhão de Polícia Militar do Interior e justamente
nos registros dessa centenária unidade vários apontamentos foram
encontrados que confirmam os primórdios do Canil da Polícia Militar do
Estado de São Paulo.

3. REGISTROS HISTÓRICOS
O primeiro registro que pudemos obter sobre a existência do Canil
Policial foi encontrado no jornal "O Estado de São Paulo", de 18 de
agosto de 1913, na reportagem "Os Cães Policiais", a qual trazia
fotografia, com sua respectiva legenda:
"A polícia da capital, como oportunamente noticiamos,
desenvolvendo o serviço de cães policiais adquiriu ultimamente mais seis
cães já amestrados e que acabaram de chegar, sendo recolhidos ao canil
provisório do quartel da Luz. Os cães ensinados vieram em companhia
do professor François, encarregado de organizar o novo serviço. No

TORRES, José de Anchieta, Histórias e Estórias da Força Pública do Estado de São
Paulo, edição pessoal, p.39.
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clichê acima reproduzimos vários instantâneos apanhados no quartel da
luz,e uma fotografia do cesto empregado no transporte dos cães" .2
No Registro de Detalhes do 1º Batalhão da Força Pública de São
Paulo, no detalhe do dia 23 de janeiro de 1914, uma comissão de
ornamentação foi designada pelo Comandante-Geral, com os dizeres:
"realizando-se domingo próximo a demonstração de cães
policiais no velódromo, sob a divisão do Sr Francisco Lemos, são
nomeados para ornamentação do referido local os Sr. Major
Joviniano Brandão de Oliveira, tenente Antonio B. Foulcolm e
Silva e Januário Rocco. Para essa ornamentação poderão utilizarse dos artigos fornecidos para oferta da Bandeira sem outras
despesas" .3 (grifo dos autores).
Outra demonstração foi realizada no dia 24 de janeiro de 1914,
apontada no Registro de Detalhes do 1º Batalhão da Força Pública de São
Paulo, nos seguintes termos:
"Realizando-se amanhã às 16:00 horas a demonstração dos cães
policiais sob a direção do Sr. Francisco Lemos no velódromo os
senhores comandantes de companhias providenciem para que
compareçam ali às 14 e meia hora os praças de cada companhia sob o
comando de um graduado, armados de espadins em 2º uniforme cujo
pessoal ficará sob as ordens do Sr. Major ]oviniano Brandão de
Oliveira. Esse assine os mesmos livros, deve-se achar no mesmo local a
banda de música sob a direção do Capitão Antão" .4 (grifo dos autores)
Na revista "A Cigarra", de novembro de 1914, encontra-se uma
reportagem sobre a parada de 15 de novembro, onde vários segmentos da
Força Pública são retratados e comentados, dentre esses, os cães que
participaram do desfile, com sua respectiva legenda:
"1 - O Estado Maior do 2º Batalhão de Infantaria. 2 e 3 - Clarins e
Tropas de Cavalaria. 4 - O Desfilar da Artilharia. 5 - A Seção de
5
Médicos e Enfermeiros e os Cães Policiais" .
2
3
4
5
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O Estado de São Paulo, 18 de agosto de 1913, p. 3, microfilme da Biblioteca
Municipal Mário de Andrade.
Registro de Detalhes do 1º Batalhão da Força Pública do Estado de São Paulo, do
dia 23 de janeiro, livro do ano de 1914, arquivado no Museu da Polícia Militar.
Registro de Detalhes do 1º Batalhão da Força Pública do Estado de São Paulo, do
dia 24 de janeiro, livro do ano de 1914, arquivado no Museu da Polícia Militar.
A CIGARRA, Revista Quinzenal. novembro de 1914, ano I, número XIIL
microfilme arquivado na Biblioteca Municipal Mário de Andrade.
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Mais um dado fundamental foi encontrado no Aviso nº 3481, do
Secretário da Justiça e Segurança Pública, de 26 de abril de 1916, que
determinava:
"Recomendo providencieis a fim de que as contas referentes
aos fornecimentos mensais, feitos às diversas dependências da
Força pública, como sejam o de gêneros para o rancho e hospital,
o de fitas cinematográficas, o de alimentação para cães policiais e
o de forragens e ferragens, sejam organizadas mensalmente, não
podendo cada conta compreender mais de um fornecimento feito
durante um mês. Saúde e fraternidade. Eloy Chaves". 6 (grifo dos
autores)
Cabe esclarecer que o Aviso acima foi publicado no Informativo do
Museu da Polícia Militar do Estado de São Paulo, como um desafio aos
integrantes do 3º Batalhão de Polícia de Choque, Batalhão Humaitá,
sobre o real histórico do Canil.
Em 14 de dezembro de 1920, na Ordem do Dia nº 26 do Comando
do 1º Corpo da Guarda Cívica, foi publicada a relação dos cães policiais
existentes e seus respectivos registros. Transcreve-se na íntegra essa
relação:
"Relação dos cães policiais existentes nesta data no Canil a cargo
do Corpo, por ordem cronológica de sua aquisição ou inclusão:
1) RIP - macho, preto, pelo ondeado, incorporado ao canil
eml914;
2) BELLA - fêmea, preta, pelo ondeado, incluída em março
de 1909;
3) SULTÃO - macho, preto, pelo comprido, incluído em
dezembro de 1910;
4) LISETE - fêmea, preta, pelo liso, incluída em outubro de
1910;
5) BIANA - fêmea, pelo preto e comprido, incluída em
março de 191 1;
6) TUPY - macho, pelo preto comprido, uma listra branca
no peito, incluído em fevereiro de 1914;
7) CLÉA - fêmea, pelo preto e comprido, sinal branco no
peito e manca das pernas, incluída em fevereiro de 1914;
6

Páginas da História, Informativo do Museu da Polícia Militar do Estado de São
Paulo, Setembro/96, ano I, nº 6, p.4.
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8) ESTRELA - fêmea, pelo preto e comprido, uma listra
branca no peito, incluída em 25 de fevereiro de 1914;
9) GUARANY - macho, pelo preto e comprido, manco das
mãos e perna direita, incluída em 25 de fevereiro de 1914;
10) SARAH - fêmea, pelo preto e comprido, mancha branca
no peito e nas patas traseiras, incluída em 22 de setembro de 1914;
11) TULIPA - fêmea, pelo preto e comprido, incluída em 22
de setembro de 1914;
12) W ANDA - fêmea, pelo preto e comprido, peito e patas
traseiras brancas, incluída em 22 de setembro de 1914;
13) CÓRA - fêmea, pelo preto e liso, encontrada em
abandono a 12 de julho de 1914, data da sua inclusão;
14) BABY - macho, pelo preto e comprido, incluído em 9 de
novembro de 1914;
15) NERO - macho, pelo comprido e preto, incluído por
aquisição em 1917;
16) DUQUE - macho, preto, pelo comprido, adquirido em
1917;
17) NERO (ex-TURCO)- macho-lobo, adquirido em 1917;
18) DINGO - macho preto, pelo comprido, peito branco,
incluído em julho de 1917;
19) FANNY - fêmea, preta, pelo comprido, incluída em 02 de
julho de 1917;
20) TOSCA - fêmea, preta, pelo comprido, incluída em 12 de
julho de 1917;
Os cães devem ser registrados de novo no livro competente, devido
ter-se verificado falhas na sua classificação atual.
A resenha completa será extraída dos lançamentos anteriores,
depois de sofrida a devida corrigenda.
INCLUSÃO DE CÃO
21) CACIQUE - macho, preto, pelo comprido, encontrado em
abandono no Lago do Cambucy, no dia 15 de junho findo e
recolhido ao canil por intermédio da
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22) 3ª companhia. Tem um sinal branco no peito e é
defeituoso da mão esquerda" .7 (grifo dos autores)
Novamente, em 23 de outubro de 1923, na Ordem do Dia nº 198,
do Comando do 1º Corpo de Guarda Cívica, foi encontrado o registro de
cão, desta feita da seguinte forma:
"Seja arrolado no livro de registro dos cães policíais, o cachorro
LORK, belga, de cor preta, com mancha branca no peito e no pescoço,
com as pontas dos pés brancas, com 58 cm de altura e com 87 cm de
comprimento, idade e filiação ignoradas, recolhido ao Canil Policial em
data de 24 de Setembro último e ofertado pelo Sr Dr Hugo de Oliveira
Ribeiro, por intermédio do Exmº Sr Coronel Comandante Geral ". 8
(grifo dos autores)
O Boletim Geral nº 24, da Força Pública do Estado de São Paulo,
de 18 de agosto de 1924, determinava a passagem da direção do Canil
Policial, ao Veterinário do Regimento de Cavalaria:
"Canil policial
O canil policial, cuja direção se achava a cargo do comandante do
1º Corpo da guarda cívica, passa, nesta data, a ser dirigido pelo
Veterinário do Regimento de Cavalaria, que providenciará a
reorganização do mesmo, de acordo com as necessidades do serviço
policial.
"Tendo sido solicitado por este comando, ao Sr. Dr. I° delegado
auxiliar, a abertura de um inquérito afim de ficar apurado o destino que
tiveram os produtos do canil, desde sua fundação, o Sr. Comandante do
I° corpo da Guarda Cívica fica autorizado a fornecer àquela delegacia,
mediante requisição os elementos básicos à abertura desse inquérito''. 9
(grifo dos autores)
7

8

9

Ordem do Dia nº 26 do Comando do 1º Comando do lº Corpo de Guarda Cívica da
Força Pública do Estado de São Paulo, livro do ano de 1920, arquivado no
Comando de Policiamento de Área do Interior - 6, 6º Batalhão de Polícia Militar do
Interior.
Ordem do dia nº 198 do Comando do 1º Comando do 1º Corpo da Guarda Cívica
da Força Pública do Estado de São Paulo, livro do ano de 1923, arquivado no
Comando de Policiamento de Área do Interior - 6, 6º Batalhão de Polícia Militar do
Interior.
Boletim Geral nº 24 do Quartel General da Força pública do Estado de São Paulo,
de 18 de agosto de 1924, livro de 1924, arquivado no Comando de Policiamento de
Área do Interior - 6, 6° Batalhão de Polícia Militar do Interior.
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Transcrevendo a determínação do Boletím Geral nº 24, de 18 de
agosto de 1924, o Boletím Interno do 1º Corpo de Guarda Cívica, do día
20 de agosto do mesmo ano, publicou a seguinte nota:
"Canil policial.
De acordo com o boletim nº 24, de I 8 do corrente, do Comando
Geral, em data de ontem, foi entregue por este Comando ao Sr
veterinário do Regimento de Cavalaria o Canil Policial com os animais
sobreviventes e mais dependências" . 10 (grífo dos autores)
Maís um regístro foi encontrado no Boletim Geral nº de 09 de
janeiro de 1925, na sua 1ª Parte, com o texto abaixo:
"Reorganização do canil policial.
Está ultimada a reorganização do canil policial, que se achava
instalada no páteo do quartel do 5º Batalhão, sob a direção do Sr.
Coronel Alexandre Gama.
Durante a revolta foi o canil, em parte, destruído e disperso os
cães de trabalho nele pencionados.
Foi encarregado da construção de um canil moderno, no quartel
do 6º Batalhão, o Sr. Major Juvenal de Campos Castro, que se
desempenhou com muita inteligência, economia e esforço, da
incumbência que lhe foi cometida.
O Major Juvenal continua dirigindo esse departamento da Força
Pública". 11 (grifo dos autores)
Sob o comando do Major Juvenal de Campos Castro, o Caníl
Policial particípou da parada de 15 de novembro de 1925. Dentre todos
os segmentos da Força Pública que foram elogiados pelo Secretário da
Justiça e da Segurança Públíca e pelo Presidente do Estado, através do
Avíso nº 999, de 19 de novembro de 1925, transcrito no Boletim Interno
nº 246, do Comando do 6º Batalhão de Infantaria da Força Pública do
Estado de São Paulo, o trecho que cita o Canil foi lavrado, na seguinte
conformidade:

JO Boletim Interno do Comando do 1º Corpo de Guarda Cívica da Força Pública do

11
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Estado de São Paulo, de 20 de agosto de 1924, livro do ano de 19124, arquivado no
Comando de Policiamento de Área do Interior - 6, 6º Batalhão de Polícia Militar do
Interior.
Boletim Geral nº 7 de 09 de janeiro de 1925, do Quartel General da Força Pública
do Estado de São Paulo, livro do ano de 1925, arquivado no Comando de
Policiamento de Área do Interior - 6, 6º Batalhão de Polícia Militar do Interior.
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" ... às 8 horas precisas, S.S. Exas. O Sr. Dr. Carlos de Campos,
Presidente do Estado e o Dr. Bento Pereira Bueno, Secretário da Justiça,
acompanhados do tenente coronel Marcilio Franco, Chefe da Casa
Militar da Presidência e do Dr Augusto Mondim Filho, Secretário da
Presidência, deram entrada no campo passando em revista as tropas ...
... também tomou parte na parada o canil policial da Força, sob o
encargo o Major Juvenal de Campos Castro. Os cães vistosos e bem
acorrentados, levados pelos seus condutores, causaram boa
impressão'' .12 (grifo dos autores)
Foi encontrado no Boletim Interno nº 280, de 09 de outubro de
1929, do 6º Batalhão de Infantaria um registro sobre a exclusão de cães,
conforme segue:
"Exclusão de cães"
Sejam excluídos do canil policial da Força, os seguintes cães: Lulu,
macho, Belga; Negrinho, macho, Belga; Diana, fêmea, Belga; Zuzú,
macho, Belga e leoa, fêmea, Belga, todos por se acharem emprestáveis
para o serviço a que são destinados, conforme relação que acompanhou o
ofício nº 1919, de 28 do mês p. findo, do Sr. Comandante do 6º B/I,
conforme fez público o boletim acima citado". 13 (grifo dos autores)
Outro dado importante encontrado no Boletim Interno nº 227, de 19
de agosto de 1930, do 6º Batalhão de Infantaria, foi um registro sobre a
exclusão de material carga utilizado no adestramento de cães. Dentre as
várias peças tem-se:
"Intendência
Almofaças - 15
Caldeirões - 1
Coleiras com cabos para cães - 5" 14 • (grifo dos autores)
12 Boletim Interno nº 246 de 11 de dezembro de 1925, do Comando do 6º Batalhão de
Infantaria da Força Pública do Estado de São Paulo, livro do ano de 1925, p. 180 e
181, arquivado no Comando de Policiamento de Área do Interior 6, 6º Batalhão de
Polícia Militar do Interior.
13 Boletim Interno nº 280 de 09 de outubro de 1929, do Comando do 6º Batalhão de
Infantaria da Força Pública do Estado de São Paulo, p. 1052, arquivado no Comando
de Policiamento de Área do Interior 6, 6º Batalhão de Polícia Militar do Interior.
14 Boletim Interno nº 227 de 19 de agosto de 1930, do Comando do 6º Batalhão de
Infantaria da Força Pública do Estado de São Paulo, p. 880 e 881, arquivado no
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4. CONCLUSÃO
Os dados relativos a esta pesquisa foram extraídos na íntegra dos
registros citados. Face às dificuldades de manutenção da memória escrita
do Estado, muitos registros foram perdidos. Por maior que seja o esforço
do Museu da Polícia Militar em recuperar ou salvar o pouco existente,
faltam meios, pois os Livros de Ordens. os Registros de Detalhes e os
Boletins Internos das principais unidades do início do século foram
fragmentados ou perdidos. Nos anos de 1924 e 1932, período de interesse
deste estudo, ocorreram fatalidades que, no capítulo "A Tragédia do
Quartel da Luz", o Cel José de Anchieta Torres relata da seguinte forma:
" .. Assim, também, a história da Força Pública. Possui ela poucos
documentos que possam ser consultados, tendo em vista que dois
incêndios no seu Quartel General, um em 1924 e outro em 1932,
destruíram seu precioso arquivo, consumindo tudo que nele se
encontrava" .15
Outro dado importantíssimo para esta pesquisa, e até o presente
momento, não encontrado: a dissolução do Canil Policial, que se estima
que tenha ocorrido em 1930 ou 1932, junto com a extinção de vários
segmentos da Força Pública, após as derrotas militares ocorridas naquele
período. De todo modo, há evidências sobre o enfraquecimento do
policiamento com cães, já em l 929, conforme se verifica no Boletim
Interno nº 60 do 6º Batalhão de Infantaria, o qual transcrevia a seguinte
nota:
"Patrulhas com cães.
Fica suspenso a partir desta data o serviço de patrulha com os
cães policiais, menos no distrito da Aclimação, que continua a ser feito
na forma de costume, devendo as praças que faziam esse serviço com (IS
demais patrulhas, serem aproveitadas no serviço de escala da
companhia." 16 (grifo dos autores)
Apesar das publicações serem esporádicas e algo imprecisas, não
há como discutir que a criação do Canil por volta de 191 O a 1912, e que o
Comando de Policiamento de Área do Interior 6, 6º Batalhão de Polícia Militar do
Interior.
15 TORRES, José de Anchieta, obra citada, p.57
16 Boletim nº 60 de Ol de março de 1929, do 6º Batalhão de Infantaria da Força
Pública, livro do ano de 1929, arquivado no Comando de Policiamento de Área do
Interior - 6, 6° Batalhão de Polícia Militar do Interior.
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emprego do cão, como companheiro dos milicianos da Força Estadual,
reiniciaram-se no dia 15 de setembro de 1950; portanto, data da recriação
do Canil da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
Nada melhor para citar, como fecho desta pesquisa, que uma parte
do compêndio de Torres, infelizmente ainda não devidamente publicado,
no qual é narrada a operacionalidade do policiamento com cães, que
lança uma luz sobre mais um esquecido trecho da história do Canil da
Polícia Militar:
" ... Vamos empregar no policiamento cães pastores alemães?
E agora, sem recorrer aos arquivos, porque é coisa de ontem e do
conhecimento de muitos camaradas ainda no serviço ativo, o fato de que
a Força Pública já possui, também um canil policial muito bem montado.
Constituía-se de policiais belgas tão bons com os pastores alemães.
Querem saber quantos anos eles prestaram anônima e eficientes
serviços de policiamento preventivo? Pasmem!
Durante dezoito anos. De 1912 a 1930. Quando foi extinto o canil e
os cães dispersos por aí.
Pudera ... Eles eram da política contrária...
Assim nasceu o nosso antigo canil. Resolvido que a Força Pública
deveria contar com os cães para o serviço de policiamento preventivo,
foram importados alguns casais e incluídos no 1° Corpo de Guarda
Cívica, hoje 6º B. C. Depois de treinados convenientemente, bem como
os homens com quem deveriam trabalhar, passaram a prestar serviços,
principalmente nos arredores e nos lugares mais ou menos escuros. O
serviço era geralmente Jeito por dois guardas acompanhados de cães,
especialmente nas horas mortas. Eram o terror dos ébrios, vagabundos,
casais suspeitos e outros malfeitores, os quais quando menos esperavam,
estavam com um ou mais policiais farejando seus esconderijos.
Consultando-se velhas coleções de jornais, constata-se que o
famigerado "Quatro Orelhas", há muito procurado pela polícia, fora
detido nas matas da Aclimação pelos solertes policiais, quando
descansava, descuidadamente, e que o perigoso arrombador "Serrafina"
teve sua carreira truncada pelos ativos vigilantes, justamente no momento
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em que pretendia penetrar num depósito da Rua Santa Rosa ...." 17 (grifo
dos autores)
Todos os elementos disponíveis corroboram a veracidade dos fatos
coletados, havendo correlação entre os relatos e os registros juntados,
cabendo anexar mais este período de glórias à História do Canil da
Polícia Militar do Estado de São Paulo, que, independentemente da raça
do fiel companheiro, esteve sempre a disposição da Sociedade.
Quando se comemorar o seu jubileu de Ouro na realidade estar-seá, provavelmente, comemorando o 50º ano de fundação do Canil e no
mínimo 68 anos de excelentes serviços prestados por sua gente e seus
cães à causa pública.
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EVOLUÇÃO HISTÓRICA
A história mostra que a origem da Milícia remonta à chegada de
Tomé de Souza, lº. Governador Geral do Brasil, em 29 de março de
1549, à Bahia. Nessa época foram criados os Terços de Milícias e os
Terços de Ordenanças. A companhia do Terço era constituída de um
capitão, um alferes, um sargento e 1O cabos-de-esquadra. Cada Esquadra
tinha 25 soldados.
Essas Milícias e Ordenanças de Tomé de Souza evoluíram ao longo
do tempo; porém, esses corpos policiais eram constituídos de um
aglomerado de gente fardada. Obedeciam aos chefes que os recrutavam e
marchavam com eles em defesa da Colônia.
A iniciação do policiamento urbano no Brasil foi dada pelas
"ordenações filipinas", que criaram o serviço gratuito de polícia. A
correição de 1626, executada pelo ouvidor-geral Luís Nogueira que
determinava: "Como está mandado são postos ao serviço de Sua
Majestade os quadrilheiros etc., etc., porquanto acima poderiam saber
dos algozes, ou tavolagens, furtos, barregadas casadas ou alcoviteiros e
feiticeiros, porquanto estou informado esta capitania está infeccionada
deles" 1 Em 171 O foi criado em Minas Gerais um Terço de Milícia com
500 homens, formando duas companhias, pelo Governador Antonio
Albuquerque Coelho de Carvalho para policiar a área de mineração. Em
Grande Enciclopédia larousse. p. 5422 - vol. XII.
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1719 o Terço foi reformulado e foram criadas as companhias de dragões
milicianas.
Com a restauração da Capitania de São Paulo em 1765 e a
expedição da Carta Régia portuguesa de 23 de março do mesmo ano, era
ordenado que se apressasse a formação da tropa de "auxiliares". Assim,
em 1766 já estavam formados seis Regimentos de Auxiliares, dois em
São Paulo, dois em Guaratinguetá, um em Santos e um em Paranaguá.
Em 1767, o Capitão-General D. Luiz Antonio de Souza Botelho
Mourão, Morgado de Mateus, completava a organização militar da
capitania paulista. As tropas auxiliares tinham a seguinte hierarquia2:
coronel ou mestre de campo, tenente-coronel, sargento-mor3 , capitão,
4
tenente, alferes , sargento, furriel, porta-bandeira, cabo, tambor e
soldado. A Companhia de Infantaria de Auxiliares tinha 60 homens, e a
de Cavalaria, 50 homens.
Uma Legião de Voluntários Reais da Capitania de São Paulo foi
criada pelo Coronel Martin Lopes Lobo de Saldanha, em 27 de maio de
1775, com efetivo de mil homens e destinada a participar do Exército do
Sul, que atuava em operações militares no Rio Grande do Sul e na
Cisplatina. Em 1778 a Legião, conhecida como Legião Paulista, retornou
a São Paulo. Com efetivo reduzido, melhor fardada e armada, durante
aproximadamente vinte anos a Legião guardou o Palácio do Governo, as
Cadeias, a Casa de Pólvora, o Hospital, o Armazém e Casa de Fundição,
além de fazer as rondas policiais. Em 1801 retornou ao sul do Brasil para
participar das operações militares.
Em 1777 as unidades de Infantaria foram denominadas "terços". O
l º. e 2º. Terços estavam em São Paulo, e o Terço da Marinha estava em
Paranaguá. O Regimento de Cavalaria Ligeira atuava no Vale do Paraíba,
e o Regimento de Dragões de Cavalaria atuava no restante da Província.
Os Terços eram comandados por mestres-de-campo e os Regimentos por
coronéis.
Pelo Decreto de 7 de agosto de 1796, a rainha de Portugal, Dona
Maria I, determinava que todos os Corpos de Auxiliares das Capitanias
2

3
4
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Nos séculos XVII e XVIII dois postos tiveram evidência: mestre-de-campo e
capitão-mor, este como comandante das ordenanças das vilas; e o primeiro como
comandante do terço.
Hoje correspondente à patente de major.
Hoje correspondente à patente de segundo-tenente.
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do Brasil se submetessem à organização militar portuguesa e adotassem o
nome de Regimento de Milicianos. Estes tinham oito companhias de.
fuzileiros, uma de granadeiros e uma de caçadores, com efetivo de 800
homens, sendo 7 homens no Estado Maior. Os Regimentos de Cavalaria
milicianos tinham oito companhias de cavalaria, com efetivo de 604
homens, sendo sete homens no Estado-Maior. Os oito Regimentos de
Infantaria e os três Regimentos de Cavalaria somavam um efetivo de
8213 homens. De 15 de novembro de 1808 até 1O de junho de 1822, o
Mestre de Campo 5 José Arouche de Toledo Rendon6, depois coronel,
exerceu a função de Inspetor Geral das Milícias.
São dessa época o quartel-mestre, o secretário, o cirurgião e o
tambor-mor. O quartel-mestre era encarregado da recepção e distribuição
de soldos e munições ao oficiais; o secretário cuidava da escrituração dos
livros, mapas e documentos; o cirurgião dava assistência médica aos
milicianos e tinha patente de tenente; o tambor-mor ministrava o ensino
musical aos tambores, clarins e pífanos. Na Cavalaria, o picador era
encarregado do adestramento dos animais 7 .
Em 13 de maio de 1809 era instalada na Corte 8 a Divisão Militar da
Guarda Real de Polícia. Essa corporação policial foi constituída com um
Estado-Maior, três Companhias de Infantaria e uma Companhia de
Cavalaria.
Os polícias foram recrutados entre os componentes dos Corpos do
Exército de l". Linha. Em 1809 tinha um efetivo de 218 homens, e em
1818 esse efetivo atingia 586 homens.
Em tempo de paz os milicianos eram desmobilizados; porém, havia
instrução militar em todos os primeiros domingos do mês. Grupos de
milicianos ficavam mobilizados para policiar as vilas e cidades, quando
venciam meio soldo e farinha, pagos pela Junta Real da Fazenda.
5
6

7
8

Revista do Arquivo Municipal de São Paulo. Jan.!jun. de 1968. Mestre de Campo
do 2°. Terço da Serra Acima.
Idem op.cit. Nomeado em 13 de janeiro de 1789 Capitão agregado do lº.
Regimento de Milícias, graduado Brigadeiro em 17 de dezembro de 1813, e
efetivado no posto em 6 de julho de 1817. Graduado como Marechal de Campo a
13 de maio de 1819. Graduado no posto de Tenente-General em 18 de outubro de
1829. Reformado como Tenente-General em 25 de junho de 1834. Faleceu em São
Paulo no dia 25 de julho de 1834.
MELO, Cel Edilberto de Oliveira. Raízes do Militarismo Paulista.
Denominação dada à cidade do Rio de Janeiro durante o período imperial.
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O Regimento miliciano de Sorocaba, depois 36º. Batalhão de
Caçadores de 2ª. Linha, foi comandado pelo Coronel Rafael Tobias de
Aguiar. Em outubro de 1821 existiam, em São Paulo, dez Regimentos de
milicianos(seis de Infantaria, dois de Artilharia e dois de Cavalaria).
Em 1º. de outubro de 1821 era criado na Bahia o Corpo Municipal
ou Guarda de Polícia para o serviço de policiamento da cidade; esta
Guarda foi dissolvida, por indisciplina, em 28 de outubro de 1831. O
Decreto Imperial de 17 de fevereiro de 1825 criou o Corpo Policial da
Bahia, com um Comandante, um Estado-Maior e duas Companhias de
Infantaria e efetivo de 238 homens. Pela Resolução 110, de 9 de
setembro de 1822, D. Pedro I cria a Guarda Cívica da Província de São
Paulo, confirmada pelo Decreto Imperial de 5 de outubro de 1822 como
"sustentáculo da Independência brasílica". O Decreto Imperial de 5 de
julho de 1825 extinguiu a Guarda Cívica de São Paulo.
O Decreto Imperial de 11 de junho de 1825 criou o Corpo Policial
de Pernambuco, com um Comandante, um Estado-Maior, uma
Companhia de Cavalaria, duas Companhias de Infantaria e efetivo de 320
homens.
O Decreto Imperial de 25 de julho de 1825 determinava que os
Corpos Policiais da Bahia e de Pernambuco deviam usar uniformes
iguais aos da Guarda Militar Real de Polícia da Corte.
Pela Lei de 15 de agosto de 1827 foi extinto o cargo de CapitãoMor das Ordenanças, substituído em 15 de outubro de 1827 pelo Juiz de
Paz. Esta autoridade tinha sob sua tutela uma Guarda Municipal.
A Guarda Real Militar de Polícia, que tinha um efetivo de 586
homens, foi dissolvida em 15 de julho de 1831, em decorrência de uma
quartelada ocorrida na cidade do Rio de Janeiro nos dias 14 e 15 de
julho.
Após a Independência9 foram necessárias novas medidas para
assegurar a ordem pública. Da Independência até 1831 foram os
milicianos os "soldados" a quem o Império confiou a tranqüilidade de
suas províncias.
O Brasil, nação independente, teve que refazer a sua organização
político-administrativa, e, entre essas, estava a reformulação das forças
policiais. Essa reformulação policial foi efetuada pela Regência

9

54

A Independência foi proclamada no dia 7 de setembro de 1822.
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Provisória, que assumiu o Governo do Império com a abdicação de d.
Pedro I.
Através da Lei de 4 de maio de 1831, a Regência decretava a
redução dos efetivos do Exército de Linha. O efetivo do Exército de
Linha foi fixado em 6.000 homens; assim, em São Paulo ficaram sem
efetivos o 7o. Batalhão de Caçadores, o 3º. Regimento de Cavalaria, o
Corpo de Artilharia de São Paulo e o Corpo de Artilharia de Santos.
Somente o 6º. Batalhão de Caçadores foi mantido com efetivo. O 6º.
Batalhão de Caçadores, após diversas reorganizações, foi transformado
no 19º. Batalhão de Caçadores, com sede em Salvador, Bahia.
O Decreto de 14 de junho de 1831 criava em cada Distrito de Paz
uma Esquadra da Guarda Municipal, com efetivo entre 25 e 50 homens.
A coordenação seria efetuada por um Comandante Geral do Corpo da
Guarda Municipal. A Esquadra ficava subordinada ao Juiz de Paz.
A reformulação policial teve como ponto de partida a Lei número
18, de 20 de agosto de 1831, que mandava "criar no Império as Guardas
Nacionais, seu regulamento e extinguir todos os Corpos de Milícias,
Guardas Municipais e Ordenanças". Criadas para "defender a
Constituição, a Liberdade, a Integridade do Império, para manter
obediência às Leis ou restabelecer a ordem e a tranqüilidade pública; e
auxiliar o Exército de Linha na defesa das fronteiras e costas", as
Guardas Nacionais prestavam serviços dentro dos municípios e, fora
deles, auxiliavam o Exército de Linha.
As Seções de Infantaria ou de Cavalaria da Guarda Nacional
poderiam ter de 15 até 80 homens. As Companhias de Infantaria teriam
de 50 até 140 homens. As de Cavalaria teriam de 30 até 100 homens. Os
Batalhões teriam de 400 até 800 homens. Os efetivos superiores a mil
homens formavam as Legiões da Guarda Nacional; cada Legião era
comandada por um coronel e os Batalhões por majores ou tenentescoronéis. As Companhias eram comandadas por capitães ou tenentes, e
as Seções por alferes.
O Exército com efetivo reduzido e a Guarda Nacional recémcriada, deficiente, não apresentavam uma garantia para a manutenção da
ordem, devido à situação sócio-política reinante. Dessa forma, para
atender aos imperativos da ordem pública, o Padre Diogo Antonio Feijó,
Ministro do Império, enviou à Câmara em 30 de agosto de 1831 um
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projeto para a criação de uma guarda policial permanente na Corte, que
foi aprovado em primeira discussão em 29 de setembro de 1831.
Em 5 de outubro do mesmo ano foram apresentadas emendas ao
projeto. Francisco Gê Açaiaba Montezuma, deputado pela Bahia,
apresentou uma emenda no sentido de que toda cidade do Império
pudesse criar uma guarda. Joaquim Manuel Carneiro da Cunha, da
bancada paraibana, encaminhou à Câmara uma emenda ao projeto Feijó,
para que corpos da guarda policial permanente fossem criados em todas
as capitais de província. Rodolfo Antonio Monteiro de Barros,
representante paulista, solicitou que a criação do corpo policial em cada
capital provincial e seu efetivo ficasse a critério do respectivo Conselho
da Província. Francisco do Rego Barros, da bancada pernambucana,
propôs a criação de uma Guarda na Província pernambucana. Os
deputados Antonio Francisco de Paula Holanda Cavalcante de
Albuquerque e Ernesto Ferreira França (de Pernambuco), Luiz Augusto
May e Antonio Castro Alves (do Rio de Janeiro) e João Fernandes de
Vasconcelos (do Pará) apresentaram emendas que foram rejeitadas.
Foram aprovadas as emendas de Carneiro da Cunha, Monteiro de
Barros e Rego Barros, e o projeto 10 do Padre Feijó foi aprovado e
publicado em 1O de outubro de 1831. O artigo 2º. dessa lei determinava:
"Ficam igualmente autorizados os Presidentes das Províncias, em
Conselho, para criarem iguais Corpos, quando assim julguem
necessários, marcando o número de praças proporcionado."
O regulamento da lei viria pelo decreto da Regência de 22 de
outubro de 1831. Continha 22 artigos abrangendo critérios de admissão,
demissão, disciplinares, de promoção e recursos. O candidato a Guarda
Municipal Permanente deveria ser brasileiro nato e ter boa conduta moral
e política. O Presidente da Província de São Paulo, Coronel Rafael
Tobias de Aguiar, apresentou os documentos legais da Regência ao
Conselho Provincial.
Os atos do Presidente da Província de São Paulo, Coronel Rafael
Tobias de Aguiar, de 15 de dezembro de 1831 e de 5 de julho de 1832,
aprovados pelo Conselho da Presidência da Província, dando o primeiro
como criada a Guarda, e o segundo como definitivamente organizada a
Seção de Cavalaria, completavam a Guarda Municipal Permanente. Esta

10 O projeto foi aprovado em 2ª. e 3ª. discussões em 7 de outubro de 1831.
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Guarda, com uma Companhia de Infantaria e uma Seção de Cavalaria,
foi a célula que deu origem à Polícia Militar do Estado de São Paulo,
corporação policial-militar, à qual confia o Estado a guarda da Lei e a
manutenção da ordem pública.
Desde 1831 a Polícia Militar está presente em todo o estado de São
Paulo, exercendo a função policial que lhe compete de acordo com a
legislação vigente. Em 1834 e 1871 foram criadas as Guardas Policial e
Local, respectivamente, com objetivo de atuar nas localidades do
Interior. As cidades de São Paulo, Campinas e Santos continuavam sob o
11
policiamento do Corpo Policial • Quando da extinção das Guardas
Policial e Local, os destacamentos policiais foram substituídos por
elementos do Corpo de Permanentes ou pelo aproveitamento dos antigos
guardas no Corpo Policial Permanente.
Em 1868, o Corpo Policial Permanente substituía os extintos Corpo
Municipal Permanente, Corpo Policial Provisório e a Guarda Municipal
da Província. Em 1875 foi criada a Guarda Urbana. Em 1891 a Guarda
Urbana e o Corpo Policial Permanente formaram a Força Militar de
Polícia, substituída em l 892 pela Força Policial estadual.
Em 1875, foi criada a Guarda Urbana para policiar o centro da
cidade de São Paulo. Com a instalação da República, o Governo
Provisório comunicou aos governadores dos Estados que a Tropa de
Linha 12 deixaria de participar no serviço de policiamento. Para atender a
nova orientação, o Governo do Estado de São Paulo reorganiza a sua
força policial e executa a primeira fusão de corporações policiais. O
Corpo Policial Permanente forma os quatro Corpos Militares de Polícia,
e o Corpo de Urbanos forma o 5º. Corpo Militar de Polícia. Esses cinco
corpos, a Companhia de Bombeiros e a Companhia de Cavalaria são
reunidos na Força Militar de Polícia. Em 21 de setembro de 1892 a Força
Militar de Polícia foi transformada na Força Policial, com um efetivo de
3933 homens.
Em 1896, a Força Policial foi dividida em Brigada Policial, Guarda
Cívica da Capital e Guarda Cívica do Interior, cada uma delas com seu
regulamento e com sua subordinação. Porém, em 190 l, ocorre a segunda
fusão de corporações policiais. A Força Policial recém-criada foi
Guarda Municipal Permanente de 1831 a 1844; Corpo Municipal Permanente de
1844 a 1868; Corpo Policial Permanente de 1868 a 1891.
12 Antigo nome dado ao Exército Brasileiro.

11
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organizada com os dois Batalhões de Infantaria da Brigada Policial, com
dois Batalhões de Infantaria formados com os efetivos do Corpo Policial
do Interior (ex-Guarda Cívica do Interior) e pelo Corpo de Guarda Cívica
(ex-Corpo de Guarda Cívica da Capital) e mais o Corpo de Bombeiros e
o Corpo de Cavalaria.
Por ocasião da reforma da estrutura policial em 1905, o Presidente
do Estado, Dr. Jorge Tibiriçá, afirmava "polícia sem política e portanto,
imparcial, remunerada e, por, conseqüência, podendo aplicar toda sua
atividade à prevenção e repressão dos delitos, com competência
profissional, isto é, com conhecimentos especiais de direito e de
processos indispensáveis a quem tem de garantir e assegurar a liberdade,
a honra, a vida e a propriedade" Pela reforma, o controle da Polícia Civil
passa diretamente para a esfera estadual. Essa reforma cria a polícia civil
de carreira. Politicamente essa reforma mostra os compromissos entre
proprietários locais e o poder estadual. A atuação da Força Pública
permite que o poder dos militares históricos de 1889 seja transferido para
os civis do Partido Republicano Paulista. Em 1906, a Força Policial
recebeu a denominação de Força Pública.
Mais tarde, em 22 de outubro de 1926, nascia a Guarda Civil de
São Paulo. A manutenção da tranqüilidade pública e o auxílio à Justiça
eram as principais atribuições das duas valorosas corporações policiais,
Força Pública e Guarda Civil, garantindo a ordem e a paz aos paulistas 13•
O Governo do Presidente Vargas é centralizador. Para esvaziar a
autonomia estadual paulista, o Governo Provisório realiza o total
desmantelamento bélico da Força Pública, visando redirecionar a
estrutura técnico-cultural legada pela Missão Francesa. Depois de 1934,
o Presidente Vargas assumiu a iniciativa de reorganizar as polícias
militares objetivando a operações policiais e afastando-se das artes
bélicas.
A manutenção de duas corporações policiais fardadas, com funções
quase idênticas, e a necessidade de aumentar o controle sobre a polícia
fardada, como fator doutrinário da segurança nacional então vigente,
foram os motivos que levaram à fusão da Força Pública com a Guarda
Civil, dando origem à Polícia Militar do Estado de São Paulo (8 de maio
de 1970)
13 Entre 1924 e 1928 existiu em São Paulo a entidade civil Legião Paulista,
oficializada para auxiliar a Força Pública.
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A Milícia 14 paulista, nos seus 170 anos de existência, foi
organizada e reorganizada diversas vezes. A designação de "Militar" tem
pontuado a história das corporações policiais brasileiras 15 • No Império foi
Guarda Real Militar de Polícia, no Rio Grande do Sul, hoje, é a Brigada
Militar. Em 1891 e 1970, a Força Militar de Polícia e a Polícia Militar,
ambas em São Paulo. A Polícia Militar é empregada como "força
operativa policial" e, em princípio, não como "força operativa militar"
segundo as diretrizes federais vigentes.
Logo mais tarde, a partir de 1926, foram criadas a Guarda Civil de
São Paulo, a Guarda Noturna de São Paulo (1934), Polícia Especial
(1935), Polícia Marítima do Porto de Santos (1946), Polícia Rodoviária
(1948), Polícia Feminina (1955) e Corpo Especial de Vigilância Noturna
( 1956). Após a Constituição de 1946 começou uma nova fase de fusões,
a terceira, das corporações policiais. A Guarda Civil acaba absorvendo
paulatinamente todas aquelas corporações, exceto a Rodoviária que foi
incluída na Força Pública.
A primeira corporação absorvida pela Guarda Civil foi a Polícia
Especial. Essa corporação, criada em 1935, era um órgão de repressão do
16
Estado Novo • A lei estadual de 14 de julho de 1949 estabeleceu as
normas para o aproveitamento dos policiais na Guarda Civil. A seguir foi
a vez da Guarda Noturna, criada em 12 de março de 1934. Em 9 de
agosto de 1954, o Governador Lucas Nogueira Garcez decretou a
inclusão da Guarda Noturna na Guarda Civil, formando o Agrupamento
de Policiamento Noturno. O Governador Jânio da Silva Quadros criou o
Corpo Especial de Vigilantes Noturnos, em 30 de agosto de 1956. Esse
Corpo foi efêmero e rapidamente absorvido pela Guarda Civil. Também
os Corpos Municipais de Bombeiros foram absorvidos pelo Corpo de
Bombeiros da Força Pública, iniciando-se pelo de Santos.

14 BUENO, Professor Silveira. Milícia. "Milites" é miliciano. Militia é um
agrupamento de "milites".
15 O Decreto número I do Governo Provisório da República em novembro de 1889,
registra pela primeira vez a preocupação com a ordem e segurança pública e
ocasionou o surgimento da expressão "Polícia Militar".
16 Estado ditatorial implantado pelo Dr. Getulio Dorneles Vargas em 10 de novembro
de 1937. O Presidente Vargas foi imposto pela Revolução de outubro de 1930.
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Todas as fusões mencionadas ocorreram com relativa facilidade,
devido, talvez, aos pequenos efetivos absorvidos e o tempo decorrido
entre uma fusão e outra.
A Constituição paulista de 9 de julho de 1947, em seu texto,
mantinha no Estado duas corporações policiais fardadas, a Força Pública
e a Guarda Civil. Em 1964 o Governo Federal retorna à posição de
centralizador em detrimento dos estados. Amplia o controle das polícias
militares com a criação da Inspetoria Geral das Polícias Militares,
subordinada ao Estado Maior do Exército.
O decreto-lei federal de 1º. de março de 1967 determina que seja a
Constituição estadual adaptada à Constituição Federal daquele mesmo
ano.
O decreto federal de 13 de abril de 1967 reorganiza as polícias
militares estaduais, devendo estas executar o policiamento ostensivo,
fardado, planejado pelas autoridades policiais competentes, a fim de
assegurar o cumprimento da lei, a manutenção da ordem pública e o
17
exercício dos poderes constituídos •
A Constituição paulista de 13 de maio de 1967 mantinha a Força
Pública e a Guarda Civil como corporações distintas. O artigo 143 dessa
Constituição estabelecia que os órgãos policiais seriam estruturados por
uma única lei orgânica, que disporia sobre deveres, vantagens e
respectivos regimes de trabalho de seus integrantes.
Uma comissão com delegados da Polícia Civil, oficiais da Força
Pública e inspetores da Guarda Civil e representantes da Secretaria de
Segurança iniciaram, em 11 de agosto de 1967, os trabalhos para elaborar
o anteprojeto da lei orgânica da Polícia.
Em 14 de março de 1968 o anteprojeto da lei orgânica foi entregue
ao Governador do Estado, que em 4 de abril do mesmo ano envia a
mensagem com o anteprojeto à Assembléia Legislativa.
A lei orgânica da Polícia foi sancionada em 27 de maio de 1968
recebendo o número 10123. A Polícia Feminina, criada em 27 ele
8
dezembro de 1955, e a Polícia Marítima e Aérea 1 , criada em 18 ele
19
dezembro de 1946 , foram incluídas na Guarda Civil em decorrência ela
lei de 27 de maio de 1968 (parágrafo único do artigo 17 da lei 10123).
17 Decreto-Lei 317 de 13 de abril de 1968.
18 Tem origem na Polícia do Porto de Santos, criada em 1892.
19 Criada cm 25 de novembro de 1892 como Polícia Marítima do Porto de Santos.
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O decreto-lei estadual 49240 de 24 de janeiro de 1968 determina
que o serviço de trânsito será exercido pela Guarda Civil e o de
radiopatrulhamento pela Força Pública O decreto federal de 2 de julho de
1969 viabiliza a fusão das corporações policiais. Anteriormente, em
fevereiro do mesmo ano, em Brasília, no Congresso das Policias
Militares presidido pelo Inspetor Geral das Polícias Militares, o General
de Brigada Meira Matos, o Coronel Irataul Maciel de Vargas,
comandante da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, falando em nome
dos participantes, criticou a existência de corporações paralelas as Polícia
Militares.
Em 17 de outubro de 1969 foi outorgada uma nova Constituição
Federal. O General Olavo Viana Moog, Secretário da Segurança Pública,
havia criado um grupo de trabalho composto de um oficial da Força
Pública, um inspetor da Guarda Civil e um delegado da Polícia Civil para
rever a lei orgânica da Polícia, sob a presidência do Coronel do Exército
Hélio Freire. Em 30 de outubro foi outorgada uma nova Constituição
paulista.
Em 30 de dezembro de 1969, o decreto-lei federal 1072 altera o
decreto-lei 667 de 2 de julho do mesmo ano 20 .
Esse decreto-lei, na prática, extinguiu todas as corporações
policiais, exceto as polícias militares, e autorizou o aproveitamento nos
quadros de oficiais das polícias militares dos inspetores da guarda civil
que tivessem nível equivalente a oficial e aproveitamento no estágio de
adaptação.
Para atender essa nova situação, o Governador do Estado constituiu
um grupo de trabalho para propor medidas para a execução do decreto-lei
de 30 de dezembro de 1969. Faziam parte desse grupo: Coronel EB
Confucio Danton Avelino de Paula, Major EB João Luiz Barcellos Lessa
de Azevedo, Coronel PM Raul Humaitá Vila Nova, Bacharel Ivair de
Freitas Garcia, Tenente-Coronel PM Sílvio Emílio de Oliveira, InspetorChefe Superintendente Osmar Galvão e Inspetor-Chefe de Agrupamento
Vicente Sylvestre.
A resolução da Secretaria de Segurança Pública trazia as seguintes
diretrizes necessárias à execução do decreto-lei 1072 de 30 de dezembro
20 O decreto-lei do General Costa e Silva retirou a autonomia das milícias estaduais,
neutralizando a possibilidade de sua utilização como instrumento político. "Dalmo
de Abreu Dallari cm O pequeno exército paulistn).
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de 1969: l - fusão das duas corporações policiais paulistas em uma única
Polícia Militar, com insígnias e uniformes distintos dos atuais, de acordo
com o determinado pelo Ministério do Exército, através da Inspetoria
Geral das Polícias Militares; 2 - denominação dos postos hierárquicos de
acordo com o previsto no decreto federal número 667; 3 - após a fusão,
em cada posto, os elementos das duas corporações terão igualdade
absoluta de direitos e deveres; 4 - respeito ao direito de promoção a todos
os elementos habilitados; 5 - os elementos da Guarda Civil terão direito de
opção; 6 - direito de matrícula no curso de formação de oficiais,
respeitando a legislação específica; 7 - representação proporcional da
Força Pública e da Guarda Civil no Estado-Maior da nova corporação; 8 os inspetores e guardas Serão enquadrados pela escala de vencimentos
vigentes em 30 de dezembro de 1969; 9 - os aposentados da Guarda Civil
terão tratamento idêntico aos inativos da Força Pública.
O decreto-lei estadual 184 de 6 de fevereiro de 1970 criava três
cargos de Inspetor-Chefe Superintendente-Geral. Com a criação desses
cargos ficaram equivalentes os postos e graduações existentes na Guarda
Civil e na Força Pública, exceto a graduação de subtenente da Força
Pública que não tinha equivalente na Guarda Civil
Cumpridas as suas missões históricas, a Força Pública e a Guarda
Civil foram fusionadas, em 8 de abril de 1970, dando origem à Polícia
Militar do Estado de São Paulo. Esse decreto-lei 217 descrevia diversas
normas para executar a fusão, a quarta, e entre elas o direito do guarda
civil optar pela Polícia Militar ou não 21 •
Com a redemocratização de 1988, a Polícia Militar, atenta ao
processo social, investiu na sua transparência institucional, aperfeiçoou o
seu mecanismo de relacionamento com a comunidade a alocou máximos
recursos, nos limites da sua capacidade, para o serviço operacional ("A
Força Policial, 13/1997", "Polícia Militar: Uma Crônica", Cap PM Luiz
Eduardo Pesce de Arruda; pág. 31/84).
Em 1975, na Polícia Militar, foram organizados os Comandos de
Policiamento de Áreas, e, a partir desse ano, foram instalados os

21

Optaram pelo quadro em extinção da Guarda Civil 939 guardas-civis da Capital e
208 do Interior. Total de optantes: 1147 guardas. Destes, a maior parte,
posteriormente, foi absorvidas pela Polícia Civil
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Cornandos na região metropolitana de São Paulo e os do Interior no
restante do Estado. Os Bombeiros atuavam em todo o Estado. Na mesma
ocasião foram instalados os Comandos de Policiamento Metropolitano, o
Comando de Policiamento do Interior e o Comando do Corpo de
Bombeiros: o primeiro para coordenar o policiamento da área metropolitana;
o último para atuar em todo o Estado; e o do Interior para coordenar o
policiamento no estado de São. Paulo, exceto na área metropolitana.
O regulamento da nova Milícia paulista, agora com o nome de
Polícia Militar do Estado de São Paulo, foi publicado em 15 de dezembro
de 1975.
Em l º. de julho de 1977 foi incorporada à Polícia Militar a Guarda
Municipal de Santo André, em decorrência da lei estadual 9764, de 29 de
abril de 1977, e da lei municipal 5233, de 1°. de julho de 1977. Pelos
decretos 10354 e 19255, de 19 de setembro de 1977, foram incluídas na
Polícia Militar as Guardas Municipais de Garça e Marília,
respectivamente.
A Polícia Militar é muito mais do que urna instituição mantenedora
da ordem e guarda da Lei, pela sua contribuição à história e à cultura do
povo paulista. O lema "da Ordem e da Lei" foi mantido pela Tropa de
Piratininga em toda a sua caminhada histórica. Ao longo de sua trajetória
histórica, a Milícia Bandeirante apresenta vocação legalista; somente
duas vezes esteve contra a ordem federal estabelecida: em 1932 e 1964.
Em 26 de novembro de 1999 foram extintos os Comandos de
Policiamento do Interior, de Policiamento Feminino e de Policiamento de
Áreas do Interior, e foram criados o Comando de Policiamento da
Capital, o Comando de Bombeiros da Capital e sete Comandos de
Policiamento do Interior. O Comando de Policiamento Metropolitano
deixou de ter jurisdição sobre a área da Capital.

EVOLUÇÃO ESTRUTURAL
23

A menor subunidade da Guarda Municipal Permanente em 1831
era a Esquadra, composta de 12 soldados e um cabo. A Esquadra foi a
22 Em 1995 estavam instalados oito Comandos de Policiamento
Metropolitana e doze Comandos de Policiamento de Área do Interior.
23 Primeiro nome da Polícia Militar paulista.
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subunidade da infantaria e da cavalaria e, antigamente, em 1570, era
constituída de um cabo e 25 soldados.
A reunião de duas, três ou quatro esquadras formava a Seçã</4,
inicialmente comandada pelo segundo-sargento.
Com a criação do posto de alferes, a Seção passou a ser comandada
por esse oficial. As subunidades distribuídas pelas cidades do Estado
eram denominadas de Destacamentos, desde que o comando fosse
exercido por um sargento ou um cabo. Foram organizadas seções de
Infantaria, de Cavalaria, de Bombeiros, de Urbanos, na Guarda Cívica 25 e
na Guarda Civit26 . O Pelotão surgiu na Polícia Militar durante a atuação
da Missão Francesa como unidade de instrução. As unidades de
infantaria e de cavalaria substituíram a Seção pelo Pelotão depois de
1930. As seções na Guarda Civil e na Guarda Cívica eram comandadas
por inspetores.
O ajuntamento de duas ou mais seções formava a Companhia17 ,
comandada por um capitão ou um tenente. Na cavalaria a Companhia
recebeu o nome de Esquadrão. Na Guarda Civil, a unidade semelhante à
companhia era a Divisão 28 comandada por um inspetor-chefe-de-divisão.
Existiram companhias de guardas municipais, de urbanos, de guarda
cívica, de pedestres, policiamento florestal, de infantaria, de cavalaria, de
metralhadores,
de
sapadores,
extranumerárias,
de
guardas,
independentes, escola e de bombeiros, e, também, divisões de
policiamento, de trânsito, de divertimentos públicos, de policiamento em
repartições, de reserva 29 , de guarnição, de proteção a pedestres e
escolares e outras.
A Guarda Civil tinha, também, como unidade a Subdivisão
comandada por um inspetor. A companhia extranumerária foi substituída
pela companhia de comando e serviço.

24 Em 1937 duas esquadras formavam um Grupo de Combate comandado por um
Sargento. Atualmente o Grupo foi denominado Grupo de Polícia Militar.
25 O Corpo de Urbanos e o Corpo de Guarda Cívica foram corporações policiais
criadas em 1875 e I 896, respectivamente.
26 Inicialmente a Seção da Guarda Civil era formada com 4 patrulhas de policiamento.
27 Em 1570 a Companhia tinha de 7 a 1Oesquadras.
28 A partir de 1942 as Divisões da Guarda Civil deixaram de ser subdivididas em
seções, e estas cm patrulhas.
29 Em 1968 foi transformada na Divisão de Policiamento Especializado.
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Durante muitos anos o grupamento de duas companhias formava o
Corpo comandado por um major30 . Assim existiram o Corpo Municipal
Permanente, o Corpo Policial Permanente, o Corpo Policial Provisório, o
Corpo de Bombeiros e o Corpo de Cavalaria e, mais recentemente, o
Corpo de Policiamento Florestal e o Corpo de Policiamento Rodoviário.
Depois de 1890 o Corpo deixou de ser uma unidade intermediária entre a
companhia e o batalhão. Assim foram organizados com quatro
companhias o Corpo Militar de Polícia, Corpo de Urbanos, Corpo
Policial do Interior, Corpo de Guarda Cívica e o Corpo de Bombeiros,
este último com três companhias. Esses Corpos eram comandados por
tenentes-coronéis ou coronéis.
Os Corpos tinham um Estado-Maior constituído por oficiais, e o
Estado-Menor, por sargentos; o mesmo ocorria com os Batalhões e com a
Brigada.
O Corpo Policial Permanente em 1891 tinha 10 companhias e o
Corpo Policial do Interior em 1898 tinha 8 companhias. Na Guarda
Cívica do Interior31 a subunidade equivalente à companhia era a seção;
em 1896 havia dez Seções ..
Em 1892 surgiu na corporação policial o Batalhão de Infantaria,
organizado com quatro companhias e comandado por um major e mais
tarde por um tenente-coronel. O Regimento de Cavalaria foi organizado
com três esquadrões e, depois de 1955, recebeu o nome de Regimento de
Polícia Montada. Em determinadas oportunidades foram organizados os
Grupamentos de Independentes de Policiamento com duas companhias.
Também foram criados os Grupamentos de Incêndio e de Buscas e
Salvamentos.
Em 1896 foi organizada a Brigada Policial com três Batalhões de
Infantaria32 , um Corpo de Cavalaria e um Corpo de Bombeiros. A
Brigada foi extinta em 1901.
O Batalhão foi denominado de Caçadores 33 e depois Policial. Com
o advento da Polícia Militar, os Batalhões receberam diversas
denominações, conforme a área de atuação. Assim, formaram-se os
Batalhões de Polícia Militar Metropolitano, Batalhão de Polícia Militar
30
31
32
33

Antigo "sargento-mor".
Em 1898 recebeu o nome de Corpo Policial do Interior.
Reduzidos a dois Batalhões em 1898.
Em l 932 era Batalhão de Caçadores Paulista.
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do Interior e Batalhões de Policiamento de Guarda, Rodoviário,
Feminino e Florestal e de Mananciais.
Na Guarda Civil, um grupo de Divisões formava um Agrupamento
de Divisões, e a reunião de Agrupamentos formava a Superintendência
de Agrupamentos.

FORÇA PÚBLICA
Em 1905, a lei 958, de 28 de setembro, reorganizou a Força Policial
do Estado de São Paulo, que recebeu a denominação de Força Pública do
Estado. Esta lei organizou a Força Pública, com 4 batalhões de Infantaria,
um Corpo de Cavalaria, um Corpo de Bombeiros, um Corpo de Guarda
Cívica e uma Seção de Enfermeiros. O Estado Maior da Força Pública
tinha 4 oficiais, sendo um Coronel Comandante-Geral, um TenenteCoronel Assistente, um Major Secretário e um Tenente Ajudante de
Ordens. A lei 957, de 28 de setembro de 1905, manteve a organização e
os efetivos da Força Policial. O efetivo de 4568 homens de 1905 foi
ampliado para 4934 em 1906 (lei 1027 A. de 30 de novembro) e para
5029 em 1907 (lei I 092A, de 16 de outubro), atingindo 5848 homens no
efetivo fixado para 1911 (lei 1226, de 16 de dezembro de 1910).
A lei 1270, de 18 de novembro de 1911, fixava o efetivo da Força
Pública para 1912 em 6718 homens. Por essa lei a Força Pública tinha
um Comando-Geral, quatro Batalhões de Infantaria, um Corpo de
Cavalaria, um Corpo de Bombeiros, um Corpo de Guarda Cívica, uma
Companhia-Escola, uma Seção de Esgrima e uma Seção de Enfermeiros.
No Comando-Geral, além do Comandante-Geral, havia um Estado-Maior
e um Estado-Menor.
A lei 1343, de 17 de novembro de 1912, criava na Força Pública o
5º. Batalhão de Infantaria, o Corpo de Saúde, transformava a CompanhiaEscola em Corpo-Escola e desdobrava o Corpo de Guarda Cívica em
dois, lº. e 2º. Corpos de Guarda Cívica. O primeiro comandante do 5º.
Batalhão foi o Tenente-Coronel Artur da Graça Martins. Este oficial
comandou o 5º. Batalhão até 1930, quando passou para a reserva como
coronel. Foi o comando mais longo em uma unidade no nível de
Batalhão, aproximadamente 17 anos.
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Foram criados o Centro Especial Militar e a Escola de A viação em
1913, e em 1917 o Corpo de Cavalaria foi transformado em Regimento
de Cavalaria. A lei 1558, de 20 de outubro de 1917, criou um quadro de
efetivo variável de aspirantes-a-oficial. A Escola de A viação, criada em
1920, foi extinta em 1921, ano em que foram criados os Cursos de
Aperfeiçoamento e de Instrução Geral.
A Força Pública foi reorganizada pela lei 2051, de 31 de dezembro
de 1924. Foram criados o 8º., 9º. e 1Oº. Batalhões de Infantaria, o 2º.
Regimento de Cavalaria, a Esquadrilha de Aviação e a Repartição de
Material. O Corpo de Bombeiros foi transformado no Batalhão de
Bombeiros-Sapadores, o Regimento de Cavalaria no 1º. Regimento de
Cavalaria, e o 1º. e 2º. Corpos de Guarda Cívica foram transformados no
6º. e 7º. Batalhões de Infantaria. Foi fixado um efetivo de 14079 homens
e um quadro auxiliar com 14 civis. A Casa Militar do Presidente do
Estado ficou composta com um tenente-coronel, um major e dois
· 34
cap1taes.
O Comando-Geral compreendia: Comandante-Geral da Força
Pública, um Estado-Maior, um Estado-Menor, um Quadro Anexo, um
Serviço de Mobilização e um Serviço de Topografia Militar. Cada
Batalhão de Infantaria tinha um Comandante do Batalhão, um EstadoMaior, um Estado-Menor, quatro Companhias e uma Companhia de
Metralhadoras. Cada Companhia era subdividida em quatro Seções.
Os Regimentos de Cavalaria tinham um Comandante do
Regimento, um Estado-Maior, um Estado-Menor, um Serviço de
Veterinária e três Esquadrões de Cavalaria. O 1º. Regimento tinha mais
um Esquadrão de Cavalaria e um Esquadrão de Metralhadoras.
O Batalhão de Bombeiros-Sapadores foi organizado com um
Comandante do Batalhão, um Estado-Maior, um Estado-Menor, três
Companhias 35 de Bombeiros, um Quadro Anexo, um Serviço
Telegráfico-Telefônico e um Serviço de Rádio-telegrafia.
O Batalhão-Escola foi organizado com um Comandante do
Batalhão, um Estado-Maior, um Estado-Menor, uma Companhia de
Recrutas, uma Companhia de Alunos-Cabos e Aperfeiçoamento, uma
34 Um tenente-coronel e um capitão na Casa Militar. Um major ajudante-de-ordens do
Secretário da Justiça e um capitão ajudante-de-ordens do Chefe de Polícia.
35 CAMPOS, Ccl Pedro Dias de. Relatório de 1925 da Força Pública. A 3ª.
Companhia tinha uma bateria de artilharia com quatro canhões_
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Companhia Escola de Educação Física e uma Companhia Mista (Pelotão
de Inspeção, Seção de Capturas, uma Escola de Automobilismo e urna
Banda de Música). O Curso Especial Militar tinha um Comandante, um
Estado-Maior, um Estado-Menor, um Quadro de Professores e anexo o
Curso de Instrução Geral. A Esquadrilha de Aviação tinha um majorcomandante, segundo-tenente-secretário, 12 oficiais aviadores, 4
sargentos aviadores e 35 praças.
O Corpo de Saúde foi organizado com uma Administração, um
Serviço Médico, um Serviço Dentário, um Serviço Farmacêutico e um
Serviço de Enfermagem.
A Repartição de Material tinha uma Administração, uma Oficina de
Armas, uma Oficina de Cartuchos e uma Oficina de Selaria. O Quadro
Auxiliar era composto por funcionários civis, sendo 2 auditores, um
engenheiro-eletricista, 5 mestres artífices, 3 veterinários, 2 eletricistas e
um professor de Francês.
Junto ao 6º. Batalhão estava instalado o canil policial, com 13 cães.
O serviço de correio por intermédio de pombos funcionava com os
seguintes postos colombófilos: São Paulo, Santos, Campinas, Taubaté,
Amparo, São José do Rio Preto, Bauru e Queluz.
Em 1926, o 8º. Batalhão, com o nome de 8º. Batalhão de Guerra,
recebeu efetivo e foi incluído na Brigada Mista que foi atuar em Goiás.
No mesmo ano, a Brigada regressou a São Paulo, e o 8º. Batalhão ficou
desativado. O 9º. e 10º. Batalhões ficaram sem efetivos até 1927, quando
foram extintos juntamente com o 8º. Batalhão (Lei de fixação de efetivos
para 1927).
Em 1925/1926, com o deslocamento de batalhões paulistas para
outros Estados, em operações militares, o reforço do policiamento foi
feito com algumas unidades auxiliares; assim, foi organizada a Legião
Paulista. Em todo o Estado foram criados Postos de Legionários,
comandados e instruídos por oficiais e graduados da Força Pública.
Posteriormente, em 1926 foi criada a Guarda Civil para auxiliar a Força
Pública. Com o retorno dos Batalhões paulistas que estavam em outros
Estados foi desativada a Legião Paulista.
Com a criação da Guarda Civil, passou à responsabilidade desta
corporação o policiamento do centro da Capital.
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Em 1927 o efetivo da Força Pública foi fixado em 9228 homens,
mantendo a organização de 1924 e o número de aspirantes a oficiais foi
fixado em 50 homens.
O 3º e 4º. Batalhões de Infantaria e o 2º. Regimento de Cavalaria
foram transferidos para o Interior do Estado em 1927. As transferências
das unidades ocorreram cm 30 de abril, 5 de setembro e 8 de novembro,
respectivamente, para Itapetininga (3º. BI), Bauru (4º. BI) e Presidente
Venceslau (2º. RC).
O 3°. Batalhão de Infantaria policiava as áreas das seguintes
Regionais de Polícia: Botucatu, Campinas, Itapetininga, Sorocaba e
Litoral; o 4°. Batalhão de Infantaria atuava nas seguintes áreas das
Regionais de Polícia: Araraquara, Bauru, S. José do Rio Preto e Ribeirão
Preto; o 2°. Regimento de Cavalaria policiava a área da Regional de
Assis.
Anexo ao 6º. Batalhão de Infantaria estava instalado um Canil
Policial, com 17 cães. Foi adaptado um caminhão nChevrolet,i para
transportar os cães até as áreas de atuação nos bairros de Vila Mariana,
Cerqueira César, Vila América, Jardim Paulista e Aclimação.
A Companhia de Artilharia, anexa ao Corpo de Bombeiros,
mantinha dois canhões Maxim, calibre 38 e dois canhões Armstrong,
calibre 75, cedidos pela Marinha de Guerra em 1924. Na mesma época, a
Esquadrilha de A viação tinha 8 aviões JN-80HP de instrução, um avião
Huff-Daland-200HP de combate, um avião Sikorsky-200HP de combate
e um avião Farman de caça.
Em 1928, o Curso Especial Militar foi transformado em Centro de
Instrução Militar.
O Decreto 2381, de 12 de dezembro de 1930, manteve a
organização de 1928 e fixou o efetivo em 8493 homens. O Decreto 484 7,
de 23 de janeiro de 1931, manteve a mesma organização e efetivo de
1930.
Em 1931, os Batalhões de Infantaria, o Batalhão de Bombeiros e o
Comando-Geral passaram a ter as seguintes denominações: Batalhões de
Caçadores Paulistas, Corpo de Bombeiros e Quartel-General.
Em 1931, ano do centenário da Milícia, a Força Pública era
comandada pelo General Miguel Costa. Comandavam o 2º., 3º., 5º., 6º.,
7º. e 9º. Batalhões de Caçadores Paulistas os Tenentes-Coronéis:
Herculano de Carvalho e Silva, João Ferreira Leal, Júlio Marcondes
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Salgado, Índio do Brasil, Antonio de Carvalho Sobrinho e Patrício
Baptista da Luz, respectivamente. Comandavam o 1º. 4º e 8º Batalhões,
respectivamente, os majores Virgílio Ribeiro dos Santos, Luiz Tenório de
Brito e João Procópio da Silva.
No mesmo período, era chefe do Estado-Maior o Coronel Juvenal
de Campos Castro. O Tenente-Coronel Daniel Costa comandava o
Regimento de Cavalaria, e o Tenente-Coronel Affonso Luiz Cianciullí
comandava o Corpo de Bombeiros. Chefiava o Serviço de Saúde o
Major-Médico Antonio Bonfim de Andrade, e a Repartição de Material o
Tenente-Coronel Elizário de Faria Paiva.
Foram extintos, em 1931, o 2º. Regimento de Cavalaria, a
Esquadrilha de A viação e o Batalhão-Escola. Neste ano também, o Corpo
de Saúde teve a sua denominação mudada para Serviço de Saúde. Foram
criados o 3º. e 4º. Batalhões de Caçadores Paulistas 36 , que foram
instalados, em 29 de junho de 1931: o 3º. Batalhão de Caçadores
Paulista, sob o comando do Tenente-Coronel João Ferreira Leal; e o 4º.
Batalhão sob o comando interino do Major Luiz Tenório de Brito.
Durante a Revolução de 1932 foram criados o Batalhão de Sapadores, o
Serviço de Material Bélico e o Grupo Misto de A viação, e foi
reorganizado o Serviço de Intendência. Em 11 de novembro de 1931, o
3º. e 4º. Batalhões de Infantaria mudaram para 8º. e 9º. Batalhões de
Caçadores Paulistas.
Após a Revolução de 1932, foram extintos o 4º. Batalhão de
Caçadores Paulista37 e o Grupo Misto de Aviação. Foi criado o Serviço
de Transmissões, e os Batalhões de Caçadores Paulistas passaram a ser
somente Batalhões de Caçadores. O 9º. Batalhão de Caçadores Paulista
voltou a ser o 4º. Batalhão de Caçadores 38 . Em dezembro de 1932, os
Batalhões de Caçadores passaram a Batalhões de Infantaria, e em
dezembro de 1933 seriam, novamente, Batalhões de Caçadores.
Em 16 de outubro de 1933, a sede do 3º. Batalhão de Caçadores foi
transferida de São Paulo para Ribeirão Preto. Também a sede do 5º.
Batalhão de Caçadores foi transferida, de São Paulo para Taubaté, em 11
de outubro de 1933. O 8º. Batalhão foi estacionar em Campinas, e o 7º.
Batalhão foi transferido para Itapetininga. Foram transformados em
36 Decreto 5079 de 6 de junho de 193 I.
37 Antigo 9º. BCP ( 193 I ). Boletim 244 de I9 de outubro de I932.
38 Boletim Geral 237 de 11 de outubro de I 932.
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Seções dos Serviços Gerais: o Serviço de Intendência, o Serviço de
Transmissões e a Repartição de Material. O Batalhão de Sapadores foi
reduzido a uma Companhia de Sapadores. Em 20 de fevereiro de 1935, a
sede do 7°. Batalhão de Caçadores foi transferida de Itapetininga para
Sorocaba. Em 1º. de setembro de 1936 foi criado o Batalhão de Guardas.
A Força Pública, em 1937, foi totalmente reorganizada durante a
gestão do Coronel do Exército Milton Freitas de Almeida.
Nesse sentido, a lei 2802, de 13 de janeiro de 1937, deu nova
organização à Força Pública, que foi mantida até 1956. Foram extintos os
Serviços Gerais e a Companhia de Sapadores, criadas sete Companhias
Independentes de Infantaria 39 e um Esquadrão-Escolta. O apoio logístico
passou a ser dado pelos Serviços de Intendência, Fundos, Engenharia e
Material Bélico. O Serviço de Saúde foi reorganizado e instalado o
Serviço de Justiça.
As Companhias Independentes de Infantaria ficaram sem efetivos
até 1940. Nesse ano a Força Pública passou a ter a denominação de Força
Policial.
Em 1941, o Decreto 12035, de 30 de junho, deu efetivo à 1ª.
Companhia Independente de Infantaria, com sede em São Paulo, onde foi
instalada em 30 de janeiro de 1942; esta companhia foi organizada com
um comando e três pelotões de policiamento, tendo 11 oficiais e 272
40
praças . As Companhias de Metralhadoras dos Batalhões de Infantaria
com sede no Interior foram transformadas em Seções de Metralhadoras.
Foi criado o Serviço de Transporte e Manutenção. O novo Serviços
Gerais tinha as Seções de Intendência, Fundos, Transmissões e Material
Bélico.
Após estar, por dez anos, estacionado em Ribeirão Preto, em 6 de
maio de 1942, o 3º. Batalhão de Caçadores foi transferido para Batatais,
onde permaneceu até 17 de fevereiro de 1944, retornando a Ribeirão
Preto. Em 16 de julho de 1944 foi transferido para Batatais, onde ficou
até 31 de outubro de 1947, quando, novamente, voltou para Ribeirão
Preto.
39 A lei de fixação de efetivos de 1938 previa o efetivo de oficiais para três
companhias independentes, estas companhias não foram instaladas.
40 Instalação autorizada conforme Boletim Geral 15. de 20 de janeiro de 1942. O
primeiro comandante da Companhia foi o Capitão Gordiano Pereira e sua sede
provisória foi instalada no prédio do 9º. DP, cm Santana, na cidade de São Paulo.
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Em 1943 foram reinstalados os Serviços de Intendência, Fundos,
Transmissões e Material Bélico, com a extinção dos Serviços Gerais. Foi
instalado também um novo Batalhão-Escola. Pelo Decreto 13348, de 3 de
abril de 1943, foram extintas as graduações de sargento-ajudante e 2º.
cabo; o 1º. cabo passou a cabo.
Pelo Decreto 14167, de 31 de dezembro de 1944, foram ativadas a
2ª. e 3ª. Companhias Independentes de Infantaria, sediadas,
respectivamente, em São Paulo (25 de janeiro de 1945) e Sorocaba
( 1946). Foram os primeiros comandantes da 2ª. e 3ª. Companhias
Independentes, respectivamente, os Capitães José Simão da Silva Morais
e Pantaleão de Lima.
O Decreto 15895, de 15 de julho de 1946, determinava que a Força
Policial voltasse a adotar o nome de Força Pública, e fixava o efetivo em
11.589 homens. O Decreto 16347 do mesmo ano criava a Capelania
Militar da Força Pública.
Em 19 de dezembro de 1947, a 2ª. e 3ª. Companhias Independentes
foram transferidas para São José do Rio Preto e Presidente Prudente,
respectivamente. Em 28 de julho de 1948 foi extinta a 1ª. Companhia
Independente, e foi criado, em caráter experimental, o Batalhão Policial.
Dois anos mais tarde, em 1949, a lei 404, de 4 de agosto, criava o
Batalhão Policial e a Companhia Independente de Bombeiros de Santos.
O primeiro comandante do Batalhão Policial foi o Coronel Benedito
Castro de Oliveira. No dia 21 de abril de 1949 foi instalado o Presídio
Militar Romão Gomes, subordinado ao Quartel-General; seu primeiro
comandante foi o Tenente Yolando Prado.
Em 1950 foi criada a Delegacia de Polícia Militar, sendo instalada
no antigo Quartel-General, na Avenida Tiradentes, 1088. Em 21 de
agosto de 1950 foi instalada a 4ª. Companhia Independente, em
Araraquara, sob o comando do Capitão Antonio Augusto de Souza Filho.
Pelo Decreto de 24 de dezembro de 1951, o Centro de Instrução
Militar foi transformado no Centro de Formação e Aperfeiçoamento, e
foram criados os Corpos de Policiamento Rodoviário (CPR) e Florestal
(CPF). Foi instalada, em 5 de abril de 1950 a 1ª. Companhia
Independente, que estacionou em Mogi das Cruzes, sob o comando do
Capitão Fernão Guedes de Souza.
Com efetivo de 12.218 homens, em 1951 a Força Pública exercia o
policiamento, fazendo a seguinte distribuição das unidades: o Quartel-
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General e os Órgãos de Direção e Apoio estavam sediados na Capital; o
Batalhão de Guardas e o 1º. Batalhão de Caçadores, para atender às
solenidades, guardas especiais e policiamento repressivo, sediavam-se na
Capital; o 2º .. Batalhão de Caçadores tinha 58 destacamentos para policiar
a Capital; o Regimento de Cavalaria tinha os seus destacamentos para
policiar a Capital e algumas cidades do Interior; o Batalhão Policial atuava
no trânsito, radiopatrulha, escoltas, capturas, choque e policiamento
urbano; o Corpo de Bombeiros, destinado a extinguir incêndios, buscas e
~alvamentos, em qualquer região do Estado; o 3º. Batalhão de Caçadores,
com 64 destacamentos nas cidades das áreas de Ribeirão Preto, Casa
Branca e Barretos; o 4º. Batalhão de Caçadores, com 71 destacamentos nas
cidades das áreas de Bauru, Marília e Araçatuba; o 5º. Batalhão de
Caçadores, com 39 destacamentos nas cidades do vale do Paraíba e litoral
norte; o 6º. Batalhão de Caçadores, com 14 destacamentos para atender as
cidades da baixada santista, litoral Sul e vale do Ribeira; o 7º. Batalhão de
Caçadores, com 63 destacamentos, distribuídos nas áreas de Sorocaba,
Botucatu e Assis; a 1ª. Companhia Independente policiava a área de Mogi
das Cruzes, com 8 destacamentos; a 2ª. Companhia Independente policiava
a área de São José do Rio Preto, com 20 destacamentos; a 3ª. Companhia
Independente, com 19 destacamentos, policiava a área de Presidente
Prudente; a 4ª. Companhia Independente, com 16 destacamentos, policiava
41
a área de Araraquara; lª. Companhia Independente de Bombeiros , com
atuação na baixada santista; atuavam no Estado, a Companhia de
Policiamento Rodoviário e a Companhia de Policiamento Florestal.
Em 15 de janeiro de 1952, o Presídio Militar Romão Gomes passou
a ser uma unidade autônoma, subordinada ao Comando da Força Pública.
No ano de 1954, a Delegacia de Polícia Militar foi transformada em
Companhia Aero-Transportada42 e foi adida ao Quartel General. O
Batalhão Policial 43 foi constituído por seis companhias: uma de
Comando, duas de Trânsito, uma de Rádio-Patrulha, uma de

41 Efetivo em 1954: 143 homens, sendo 3 oficiais e um aspirante.
42 Efetivo: 151 homens, sendo 3 oficiais. Organização: Comando, Canil, DPM e
Núcleo de Pára-quedistas.
43 Efetivo em 1954: 261, 264, 346, 141, 146 e 50 homens, respectivamente, para as
Companhias: l ª. de Trânsito. 2'. de Trânsito, Rádio-Patrulha, Policiamento
Auxiliar, Capturas e Escoltas e Comando.
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Policiamento Auxiliar e uma de Capturas e Escoltas. Em 18 de outubro
de 1955 foi instalada a Guarda Militar da Cidade Universitária.
O Regimento de Cavalaria mantinha os destacamentos de
Araraquara, Bauru, Campinas, Piracicaba, Presidente Venceslau,
Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São José do Rio Preto, São Paulo
(Butantã) e Sorocaba.
Na reorganização de 1956, lei 3035, de 11 de dezembro, foram
criados o Serviço de Subsistência, o 2º. Batalhão Policial e o 9º. e l Oº.
Batalhões de Caçadores, todos com sede em São Paulo. O Batalhão
Policial passou a lº. Batalhão Policial. O Presídio Romão Gomes foi
regulamentado pelo Decreto 28675 de 1957.
A Companhia Aero-Transportada, em 1957, voltou à antiga
denominação de Delegacia de Polícia Militar44 .
A lei 4753, de 23 de março de 1958, determinava que o 1º., 2º. e 9º.
Batalhões de Caçadores fossem transformados no 1º., 2º. e 3º. Batalhões
de Infantaria do recém-criado Regimento de Infantaria. O I Oº. Batalhão
de Caçadores foi transformado no 2º. Batalhão de Caçadores. Com a 2ª. e
4ª. Companhias Independentes foi formado o lº. Batalhão de Caçadores
( 17 de junho de 1958), com sede em Araraquara. O 1º. e 2º. Batalhões
Policiais foram transformados, respectivamente, no Batalhão de Trânsito
e no Batalhão de Rádio Patrulha. O Comando do Regimento de Infantaria
não foi instalado.
Em 1958, o efetivo da Força Pública foi fixado em dezoito mil
homens. Em 9 de abril de 1960, pela lei 5594, foi extinto o Regimento de
Infantaria. O 1º., 2º. e 3º. Batalhões de Infantaria formaram o 1º., 2º e 9º.
Batalhões Policiais. O 1º., 2º., 3º., 4º., 5º., 6º., 7º. e 8º. Batalhões de
Caçadores formaram o 13º., 10º., 3º., 4º., 5º., 6º., 7º. e 8º. Batalhões
Policiais. Os Batalhões de Trânsito e Rádio-Patrulha formaram o 11º. e
12º. Batalhões Policiais.
Foram criadas a 2ª. e 4ª. Companhias Independentes,
respectivamente em São José do Rio Preto (1960) e Marília ( 1962).
Pela lei 7184, de 19 de outubro de 1962, foram criados o 14º. e o
15º. Batalhões Policiais em São Paulo O 15º. Batalhão foi instalado em 4
de janeiro de 1963, e o 14º. em 28 de janeiro do mesmo ano 45 .

44 A lei de fixação dos efetivos da Força Pública de 1956 denomina de Companhia de
Bombeiros de Santos a unidade de bombeiros sediada na cidade de Santos.

74

Revista A FORÇA POLICIAL São Paulo nº 30 abr/mai/jun 2001

11

Os 14º. Batalhão Policial (Batalhão dos Menores) e o 15º. Batalhão
Policial (Batalhão dos Presídios) ficaram à disposição da Secretaria da
Justiça e Interior. O primeiro, para cuidar dos menores infratores; e o
segundo, para guarda externa dos presídios.
Em 1963 foram criados o 16º. Batalhão Policial (6 de dezembro de
1963), em Osasco, o 2º. Grupamento de Bombeiros de Campinas e o
Serviço de Comunicações em São Paulo. O efetivo da Força Pública foi
fixado em 31 mil homens.
Nos anos seguintes foram criados em São José do Rio Preto e em
Presidente Prudente, respectivamente, o 17º. Batalhão Policial ( 19 de
outubro de 1964) e o 18º. Batalhão Policial (12 de dezembro de 1965). A
Banda de Música foi transformada em Corpo Musical e o Serviço de
Saúde desdobrado em Serviço Médico, Serviço Odontológico e Serviço
Farmacêutico.
Em 1965, o efetivo da Força Pública foi fixado em 32 mil homens, e
foram dados efetivos à S3. e 6ª. Companhias Independentes, em Bragança
Paulista e Botucatu. Nesse ano a Força Pública policiava a área norte e
leste da Capital e parte da área central. O 14º. Batalhão atuava nas áreas do
Bom Retiro e Pari e participava da guarda de menores infratores.
O 9º. Batalhão policiava Santana, Freguesia do Ó, Água Fria e
Tucuruvi na região norte. O 2º. Batalhão atuava na área central. O 11 º. e
12º. Batalhões atuavam nos serviços de trânsito e de rádiopatrulhamento
nas áreas de responsabilidades da Força Pública.
A l ª. 2ª. 3ª. e 4ª. Companhias Independentes atuavam no
policiamento das áreas de Mogi das Cruzes, São José do Rio Preto,
Presidente Prudente e Marília. O 3º., 4º., 5º., 6º., 7º., 8º., 1Oº. e 13º.
Batalhões Policiais policiavam as regiões de Ribeirão Preto, Bauru, vale
do Paraíba, litoral, Sorocaba, Campinas, ABC e Araraquara.
O Corpo de Policiamento Rodoviário, com 15 destacamentos,
fiscalizava o tráfego nos 320 mil quilômetros de estradas paulistas. O
Corpo de Policiamento Florestal policiava as áreas florestais e dos
mananciais. Ao mesmo tempo, a Companhia de Guardas, o
Destacamento Montado e a Guarda Militar ofereciam segurança,

45 O 14º. BP com três companhias e 320 homens (decreto 41585 de 28 de janeiro de
1963. O 15º. BP com quatro companhias e 615 homens (decreto 41272 de 4 de
janeiro de 1963).
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respectivamente, ao Palácio do Governo paulista, ao Palácio de Campos
do Jordão e à Secretaria de Segurança Pública.
Ficava de prontidão permanente o Grupamento de Ações
Repressivas formado pelos 1º. Batalhão "Tobias de Aguiar", Regimento
"9 de Julho" e Departamento de Polícia Militar.
O Departamento de Polícia Militar foi organizado em substituição à
Delegacia de Polícia Militar, com os seguintes setores: Pelotão de
Policiamento Especial, Setor Reservado, Patrulhamento Disciplinar
Ostensivo, Canil e Administração. A prevenção e extinção de incêndios,
além das buscas e salvamentos eram executadas pelo Corpo de
Bombeiros da Capital, I º. Grupamento de Bombeiros de Santos e 2º.
Grupamento de Bombeiros de Campinas.
A 2ª. Companhia Independente foi reinstalada em Guarulhos, em
15 de julho de 1966. Já a 3ª. Companhia Independente (ex-2ª. Companhia
do 4º. Batalhão Policial) foi instalada em Araçatuba em 27 de maio de
1966.
Em 23 de dezembro de 1966 foram criados o 19º. Batalhão
Policial, a 7ª. Companhia Independente, o 1º. e 2º. Grupamentos de
Policiamento Independente e a Companhia Independente de Bombeiros
com sedes nas seguintes cidades: São Paulo, Registro, Araçatuba, Marília
e Santo André. O 2º. Grupamento foi instalado em 5 de março de 1967,
em Marília, por transformação da 4ª. Companhia Independente (ex-1ª.
Companhia do 4º. Batalhão).
Em 1968 estavam sediados na Capital o 2º., 9º., 11 º., 12º., 16º. e
19º. Batalhões Policiais 46 atuando na área de policiamento geral.
No Interior estavam instalados o 3º., 4º., 5º., 6º., 7º., 8º., 1Oº., 13º,
17º. e 18º. Batalhões Policiais, respectivamente com sedes em Ribeirão
Preto 47 , Bauru 48 , Taubaté 49 , Santos 50 , Sorocaba51 , Campinas 52 , Santo

46 O 9º., 11 º. e 16º. eram formados com cinco companhias cada um deles. O 2º. BP
tinha seis companhias, o 12º. BP tinha três companhias e 19º. BP tinha duas
companhias.
47 A 1ª. e 2ª. Companhias em Ribeirão Preto e a 3ª. Companhia em Franca.
48 A !ª. e 2ª. Companhias em Bauru.
49 A 1ª. Companhia em Taubaté, a 2ª Companhia em São José dos Campos e a 3ª.
Companhia em Guaratinguetá.
50 A !ª., 2ª. e 3ª. Companhias em Santos, a 4", Companhia em São Vicente, a 5".
Companhia em Cubatão e a 6ª. Companhia em São Sebastião.
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A n d re,53 , A raraquara 54 , s-ao J ose, d o R'10 p reto 55· e p res1'd ente p ru dente·S6 .
57
Em São Paulo e Marília58 estavam sediados, respectivamente, o l º. e o
2º. Grupamento de Policiamento Independente. Em Mogi das Cruzes,
Guarulhos, Osasco, Bragança Paulista, Botucatu e Registro estavam
instaladas, respectivamente, a l ª., 2ª., 4ª., 5ª., 6ª. e 7ª. Companhias
Independentes.
O 1º., 14º. e 15º. Batalhões Policiais, o Regimento de Polícia
Montada e a 3ª., 8ª. e 9ª. Companhias Independentes atuavam com missões
específicas, enquanto as demais eram unidades de policiamento geral.
Em 1970, o decreto-lei de 8 de abril determinou a fusão da Guarda
Civil com a Força Pública para formar a Polícia Militar do Estado de São
Paulo. O efetivo da Polícia Militar foi fixado, aproximadamente, em 50
mil homens, sendo 35 mil oriundos da Força Pública e 15 mil homens da
Guarda Civil.

GUARDA CIVIL
Entre 1924 e 1926, a Força Pública esteve empenhada nas
campanhas de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Ceará, Bahia, Goiás e
Mato Grosso, com grande parte do seu efetivo fora do Estado. Essas
circunstâncias levaram o Governo do Estado a organizar uma polícia, não
militarizada, mas preparada dentro dos padrões militares, inclusive

51
52
53
54
55

56
57
58

A Iª. e 2ª. Companhias em Sorocaba, a 3ª. Companhia em ltapetininga e a 4ª.
Companhia em Itapeva.
A 1ª. e 2ª. Companhias em Campinas, a 3ª. Companhia em Piracicaba, a 4ª.
Companhia em Casa Branca e a 5". Companhia em Jundiaí.
A 1ª. Companhia cm Santo André, a 2ª. Companhia em São Bernardo do Campo, a
3ª. Companhia cm São Caetano do Sul e a 4ª, Companhia em Mauá,
A Iª. e 2ª. Companhias cm Araraquara, a 3ª, Companhia em Barretos e a 4ª.
Companhia em São Carlos.
A 1ª. e 2ª. Companhias cm São José do Rio Preto, a 3ª Companhia em Pirapozinho,
a 4ª. Companhia em Catanduva, a 5", Companhia cm Monte Aprazível e 6ª,
Companhia cm fales.
A 1ª. e 2ª. Companhias em Presidente Prudente, a 3ª. Companhia em Presidente
Venceslau e a 4ª. Companhia em Adamantina.
A !a. Companhia em Marília, a 2ª. Companhia cm Tupã e a 3ª. Companhia em
Assis.
A 1ª. Companhia cm Araçatuba e a 2ª. Companhia em Andradina.
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armada com fuzis. Assim nasceu a Guarda Civil 59 de São Paulo, pela lei
2141, de 22 de outubro de 1926.
A organização da Guarda Civil foi efetuada pelo Dr. Antonio
Pereira Lima, Delegado da Polícia Civil de São Paulo. O Coronel da
Força Pública Alexandre Gama foi o primeiro organizador da instrução
policial na Guarda Civil. A sede central da Guarda Civil foi instalada na
Rua Brigadeiro Tobias, 110, em São Paulo.
A Guarda Civil foi criada para auxiliar a Força Pública, mas sem
caráter militar e com um efetivo de 1.012 homens, sendo 900, guardas,.
60 subinspetores, 40 inspetores e 12 funcionários burocráticos.
A Guarda Civil foi inicialmente organizada com seis Divisões de
Policiamento e uma Divisão Extra. Cada Divisão de Policiamento era
formada por três Seções de Policiamento, e cada Seção60 composta de
três Grupos de Patrulha. Efetivo da Divisão de Policiamento: um
inspetor-chefe de Divisão, 3 inspetores, 9 subinspetores e
aproximadamente 120 guardas. Os graduados da corporação foram
escolhidos entre antigos membros da Força Pública, já na reserva.
A 6ª. Divisão de Policiamento inaugurou os serviços da Guarda
Civil, conforme Boletim 1 de 4 de fevereiro de 1927, iniciando o
policiamento no distrito do Brás. Nessa ocasião, a 6ª Divisão estava
organizada com três subdivisões e cada uma com um grupo de patrulha.
A Guarda Civil atuava no policiamento urgano, de trânsito, de
diversões públicas, fazendário, repartições públicas e outros de caráter
especial. A Guarda mantinha um serviço de intérpretes. Em 2 de abril de
1928 foi criada a Divisão de Policiamento Rodoviário.
Com um efetivo de 1.941 homens, em 1930 a Guarda tinha sete
Divisões de Policiamento, uma Divisão de Policiamento Rodoviário, uma
Divisão Extra e destacamentos nas cidades de Santos 61 , Campinas e
Ribeirão Preto. O decreto 5.325, de 31 de dezembro de 1.931, reuniu a
Guarda Civil e a Diretoria Geral de Veículos sob o nome de
Departamento de Trânsito e Policiamento. Esse Departamento foi
organizado com dois segmentos, um para policiamento em geral e outro
59 SILVESTRE, Ten-Cel Vicente. "Guarda Civil de São Paulo. Sua história". A
Guarda Civil do Ceará foi a primeira criada no Brasil, em 3 de setembro de 1880.
60 Subdivisão no Boletim número l da Guarda Civil.
61 Destacamento com 52 guardas sob o comando do Inspetor Sizenando Arouca
(2/5/1930).
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para policiamento de trânsito urbano e rodoviário. Nesse ano, o efetivo
da Guarda era de 2.141 homens, distribuídos por sete Divisões de
Policiamento, uma Divisão Extra, uma Divisão de Policiamento de
Solenidades, uma Divisão de Policiamento de Trânsito e uma Divisão de
Policiamento Rodoviário.
O decreto 6885B, de 29 de dezembro de 1934, reorganizou a Guarda
Civil, criando a 8ª., 9ª. e I Oª. Divisões de Policiamento e a 2ª. Divisão de
Policiamento de Trânsito, uma Divisão Administrativa e Escolar e uma
Divisão de Reserva. A Guarda Civil tinha um efetivo de 3. I 17 homens,
distribuídos por 17 Divisões de Policiamento e Destacamentos nas cidades
seguintes: Santos, Campinas, Ribeirão Preto e Sorocaba.
Em 1936, o efetivo foi fixado em 3.500 homens e o número de
Divisões 62 passou para 19, com a criação da 11 ª. Divisão de
Policiamento, e a 3ª. Divisão de Serviço de Trânsito63 . Já em 1937 o
efetivo da Guarda atingia 3.595 homens. Nesse mesmo ano foi criado o
posto de inspetor-chefe de Divisão e criada a 12ª. Divisão de
Policiamento com sede em Santos. Em I 942 foram criadas a Divisão de
Policiamento em Repartições e a Divisão de Rádio Patrulha64 em São
Paulo. A 12ª. Divisão de Policiamento, com sede em Santos, passou a ter
a denominação de Divisão de Policiamento de Santos.
Também em 1942, a sede central da Guarda foi transferida para a
rua Barão de Limeira, 421, sendo posteriormente transferida para a rua
São Paulo, 211. Naquele ano o efetivo era de 3.700 homens, e em 1943
de 4.051 homens.
Em I 944, 79 guardas civis foram incorporados ao Pelotão de
Polícia Militar da 1ª. Divisão Expedicionária Brasileira, que participou
ativamente da Campanha da Itália.
Pelo decreto de 21 de junho de 1944, a Guarda Civil tinha as
seguintes unidades de policiamento: 11 Divisões de Policiamento, urna
Divisão de Policiamento Rodoviário, urna Divisão de Serviço de
62 Além das 11 Divisões de Policiamento e 3 Divisões de Trânsito existiam as
seguintes
Divisões:
Policiamento Rodoviário,
Divertimentos
Públicos,
Administrativa e Escolar, Extraordinária e de
Reserva. A 11ª.DP estava em
Santos, e em Campinas, Ribeirão Preto e Sorocaba contavam com Destacamento da
Guarda Civil.
63 As Divisões de Policiamento e as de Serviço de Trânsito tinham, cada uma delas,
um Inspetor-Chefe, dois Inspetores e dois Subinspetores.
64 Primeira Divisão de Rádio-Patrulha criada em 17 de junho de 1942.
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Trânsito, uma Divisão de Policiamento de Santos, uma Divisão Escolar,
uma Divisão de Divertimentos Públicos, uma Divisão de Rádio-Patrulha
e uma Divisão de Reserva.
Em 28 de fevereiro 1947, pela lei 20, foi criado o posto de inspetorchefe de Agrupamento, e as Divisões de Policiamento foram reunidas em
seis Agrupamentos de Policiamento.
65
A Guarda Civil tinha, em 1947, dez Divisões de Policiamento,
três Divisões de Trânsito, duas Divisões de Rádio-Patrulha, uma Divisão
de Policiamento Rodoviário, cinco especiais (Divisão de Reserva,
Divisão Administrativa e Escolar, Divisão Extra, Divisão de
Policiamento em Repartições e Divisão de Policiamento em
Divertimentos Públicos), uma Divisão em Santos 66 e uma Divisão em
Campinas. As Subdivisões de Policiamento estavam sediadas em
Sorocaba, Ribeirão Preto e Bauru.
Ficavam subordinadas à Diretoria da Guarda Civil a Divisão de
Reserva, a Divisão de Policiamento de Campinas e as Subdivisões de
Ribeirão Preto, Sorocaba e Bauru. Em I O de janeiro de 1948 foram
extintas as unidades destacadas para o policiamento rodoviário da Guarda
Civil de São Paulo em virtude da criação da Polícia Rodoviária Estadual.
Com a extinção da Polícia Especial em 1947, os oito chefes e os
oito subchefes de grupo dessa Polícia foram incorporados à Guarda Civil
como inspetores.
A Portaria 12, de 27 de julho de 1953, publicada no Boletim Geral
158, reorganizou os Agrupamentos.
Em 9 de Agosto de 1954, pela lei 2720, foram incorporados à
Guarda Civil os 596 guardas, sendo 26 inspetores e 20 subinspetores, da
67
Guarda Noturna de São Paulo •
A Portaria 754, de 24 de novembro de 1954, publicada no Boletim
da Guarda Civil, a título experimental criava Divisões e Agrupamentos.
As subdivisões e divisões foram distribuídas pelos oito agrupamentos de
divisões:
As Divisões de Reserva e Escolar e a Banda de Música estavam
subordinadas à Diretoria.

65 Portaria 11 publicada no Boletim 47/23 da Guarda Civil em 4 de março de 1947.
66 Com três subdivisões: Policiamento, Trânsito e Radiopatrulha.
67 Entidade autárquica criada pelo Decreto 6330, de 2 de março de 1951.
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Com o pessoal oriundo da Guarda Noturna foi criado o Agrupamento
de Policiamento Noturno. O Agrupamento Noturno, criado pela Portaria
39, de 4 de março de 1955, tinha cinco Divisões (1 ª., 3ª., 4ª., Y. e 8ª.
Divisões de Policiamento Noturno, respectivamente com 144, 105, 116, 64
e 102 homens). O Comando da Guarda foi instalado na Avenida
Higienópolis Este Agrupamento foi extinto em 11 de maio de 1955.
Pelo Ato 25 da Secretaria de Segurança, de 20 de outubro de 1955,
as Divisões de Policiamento da Guarda Civil receberam o número
correspondente à Circunscrição Policial onde atuavam. A portaria 905,
de 7 de novembro de 1955, transformou a 2ª. Divisão Policial na 14ª.
Divisão Policial.
O Corpo Especial de Vigilantes Noturnos, com 2.000 homens,
criado em 30 de Agosto de 1956, foi posteriormente absorvido pelas
outras unidades de policiamento da Guarda Civil.
Em 1957 são desativadas a 9ª. e 1Oª. Divisões de Policiamento e
são criadas quatro Divisões de Policiamento (1 Y., 16ª., 17ª. e 18ª. DP),
uma Divisão de Divertimentos Públicos, a Divisão de Policiamento de
Sorocaba, a Divisão de Policiamento de Ribeirão Preto, a Divisão de
Trânsito de Santos, a Divisão de Rádio-Patrulha de Santos e a Subdivisão
de Policiamento de Presidente Prudente 68 .
A lei 4759, de 19 de junho de 1958, criava mais quatro
69
Agrupamentos de Divisões da Guarda Civi1 e fixava o efetivo em 9.122
homens, sendo 8 mil guardas, 700 guardas de classe distinta, 220
subinspetores, 150 inspetores, 38 inspetores-chefes de Divisões e 14
inspetores-chefes de Agrupamentos.

68 As Divisões de Trânsito e Radiopatrulha de Santos e a 2a, Divisão de
Divertimentos Públicos foram criadas em 1955, a título precário.
69 Efetivo do lº. Agrupamento: 51 inspetores e subinspetores e 874 guardas. Efetivo
do 2º. e do 3º. Agrupamento: 43 inspetores e subinspetores e 847 guardas (cada
um). Efetivo do 4º. Agrupamento: 62 inspetores e subinspetores e 1123 guardas.
Efetivo do 5º. Agrupamento: 63 inspetores e subinspetores e 862 guardas. Efetivo
do 6º. Agrupamento: 17 inspetores e subinspetores e 1038 guardas. Efetivo do 7º.
Agrupamento: 44 inspetores e subinspetores e 1046 guardas. Efetivo do 8º.
Agrupamento (Santos): 20 inspetores e subinspetores e 295 Guardas. Efetivo do 9º.
Agrupamento (Interior): 15 inspetores e subinspetores e 442 guardas. Efetivo do
1Oº. Agrupamento (Reserva e Guarnição): 27 inspetores e subinspetores e 776
guardas. Efetivo do 11 º. Agrupamento: 18 inspetores e 544 guardas.
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Foram criadas, também, a 4ª. Divisão de Trânsito, a 3ª. Divisão de
Rádio-Patrulha, a Divisão de Transporte e Manutenção e a Divisão de
Segurança e Fiscalização Fazendária. Em 1959 foi instalada a Divisão de
Pessoal Intérprete 70 •
Dois anos mais tarde, em 1961, são criadas seis outras Divisões de
Policiamento (23ª., 24ª., 2S3., 26ª., 27ª. e 29ª. DP), além da Divisão de
Guarnição.
Em 1962 foram criadas as Superintendências de Agrupamentos, em
número de quatro, que abrangiam doze Agrupamentos. Foi criado ainda o
posto de Inspetor-Chefe Superintendente.
O efetivo da Guarda em 1964 atinge 15 mil homens incluindo o
13º. Agrupamento de Divisões recém-criado. Em 1964 a Guarda Civil
apresentava a seguinte organização: um Comando da Guarda Civil, um
Serviço de Administração, uma Superintendência Geral de Policiamento,
um Serviço de Fundos, um Serviço de Saúde, uma Banda de Música, um
Serviço de Assistência Religiosa e Serviços Auxiliares.
A Superintendência de Policiamento Geral tinha quatro
Superintendências de Agrupamentos, sendo que cada uma tinha um
número variável de Agrupamentos de Divisões. Eram 47 Divisões, sendo
19 de policiamento, quatro de trânsito, seis de rádio-patrulha, três em
Santos, uma em Campinas, uma em Sorocaba, uma em Ribeirão Preto,
uma de reserva, uma de guarnição e oito de outras especialidades.
Existiam sete subdivisões, sediadas em Marília, Bauru, Presidente
Prudente, Jundiaí, Mogi das Cruzes, Piracicaba e São Carlos.
A Polícia Feminina foi incorporada à Guarda Civil em 27 de maio de
1968, formando a Superintendência de Policiamento Feminino, com 1O
inspetores, 70 subinspetores e 80 guardas femininas. Na mesma ocasião
foram transferidos à Guarda Civil os serviços de policiamento do trânsito
urbano, e à Força Pública os serviços de policiamento com rádio-patrulha.
Também, em 27 de maio de 1968, foi incorporada à Guarda Civil a
Divisão de Polícia Marítima e Aérea do Estado de São Paulo, formando a
Superintendência de Polícia Marítima e Aérea. Os 312 homens da Polícia
Marítima e Aérea foram incorporados nas seguintes graduações: 21
inspetores chefe de Divisão, 5 inspetores, 37 subinspetores e 249 guardas.

70 Também criada a título precário em 1955.
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Dez Agrupamentos estavam sediados na Capital, um em Santos, um
em Campinas, Sorocaba e Ribeirão Preto e o 13º. Agrupamento com as
Subdivisões de Policiamento de Marília, Presidente Prudente, Bauru,
Jundiaí, Mogi das Cruzes, Piracicaba, Guarulhos e São Carlos.
Diretamente subordinados ao Comando da Guarda Civil, em 1968,
estavam o Serviço de Assistência Religiosa, Serviço de Informações,
Serviço de Policiamento de Interdições, Setor de Relações Públicas,
Secretaria, Caixa Beneficente e a Assistência Técnica. Subordinados à
Assistência Técnica estavam os Serviços de Alimentação, de Seleção, de
Alistamento, de Conservação, de Conservação da Sede Central, Gráfico,
de Fundos e de Administração e a Divisão de Saúde. À Superintendência
Geral de Policiamento, dependente do Comando da Guarda Civil,
estavam subordinadas as Superintendências.
A Portaria 1048, de 11 de setembro de 1968, alterou a estrutura da
Guarda Civil. As Divisões de Policiamento foram reduzidas de 19 para
14. As Divisões e Subdivisões passaram a receber o nome do Distrito
Policial onde estava a sede da Divisão ou Subdivisão.
Os 18 Inspetores Chefes Superintendentes exerceram 45 Comandos
de Superintendência; e os 321 Inspetores Chefes de Agrupamento
exerceram 341 Chefias de Agrupamento.
Os três postos de Inspetores-Chefes Superintendentes-Gerais foram
criados em 1970. Em 8 de abril desse ano, a Guarda Civil e a Força
Pública, fusionadas, formaram a Polícia Militar. Com os efetivos dos
Agrupamentos de Divisões da Guarda Civil foram formados 13
Batalhões Policiais, numerados do 20º. ao 32º. As Superintendência de
Policiamento Feminino e a de Polícia Marítima e Aérea foram
incorporadas à Polícia Militar como 33º. e 34º. Batalhões Policiais,
respectivamente.

POLÍCIA MILITAR
Em 1831 nasceu a Guarda Municipal Permanente, que, em 1844,
foi transformada em Corpo Municipal Permanente. Em 1868 a
corporação policial foi reorganizada recebendo o nome de Corpo Policial
Permanente. Com a evolução, esse Corpo Policial Permanente,
novamente reorganizado, em 1891, formou-se a Força Militar de Polícia.
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Nos períodos de 1892 a 1896, de 1901 a 1905, e de 1940 a 1946, a
Corporação policial teve a designação de Força Policial, e, nos períodos
de 1905 a 1940 e de 1946 a 1970, de Força Publica. De 1896 a 1901
tinha o nome de Brigada Policial.
Em 1926 foi criada a Guarda Civil de São Paulo. Em 1970 a Força
Pública e a Guarda Civil foram fusionadas formando a Polícia Militar do
Estado de São Paulo.
A Polícia Militar manteve a estrutura e hierarquia da Força
Pública. Aos 19 Batalhões Policiais da Força Pública foram acrescidos os
15 Batalhões Policiais (numerados de 20 a 34), oriundos da Guarda Civil.
Os órgãos de Comando e de Apoio Logístico da Guarda Civil foram
fusionados com os correspondentes da Força Pública.
Dos 50 mil homens da Polícia Militar, 35 mil vieram da Força
Pública e 15 mil da Guarda Civil, conforme decreto-lei 217 de 8 de abril
de 1970.
O Comandante-Geral da Polícia Militar, pelo decreto 52484, de 7
de julho de 1970, estava autorizado pelo Governo do Estado a agrupar,
criar, transformar e extinguir unidades. A lei de 28 de agosto de 1970
transformou o Batalhão de Guardas em Centro de Formação e
Aperfeiçoamento de Praças. Em 27 de junho de 1970 a 3ª. Companhia
Independente de Araçatuba foi transformada no 1º. Grupamento de
Policiamento Independente. O 12º. e 13º. Agrupamentos de Divisões da
Guarda Civil ficaram sem efetivos, pois suas subunidades oriundas das
Divisões de Campinas, Ribeirão Preto, Sorocaba e das Subdivisões do
Interior foram incorporadas aos batalhões das respectivas áreas de
atuação. Também na área metropolitana as divisões e subdivisões foram
incorporadas aos batalhões das respectivas áreas de policiamento. Em 14
de junho de 1970, a 1ª Superintendência de Agrupamentos foi
desdobrada nos 20°. e 21 º. Batalhões Policiais; o 7°., 4º., 5º., 6º., 8º. e
11 º. Agrupamentos foram transformados, respectivamente, nos 22º., 23º ..
24º., 25º., 26º. e 32º. Batalhões Policiais. O 10º. Agrupamento foi
desdobrado no 30º. e 31 º. Batalhões Policiais.
A Divisão de Policiamento Especializada (Ex-Divisão de Reserva)
deu origem ao 29º. Batalhão Policial. A 1ª. Divisão de Manutenção e
Transporte Motorizado do 9º. Agrupamento foi o casco do 27º. Batalhão
Policial. A Divisão de Serviço Motorizado de Trânsito e a 2ª. Divisão de
Manutenção e Transporte Motorizado do 9º. Agrupamento foram o casco
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do 28º. Batalhão Policial. A 1ª. e 2ª. Divisões de Repartições Públicos
serviram de casco ao 31 º. Batalhão Policial e a 1ª. e 2ª. Divisões de
Divertimentos Públicos foram o "casco" do 30º. Batalhão Policial. A
Superintendência de Policiamento Feminino deu origem ao 33º. Batalhão
Policial, enquanto o 34º. Batalhão Policial foi formado pela
Superintendência de Polícia Marítima e Aérea. Foi criado o 35º. Batalhão
Policial na cidade de São Bernardo do Campo71 •
Em Iº. de junho de 1970, o Boletim Especial n.º. 1, a fim de adaptar
a Força Pública à divisão territorial determinada pela reforma
administrativa do Estado e visando coordenar as ações da Corporação,
divide a área do Município da Capital em seis áreas de policiamento, a
saber: zona Leste, zona Norte, zona Centro, zona Sul-1, zona Oeste e
zona Sul-2. Para essas zonas foram designados, respectivamente, o 2º.,
9º., 11 º., 12º., 16º. e 19º. Batalhões Policiais. A Guarda Civil tinha na
zona Norte as antigas 38ª. e 40ª. Divisões de Policiamento. Na zona
Leste atuavam as antigas 1Oª. e 31 ª. Divisões; na zona Centro estavam as
antigas 2ª., 5ª., 8ª. e 12ª. Divisões. Ao Oeste atuavam as antigas 7ª. e 34ª.
Divisões, e no Sul as antigas 16ª., 17ª. e 42ª. Divisões de Policiamento. A
Guarda Civil mantinha 5, 8, 5, 8 e 3 Subdivisões de Policiamento,
respectivamente nas zonas Centro, Sul, Norte, Leste e Oeste.
O Boletim Especial n.º. 1, de 1º. de março de 1971, reorganizou e
reagrupou os batalhões em cada zona de policiamento com a
redistribuição dos efetivos da Força Pública e da Guarda Civil. Os
Batalhões Policiais receberam o nome de Batalhões de Polícia Militar. A
Força Pública era organizada em uma estrutura "militar'' e "linear"; a
Guarda Civil não tinha uma estrutura linear definida. Foi estabelecida
uma correspondência genérica entre agrupamento e batalhão, e entre
divisão e companhia.
Na Capital houve uma total redistribuição dos batalhões. Em
relação a doze batalhões, foi atribuída, para cada um deles, uma área
definida de jurisdição. O 27º. Batalhão Policial recebeu o nome de
Batalhão de Transporte. Também em 1971 foram extintos o 20º., 26º. e
28º. Batalhões Policiais. O 23°., 24º., 25º, e 35º. Batalhões de Policiais
formaram o 26°., 20º., 28º., e 24º. Batalhões de Polícia Militar. O 1º., 2º.,

71

A 1ª. Companhia e a CCS estavam instaladas em São Bernardo do Campo e a 2ª.
Companhia tinha sua sede cm São Caetano do Sul.
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3º., 4º. 5º., 6º., 7º., 8º., 9º., 10º., 11º., 12º., 13º., 14º., 15º., 16º., 17º., 18º.,
21º., 22º., 24°., 30º. e 31º. Batalhões Policiais passaram a ser
denominados Batalhões de Polícia Militar. Foram criados o 23º. e 25º.
Batalhões de Polícia Militar.
No interior do estado, as Divisões da Guarda Civil constituíram
novas companhias dos batalhões da área. As subdivisões foram
incorporadas às companhias da área. Os efetivos das subunidades foram
adequados à necessidade do Batalhão.
Os novos Batalhões de Polícia Militar, na área da Capital, foram
assim distribuídos: I - na zona Norte 72: 9°. BPM e 23º. BPM; II - na zona
Sul 73 : 12°.BPM, 19°.BPM e 21°.BPM; III - na zona Centro 74 : 11°. BPM,
25°. BPM e 31 º. BPM; IV - na zona Oeste 75 : 16°. BPM e 22°. BPM; e V na zona Leste 76 : 2º. BPM e 30º.BPM.
Em Santos, a área de policiamento foi distribuída entre o 6°. e o
32º. Batalhões de Polícia Militar. Os grupamentos e corpos foram
transformados em batalhões, exceto o Corpo de Bombeiros.
O l º. e 2º. Grupamentos de Policiamento Independente, o Corpo de
Policiamento Rodoviário, o Corpo de Policiamento Florestal, o 1º. e 2º.
Grupamentos de Bombeiros e o Grupamento de Policiamento de Estradas
de Ferro, foram transformados no 36º., 37º., 38º., 39º. Batalhões de
Polícia Militar, 1º. e 2º. Batalhões de Bombeiros e 27º. Batalhão de
Polícia Militar. O 38º. e 39º. Batalhões Policiais receberam os nomes de
38º. Batalhão de Polícia Militar Florestal e 39º. Batalhão de Polícia
72 As áreas dos distritos policiais: 13°., 20°., 28°., 38°., 40° .. Caieiras, Francisco
Morato e Franco da Rocha estavam sob jurisdição do 9°. BPMM. As áreas dos
distritos policiais: 9°., 19°. e 39° estavam sob a jurisdição do 23°. BPMM.
73 As áreas dos distritos policiais: 15°., 16º., 36º. e 37° estavam sob a jurisdição do
12º. BPMM. As áreas dos distritos policiais: 11 º., 27°., 36º. e 43°. correspondiam à
área de atuação do I9°. BPMM. Na área de atuação do 21 º. BPMM estavam as
áreas dos distritos policiais: 17º., 26º, 29°. e 42°.
74 Os distritos policiais: 5º., 6°. e 8°. formavam a área do 11º. BPMM. O Iº. e 4°.
distritos policiais compunham a área do 25º. BPMM. A área do 31 º. BPMM
abrangia o 2°., 3º. e 12º. distritos policiais.
75 O 14°. e 34°. distritos policiais formavam a área do 16°. BPMM. Os 7°., 23°., e
33º. distritos policiais pertenciam à área do 22º. BPMM.
76 As áreas dos distritos policiais: 10°., 21°., 22°., 24º., 31º., 32º. e 41º.formavam a
área de atuação do 2°. BPMM. O 18°., 25º. e 30º. distritos policiais estavam dentro
da área de atuação do 30°. BPMM.
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Militar Rodoviário. Em 1974, o 34º. BPM foi instalado em Osasco, e a
3ª. Companhia do 8º. BPM foi transformada em 4ª. Companhia
Independente de Polícia Militar (em Piracicaba).
O decreto 7296, de 15 de dezembro de 1975, aprovou o
Regulamento Geral da Polícia Militar, e o decreto 7289 organizou a
corporação policial-militar.
A Delegacia de Polícia Militar deu origem ao 35º. Batalhão de
Polícia Militar. Os Batalhões de Polícia Militar de números 14 e 32 e o
Batalhão de Transporte foram extintos em 1975, e seus efetivos foram
incluídos, respectivamente, no 1º. Batalhão de Polícia de Guarda, no 6º.
Batalhão de Polícia Militar do Interior, e no Centro de Manutenção e
Suprimento de Material Bélico. Os Batalhões de Polícia Militar números
19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 9, 10, 11, 12, 31, 34 e 16 passaram a ser os
1º., 2º., 3º., 4º., 5º., 6º., 7º., 8º., 9º., 10º., 11º., 12º., 13º., 14º., e 16º.
Batalhões de Polícia Militar Metropolitanos. A 1ª. e 2ª. Companhias
Independentes de Polícia Militar passaram a ser o 17º. e o 15º. Batalhões
de Polícia Militar Metropolitanos.
Os Batalhões de Polícia Militar números 27, 36, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 37,
13, 17 e 18 passaram a ser o 1º., 2º., 3º., 4º., 5º., 6º., 7º., 8º., 9º., 13º., 17º.
e 18º. Batalhões de Polícia Militar do Interior. A 4ª., sa., 6ª. e 7ª.
Companhias Independentes de Polícia Militar deram origem ao 10º., 11º.,
12º. e 14º. Batalhões de Polícia Militar do Interior 77 . Foram criados o
15º., 16º. e 19º. Batalhões de Polícia Militar do Interior7 8 .
O 1º., 29º. e 35º. Batalhões de Polícia Militar passaram a ser o 1º.,
2º. e 3º. Batalhões de Polícia de Choque. O 20º., 26º. e 28º. Batalhões de
Polícia Militar foram transformados no 1º., 2º. e 3º. Batalhões de Polícia
de Trânsito. O 15º., 33º. (Feminino), 38º.(Rodoviário) e 39º.(Recursos
Naturais) Batalhões de Polícia Militar, passaram a ser o 1º. Batalhão de
Polícia de Guarda, o 1º. Batalhão de Policiamento Feminino, o 1º.
Batalhão de Polícia Militar Rodoviário e 1º. Batalhão de Policiamento
Florestal e de Mananciais. A 8ª e 9ª Companhias Independentes de

77 O 10º., 11º., 12º., 15º., 16º .. e 19º. BPMI, pelo Boletim 4 de 8 de janeiro de 1976,
foram autorizados a serem instalados em Piracicaba, Jundiaí, Botucatu, Franca,
Fernandópolis e Americana.
78 Desdobramento do 3º., 17º. e 8°. BPMI.
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Polícia Militar foram transformadas, respectivamente, na 2ª. e 1ª.
Companhias Independentes de Polícia de Guarda 79 •
A Polícia Militar passou a contar com o Comandante-Geral da
Polícia Militar e três grandes Comandos: o Comando de Policiamento da
Capital, o de Policiamento do Interior e o do Corpo de Bombeiros. O
primeiro e o último Comandos exercendo jurisdição sobre todo o Estado
de São Paulo; o Comando de Policiamento da Capital sobre a área
metropolitana de São Paulo, ficando o restante do Estado sob a jurisdição
do Comando de Policiamento do Interior. Com a organização da Polícia
Militar paulista esta passou a contar com as seguintes unidades:
3 Batalhões de Polícia de Choque ( lº., 2º. e 3º. BPCh)
3 Batalhões de Polícia de Trânsito ( 1º., 2º. e 3º. BPTran)
17 Batalhões de Polícia Militar Metropolitanos (do 1º. ao 17º.
BPMM)
19 Batalhões de Polícia Militar do Interior (do 1º. ao 19º. BPMI)
1 Batalhão de Polícia Militar Rodoviária ( 1º. BPRv)
1 Batalhão de Polícia Florestal e de Mananciais ( 1º. BPFM)
1 Batalhão de Polícia de Guarda ( 1º. BPGd)
1 Batalhão de Policiamento Feminino ( 1º. BPFem)
1 Regimento de Polícia Montada (R.Pol.Mont. "9 de Julho")
1 Corpo Musical (CMus)
1 Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM)
2 Companhias Independentes de Polícia de Guarda ( 1ª. e 2ª.
CIPGd)
11 Grupamentos de Incêndio (do lº. ao 11º. GI)
3 Grupamento de Busca e Salvamento ( 1o, 2º. e 3º. GBS)
1 Presídio da Polícia Militar "Romão Gomes"
O Corpo de Bombeiros organizado com 11 Grupamentos de
Incêndio (cinco na Capital) e dois Grupamentos de Busca e Salvamento.
Em 1976, pelo decreto 8694, de 30 de setembro, foram criados o 2º.
Batalhão de Polícia Rodoviária e o 2º. Batalhão de Polícia Florestal e de
Mananciais.
O decreto 11214, de 9 de março de 1978, fixou o quadro de oficiais
em: 33 coronéis combatentes e 2 não combatentes; l 06 tenentes-coronéis
79 A 8ª. CIPM tinha 7 oficiais, 262 sargentos, 274 cabos e 209 soldados; total: 852
homens. A 9ª. CIPM tinha: 1O oficiais, 185 sargentos, 76 cabos e 317 soldados;
total: 488 homens.
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combatentes e 8 não combatentes; 186 majores combatentes e 24 não
combatentes; 520 capitães combatentes e 61 não combatentes; 677
primeiros-tenentes combatentes e 142 não combatentes; e 733 segundostenentes combatentes e 141 não combatentes. Foram, também, fixados:
200 aspirantes, 600 alunos-oficiais e 54.581 praças. O decreto 11241, de
9 de março de 1978, mudou o nome da Academia de Polícia Militar para
Academia de Polícia Militar do Barro Branco.
Pelo Decreto 13167, de 23 de janeiro de 1979, foram criados o 4º.
Batalhão de Polícia de Trânsito, o 18º. e 19º. Batalhões de Polícia Militar
Metropolitanos, o 21 º., 22º., 23º., 24º. e 25º. Batalhões de Polícia Militar
do Interior, o 3º. Batalhão de Polícia Militar Rodoviário e o Batalhão de
Polícia de Guarda Especial. Transformava a Companhia Independente de
Polícia Militar no 20º. Batalhão de Polícia Militar do Interior. O efetivo
da Polícia Militar de 1981 foi fixado em 2.500 oficiais e 57 .193 praças.
Em 1981 foi criado o Grupamento de RádioPatrulhamento-Aéreo.
O decreto 24572, de 27 de dezembro de 1985, criou as seguintes
unidades: o 20º. e 21 º. Batalhões de Polícia Militar Metropolitanos, os
26º., 27º., 28º., 29º., 30º., 31 º., 32º., 33º. e 34º. Batalhões de Polícia
Militar do Interior. Pelo decreto 27388, de 23 de setembro de 1987,
foram criados: o 3º. Batalhão de Policiamento Florestal e de Mananciais,
o 1º. e 2º. Batalhões de Policiamento Feminino do Interior, o 2º. Batalhão
de Policiamento Feminino Metropolitano e a 3ª. Companhia
Independente de Polícia de Guarda. Efetivo da Polícia Militar em 1987:
3.227 oficiais e 66.523 praças.
O decreto 27388, de 23 de setembro de 1987, dispunha sobre a
organização da Polícia Militar prevendo Órgãos de Direção, Órgãos de
Apoio e Órgãos de Execução.
O Comando Geral da Polícia Militar era composto dos seguintes
órgãos de direção: Comandante-Geral; Subcomandante da Polícia Militar;
Estado-Maior Pessoal; Estado-Maior Especial; Estado-Maior da Polícia
Militar; Diretoria de Apoio Logístico; Diretoria de Ensino e Instrução;
Diretoria de Finanças; Diretoria de Pessoal; e Diretoria de Saúde.
Eram órgãos da Diretoria de Apoio Logístico, os seguintes Centros
de Suprimento e Manutenção de Material de Intendência; Bélico; de
Obras; de Subsistência; e de Telecomunicações.
Eram órgãos de apoio da Diretoria de Ensino e Instrução, os
seguintes: Centro de Aperfeiçoamento e Estudos Superiores; Academia
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de Polícia Militar do Barro Branco; Escola de Educação Física; Centro
de Formação e Aperfeiçoamento de Praças; Centro de Instrução da
Polícia Militar; e Centro de Formação de Soldados.
A Diretoria de Pessoal contava com os seguintes órgãos de apoio:
Centro de Assistência Social, Religiosa e Jurídica; Centro de Despesas de
Pessoal; Centro de Seleção e Estudos de Pessoal;
A Diretoria de Saúde tinha os seguintes Centros como órgãos de
apoio: Farmacêutico; Médico; Odontológico; Médico-Veterinário; e
Centro de Suprimento e Manutenção de Material de Saúde.
Os seguintes orgaos eram subordinados diretamente ao
Subcomandante da Polícia Militar: Ajudância Geral; Centro de
Processamento de Dados; Contingente de Apoio ao Quartel do QuartelGeneral; e Corpo Musical.
Ao Comando de Policiamento Metropolitano estavam subordinados
21 Batalhões distribuídos por oito Comandos de Policiamento de Área.
Foram também subordinados ao Comando de Policiamento
Metropolitano os seguintes Comandos: de Trânsito, com quatro
Batalhões; de Policiamento Feminino, com dois Batalhões; e as seguintes
unidades: um Batalhão de Polícia de Guarda; três Companhias
Independentes de Polícia de Guarda.
Ao Comando de Policiamento do Interior, com sede em São Paulo,
tinha 35 Batalhões, distribuídos por oito Comandos de Policiamento de
Área: de São José dos Campos; de Campinas; de Ribeirão Preto; de
Marília; de Araçatuba; Santos; Registro; de Sorocaba; de São José do Rio
Preto; de Bauru; e de Presidente Prudente.
Eram subordinados ao Comando do Interior os Comandos de
Policiamento Rodoviário e de Policiamento Florestal e de Mananciais,
cada um deles com três Batalhões, e o Comando de Policiamento
Feminino do Interior com dois Batalhões.
Pertenciam ao Comando do Corpo de Bombeiros: onze
Grupamentos de Incêndio; três Grupamentos de Busca e Salvamento; um
Centro de Instrução de Bombeiros; um Centro de Suprimento e
Manutenção de Material Operacional de Bombeiro
Eram subordinados ao Subcomandante da Polícia Militar as
seguintes unidades: Comando de Policiamento de Choque; Regimento de
Polícia Montada; Batalhão de Polícia de Guarda Especial; Grupamento
de Rádiopatrulhamento-Aéreo.
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Efetivo da Polícia Militar em 1985: 42 coronéis, 51 tenentescoronéis, 258 majores, 684 capitães, 2.092 tenentes, 567 subtenentes,
2.238 primeiros sargentos, 8.069 segundos e terceiros-sargentos, 8.542
cabos e 44.080 soldados. Total: 66.523 homens, sendo 3.227 oficiais e
63.296 praças.
A lei 6451, de 12 de maio de 1989, ampliou o efetivo da Polícia
Militar para 87.648 homens e mais 350 aspirantes e até 1.200 alunosoficiais. Foram criados cinco Batalhões de Polícia Militar Metropolitanos
(do 22º. ao 26º. BPMM), sete Batalhões de Polícia Militar do Interior (do
35º. ao 41 º. BPMI), seis Grupamentos de Incêndio (do 12º. GI ao 16º.
GI), a 1ª. Companhia Independente de Polícia de Guarda, Batalhão de
Polícia de Operações Especiais, Batalhão de Polícia de Guarda dos
Palácios e o 4º. Batalhão de Policiamento Florestal e dos Mananciais, e
extintos os Batalhões de Polícia Feminina de Bauru e de Campinas. Em
17 de setembro de 1990, o 25º. Batalhão de Polícia Militar Metropolitano
foi transferido de Taboão da Serra para Itapecerica da Serra, e criados o
3º., 4º. e 5º. Batalhões de Policiamento Feminino 80 . Em 1991, no dia 15
de março, foi criado o 42º. BPMI. O 3º. Batalhão Feminino estava
sediado nessa época em Campinas. Em 30 de dezembro de 1991 foi
criado o cargo de Comandante-Geral pela Lei-Complementar 673.
A Polícia Militar, em 1991, apresentava a seguinte organização:
Comando de Policiamento de Choque, com três Batalhões de
Polícia de Choque (1 º., 2º., 3º. BPCHq e o Regimento de Polícia
Montada);
Comando de Policiamento de Trânsito, com quatro Batalhões de
Polícia de Trânsito (1 º., 2º., 3º. e 4º. BPTran);
Comando de Policiamento Feminino, com cinco Batalhões de
Policiamento Feminino ( 1º., 2º., 3º., 4º. e 5º. BPFem);
Comando de Policiamento Rodoviário, com três Batalhões de
Polícia Militar Rodoviários (1 º., 2º. e 3º. BPRv);
Comando de Policiamento Florestal e de Mananciais, com quatro
Batalhões de Polícia Florestal e de Mananciais (1 º, 2º., 3º. e 4º. BPFM);
Comando do Corpo de Bombeiros, com dezesseis Grupamentos de
Incêndio ( 1º. ao 16º. GI) e três Grupamentos de Busca e Salvamento ( 1º.,

80 Decreto 32332 de 17 de setembro de 1990.
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2º. e 3º. GBS). estando sediados em São Paulo os 1º., 2º., 3º., 4º. e 12º.
GI e lº. e 2º. GBS;
Comando de Policiamento Metropolitano, com oito Comandos de
área, com sedes em São Paulo (CPAM.l, CPAM.2, CPAM.3, CPAM.4 e
CPAM.5), Santo André (CPAM.6), Guarulhos (CPAM.7) e Osasco
(CPAM.8), compreendendo 26 Batalhões de Polícia Militar
Metropolitanos (1 º. ao 26º. BPMM);
Comando de Policiamento do Interior, com doze Comandos de área
com sedes em São José dos Campos (CPAI.l), Campinas (CPAI.2),
Ribeirão Preto (CPAI.3), Marília (CPAI.4), Araçatuba (CPAI.5), Santos
(CPAI.6), Sorocaba (CPAI.7), São José do Rio Preto (CPAI.8), Bauru
(CPAI.9), Presidente Prudente (CPAI.10), Jundiaí (CPAI.11) e Limeira
(CPAI.12), compreendendo 42 Batalhões de Polícia Militar do Interior
(1º. ao 42º. BPMI);
Comando do Corpo de Bombeiros, com cinco Grupamentos de
Incêndio na Capital, dois na área metropolitana e nove no Interior do
Estado, dois Grupamentos de Busca e Salvamento na Capital e um em
Guarujá.
Comando do Policiamento Florestal e de Mananciais, com quatro
Batalhões de Polícia Florestal e de Manancias (}º., 2º., 3º. e 4º. BPFM);
Polícia de Guarda, unidades sediadas em São Paulo, 1º. Batalhão de
Polícia de Guarda, Batalhão de Polícia de Guarda Especial, Batalhão de
Polícia de Guarda dos Palácios e três Companhias Independentes de
Polícia de Guarda (1 ª., 2ª. e 3ª. CIPGd); Grupamento de Rádio
Patrulhamento Aéreo. O Grupamento tem sua sede na cidade de São
Paulo;
Comando Geral com um Comandante-Geral, um Subcomandante
da Polícia Militar, um Chefe de Estado-Maior da Polícia Militar e um
Gabinete do Comando-Geral, um Estado-Maior Especial e um Estado
Maior da Polícia Militar;
Apoio Logístico, com as seguintes Diretorias de: Apoio Logístico,
Ensino e Instrução, Finanças, Saúde, Material Bélico, Pessoal, Sistemas e
Assuntos Municipais e Comunitários. O Corpo Musical e a Ajudância
Geral estão subordinados ao Subcomandante.
A Diretoria de Apoio Logístico tem um Centro Farmacêutico e três
Centros de Suprimento e Manutenção de Material(Intendência, Obras e
Subsistência).
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Na Diretoria de Ensino e Instrução há o Centro de Aperfeiçoamento
e Estudos Superiores, a Academia de Polícia Militar do Barro Branco, o
Centro de Especialização de Oficiais e Praças, a Escola de Educação
Física, o Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, o Centro de
Formação de Soldados e o Centro de Instrução da Polícia Militar.
A Diretoria de Material Bélico tem três Centros de Suprimento e
Manutenção (de Armamentos e Munições, de Material de
Motomecanização e de Material de Telecomunicações).
A Diretoria de Pessoal, além do Presídio da Polícia Militar "Romão
Gomes", tem três Centros(de Despesa de Pessoal, de Assistência, Social
e Jurídica e de Seleção, Alistamento e Estudos de Pessoal). Em 8 de maio
de 1996, os três Centros tiveram suas vagas remanejadas e constituem
81
Departamentos da Diretoria de Pessoal •
Os Centros Médico, Odontológico e Veterinário pertencem à
Diretoria de Saúde. O Centro de Processamento de Dados pertence à
Diretoria de Sistemas 82 . O Centro Médico-Veterinário, foi transformado
em Serviço Veterinário, também, em 8 de maio de 1996 e com o nome de
Assistência Médico-Veterinário e o Centro Farmacêutico ficaram
subordinados à Diretoria de Saúde 83 . decreto 39788, de 27 de dezembro
de 1994, fixava o efetivo da Polícia Militar em 87.601 homens, sendo
4.345 oficiais.
O Boletim Geral 234 de 1994 da Milícia paulista publica a
organização da Polícia Militar, considerando o que dispõe o decreto
29911 de 1989, com modificações posteriores (Lei 8896, de 31 de
setembro de 1994, e decretos decorrentes dessa Lei). Os órgãos abaixo
discriminados ficam sem efetivos e suas atribuições são redistribuídas
por outras unidades:
a) Núcleo de Estudos Avançados (NEA); b) Centro de
Especialização de Oficiais e Praças (CEOP); c) Centro de Instrução da
Polícia Militar (CIPM); d) Centro de Despesa de Pessoal (CPD),
absorvido pela Diretoria de Pessoal como Departamento; e) Centro de
Assistência Social, Religiosa e Jurídica (CASRJ); absorvido pela
Diretoria de Pessoal como Departamento. f) Centro de Seleção,
81 Boletim Geral 88, de 8 de maio de l 996.
82 Foi transformado em Departamento em 8 de maio de 1996 e em Centro a partir de
12 de dezembro do mesmo ano.
83 Boletim Geral 245 de 12 de dezembro de 1996.
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Alistamento e Estudos de Pessoal (CSAEP); absorvido pela Diretoria de
Pessoal como Departamento. g) Grupamento Especial de Operações
Policiais (GEOP). h) Centro de Comunicação Social (C Co Soe);
absorvida pela Diretoria de Assuntos Municipais e Comunitários. i) 13,
2ª. e 3ª. Companhias Independentes de Polícia de Guarda; atribuições
absorvidas pelas Assessorias Policiais Militares (APM 84 ) a órgão
público. A l ª. CIPGd forma a Assessoria Policial Militar da Secretaria de
Justiça; a 2ª. CIPGd forma a Assessoria Policial Militar da Secretaria de
Segurança Pública; a 3ª. COPGd formará as Assessorias da Secretaria da
Fazenda, da Assembléia Legislativa, da Câmara Municipal de São Paulo
e Tribunal de Contas do Estado; Batalhão de Polícia de Guarda Especial
(BPGE), atribuições absorvidas pela Corregedoria da Polícia Militar.
Batalhão de Guarda dos Palácios do Governo, atribuições absorvidas pela
Casa Militar; 12º. Grupamento de Incêndio, em processo de mudança de
sede (transferido para Bauru).
Em 1999 foram extintos o Comando de Policiamento do Interior e o
Comando de Policiamento Feminino, e foram criados o Comando de
Policiamento da Capital 85 , 7 Comandos de Policiamento do Interior86 _ 2
Comandos de Policiamento de Área Metropolitana, Comando de
Bombeiros da Capital 87 , 7 Batalhões de Polícia Militar Metropolitanos e 4
Batalhões de Polícia Militar do Interior. Os Grupamentos de Incêndio de
números 2 a 26 foram denominados Grupamentos de Bombeiros corn a
mesma numeração. O 1º.GI, 1°.GBS, 2°.GBS e 3°.GBS foram
transformados nos CBC, 1º. GB, 18°. GB e 17°. GB.
As seguintes unidades têm designações próprias:
1º. Batalhão de Polícia de Choque "Tobias de Aguiar";
84 APM da Assembléia Legislativa, APM do Tribunal de Justiça, APM dos Tribunais de
Alçada Civil, APM do Tribunal de Alçada Criminal, APM do Tribunal de Justiça
Militar, APM do Tribunal de Contas do Estado, APM da Procuradoria Geral da
Justiça, APM da Procuradoria Geral do Estado, APM da Prefeitura Municipal de São
Paulo, APM da Câmara Municipal de São Paulo e APM das Secretarias de Estado.
85 Desdobrado do Comando de Policiamento Metropolitano, ficou com as CPAM-1,
CPAM-2, CPAM-3, CPAM-5, CPAM-9 e CPA-10. O Comando de Policiamento
Metropolitano foi composto com as CPAM-6, CPAM-7 e CPAM-8.
86 SÃO o CPI-1 (S . .José dos Campos), CPI-2 (Campinas), CPI-3 (Ribeirão Preto),
CPAI-4 (Bauru), CPAI-5 (São José do Rio Preto), CPAI-6 (Santos) e CP[-7
(Sorocaba)
87 Antigo 1º. Grupamento de Incêndio.
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3°. Batalhão de Polícia de Choque 'Humaitá"
l º. Batalhão de Polícia Militar Metropolitano "Marechal Humberto
de Castelo Branco";
2º. Batalhão de Polícia Militar Metropolitano "Coronel Herculano
de Carvalho e Silva";
5°. Batalhão de Polícia Militar do Interior "General Júlio
Marcondes Sal gado";
6º. Batalhão de Polícia Militar do Interior "Tenente-Coronel PM
Pedro Arbues";
7°. Batalhão do Polícia Militar do Interior "Cel Pedro Dias de
Campos
14º. Batalhão de Polícia Militar do Interior "Cap. Alberto Mendes
Júnior";
15°. Batalhão de Polícia Militar do Interior "Cel Antonio Baptista
da Luz"
20º. Batalhão de Polícia Militar do Interior "Cel PM Edgard de
Pereira Armond";
37°. Batalhão de Polícia Militar do Interior "Cel Sergio Mônaco
39º .Batalhão de Polícia Militar do Interior" João Ramalho".
2º. Batalhão de Polícia Rodoviária "Tenente Coronel PM Levy
Lenotti";
Centro de Formação de Soldado "Cel PM Eduardo Assumpção";
Centro de Ensino e Instrução de Bombeiros "Cel PM Paulo
Marques Pereira";
Regimento de Polícia Montada "9 de Julho";
Presídio de Polícia Militar "Romão Gomes";
Academia de Polícia Militar do Barro Branco.
Grupamento de Radiopatrulhamento Aéreo "João Negrão"
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V. LEGISLAÇÃO

a. DECRETO ESTADUAL Nº 45.548, DE 26 DE DEZEMBRO DE
2000
Regulamenta a Lei nº 10.328, de 15 de junho de 1999, que instituiu
o Fundo de Incentivo à Segurança Pública - FISP e dá providências
correlatas

MÁRIO COVAS, Governador do Estado de São Paulo, no uso de
suas atribuições legais,
Decreta:
Artigo lº - O Fundo de Incentivo à Segurança Pública - FISP,
criado pela Lei nº 10.328, de 15 de junho de 1999, vinculado ao Gabinete
do Secretário da Segurança Pública, passa a reger-se por este
Regulamento.
Artigo 2º - O Fundo de Incentivo à Segurança Pública - FISP
poderá ter identificação feita apenas pela sigla FISP.
Artigo 3º - Constitui finalidade do FISP assegurar meios para a
expansão e aperfeiçoamento das ações e programas de modernização e
aprimoramento na área da Segurança Pública, utilizando recursos que
serão empregados nas atividades descritas nos incisos Ia VII do artigo 2º
da Lei nº 10.328, de 15 de junho de 1999.
Artigo 4º - Os valores provenientes das receitas do FISP,
discriminadas no artigo 3º da Lei nº 10.328, de 15 de junho de 1999,
serão recolhidos por meio de guia própria, para o Fundo de Incentivo à
Segurança Pública - FISP, na Conta Corrente nº O12100021-1, da
Agência nº 0847, da Nossa Caixa - Nosso Banco S.A ..
Artigo 5º - A execução dos serviços administrativos e operacionais
do FISP fica a cargo de servidores públicos, postos à sua disposição por
Resolução do Secretário, sem prejuízo de seus respectivos vencimentos e
vantagens.
Parágrafo único - É vedado imputar, por conta dos recursos do
FISP, vantagem pecuniária de qualquer espécie aos servidores públicos
de que trata este artigo.
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Artigo 6º - O FISP contará com Conselho Deliberativo, que será
integrado por um representante de cada Unidade Orçamentária da Pasta,
a saber:
I - Gabinete do Secretário - GS;
II - Delegacia Geral de Polícia - DGP;
III - Comando Geral da Polícia Militar - CGPM;
IV - Corpo de Bombeiros - CB;
V - Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN;
VI - Superintendência da Polícia Técnico-Científica - SPTC.
§ 1º - A Presidência do Conselho Deliberativo caberá ao
representante da Unidade Orçamentária da Administração Superior da
Secretaria da Segurança Pública.
§ 2º - A designação dos membros do Conselho Deliberativo, bem
como dos respectivos suplentes, serão efetivadas mediante Resolução
Secretarial, para um período de 2 (dois) anos, permitida a recondução por
apenas uma vez.
§ 3º - As funções de membro do Conselho Deliberativo não serão
remuneradas, a qualquer título, sendo, porém, consideradas como serviço
público relevante.
§ 4º - Os suplentes substituirão os respectivos titulares em seus
impedimentos e, em caso de vacância, assumirão a função pelo restante
do mandato.
Artigo 7º - O Conselho Deliberativo estabelecerá por Deliberação
seu regimento interno, veiculando normas operacionais, o qual será
homologado por Resolução do Titular da Pasta da Segurança Pública.
Artigo 8º - Compete ao Conselho Deliberativo do FISP:
I - organizar os serviços administrativos;
II - aprovar os programas e projetos a serem financiados pelo FISP
que forem encaminhados pelo Secretário da Segurança Pública, após a
avaliação feita pela Coordenadoria de Análise e Planejamento;
III - determinar a aplicação dos recursos, consoante diretrizes
fixadas pelo Secretário da Segurança Pública;
IV - submeter, anualmente, por meio de seu Presidente, relatório
das atividades desenvolvidas no período, instruído com prestação de
contas, ao Secretário da Segurança Pública;
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V - encaminhar anualmente ao Tribunal de Contas do Estado, a
demonstração da receita e da despesa do exercício anterior, acompanhada
dos respectivos comprovantes.
Artigo 9º - As despesas decorrentes da lei que institui o FISP
correrão à conta de dotação própria no orçamento vigente e
suplementadas se necessário.
Artigo 1O - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Palácio dos Bandeirantes, 26 de dezembro de 2000
MÁRIO COVAS
Marco Vinicio 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 26 de dezembro de 2000.
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b. LEI ESTADUAL Nº 10.851, DE 10 DE JULHO DE 2001

Dispõe sobre a desvinculação do Estado de São Paulo do Programa de
Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP e dá olltras providências

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a
seguinte lei:
Artigo 1º - O Estado de São Paulo, por sua Administração
centralizada e descentralizada, deixa de contribuir para o Programa de
Formação do Patrimônio do Servidor Público a que se refere a Lei
Complementar federal nº 8, de 3 de dezembro de 1970.
Artigo 2º - Fica assegurado aos servidores o levantamento dos
valores depositados no Programa Federal de Formação do Patrimônio do
Servidor Público - PASEP, na forma da legislação federal.
Artigo 3º - O Poder Executivo fica autorizado a abrir créditos
suplementares, até o limite do total dos saldos das dotações
correspondentes aos recursos destinados à contribuição de que trata o
artigo anterior, na seguinte conformidade:
I - 50% (cinqüenta por cento) para o custeio do Sistema de
Previdência do Servidor Público Estadual, na forma como dispuser a lei;
e
II - 50% (cinqüenta por cento) para o Fundo de Incentivo à
Segurança Pública - FISP, instituído pela Lei nº 10.328, 15 de junho de
1999.
§ 1º - A apuração do limite de que trata este artigo observará o
comportamento da receita, base de cálculo das quotas de contribuição
dos entes e entidades da Administração estadual fixadas no artigo 2º,
inciso II, alínea "a", e no artigo 3º, da Lei Complementar federal nº 8, de
3 de dezembro de 1970, e suas alterações.
§ 2º - É assegurado o pagamento de um salário mínimo anual aos
servidores que percebam até dois salários mínimos de remuneração
mensal, correndo as despesas por dotações próprias do Orçamento do
Estado, suplementadas com redução do limite de que trata este artigo.
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§ 3º - 10% (dez por cento) dos recursos previstos no inciso II deste
artigo serão aplicados obrigatoriamente em programas de segurança
escolar.
Artigo 4º - O Poder Executivo regulamentará a presente lei, no que
couber, no prazo de 30 (trinta) dias.
Artigo 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogada a Lei nº l 0.412, de 8 de novembro de 197 l.

Disposição Transitória
Artigo único - Enquanto não for editada a lei a que se refere o
inciso I do artigo 3º, os respectivos valores serão escriturados,
proporcionalmente, em contas contábeis, vinculadas ao Instituto de
Previdência do Estado de São Paulo - IPESP e à Caixa Beneficente da
Polícia Militar do Estado de São Paulo.
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e. PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROVIMENTO Nº 758/2001

Regulamenta a fase preliminar do procedimento dos Juizados
Especiais Criminais

O CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA, no uso de
suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o decidido no Processo CG-851 /00;
CONSIDERANDO os princípios orientadores do procedimento do
Juizado Especial Criminal, que são a oralidade, a simplicidade, a
informalidade, a economia processual e a celeridade,

RESOLVE
Artigo 1º - para os fins previstos no art. 69, da Lei nº 9.099/95,
entende-se por autoridade policial, apta a tomar conhecimento da
ocorrência, lavrando o termo circunstanciado, encaminhando-o,
imediatamente, ao Poder Judiciário, o agente do Poder Público investido
legalmente para intervir na vida da pessoa natural, atuando no
policiamento ostensivo ou investigatório.
Artigo 2º - O Juiz de Direito, responsável pelas atividades do
Juizado, é autoridade a tomar conhecimento dos termos circunstanciados
elaborados
pelos
policiais
militares,
desde
que
assinados
concomitantemente por Oficial da Polícia Militar.
Artigo 3º - Havendo necessidade da realização de exame pericial
urgente, o policial militar deverá encaminhar o autor do fato ou a vítima
ao órgão competente da Polícia Técnico-Científica, que o providenciará,
remetendo o resultado ao distribuidor do foro do local da infração.
Artigo 4º - O encaminhamento dos termos circunstanciados
respeitará a disciplina elaborada pelo juízo responsável pelas atividades
do Juizado Especial Criminal da área onde ocorreu a infração penal.
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Artigo 5º - Este provimento entrará em vigor na data da sua
publicação.

São Paulo, 23 de agosto de 2001.
(aa) MÁRIO MARTINS BONILHA, Presidente do Tribunal de Justiça,
ÁLVARO LAZZARINI, Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, e LUÍS
DE MACEDO, Corregedor Geral da Justiça.
(Diário Oficial volume 71 - número 168 - São Paulo, quarta-feira, 12 de setembro de
2001)
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d. SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA
PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
5ª SEÇÃO DO ESTADO-MAIOR DA POLÍCIA MILITAR DO
ESTADO DE SÃO PAULO
DIRETRIZ Nº PM5-003/51/0l, DE 26 DE JULHO DE 2001

1. REFERÊNCIAS
a. Decreto Federal nº 70.274 de 09 de março de 1972 - Normas do
Cerimonial Público e a Ordem Geral de Precedência (publicado em
anexo ao Boletim Geral nº 55172, de 23Mar72);
b. Decreto Estadual nº 11.074, de 05 de janeiro de 1978 - Normas do
Cerimonial Público do Estado de São Paulo (anexo ao Boletim Geral
nº 31178, de l 6Fev78);
c. 1-21-PM - Instrução Policial Militar - Continências, Honras, Sinais de
Respeito e Cerimonial Militar na Polícia Militar do Estado de São Paulo,
publicada em anexo ao Boletim Geral nº 164/98; e
d. Regulamento de Continências, Honras, Sinais de Respeito e
Cerimonial Militar (RCont), aprovado pelo Decreto nº 2.243, de 03
de junho de 1997 (publicado em anexo ao Boletim Geral nº 164/98).

2. FINALIDADE
Regular a aplicação das Normas do Cerimonial Público Federal e
Estadual no âmbito da Corporação, quando da realização de solenidades.
3. SITUAÇÃO
a. observa-se na Corporação o desconhecimento sobre o tema,
identificado, na prática, quando da realização de solenidades, eventos
e ou cerimônias que não observam leis, regulamentos e
normatizações pertinentes;
b. o descumprimento das normas de cerimonial acarreta sérios prejuízos
à imagem da Organização Policial Militar; e
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c. verifica-se, da mesma forma, prejuízo no relacionamento
interpessoal, entre as autoridades, pela não observância de tais
normas, com conseqüente desgaste pessoal e institucional.

4. OBJETIVOS
a. fornecer elementos para o planejamento e desenvolvimento de
solenidades no âmbito das OPM; e
b. orientar a padronização de procedimentos quanto à ordem de
precedência das autoridades policiais-militares.

5. MISSÃO
Fornecer elementos doutrinários e práticos para o planejamento e
desenvolvimento de solenidades, cerimônias e eventos no âmbito da
Corporação.

6.EXECUÇÃO
a. Cerimonial Militar (R Cont)
1) o Cerimonial Militar tem por objetivo dar maior solenidade
possível a determinados atos na vida militar ou nacional, cuja alta
significação convém ser ressaltada; e
2) as cerimônias militares contribuem para desenvolver, entre
superiores e subordinados, o espirito de corpo, a camaradagem e a
confiança.
b. Ordem de Precedência (RCont}
1) a precedência atribuída a uma autoridade em razão de seu cargo
ou função é normalmente traduzida por seu posicionamento
destacado em solenidades, cerimônias, reuniões e outros eventos;
2) as cerimônias realizadas em Organizações Policiais Militares são
presididas pela autoridade indicada em conformidade com a ordem
legal de precedência na Corporação ou pela autoridade - da cadeia
de comando - de maior grau hierárquico presente; e
3) a cerimônia será dirigida pelo Comandante, Chefe, Diretor da
Organização Policial Militar e desenvolver-se-á de acordo com a
programação estabelecida com a devida antecedência.
c. Ordem Geral de Precedência na Corporação (Anexo "A")
1) Comandante Geral (Art. 11 § 1º da Lei 616/74 e Art. 22 do
Decreto Lei 13.654/43);
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2) Scmt/PM (Art. 8º do Decreto 7290/75 - R-1 -PM);
3) demais Coronéis:
a) prevalece a precedência de acordo com as normas constantes
no artigo 8º do Decreto nº 7290/75 (R-1-PM), no § 3º do
artigo 2º e no artigo 24, ambos do Decreto Nº 44.447/99; e
b) entre esses que tem precedência funcional em decorrência de
norma legal e os outros Coronéis PM não subordinados, observase a respectiva colocação no almanaque de Oficiais.
4) demais Oficiais, observada a colocação no almanaque de Oficiais;
5) Aspirantes-a-Oficial, observada a ordem de classificação de
término do CFO;
6) Alunos-Oficiais, observado o ano do CFO e a respectiva
colocação na turma;
7) Subtenentes e Sargentos, observada a colocação no almanaque de
Subtenentes e Sargentos;
8) Cabos, observada a data de promoção e na coincidência, sua
classificação ao término do CFC;
9) Soldados, observada a data de término do CFSd e na coincidência
sua classificação ao término do curso; e
1O) os inativos ficarão posicionados logo após os Policiais Militares
do serviço ativo de igual posto ou graduação.
d. Posicionamento das autoridades
1) a colocação de autoridades e personalidades nas solenidades
oficiais é regulada pelas "Normas de Cerimonial Público e Ordem
Geral de Precedência";
2) o lugar de HONRA, em solenidades e cerimônias, é à direita da
autoridade que a preside:
3) em termos de disposição das autoridades, a posição central deve
ser ocupada por quem presidir a solenidade, no caso de número
de lugares ímpares ou, no caso de lugares pares, a posição central
à direita (centro duplo), seguindo-se após, à esquerda, à direita e
assim sucessivamente, obedecida a ordem de precedência e
considerado o número de lugares previstos;
4) nos casos em que o convidado de honra tenha hierarquia superior
ao anfitrião, dar-se-á a ele o lugar central. Neste caso cabe ao
anfitrião colocar-se à esquerda deste;
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5) o Governador do Estado presidirá sempre as cerimônias a que
comparecer, salvo as dos Poderes Legislativo e Judiciário e as de
caráter exclusivamente militar, nas quais será observado e
respectivo cerimonial (art. 40º do Decreto 11.074/78);
6) sempre que o Governador for convidado para as cenmonias
militares, ser-lhe-á dado o lugar de honra (§ 10 do art. 40º do
Decreto 11.074178);
7) no Estado de São Paulo, o Governador, o Vice-Governador, o
Presidente da Assembléia Legislativa e o Presidente do Tribunal
de Justiça terão, nessa ordem, precedência sobre as autoridades
federais. Tal determinação não se aplica porém, aos Presidentes
do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Supremo
Tribunal Federal, aos Ministros de Estado, aos Chefes dos
Gabinetes Militar e Civil da Presidência da República, ao Chefe
de Serviço Nacional de Informações, ao Chefe do Estado Maior
das Forças Armadas e ao Consultor Geral da República, que
passarão após o Governador (§ 20 do art. 40 do Decreto
11.074/78);
8) o número de autoridades a ocupar uma mesa de honra ou local de
destaque, estará condicionado ao limite físico do ambiente, sendo
prudente que o responsável pelo cerimonial reserve alguns
lugares, normalmente nas primeiras fileiras, no caso de auditórios
ou, em outras situações, um espaço mais próximo desse local
central do evento, destinado às autoridades em destaque; e
9) em solenidades com grande número de autoridades presentes e
que haja composição de mesa de honra, poder-se-á, como
alternativa montar-se uma ou mais linhas de cadeiras, atrás da
mesa principal, com extensão dessa mesma mesa de honra,
seguindo, o seu completamento, os mesmos critérios.
e. Recepção
1) é uma atividade de grande importância para o sucesso do evento,
devendo constituir-se comissão específica para tal fim, compo'.,ta
por Oficiais e Praças, com a finalidade de assegurar que todos os
convidados sejam recebidos e encaminhados aos locais
determinados, de forma a sentirem-se perfeitamente à vontade;
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f.

2) o integrante da comissão de recepção deve "receber" com cortesia
e educação, conhecendo os detalhes do evento, para maior
eficiência dessa atividade;
3) os recepcionistas poderão estar identificados como tal, para
facilitar o reconhecimento pelos convidados;
4) o nome, cargo e/ou função das autoridades devem ser anotados
em papeleta própria, com letra de forma e entregues ao
responsável pelo cerimonial, principalmente a dos convidados
que, possivelmente, ocuparão lugar à mesa de honra ou posição
de destaque no evento;
5) a prévia distribuição de cartões de cerimonial, em anexo aos
convites para o evento, facilitará a missão de recepcionar;
6) cabe ao responsável pelo cerimonial assessorar quem preside a
cerimônia, bem como o mestre de cerimônia, quando da chamada
das autoridades para composição da mesa de honra, ocupação de
locais de destaque ou simples menção da presença, através da
correta organização das papeletas;
7) a equipe de recepção deve ocupar-se, também, com a tarefa de
conduzir as autoridades até a mesa de honra ou local de destaque,
sob a coordenação do responsável pelo cerimonial; e
8) recomenda-se que altas autoridades sejam recepcionadas com
distinção e encaminhadas a uma sala "VIP", com atendimento
personalizado pelo anfitrião do evento.
Mestre de Cerimônia
1) trata-se de elemento fundamental para o desenvolvimento de uma
cerimônia, cabendo-lhe estabelecer, através de narrativa clara, a
ligação entre os atos de uma solenidade e os participantes,
principalmente os convidados, informando-lhes sobre o
desenrolar da programação do evento;
2) habitualmente, a função de mestre de cerimônia é desempenhada
pelo Oficial P/5 (Relações Públicas) da Unidade, porém melhor
seria que outro Oficial com impostação de voz adequada o
fizesse, permitindo zoi1e o Oficial P/5 coordenasse todo o
cerimonial do evento;
3) ao mestre de cerimônia incumbe anunciar, apresentar e narrar a
s01enídade, referenciando autoridades presences, e, quando
necessário, acrescentar algumas informações complementares
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sobre o evento, sobre a Unidade ou sobre a Polícia Militar,
buscando esclarecer todos os convidados;
4) é indispensável que o mestre de cerimônia organize um roteiro
sobre tudo que será ou poderá ser dito, submetendo-o,
previamente, à aprovação da autoridade responsável pelo evento;
e
5) o mestre de cerimônia deve cuidar de sua apresentação pessoal,
mantendo postura discreta, eximindo-se de fazer comentários ou
saudações efusivas que fujam ao espírito da cerimônia, atendo-se,
rigorosamente, ao roteiro e utilizando-se de termos impessoais.

g. Prescrições Diversas
1) todos os integrantes da OPM devem ter conhecimentos básicos
sobre solenidades, cerimônias e eventos a serem realizados,
ficando em condições de bem informar e orientar os convidados;
2) o Oficial P/5 (Relações Públicas) deve providenciar, com a
devida antecedência, Nota de Imprensa a ser distribuída à mídia
local e PM5/DAMCO para remessa à mídia Estadual e/ou
Nacional;
3) um Oficial, previamente escalado, deve recepcionar a imprensa
no evento, facilitando a cobertura jornalística;
4) havendo oradores, fará uso da palavra, em primeiro lugar, a
autoridade de menor hierarquia e, subseqüentemente, os demais
oradores, em ordem crescente, até o de precedência mais alta, que
encerrará a seqüência de falas;
5) caso haja bandeiras em pedestal próprio (panóplia), estas deverão
estar colocadas atrás da mesa de honra ou à direita desta,
preferencialmente;
6) nas cerimônias destinadas à entrega de condecorações não se
admite representantes das autoridades a serem agraciadas;
7) o traje para um evento deverá ser indicado no corpo do convite,
inclusive, se for o caso, apontando a correspondência entre a
indumentária civil e militar;
8) os convites dos Chefes de Poder e Secretários de Estado devem
ser assinados pelo Comandante Geral e entregues com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias e 15 (quinze) dias,
respectivamente;
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9) os convites devem conter a sigla "RSVP" ou a expressão
"confirmar presença", indicando-se um (ou mais) telefone(s) e
pessoas responsável para confirmação. Tal medida facilita a
organização e o desenvolvimento do evento;
10) para o caso de controle absoluto dos convidados, o convite pode
conter a expressão: "é indispensável a apresentação deste
convite";
11) os casos omissos na legislação referenciada serão resolvidos pela
autoridade responsável pelo evento, observada a analogia e as
características da solenidade; e
12) fica revogada a Diretriz Nº PM5- 001/50/97.

Rui Cesar Melo - Cel PMESP - Comandante Geral
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ANEXO "A" DIRETRIZ Nº PM5-003/51/0l DIRETRIZ
Nº PM5-003/51/01
ORDEM GERAL DE PRECEDÊNCIA NA CORPORAÇÃO:
DISPOSITIVOS LEGAIS E REGULAMENTARES.
Lei Nº 616, de 17 de Dezembro de 1974.
Artigo 11 § lº - Excepcionalmente, ouvido o Ministro do Exército,
poderá o Comandante-Geral ser um oficial do mais alto posto
existente na Corporação; neste caso, sempre que a escolha não recair
no oficial mais antigo da Corporação, terá ele precedência funcional
sobre os demais oficiais.

Decreto Lei Nº 13.654, de 06 de Novembro de 1943.
Artigo 22 - O Coronel que for nomeado Comandante-Geral da Polícia
Militar tem precedência, enquanto exercer o cargo, sobre todos os
demais, ainda que mais antigos.

Decreto Nº 7.290, de 15 de Dezembro de 1975.
Artigo 8º - O Coronel PM que exercer funções de Chefe do Estado
Maior (Ch do EM) terá precedência funcional sobre os demais
Coronéis da Polícia Militar. Os Coronéis PM que exercerem as
funções de Comandante do CPC, do CPI e CCB terão precedência
funcional sobre os demais Coronéis PM a eles diretamente
subordinados.

Decreto 44.447, de 24 de Novembro de 1999.
Artigo 2º § 3º - O Scmt PM contará com um Coordenador Operacional
no EM/E, a quem incumbirá a coordenação dos Órgãos de Execução
e especiais de Execução e a implementação da política operacional
do Comando Geral, que terá precedência funcional sobre os oficiais
do mesmo posto dos órgãos coordenados.
Artigo 24 - Os Coronéis PM que exercerem função de comando, direção
ou chefia terão precedência funcional sobre os oficiais do mesmo
posto a eles subordinados.

João Francisco Giurni da Rocha - Cel PMESP Subcomandante PM
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VI. JURISPRUDÊNCIA
a. PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO - COORDENADORIA DE ANÁLISE DE
JURISPRUDÊNCIA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - 04.08.2000 EMENTÁRIO Nº 1998-1 - 01/06/2000

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 2.170-2 SÃO
PAULO

RELATOR:
REQUERENTE:
ADVOGADO:
REQUERIDA:

MIN SEPÚLVEDA PERTENCE
GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
PGE-SP - MÁRCIO SOTELO FELIPE
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE SÃO PAULO

EMENTA: I. Ação direta de inconstitucionalidade: competência do
STF por força da invocação de norma-padrão da Constituição.
À competência do Supremo Tribunal para conhecer da ação direta
contra lei ou ato normativo estadual basta que a causa petendi da
argüição seja a sua incompatibilidade com a Constituição Federal: nada
importa, para tanto, que às normas pertinentes da Lei fundamental da
República correspondam outras, do mesmo teor, da Constituição do
Estado, seja ou não a última resultante da absorção compulsória da
federal reproduzida.
II. Processo legislativo: iniciativa reservada ao Poder Executivo e
vedaçc7o de emenda parlamentar que acarrete aumento de despesa: sua
incidência quando a emenda amplia o universo dos beneficiários do
acréscimo de remuneração ou qualquer outra vantagem de ordem
patrimonial, objeto da proposta do Chefe de Governo.

ACÓRDÃO
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Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária, na conformidade da ata
do julgamento e das notas taquigráficas, por unanimidade de votos, em
deferir o pedido de medida liminar para suspender a eficácia da Lei nº
10.430, de 6 de dezembro de 1999, do Estado de São Paulo.
Brasília, 1º de junho de 2000.
CARLOS VELOSO - Presidente
SEPÚLVEDA PERTENCE - Relator

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO SEPÚLVEDA PERTENCE - o Senhor
Governador do Estado de São Paulo propõe ação direta de
inconstitucionalidade com pedido de suspensão cautelar, dos arts. 3º ss
da Lei Estadual 10.430/99.
As normas objeto da argüição e o histórico de sua edição são assim
relatados pelo requerente:
"A Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou o
Projeto de Lei nº 321, de 1995 (doe. 01 ), de origem do Poder Executivo,
versando sobre promoção de Praças da Polícia Militar. O projeto foi
objeto de emenda pela Assembléia Legislativa (doe. 02), tendo sido
aprovado com significativa alteração (Autógrafo nº 23.826 - doe. 03 ). O
Governador vetou totalmente o projeto em 15 de dezembro de 1977 (doe.
04 ), ao fundamento de sua inconstitucionalidade por ter sido
extrapolado o chamado "poder de emendar", ferindo o princípio da
separação dos poderes.
O projeto de lei nº 321/95 tinha o seguinte teor:
às Praças da policia militar, que se
"Art. 1º - Fica assegurado
encontravam no serviço ativo em 9 de abril de 1970, integrando seus
diverso quadros e especialidades, e que passaram à inatividade até 24 de
outubro de 1985, promoção ao posto de 2º Tenente PM, desde que
fossem Subtenentes ou lºs Sargentos PM.
Parágrafo único - Os efeitos pecuniários decorrentes da medida,
de que trata o artigo anterior, são extensivos aos pensionistas.
Art. 2º - As despesas resultantes da execução desta lei correrão à
conta das dotações próprias consignadas no orçamento.
Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação".
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A motivação da pelo Governo para referida proposição foi a que
segue (doe. 5 ):
"Tenho a honra de encaminhar, por intermédio de Vossa
Excelência, à elevada deliberação dessa nobre assembléia, o incluso
projeto de lei que assegura promoção ao Posto de 2º Tenente PM às
Praças que, em 9 de abril de 1970, se encontravam no serviço ativo ela
Polícia Militar, integrando os seus diversos quadros e especialidades, na
condição de subtenentes ou l°s Sargentos PM e que vieram a passar à
inatividade até 24 de outubro de l 985.
Reitero, dessa forma, a propositura consubstanciada no Projeto de
lei nº 525, de 1994, apresentado por meu antecessor com o objetivo de
reparar injustiças e distorções verificadas por ocasião da unificação das
extintas Força Pública e Guarda Civil, relativamente às Praças em grau
hierárquico superior, tendo em vista, especialmente, as promoções
facultadas pelos artigos lº e 9º da Lei nº 4. 794, de 24 de outubro de
1985.
Conforme sabe Vossa Excelência, a mencionada propositura foi
aprovada, em l 5 de dezembro do ano findo, com uma emenda que deu
nova redação ao tópico final do artigo l° daquele projeto, modificado o
tempo verbal que expunha a condição a ser preenchida pelos
interessados. Dessa forma a cláusula 'desde que fossem Subtenentes ou
lºs Sargentos', que contemplava uma situação pretérita, foi substituída
por outra, cuja dicção, referindo-se ao presente ( 'desde que sejam
subtenentes ou l°s Sargentos'), aumentou sobremaneira o número de
beneficiários da promoção excepcionalmente concedida.
Pelas razões ora expostas, reapresento a proposição original, que
beneficia exclusivamente as Praças da Polícia militar que se
encontravam no serviço ativo em 9 de abril de 1970 e que foram
reformadas até 24 de outubro de l 985, na condição de Subtenentes ou
l°s Sargentos.
A Assembléia Legislativa, como já mencionado, acolheu o projeto.
Contudo, fez alterações na parte final do artigo l°, gerando a mesma
distorção que, em l 994, havia ensejado o veto governamental ao projeto
aprovado quando da iniciativa anterior. No texto expedido pela
assembléia nesta nova proposição, a parte final do Artigo lº recebeu a
seguinte redação".
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"Artigo l° - Fica assegurado às Praças da Polícia Militar que se
encontravam no serviço ativo em 9 de abril de 1970, integrando seus
diverso quadros e especialidades, e que passaram à inatividade até 24 de
outubro de 1985, promoção ao posto de 2º Tenente PM, desde que
tivessem 30 (trinta) anos ou mais de serviço ou que passaram à
inatividade compulsoriamente. "
O veto do governador, de 15 de dezembro de 1997, foi assim
justificado:
"De minha iniciativa, a propositura objetivou reparar distorções
verificadas por ocasião da unifi"cação das extintas Força Pública e
Guarda Civil, assegurando às Praças da Polícia Militar, que se
encontravam em serviço na data de 09 de abril de 1970, e que passaram
à inatividade até 24 de outubro de 1985, promoção ao posto de 2º
Tenente PM, desde que fossem Subtenentes ou l°s Sargentos PM.
Tratava-se, em verdade, de reiterar iniciativa de meu antecessor,
consubstanciada no Projeto de lei nº 525, de 1994, que fui compelido a
vetar totalmente, por força de alterações resultantes de emenda, que
elevaram o contigente de beneficiários, aumentando a despesa, em
flagrante violação ao preceito contido no § 5º, item /, do artigo 24 da
Constituição Federal.
Pretendi, como exposto na mensagem da novel propositura,
solucionar o impasse decorrente da pendência da apreciação do veto
nessa Casa Legislativa, mesmo porque, se ele fosse rejeitado, a questc7o
haveria de ser levada ao Supremo Tribunal Federal.
O veto acabou sendo acolhido (DOE de 08/06/95, pg. 11 ).
As mes,nas razões me obrigam, agora, a impugnar o Projeto de lei
nº 321, de 1995, aprovado com emenda que deu nova redação ao tópico
final de seu artigo /º, modificando a condição a ser preenchida pelos
interessados.
A cláusula 'desde que fossem Subtenentes ou l°s Sargentos PM' foi
substituída por outra - 'desde que tivessem 30 (trinta) anos ou mais de
serviço ou que passaram à inatividade compulsoriamente' -, daí
resultando substancial elevação do contingente de beneficiários da
promoção, fato reconhecido na própria justificativa da referida emenda
(DOE de 01 /06/95, pg. 03).
Sobre ser impositivo o veto, já que a proposta original foi
completamente desfigurada, a Secretaria da Segurança pública informa
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que a modificação tem consequencias muito mais graves que as Jª
admitidas pelo próprio legislador, pois acarretará a promoção de cerca
de seis mil, oitocentos e cinqüenta e dois Praças, quando a iniciativa
contemplava cerca de seiscentos, com um aumento mensal de custo da
ordem de R$ 5.904.202,40 (cinco milhões. novecentos e quatro mil,
duzentos e dois reais e quarenta centavos), alçando o valor da folha de
inativos para 49,35% da folha total (ativos e inativos), sem contar os
prejuízos para o sistema hierárquico da Polícia Militar".
O veto, porém, veio a ser derrubado pela Assembléia Legislativa,
do que o Governador foi comunicado em 30 de novembro de 1999 (doe.
06). A seguir o projeto foi promulgado pelo Presidente da Assembléia
legislativa e publicado no Diário Oficial do Estado, passando a vigorar
como a lei nº 10.430, de 6 de dezembro de 1999 (doe. 07).
O objetivo da presente ação direta é, portanto, obter a declaração
de inconstitucionalidade integral da Lei 11° 10.430/99, a qual, embora
nascida de iniciativa do Chefe do Executivo, acabou por ser aprovada na
forma de emenda parlamentar que desfigurou completamente o projeto
original".
Dos fundamentos da inconstitucionalidade argüida, extrai-se:
"Segundo o art. 63, l, da Constituição Federal (repetido no art. 24,
§ 5º, da Constituição do Estado) "não será admitido aumento da despesa
prevista nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente". A emenda
parlamentar autorizou a concessão de promoção a um número muito
maior de pessoas (Praças), gerando as correspondentes despesas.
Essas despesas não estavam previstas no projeto original (que
limitava-se a conceder a promoção ao posto de 2º Tenente apenas às
Praças que fossem Subtenentes ou l°s Sargentos) nem decorriam de
norma já em vigor.
O aumento de despesas gerado com a promulgação desta Lei é
significativo. De um universo restrito de Subtenentes e l°s Sargentos, a
Lei passou a abarcar toda e qualquer Praça que estivesse na ativa em 9
de abríl de 1970 e que reformou-se até 24 de outubro de 1985 ".
E adiante:
"Não bastasse o aumento de despesas gerado com 'esta ampliação
do rol de beneficiados, a versão aprovada pela Assembléia Legislativa
acarretará disparidade no tratamento de um mesmo grupo de categorias.
Deveras: Segundo a Lei 4.794185, a promoção das outras Praças (isto é,
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as que não haviam sido abrangidas por seu art. 9º por não terem os
postos de Subtenentes e Primeiro-Sargentos) seria feita por critérios
próprios, previstos no art. l°, verbis:
"Art. l° - Fica assegurado às praças do serviço ativo da Polícia
Militar que, em 9 de abril de 1970, integravam os diversos quadros e
especialidades:
I - promoção, a pedido, ao posto de Segundo-Tenente do Quadro
Especial de Oficiais (QEOPM}, mediante a comprovação dos seguintes
requisitos, na data em que a requer desde que seja Subtenente PM:
a) estar, no mínimo, no comportamento 'bom'
b) ter completado, com aproveitamento, o 2º grau de ensino ou
equivalente, de acordo com a legislação federal;
c) ser considerado apto em inspeção de saúde;
II - promoção, a pedido, à graduação de Terceiro-Sargento PM
dentro da respectiva Qualificação Policial Militar, mediante o
preenchimento dos seguintes requisitos:
a) contar mais de 5 (cinco) anos na graduação de Cabo PM;
b) estar, no mínimo, no comportamento 'bom';
c) ser considerado apto em inspeção de saúde;
d) concluir, com aproveitamento o estágio correspondente.
III - promoção, a pedido, à graduação de Cabo PM da respectiva
Qualificação Policial Militar, mediante o preenchimento dos seguintes
requisitos:
a) estar, no mínimo no comportamento 'bom';
b) ser considerado apto em inspeção de saúde;
c) concluir, com aproveitamento, o estágio correspondente".
Assim, por exemplo, o Cabo poderia ser elevado à condição de
Terceiro Sargento, o soldado à de Cabo, observados alguns requisitos
(escolaridade, bom comportamento, conclusão de estágio, etc). Esse foi
o regime instituído para as Praças que então se encontravam na ativa.
Pois bem. A Lei cuja impugnação é objeto da presente ação acabou
por conferir a Praças que, em1985, já haviam passado para a
inatividade, um benefício que os da ativa não tiveram, nem têm. Segundo
a nova lei, os soldados, Cabos, Terceiro e Segundo-Sargentos foram,
todos, indistintamente e sem qualquer justificativa, guindados à condição
de Segundo Tenente.
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Tal situação é inexplicável. Como justificar que os Soldados,
Cabos e Terceiro e Segundo Sargentos que passaram para a inatividade
antes da Lei 4. 794/85 recebam uma promoção especial a que os da ativa
não fazem jus? Isso fez com que o projeto nascido para afastar
distorções passadas terminasse por criar outras, ainda mais graves.
Mas não é só. A segunda razão da impropriedade da Lei 10.430/99
é o desrespeito ao critério hierárquico, minuciosamente observado pela
Lei 4. 794/85 e cuja diretriz o projeto governamental acolheu.
Da análise dos arts. /º e 9º da Lei 4. 794/85 nota-se que as
promoções concedidas obedeciam à hierarquia existente dentro da
Polícia Militar. Assim, para cada categoria lá disciplinada, desde que
cumpridas as condições, a promoção concedida foi a postos
imediatamente superiores. Assim é que, cmforme seu art. /º, os
Subtenentes foram promovidos ao posto de Segundo Tenente, os Cabos
ao de Terceiro Sargento, os Soldados ao de Cabo. Também em relação
ao art. 9º a hierarquia foi respeitada: apenas os Sub tenentes e Primeiro
Sargentos poderiam passar para o quadro de Oficiais, no posto de
Segundo Tenente.
A Lei 10.430/99, na versão ora impugnada, não observa este
critério. Como dito anteriormente, qualquer Praça passará para o
quadro de Oficiais. O soldado, por exemplo, estará automaticamente
promovido ao posto de Segundo Tenente, sem ter mesmo passado pelo
posto de Cabo, Terceiro Sargento, Segundo Sargento, Primeiro Sargento
ou Subtenente.
Por todas estas razões, nota-se que a Lei aprovada afastou
totalmente do projeto inicial apresentado pelo Governador, este sim
norteado pelo objetivo de seguir a diretriz da Lei 4. 794/85 e eliminar as
distorções por ela geradas. A jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, aplicável à espécie, é no sentido de que a emenda a projeto de
lei de iniciativa exclusiva do Executivo incide em inconstitucionalidade
formal em caso de "absoluta impertinência, em face do texto do
projeto" (STF Pleno, RDA 1971229 e RTJ 152143), bem como que "o
poder que tem o Legislativo de emendar projeto de lei de iniciativa
privativa dos outros dois Poderes do Estado encontra outro limite, além
daquele previsto no referido art. 63, I, da Constituição, qual seja, o da
pertinência da emenda à matéria versada ao Projeto. Trata-se de
princípio que, por imperativo lógico, se acha implícito no próprio
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significado da ação de emendar. Do contrário, estaria
institucionalizada a possibilidade de burla ao postulado e iniciativa
privativa de leis" (ADIN 574-0, RDA 197/228-236, trecho extraído do
voto do relator, p. 233 ).
Para requerer a suspensão cautelar, aduz o Sr. Governador do
Estado:
"Ante a plausibilidade da tese jurídica exposta e considerando que
a demora no julgamento definitivo desta ação sujeitará a Administração
Estadual, por longo período, à observância ele lei inconstitucional,
prejudicando de maneira eficaz a boa organização do aparato estatal,
torna-se imperativa a concessão de medida cautelar que suspenda
imediata e integralmente a execução do texto normativo acoimado
inconstitucional, na forma do art. 102, inc. /, alín. p., da Constituição
Federal, e dos arts. 10 e seguintes da Lei nº 9.868/99.
Demais disso, a legislação impugnada gera inegável aumento de
despesa pública ao Estado. Com efeito, com o referido acima, o Estado
deverá arcar, desde logo, com um acréscimo de cerca de R$
6.000.000,00 (seis milhões de reais) mensais, em razão da promulgação
da Lei ora impugnada. Por mais essa razão, mostra-se necessária a
imediata concessão de medida cautelar suspendendo a execução do texto
legal, sem que se detennine a prévia audiência da Assembléia
Legislativa do Estado de Scio Paulo, órgcio que emanou ao dispositivo
impugnado, conforme autoriza o art. 10, § 3º, da Lei nº 9.898/99 ".
Não obstante, solicitei informações.
Prestou-as o Sr. Presidente da Assembléia Legislativa, que suscita
preliminarmente a incompetência do Supremo Tribunal para a demanda.
Depois de recordar que, no Estado, a invocada iniciativa exclusiva
do Governador deriva do art. 24, § 2º, 1 a 4, da Constituição local, aduz o
informante:
"Ad argumentandum, se a lei atacada padece de vício de
inconstitucionalidade, este se verifica em face da carta estadual, e não
da Lei Magna federal de tal sorte que a competência para declarar a sua
inconstitucionalidade é do E. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, nos termos do § 2º do art. 125 da Carta Federal, que dispõe
caber aos
Estados
a
instituição
de
representação
de
inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou .municipais
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em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação
para agir a um único órgão".
E o art. 74, inciso VI, da Constituição Bandeirante, assim estatui:
Art. 74 - Compete ao Tribunal de Justiça, além das atribuições
previstas nesta Constituição, processar e julgar originariamente:
VI - a representação de inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo estadual ou municipal, contestados em face desta
Constituição e pedido de intervenção em Município e ação de
inconstitucionalidade por omissão, em face de preceito desta
Constituição; "
A propósito, reportando-nos às razões do voto do Sr. Governador
ao Projeto de Lei nº 321, aprovado com emendas pela Assembléia
Legislativa, verificamos que o seu principal fundamento é a sua suposta
inconstitucionalidade por afronta ao disposto no .§ 5º, item 1, do art. 25
da Carta Estadual, que estabelece restrições ao poder de emendar.
De fato, não obstante sejam invocados, na exordial, dispositivos
constitucionais federais, cinge-se, inequivocamente, a discussão, a
suposta ofensa a norma constitucional estadual. Dessa forma, é de rigor
o pronunciamento da Corte Estadual sobre matéria que lhe é afeita, nos
moldes, aliás, do que dispõe a própria Carta Federal. O correto,
portanto, para que não houvesse supressão de instância, seria o
ajuizamento da ação perante o E. Tribunal de Justiça estadual, o que
possibilitaria, ainda, em última análise, o judicioso pronunciamento
dessa Corte Constitucional acerca do tema, isto em sede de recurso
extraordinário ".
Contesta-se depois o fumus boni juris da alegação de
inconstitucionalidade da lei questionada:
"Insurge-se o Requerente contra o fato de a lei atacada ter
supostamente ampliado o rol de beneficiários constantes da proposição
original, o que teria implicação em aumento de despesas, o que é vedado
pela Lex Fundamentalis em se tratando de matéria de sua iniciativa
exclusiva.
Entretanto, conforme assinalado pela ilustre Deputada Célia
Artacho, Relatora Especial designada, no Parecer nº 187, de 1988
(cópia anexa), cuja fundamentação adotamos, "o contingente de
beneficiários não é maior do que a proposta originária do Executivo.
Trata-se, na verdade, do cômputo de pensionistas naquele universo,
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segundo informação prestada pelo Tenente Coronel Joel Alves Filho,
Diretor interino da Diretoria de Pessoal da Polícia Militar do Estado,
em resposta a Requerimento de Informações nº 2.056, de 1996, de
autoria do Deputado Campos Machado, o qual consta do referido
processo. Assim sendo, consideramos que a proposta não infringe o
disposto no item 1 do § 5º do artigo 24 da Constituição do Estado ... "
Alega, ainda, o Requerente, que a lei em questão, tal como foi
aprovada, também pelo fato de alargar o rol de Praças contempladas
com a promoção para a patente de 2º Tenente PM desrespeita o rígido
sistema hierárquico da Polícia Militar.
Ainda que, por hipótese, se admita tal fato, não há que se falar em
ofensa às Constituições Federal ou estadual, uma vez que a hierarquia
das Polícias Militares não é ditada por norma constitucional".
Submeto ao Plenário o requerimento liminar.
É o relatório.

VOTO
O SENHOR
(Relator):

MINISTRO

SEPÚLVEDA

PERTENCE

I
À competência do Supremo Tribunal para conhecer da ação direta
contra lei ou ato normativo estadual basta que a causa petendi da
argüição seja a sua incompatibilidade com a Constituição Federal.
Nada importa, para tanto, que às normas pertinentes da Lei
Fundamental da República correspondam outras, do mesmo teor, da
Constituição do Estado.
Se essa for a hipótese, de duas, uma.
Ou a identidade de conteúdo é mera coincidência, resultante de
livre opção do constituinte local ou, pelo contrário, a norma
constitucional federal por ele reproduzida se imporia de qualquer modo à
ordem jurídica do Estado-membro, reproduzida ou não no texto de sua lei
constitucional.
No primeiro caso - identidade por coincidência livremente decidida
pelo Estado - a ação direta é de ser julgada improcedente, pois a lei
estadual que desrespeita norma autonomamente ditada pela Constituição
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local, por isso mesmo só a essa ofende e não à Constituição Federal: não
obstante, só o Supremo Tribunal pode declarar essa improcedência.
Se, ao contrário a identidade de conteúdo entre os dois textos
constitucionais resulta da vinculação do Estado, no ponto considerado, ao
disposto na Constituição da República, esta será diretamente ofendida
pela lei local que a contrair, pouco importando que simultaneamente se
afronte a Constituição do Estado.
Nesse caso - porque compulsória a observância pelo Estado da
Constituição Federal, independente de sua repetição na Carta local sustentei, ao votar na Rei 383 (RTJ 147/404, 478), a ociosidade da norma
de reprodução inserta na Constituição do Estado, para extrair daí que a
contradição entre a última e a Lei local se resolvia na
inconstitucionalidade dessa perante a Constituição Federal, a cuja
declaração em abstrato é privativa a competência do Supremo Tribunal.
Certo, fiquei vencido, posto que na honrosa companhia dos
Ministros Velloso, Rezek e celso de Mello (Rei 383, 11.6.92, Moreira
Alves, RTJ 147/404); e - embora não convencido - me tenho rendido à
orientação então vitoriosa. no sentido - como consignado na ementa - da

"admissão da propositura da ação direta de inconstitucionalidade
perante o Tribunal de Justiça local, com possibilidade de recurso
extraordinária se a interpretação da norma constitucional estadual,
que reproduz a norma constitucional federal, de observância
obrigatória pelos Estados, contrariar o sentido e o alcance desta".
Daí não é lícito inferir, no entanto, a ilação das informações da
Assembléia Legislativa, segundo a qual, dada a identidade de conteúdo,
ainda quando compulsória, a competência originária para a ação direta
tocaria sempre ao Tribunal local sujeita a decisão a recurso
extraordinário.
A premissa do entendimento dominante no Tribunal não é que, em
tal contingência - como parece supor o ilustre informante - haja duas
inconstitucionalidades superpostas, das quais a primeira, imediata, em
face da Constituição do Estado, e a segunda, mediata perante a
Constituição federal.
Definitivamente, não.
A partir da afirmação - contrária à ociosidade, que lhes atribuía eu
da eficácia jurídica própria das normas estaduais de reprodução de
dispositivos constitucionais federais de absorção compulsória pelo
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Estado, o que me parece subjacente ao voto condutor do em. Ministro
Moreira Alves é a admissão de uma duplicidade de inconstitucionalidade
paralelas da mesma lei local, em face da Carta do Estado e da
Constituição da República, ainda que, da supremacia desta e da
identidade de conteúdo dos respectivos parâmetros normativos,
resultasse, quando argüida no Tribunal de Justiça a invalidez provincial,
da decisão pudesse caber o recuso extraordinário.
Quando, entretanto, repita-se, funde-se a ação direta na argüição de
inconstitucionalidade da lei estadual perante a Constituição Federal,
jamais se pôs em dúvida a competência originária do Supremo Tribunal.
Segue-se daí, é certo, a possibilidade da pendência simultânea de
ações diretas contra a mesma lei estadual no Supremo Tribunal - po
afronta à Constituição da República - e no Tribunal de Justiça - po
contrariedade à do Estado, ainda que essa haja reproduzido, daquela,
preceito vinculante diretamente da ordem local.
Nesse caso, entretanto, ao contrário do que supõe o raciocínio das
informações, o concurso se resolve em favor da ação direta proposta
perante o Supremo Tribunal.
É o que se extrai da minuciosa ementa do AgRgRcL 425 (MC),
27.5.93, da lavra do em. Ministro Néri da Silveira, que consigna no ponto
- RTJ 152/371, 372;
"A circunstância de a ação de inconstitucionalidade sustentar
ofensa a norma da Carta estadual, que constitua repetição de norma da
Constituição Federal, não é, em si, suficiente a autorizar, pela via da
reclamação, interdite o STF o conhecimento e julgamento do litígio de
constitucionalidade pela Corte local, que lhe foi presente com base na
competência a ela originariamente conferida (CF, art. 125, § 2º).
Admitir-se a reclamação, como aforada, implicaria entender que o STF
possui poder avocatório de representação de inconstitucionalidade de lei
estadual ou municipal, em face da Constituição estadual, tramitando no
Tribunal de Justiça, para formular sobre a causa, previamente, um juízo
de possibilidade jurídica do pedido. Em hipótese como a em exame, se a
reclamação é improcedente, isso não significa que a causa impugnada
não poderá vir a ser conhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Da
decisão
de
Tribunal
de
Justiça,
em
representação
de
inconstitucionalidade, com base no art. 125 § 2º, da Constituiçüo
Federal, poderá, caber recurso extraordinário, a teor do art. 102, lll, da
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Lei Maior da República. Nada impede que, nessa açéio do art. 125, § 2º,
da Lei Magna, se irnpugne, como inconstitucional, perante a
Constituição Federal, a interpretação dada ao preceito de reprodução
existente na Constituiçéio do Estado, por ser essa exegese violadora da
norma federal reproduzida, que não pode ser desrespeitada, na
Federação, pelos diversos níveis de Governo (Reclamaçéio no 383-3-SP).
Desprezada a impugnação, em princípio, poderá caber recurso
extraordinário, submetendo-se, assim, ao STF, o debate da matéria, onde
se assentará o exato entendimento da regra constitucional federal
reproduzida. A natureza da norma da Constituiçéio estadual, tida como
vulnerada, há de ser objeto da decisão de mérito da representaçéio, pelo
Tribunal de Justiça. A eficácia "erga omnes" da decisão da Corte local,
na representação de inconstitucionalidade (CF, art. 125, § 2º).
Em se tratando, no caso, de lei estadual, esta poderá, também, ser,
simultaneamente, impugnada no STF, em 102, 1, letra a, da Lei Magna
federal. Se isso ocorrer, dar-se-á a suspensão do processo de
representação no Tribunal de Justiça, até a decisão final do STF. A
interpretação pelo STF da norma constitucional federal reproduzida na
Carta estadual vincula, "erga munes", restando, no Tribunal local,
prejudicada a representação de inconstitucionalidade nele ajuízada, por
ofensa a regra constitucional estadual que reproduza dispositivo
ação
de
constitucional
federal.
Julgada
procedente
a
inconstitucionalidade, ut art. 102, 1, letra a, da Constituição Federal,
por ofensa a regra reproduzida no âmbito estadual, prejudicado ficará a
representaçéio no Tribunal de Justiça, por esse Fundamento. Se,
entretanto, a representação de inconstitucionalidade, no âmbito do
Tribunal local, estiver baseada em outros fundamentos, além da
alegação de ofensa de norma reproduzida e a decisão do STF, na ação
perante ele ajuizada, simultaneamente, por ofensa à regra constitucional
reproduzida, der pela improcedência da demanda, a ação, no Tribunal
de Justiça, prosseguirá por esses outros fundamentos".
Na mesma linha, na ADinMC 1.423, 20.6.96, relator o Ministro
Moreira Alves, assentou-se, conforme a ementa (reproduzida na RTJ
163/547):
"Rejeição das preliminares de litispendência e de continência,
porquanto, quando tramitam paralelamente duas ações diretas de
inconstitucionalidade, uma no Tribunal de Justiça local e outra no
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Supremo Tribunal Federal, contra a mesma lei estadual impugnada em
face de princípios Constitucionais estaduais que são reprodução de
princípios da Constituição Federal, suspende-se o curso da ação direta
proposta perante o Tribunal Estadual até o julgamento final da ação
direta proposta perante o Supremo Tribunal Federal, conforme
sustentou o relator da presente ação direta de inconstitucionalidade em
voto que proferiu, em pedido de vista, na Reclamação nº 425 ".
Se assim é quando correm, ao mesmo tempo, as duas ações diretas,
a fortiori, proposta unicamente e que se funda na contrariedade à
Constituição Federal, é manifesto que não é óbice à sua admissão, que os
parâmetros federais - de resto, de absorção compulsória pelos Estados
hajam sido imitados na Constituição local.
De tudo, rejeito a preliminar de incompetência e conheço da ação
direta.
II
A plausibilidade da argu1çao de inconstitucionalidade formal é
manifesta, à luz do art. 63, I, da Constituição, do qual resulta a vedação
de emenda parlamentar que acarrete aumento da despesa, nos projetos de
iniciativa reservada ao Poder Executivo.
A vedação - porque inserida no modelo positivo de separação e
independência dos Poderes é de observância compulsória pelos Estados,
como iterativamente tem decidido o tribunal (v. g., ADin 805, 17 .12.98,
Pertence, RTJ 168/391, com indicação de precedentes).
De sua vez, despensa demonstração o aumento de despesas
resultantes da ampliação do número de servidores beneficiários de
acréscimo de remuneração ou qualquer outro benefício funcional de
ordem patrimonial (v. g., ADin 822, 25.4.96, Gallotti, RTJ 163/882;
ADinMC 816, 23.4.93, Galvão, RTJ 149/417).
Que esse seja o caso, demonstrou-o suficiente a petição inicial: ao
passo que a proposição visava a beneficiar com a promoção a 2º Tenente,
os que, atendidos os registros temporais especificados, fossem, ao passar
para a inatividade, subtenentes ou 1ºs Sargentos, a lei questionada, mas
nas mesmas condições, estendeu o favor a todos os Praças da Polícia
Militar, que contassem "trinta anos ou mais de serviço ou que

passaram a inatividade compulsória".
A essa evidência lógica, não logrou opor desmentido convincente a
tímida e obscura contestação das informações.
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De outro lado, o número de beneficiários da ampliação do universo
das promoções, assim como a despesa conseqüente - segundo as
informações do Sr. Governador- permitem antever risco de danos
financeiros ao estado, de difícil recuperação, se persistir a eficácia da lei
impugnada.
Esse o quadro, defiro a cautelar: é o meu voto.

VOTO
(MEDIDA LIMINAR)
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Senhor
Presidente, o projeto do Poder Executivo visou à promoção das praças,
que passaram a inatividade até 24 de outubro de 1985, ao posto de
Segundo -Tenente da Polícia Militar, considerados os postos de
Subtenentes e Primeiro Sargento da Polícia Militar. Na Assembléia
Legislativa, como ressaltado pelo Senhor Ministro Relator, ocorreu
modificação substancial que, depois, veio a ser glosada pelo Governo do
Estado de São Paulo, mediante veto derrubado pela Assembléia,
importando tal alteração no estabelecimento da clientela, a ponto de terse seis mil ao invés de cerca de seiscentos beneficiados com a norma.
Houve, portanto, a inobservância do disposto na Constituição Federal, no
que veda a emenda e Projeto de iniciativa exclusiva do Poder Executivo
quando implique aumento de despesa.
Acompanho sua Excelência e defiro a liminar.
PLENÁRIO
EXTRATO DE ATA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.170-2
- medida liminar
PROCED.: SÃO PAULO
RELATOR: MIN. SEPÚLVEDA PERTENCE
REQTE.:
GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADV.:
PGE - SP - MÁRCIO SOTELO FELIPE
REQDA.: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
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Decisão: O Tribunal, por unanimidade, deferiu o pedido de medida
liminar para suspender a eficácia da Lei nº 10.430, de 06 de dezembro de
1999, do Estado de São Paulo, nos termos do voto do Relator. Votou o
Presidente. Ausentes, justificadamente, os Plenário, O1.6.200.
Presidência do Senhor Ministro Carlos Velloso. Presentes à sessão
os Senhores Ministros Moreira Alves, Octávio Gallotti, Sepúlveda
Pertence, Celso de Mello, Marco Aurélio, Maurício Corrêa e Nelson
Jobim.

Procurador Geral da República, Dr. Geraldo Brindeiro.
Luiz Tomimatsu, Coordenador
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b. PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA
4ª REGIÃO - SANTA CATARINA
APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 97.04.408625/SC

RELA TORA: JUÍZA VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA
APELANTE:
CONSELHO REGIONAL DE ENG/ ARQUITETURA
E AGRONOMIA DE se - CREA/SC
ADVOGADO: Mareia Ida Outra Azeredo Coutinho
APELADO:
ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO: Ana Claudia Allet Aguiar
REMETENTE: JUIZO SUBSTITUTO DA 5ª. VARA FEDERAL DE
FLORIANOPOLIS/SC

EMENTA

ADMINISTRATIVO. PREVENÇÃO A INCÊNDIOS. ATRIBUIÇÃO
DO CORPO DE BOMBEIROS DESCABIMENTO. DA ATUAÇÃO
PELO CREA.
O prosseguimento da conduta do CREA, autuando os integrantes
do corpo de bombeiros que realizam os trabalhos de prevenção de
incêndios, obstaculizaria o exercício de atividade que, demais de
precípua do Poder Público, da Administração, é da necessidade constante
e consiste em dever do Estado tanto quanto direito da comunidade. A
discussão sobre a qualificação do pessoal do corpo de bombeiros para a
realização desses trabalhos deve ser encaminhada por via outra, que não
prejudique o interesse público na manutenção da segurança.
Ao Poder Público cabe disciplinar os aspectos de segurança pública
lato sensu. O corpo de bombeiros constitui instrumento de

implementação dessa disciplina. Para tanto, recebem treinamento,
realizando curso específico de formação para a atividade preventiva de
incêndios.
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A atuação de engenheiros e arquitetos e a dos bombeiros têm
fundamentos distintos, os primeiros figurando como colaboradores,
cabendo-lhes o trabalho propriamente criador, pois detêm habilitação
necessária, enquanto os bombeiros exercem atividade específica de
prevenção de incêndio, disso encarregados pela Constituição, tratando de
aspectos que independem da instrução técnica e típica da engenharia ou
da arquitetura, sua aquisição ocorrendo pelo treinamento específico (do
Corpo de Bombeiros) e pela prática.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
decide a Egrégia Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª
Região, por unanimidade, negar provimento à apelação e à remessa
oficial, nos termos do relatório e notas taquigráficas que ficam fazendo
parte integrante do presente julgado.
Porto Alegre, 14 de dezembro de 2000.
DE SEGURANÇA Nº
EM MANDADO
97 .04.4086205/SC
RELATORA: JUÍZA
VIVIAN
JOSETE
PANTALEÃO
CAMINHA
APELANTE: CONSELHO
REGIONAL
DE
ENG/
ARQUITETURA E AGRONOMIA DE se CREA/SC
ADVOGADO: Márcia Ida Outra Azeredo Coutinho
APELADO:
ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO: Ana Cláudia Allet Aguiar
REMETENTE: JUIZO SUBSTITUTO DA Y V ARA FEDERAL
DE FLORIANOPOLIS
APELAÇÃO

RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pelo Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de Santa Catarina face à
sentença que concedeu a segurança em madamus impetrado pelo Estado
de Santa Catarina contra o ato do Presidente daquele órgão, objetivando a
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suspensão de autuações de policiais ~ilitares do Corpo de Bombeiros,
quando no exercício de atividades de fiscalização e análise de projetos de
proteção contra incêndios em edificações.
A sentença concedeu a segurança, fundamentando-se nos artigos
144, da Constituição Federal, e 107, da Constituição do Estado de Santa
Catarina, que atribuem ao Poder Público o dever de zelar pela segurança
pública, através de seus órgãos e agentes, aí incluídos os corpos de
bombeiros militares. Salientou, ainda, o magistrado, que a atuação dos
policiais militares não exclui as atribuições dos engenheiros, nem,
tampouco, a elas opõe-se.
O CREA apelou, retomando a tese de que a fiscalização realizada
pelos bombeiros invade área de atuação privativa de profissionais
inscritos perante aquele Conselho, e invocando o art. 5º, XIII, da
Constituição Federal.
Com contra-razões, vieram, os autos, a este Tribunal.
O Ministério Público Federal manifestou-se às fls. 259/266.
É o relatório.
Peço dia.
Juíza Vivian Josete Pantaleão Caminha - Relatora
APELAÇÃO

EM MANDADO DE SEGURANÇA
Nº
97 .04.40862-5/SC
VIVIAN
JOSETE
PANTALEÃO
RELA TORA: JUÍZA
CAMINHA
DE
ENG/
CONSELHO
REGIONAL
APELANTE:
ARQUITETURA E AGRONOMIA DE se CREA/SC
ADVOGADO: Mareia Ida Dutra Azeredo Coutinho
APELADO:
ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO: Ana Claudia Allet Aguiar
REMETENTE: JUIZO SUBSTITUTO DA Y VARA FEDERAL
DE FLORIANOPOLIS

VOTO
O CREA impedirá o exercício de atividade típica do Estado, se
prosseguir com sua conduta de autuar e multar os integrantes do Corpo

Revista A FORÇA POLICIAL São Paulo nº 30 abr/mai/jun 2001

133

de Bombeiros enquanto exercem sua atividade de prevenção de incêndios
- à qual não podem furtar-se.
Só por isso já é cabível a concessão de segurança, para impedir
autuação. Se o CREA que discutir a viabilidade e a necessidade da
presença, no Corpo de Bombeiros, de seus profissionais inscritos, deve
buscar entabular discussão nesse sentido, mas jamais abstaculizar,
mediante a autuação individual de cada servidor, o exercício de atividade
que, demais de precípua do Poder Público, da Administração, é ele
necessidade constante e consiste em dever do Estado tanto quanto direito
da comunidade (sobre esse ponto, interessante o contido no REO nº

93.01.05679-8/DF, julgado pelo TRF da 1° Região, tendo como relatora
a Juíza Assussete Magalhães, no qual reconhecido que há um "direito de
provocar o exercício do poder de polícia de Corpo de Bombeiros" com
vistas a ter o imóvel vistoriado "a fim de se averiguar as reais condições
de segurança do imóvel, em face do risco de incêndio". Prossegue, a
magistrada, ajfrmando que "é um direito que assiste a toda pessoa ".
Noticia, também, o voto, que "o art. 315 do Decreto nº 11.258, de
16/09/88, confere ao Corpo de Bombeiros do Distrito Federal função
fücalizadora, para cumprimento das disposições do regulamento de
segurança contra incêndios e pânico, atribuindo-lhe poderes para,
observadas as formalidades legais, fiscalizar todo e qualquer imóvel ou
estabelecimento existente no Distrito Federal, podendo qualquer pessoa
valer-se do seu direito de requerer, ao órgão especializado, as inspeções
necessárias, a fim de ter resguardada sua própria segurança e do imóvel
que habita." - publicado no DJ em 17/11/94).
O Estado de Santa Catarina pretende, neste feito, sustar as
autuações que vêm sendo sofridas pelos integrantes do Corpo de
Bombeiros. O CREA, por seu turno, apenas vem atuando como fiscal
repressor, sem imprimir nenhum caráter preventivo a sua atividade
fiscalizatória, que, tal como a vem exercendo, nenhuma relação guarda
com a prevenção de incêndios.Não buscou propor nenhuma medida para,
num exercício mais adequado de suas funções, colaborar com o Corpo de
Bombeiros na execução da tarefa, ou mesmo aprimorá-la, gestionando a
admissão de profissionais da área da engenharia para o mister em causa.
Ao invés de adotar essa postura, recorreu à via mais fácil, no intuito (que
presumimos seja o que move) de questionar a qualificação dos
bombeiros, desde logo punindo. Assim agindo, desautoriza a crença na
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preocupação real com a segurança pública, pois não parece que para isso
tenha atentado ao autuar os bombeiros em serviço, com o que, repetimos,
impede-os de exercer a atividade que lhe é afeta. Não olvidemos que da
interrupção do trabalho de prevenção podem resultar graves
conseqüências, como as que tão profusamente descreve-se no recurso.
Esses dados não podemos ignorar, ao analisar o cabimento da suspensão
da ação do Conselho profissional. Mais irresponsável, portanto,
utilizando as palavras do próprio recorrente (fl. 225), se afigura a conduta
do CREA, como resta claro.
Quanto à alegação de insuficiência de qualificação, propriamente
dita, cabe lembrar que os bombeiros recebem treinamento, realizando
curso específico de formação para atividade preventiva de incêndios, nele
compreendidas matérias atinentes a eletricidade, química., física,
matemática, hidráulica, emergências e traumas, desenho técnico e
segurança contra incêndio.
O apelante argumenta que os bombeiros realizam "comparação de
projeto", tendo a Câmara Especializada daquele Conselho, concluído que
o trabalho por eles realizado requer um conhecimento técnico no mínimo
igual ao do profissional que efetuou o projeto analisado. Vejamos.
O Poder Público tem a competência e a atribuição de disciplinar os
aspectos de segurança pública, tomada, esta expressão, em sentido
amplo. O Corpo de Bombeiros constitui instrumento de implementação
dessa disciplina, implementando e zelando por seu cumprimento. O
próprio apelante colabora para demonstrá-lo: às fls. 235 e 236 vê-se que
as exigências são relativas à adequação do sistema de prevenção de
incêndio a normas específicas sobre a matéria, bem como à própria
apresentação do projeto e a ele relativo, o que, aliás, ao proprietário e ao
profissional
encarregado
da
obra
caberia
providenciar,
independentemente da cobrança pelos bombeiros, pois trata-se de projeto
que, ao lado do hidráulico e do estrutural, entre outros, é de existência
obrigatória, sempre que o imóvel assumir determinadas características.
O mais relevante, porém, a ressaltar, é que a atividade dos
bombeiros não exclui a dos engenheiros, pois não se imiscui na área de
atuação daqueles. Há fundamentos distintos a alicerçar as duas atuações:
os engenheiros e arquitetos surgem como colaboradores, deles sendo o
projeto, o trabalho propriamente criador, pois que para isso têm a
habilitação necessária: para fins específicos de prevenção de incêndio, a
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habilitação necessária está com os agentes públicos encarregados dis'>o,
pela Constituição. Logo, não é de realização de trabalho de engenharia
ou de arquitetura que se trata, mas de desempenho do poder-dever de
garantir a segurança da população, fiscalizando a observância das normas
de regência. Isso não quer dizer que não se possa pensar no
aprimoramento da execução dessa tarefa, com a admissão aos quadros de
pessoal do Corpo de Bombeiros de profissionais que ostentem
qualificação superior na área de engenharia, mas daí a impedir o
exercício de atribuição constitucional vai certa distância.
Nesse sentido pronunciou-se o magistrado de primeiro grau (fl.
214), a cujas palavras aderimos:
"Uma atribuição não exclui a outra. O engenheiro é responsável
pelo projeto da obra, pela edificação do prédio, cabendo ao agente do
Corpo de Bombeiros apenas verificar se as condições de segurança
contra incêndio foram obedecidas. Se cabe ao Corpo de Bombeiros o
combate a incêndios, muito mais sua prevenção, em prol da segurança
da coletividade. "
De escrito de Álvaro Lazzarini, que inclusive encontra-se nos autos,
acompanhando a inicial, trazemos algumas colaborações, esclarecedoras
de que "a competência do bombeiro decorre da norma da Constituição
Federal de 1988, de modo que nenhuma outra norma infraconstitucional

pode derrogá-la ou opor-se a ela".
Essa competência para a atividade de prevenção de incêndio, ensina
o doutrinador, compreende várias subespécies, destinadas a reduzir o
risco de incêndios, ou, se deflagrado, a facilitar seu combate e a salvação
de vidas (Direito Administrativo e Prevenção de Incêndio, in RDA 186,
p. 114/132).
Dessa lição exsurge uma fundamental distinção entre a atividade
dos profissionais inscritos no CREA e a dos bombeiros, posto que,
embora seja sabido que os engenheiros ou arquitetos elaboram os
projetos de prevenção de incêndio para as obras de que são responsáveis,
com isso não se confunde a ação dos bombeiros, que visa, no âmbito da
prevenção de incêndios, não apenas a instituição de mecanismos que
minimizem os riscos de sua ocorrência, mas, talvez com maior ênfase,
daqueles que, diante do infortúnio, permitam à Corporação, encarregada
de combatê-lo, realizar as manobras necessárias a facilitar o salvamento
de pessoas e coisas. O conhecimento desses aspectos práticos certamente
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não depende da instrução técnica típica de engenharia ou da arquitetura,
senão que delas, em verdade, afasta-se, sua aquisição ocorrendo pelo
treinamento específico (do Corpo de Bombeiros) e pela prática. Assim
também o conhecimento pleno das normas de segurança e combate a
incêndio (NSCI), legislação específica cuja observância aos destinatários
é dado verificar.
Novamente do supra citado autor, transcrevemos:
"A competência legal, em verdade, para o bombeiro militar
decorre de norma constitucional, agora inserta no art. 144, § 5º, da
Constituição Federal de 1988, além das Constituições estaduais e outras
normas infraconstitucionais. A competência técnica, por sua vez, é
apurada nos cursos de formação de bombeiros militares (. .. ). Bem por
isso, o interesse local do município brasileiro não pode sobrepor-se à
competência legal, decorrente de norma da Constituição Federal de
1988, dos Corpos de Bombeiros Militares brasileiros. O mesmo se diga
em relação aos engenheiros, registrados nos Conselhos regionais de
Engenharia e Arquitetura - CREA, cuja legislação de regência é
infraconstitucional e, assim, também, não pode retirar dos Corpos de
Bombeiros Militares a competência de prevenção de incêndio.
Se aos Corpos de Bombeiros Militares incumbe extinguir
incêndios, com muito mais razão deve ser reconhecida a eles a
responsabilidade de preveni-los, a fim de evitar, o quanto possível, a sua
ocorrência, de modo eficiente e eficaz. "
Entendemos, portanto, afastadas as considerações do representante
do parquet federal, ainda que não nos posicionemos desfavoravelmente a
uma remodelação dos quadros de pessoal dos Corpos de Bombeiros para
inclusão de profissionais da engenharia ou arquitetura, o que somente
viria a contribuir para a elevação do nível de segurança oferecido à
população. O que não se admite é a utilização de mecanismos de pressão,
como vinha ocorrendo, com a atuação e imposição de multa, prejudiciais
ao desempenho das atividades inerentes à função pública
(constitucionalmente respaldada) dos autuados e ao interesse público
envolvido.
Assinale-se que a presente discussão jurídica já foi objeto de
pronunciamento desta Corte, em ação na qual litigavam o Estado do Rio
Grande do Sul e o CRENRS, tendo resultado no acórdão cuja ementa
segue:
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"ADMINISTRATIVO, SERVIDOR MILITAR.
CORPO DE
BOMBEIROS. ATIVIDADES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO.
CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 144, V, PAR. 5º. CONSTITUIÇÃO
ESTADUAURS. ART 130. PODER DE POLÍCIA.
Constitucionalmente, compete ao corpo de bombeiros militar de
cada Estado além de outras atribuições, a prevenção de incêndios. A
segurança pública está dentro do poder de polícia do Estado.
Apelação e remessa oficial improvidas. " (3ª T. MAS nº
97.04.53622-4/RS. Rei. Juíza Maria de Fátima Freitas Labarrere, DJ
03.11.99, p. 368)
À vista do exposto, não há espaço para reforma da sentença
monocrática, que se mantém íntegra. Nego provimento à apelação e à
remessa oficial.
É o voto.
Juíza Vivian Josete Pantaleão Caminha - Relatora
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VII.ERRATA
a. Revista nº 29, matéria VIII. SEQÜESTRO COM REFÉM "ATIRADOR DE ELITE": - O Mito e a Realidade, de autoria do Cel Res
PMESP Nilson Giraldi, no Subitem abaixo, página 62:
4. ARMA - APARELHO DE PONTARIA - MUNIÇÃO - ÓCULOS E
PROTETORES AURICULARES DO "ATIRADOR DE ELITE": onde
se lê: "Terá que possuir precisüo absoluta até os 100 metros, cujos
impactos, no alvo, nessa distância, não poderão exceder um diâmetro de
3 centímetros.". Leia-se: "Terá que possuir precisüo absoluta. Essa
precisão terá que ser antecipadamente avaliada com a arma presa num
dispositivo especial denominado 'mão de ferro"'.
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Participe da

Pró-PJVI
Se você ajudar, o campo é imenso.
Cada um participa com aquilo que pode dar.
Se você é alegre, dê sua alegria;
Se você é paciente, dê sua paciência;
Se você é habilidoso, dê sua habilidade;
Se você tem tempo, ajude com o seu tempo.
Se você é instruído, transmita os seus conhecimentos.
Na nossa Associação algumas pessoas participam dando o seu tempo
assistindo e dando apoio aos pacientes do H.P.M;
Outras tem dado o seu conhecimento profissional e técnico para fazer funcionar
o sistema.
Outras, ainda, tem contribuído com dinheiro, materiais ou serviços para
melhorar a qualidade do atendimento ao Policial Militar no nosso sistema
de saúde.
Você Policial Militar pode participar se associando à PRó-PM.
Com uma pequena contribuição você estará ajudando a todos e a você
mesmo.
Venha juntar-se a nós e traga um parente ou um amigo que também queira
participar.
O Voluntário é aquele que colabora para fazer florescer um ser humano.

n

~

Rua Alfredo Pujai, 285 - Conjunto 53 - Santana - CEP: 02017-01 O - São Paulo.
Fones:

1

6959.9906 e 6977.0771 -

Fax:

Email: propmadm@ig.com.br

6959.9906

11

Use sua munição para salvar

o Hospital Militar.

Se cada um de nós ajudar com algumas moedinhas por mês, o Hospital Militar
vai ficar nota 1O! 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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