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CAPA: Heliodoro Tenorio da Rocha Marques. Nasceu a 03 de julho de 1904 na cidade de Pedra - PE. drf-ao de pai aos tres anos, mudou-se para Correntes, onde foi criado
por seu primo e padrinho. Ali realizou seus primeiros estudos. Dada a falta de perspectivas em sua regiiio natal, mudou-se para Siio Paulo aos 16 anos, alistando-se como Soldado na Forqa PLiblica em 02 de abril de 1921. MercC de sua inteliggncia e dedicaqlo,
rapidamente galgou as gradua~6esde Cabo e 3" Sargento. Concluiu o Curso Especial
Militar em 24 de dezembro de 1923 e foi declarado Aspirante-a-Oficial, sendo promovido a 2" Tenente em 20 de marqo de 1924. Eclodindo o movimento de 1924, Heliodoro, como Oficial legalista, combateu na defesa do Palicio do Governo, sitiado por revolucionirios, e em outros pontos da Capital. Sua bravura em aqZo foi alvo de menqaes
formais da parte de seus superiores e de cronistas do epis6dio. Integrando o efetivo do
2" Batalhiio, participou da perseguiqao j. coluna Miguel Costa no Estado do Parani, tomando parte nos combates nlais violentos dessa fase da lula. A 04 de novembro de 1924
C promovido a 1" Tenente e a 21/08/25 C promovido a Capitao, por merecimento, com
21 anos de idade. Casou-se em janeiro de 1926 com a Sra. OdyssCa Thomaz Diniz. Nesse mesmo ano, embarca para Goiis e Mato Grosso, atuando na perseguiqiio ?Coluna
i
Miguel Costa-Prestes. Em marfo de 1929 foi lransferido para o Centro de Instruqiio
Militar ( hoje Academia de Policia Militar do Barro Branco). Em 1930, com a eclosiio
do movimento revoluciondrio no Rio Grande do Sul, desloca-se, como Coman

-dante de Companhia do 3" Bntalhiio de Caqadorcs, para Itapetininga, na defesa das divisas de Siio Paulo. Nos violentos combates local~zadosocorridos nn regiiio, sua conduta C "...desassombrada e de excepc~onnlvalor", no elogio que seu Comandante de
Batalhiio Ihe formula. Retornando a Siio Paulo, assistindo i sucessiio de lamenthveis
episodios que desaguariam no movimento constitucionalista, Heliodoro faz- se um dos
articuladores do movimento de 28 de abril de 193 1 , o prinieiro protesto armado em Siio
Paulo contra o regime ditatorial em curso no Pais. Desbaratado o levante, C preso, juntamente com cerca de 40 Oficiais e 200 Pr~qase alguns civis. Posto en1 liberdade, fica
agregado e sem funqiio at6 setembro de 193 1 , quando C designado Delegado de Policia
em Guaira c, dcpois, em Laranjal. Em marqo de 32, quando jb se articulava em siio
Paulo um moviniento civico de protesto e resistgncia contra a Ditadura, Heliodoro C
transferido para o Quartel General, passando a servir no Estado-Maior. Quando o Coronel JLilio Marcondes Salgado assume o Comando Geral, Heliodoro C chamado a exercer
simultaneamente os cargos de Chefe da l a Seqao do EM e, interinamente, o de Chefe de
Gabinete do Coniando Geral. Sua atuac;"a 6 febril, na articulaqiio e, posteriormcntc, na
luta constitucionalista, desencadeada a 09 de Julho. Em 23 de julho, uma explosao acidental de urn morteiro em teste mata o Coronel Salgado e fere o CapitHo Heliodoro.
Com a morte de Salgado, promovido a General do ExCrcito Constitucionalista, Heliodoro pede exoneraqk de suas funqdes no Estado-Maior e segue para as linhas de frente,
participando de violentos combates no setor Sul, onde foi comissionado conio Major a
1" de agosto de 1932. Ali comandou o BatalhTio "14 de Julho", composto em sua maioria por jovens universittlrios, muitos dos quais jamais retornariam com vida a Capital.
Com o fim da revoluqiio, foi processado pelo governo ditatorial. Enquanto outros procuravaln esquivar-se b responsabilidade, alegando obedizncia devida a ordens superiores,
Heliodoro, quando ouvido a termo, afrontou seus interrogadores, confirmando sua participaqiio na preparagiio e na execuqiio da luta, dizendo que lamcntava a derrota, que 1130
se arrependia de haver tomado armas por SHo Paulo e que, se pudesse, faria tudo novamente. Afastado da Forqa Pliblica, por ato dc exceqzo da ditadura, em 29 de dezembro
de 1932, foi revertido ao servigo ativo em 05 de setenibro de 1933. Enquanto afastado
da Forqa, dedicou-sc a cscrever, juntamerite com o Capit50 Odylon Aquino de Oliveira,
o cl5ssico: "S5o Paulo contra a ditadura", obra de referencia sobre a cronologia e a interpreta~aodo rnovimento constitucionalista, e que teve a maior parte dos exeniplares
de suas duas ediqdes apreendidos pela policia politica de Vargas. Esse livro conduziu b
reforma administrativa de seus autores, em 07/12/33. Heliodoro somente reverte j. ativa
ap6s anistia de maio de 1934. Bastante prestigiado no Comando excepcional de Milton
de Freitas Almeida (1935-38), Heliodoro segue, em 1936, para o Rio de Janeiro, onde
cursa com destaque o Curso de Aperfei~oanientono ExCrcito, a fim de preparar-se para,
no retorno a SZo Paulo, servir no Centro de Instruqiio Militar - C.I.M. Em novembro de
1937 C promovido por merecimento ao Posto de Major e em 1938 C designado Direlor
de Ensino do C.I.M., onde pernianeceu at6 marqo de 1944. Sua passagem pelo Centro
foi marcante, influenciando viirias turnias de Oficiais. Em 15/12/45 foi promovido por
merecimento a Tenente Coronel e designado para o Comando do 6" Batalhjio de C a p dores, cm Santos, onde permaneceu at6 junho de 1947, quando foi designado para o
Comando do C.I.M. Em 29/01/49 foi promovido, por merecimento, ao Posto de Coronel, permanecendo no Comando do C.1.M at6 ser nomeado em 26110153 para o
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cargo de Chefe do Estado-Maior da F o r p Pliblica, exercendo-o at6 11/06/54 quando,
por fol-$a da legisla~50vigente, transferiu- se para a Reservn dn Corpora~iio.Pesquisador de historia, foi rnelnbro do Instituto Historic0 e Geogrifico de Siio Paulo, onde
exerceu vhrios cargos. Melnbro da Academia Paulista de Historia, Presidente da Diretoria e Melnbro do Conselho Supremo da Sociedade Veteranos de 32 - M.M.D.C., Heliodoro Tenorio da Rocha Marques faleceu na Capital em 30 de setelnbro de 1998 e foi sepultado no cemitirio do Morumbi. Deixou dois filhos: Marina e Paulo, este talnbCm Coronel da Reserva da Policia Militar e ex-Conlandante da Academia do Barro Branco.
Foto: Album de fatnilia.
CrCdito: Cb PM Gerson Nilton de Souza VieiraIDAMCO
Agradecimentos ao Sr Cel Res PM Paulo Tenbrio da Rocha Marques, filho do personagem enfocado, pela cessiio da foto da capa, dados biogrificos e int'orma$6es sobre a
can~iio"Ardor de Infante".

ORIENTACOESAOS COLABORADORES
A publica~lode artigos e trabalhos obcdecerd i s exigCncias quc se seguem:
1. versar sobre assunto pertinentc i destina~iioda revista;
2. o texto deverd ser assinado, datadu, escrito em linguagcrn irnpessoal e sobria, corn sugestlo de titulo e ernenta;
3. o autor observard as normas de rnetodologia cientifica para a sua produ$Ho, especialrnente quanto
i s cita~besbibliogrlificas e fundarnenta~lodas afirrnativas;
4. ao final do trabalho, que sera remetido em 02 (duas) vias, o autor deverri colocar sua idade, endereGO,qudidades que deseja ver rnencionadas junto ao seu norne - at6 03 (tr&s)- e, em uma das vias. a
autoriza~iiode pr6prio punho, para pnblica~iioindependente de qualquer direito patrimonial e nuloral sobre a obm;
5. ter no rninimo 03 (tr&s)e no rnrixirno 20 (vinte) laudas, datilografadas em espaFo 02 (dois), corn 35
linhas cada Iauda e 70 caracteres cada linha. 0 TRABALHO APRESENTADO EM DISQUETE

FACILITA A EDICAO DA REVISTA;
6. nlo serd aceita critica vulgar ou dirigida contra pessoa;
7. o Conselho Editorial decidiri sohre a conveni&nciae oportunidade da publica~iiodas ohras recehidas;
8. os trabalhos, bern como os pedidos de assinatura da revista, deverlo ser encaminhados para "A
FORCA POLICIAL", P p Cel Fernando Prestes, 115, Luz, SHo Paulo, CEP 01 124-060, aos cuidados do Presidente do Conselho Editorial. - 2" EMIPM-BIBLIOTECA.
SOLICITA-SE PERMUTA
PIDESE CANJE
O N DEMANDE L'ECHANGE
SI RICHIERI LO SCAMBIO

WE ASK FOR EXCHANGE
NUMEROS ATRASADOS: Poderiio ser adquiridos, havendo disponibilidade de estoque, atravts de
carta dirigida ao Conselho Editorial, especificando o(s) exernplar(es) e a quantidade desejada. 0
p r e p b a s e serd o da liltirna ediqzo, incluidas as despesas de correio. Maiores informa~Bespoderlo
ser obtidas pelo telefone 3327-7403.
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I. DISCURSO PROFERIDO NA ACADEMIA DE POLICIA
MILITAR DO BARRO BRANCO, NO DIA 07/12/01, QUANDO DA
SOLENIDADE DE ENTREGA DE ESPADAS AOS ALUNOS DO
CURS0 DE H A B I L I T A ~ O A 0 QUADRO AUXILIAR DE
OFICIAIS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO
CHQAOPMJOl, PEL0 PARANINFO, DES. LUIS DE MACEDO,
EXCELENTISSIMO SENHOR CORREGEDOR GERAL DA
JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO.

Compareqo hoje h Academia de Policia Militar do Barro Branco em
atenqiio a convite muito honroso que me foi formulado, ou seja, o de paraninfar a nova turma dos alunos do Curso de Habilitaqiio ao Quadro Auxiliar de Oficiais da Policia Militar do Estado de Siio Paulo.
A entrega de espadas aos formandos 6 um ato simb6lico que empolga por dizer, a uma s6 vez, da confianqa que a sociedade outorga a esses homens, para sua pr6pria defesa, e da responsabilidade aceita por
eles, publicamente manifestada perante autoridades e seus pr6prios familiares.

E um ato de entrega, portanto, e tambkm de oferta.
E a sociedade a dizer: toma, trabalha, defende-nos, confiamos em

ti.
E o soldado (oficial) a responder: aceito, estou disponivel, comprometo-me, podem todos confiar no meu trabalho e lealdade.
Trata-se, em suma, de um compromisso, de uma jura de dedicaqiio
e trabalho: de um lado, de outorga de direitos e de obrigaqbes; e confianqa, de outro.
Estiio de parabkns os formandos, pela conclusiio do curso e realizaqiio desta solenidade, que coroa seus esforqos e sacrificios.
Regozijamo-nos n6s outros, igualmente, por podermos contar com
mais esse grupo de seletos e preparados homens (e mulheres), formados
para servir a Siio Paulo e ao Brasil.
Recebo a honraria da escolha de meu nome para paraninfo da Turma M i n o Covas como homenagem da Policia Militar ao Poder JudiciBrio
Paulista, nesta 6poca de tantas dificuldades e vicissitudes.
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Merce de Deus, as duas instituiqaes t2m trabalhado de forma homogsnea e harmbnica, cada qua1 com a dedicaq2o integral que lhe compete no seu campo pr6prio de atua~iio.Une-nos em especial essa precipua obriga~iio,dentre as que nos s5o confiadas, que 6 a da soberania do
interesse pfiblico.
Escravos da ordem e da lei, sabemos n6s, integrantes dessas duas
institui@es, com independencia, honra e altivez, manejh-las sempre com
o supremo objetivo da paz social.
Esse alvo -da paz social -, na verdade, esti cada vez mais dificil
de ser alcan~ado,sendo muitas e bastante complexas as razaes, que pasSam pel0 terreno econ6mico e educacional, principalmente.
Pertencemos n6s, do Judicihrio e da Policia Militar, ao setor estatal
encarregado de neutralizar as paixaes que se chocam nesse imenso campo de batalha. Embora com f u n ~ a e sdistintas - e por isso mesmo -,
ambas as instituiq6es se completam.
Por esses motivos, t2o singelamente expostos, 6 que me alegrei com
o convite para paraninfar a Turma Mirio Covas do Curso de Habilita~iio
ao Quadro Auxiliar de Oficiais da Polfcia Militar do Estado de SBo Paulo.
0 jdbilo que ostento se confunde com o justificado orgulho que
sinto pela escolha.
Recebam os formandos e seus familiares os nossos parabkns, pela
coroaqZio de seus esfor~ose sacriffcios.
Recebam os formandos o sentimento de certeza de que a sociedade
confia na sua honra, lealdade e dedicaq"a ao imenso trabalho que os espera.
Somente por esse trabalho seremos dignificados e, por conseqiisncia, recompensados pelos sacrificios. Ou estes sacrificios n2o ter2o valido nada, se n2o nos dedicannos de corpo e alma, com honra e seriedade,
aos objetivos a que nos propusemos, - ou, entzo, ter2o a dimens20 das
nossas pr6prias vidas, que Deus nos deu para servir e a quem um dia deveremos prestar contas.
Um abraqo fraterno a cada um dos formandos, com votos de exit0 e
muitas felicidades.
Obrigado.
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11. o INTERESSE PUBLICO E PRIVADO: PROTECAO:
CONSTITUCIONAL DO AMBIENTE E PROPRIEDADE
IMOBILIARIA~

ALVARO LAZZARINI, Vice-presideit re do Tribunal de J ~ i s t i ~doa Estado de Siio Paulo, Professor
de Direito Adininistrativo na Acadenzia de Policia Milirar do Burro Branco, Sbcio Colaborador
do Institicto de Advogados de SGo Pal110 e Membro do Institute "Piinenta Bueno"- Associaqiio
Brasileira dos Constitucionalistas.

1. Considera~6esiniciais 2. Considerap7es sobre interesse pu'blico e interesse privado 3. Considerapies sobre Direito piiblico e Direito Privado: 0
Direito Ambient01 Imobiliririo 4. Coizsidera~6essobre a coinpet2ncia recirrsal na J u s t i ~ ado Estado de Siio Paulo 5. ConclusGo

1. CONSIDERACOES INICIAIS
Professor Canotilho, no seu classico "Direito ~onstitucional"~,
advertiu aos seus leitores que "Ao iniciar-se urn Curso de Direito Constitucional e CiEncia Politica nos finais da dkcada de 80 e comeqo da dkcada
de 90, poder-se-ia repetir, ponto por ponto, aquilo que urn autor portuguEs escreveu hB vinte anos: 'A nossa volta tudo mudou'. (...) Passada
uma vintena de anos - continuou Canotilho - os problemas que hoje se
I

Roteiro para debate sobre o terna em Painel do I11 S E M I N A RI O DE DIREITO
A M B IE N T A L IM O B ILI A RIO e I CONFERENCIAI N TER N A C I O N A L DE DIREITO
AMBIENTAL IMOBILIARIO , corn a participaqiio do Desernbargador Mircio Martins
Bonilha, Presidente; Professor JosC Joaquirn Gornes Canotilho, Conferencista; Professor
ClCrnerson Merlin, Professor JosC Afonso da Silva e Professor Luiz Alberto David
Arafijo, Debatedores. Siio Paulo, Sheraton Mofarrej Hotel, 8 de margo de 2001.
* CANOTILHO, Josk Joaquim Gomes. Direito Constitucional, 6" ed., 1995, Livraria
Alniedina, Coimbra, p. 11

J
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pdem ao estudioso do direito constitucional e da ciEncia politica silo semelhantes, mas num context0 e espaqo discursivos completamente outros. Em termos interrogativos: qua1 o iltstrulnelztarizillz, o corpus tedrico
e o disczirso dos juspublicistas para captarem as transformaqdes e deslocaqdes do 'espaqo politico'nestes liltimos vinte anos? E com que 'espirito', com que 'alma', com que "f6", com que 'prk-compreensao', eles enfrentam os desafios de uma kpoca que se pretende nZo jh moderna, mas
sim p6s-moderna? TerZo chegado tamb6m ao campo de direito pliblico,
e, sobretudo, ao direito constitucional novos 'paradigmas', novas 'modas'e novos 'saberes'? Adiantando algumas indicaqdes que, ao longo do
curso, terilo outros desenvolvimentos, salientar-se-h que as inquietaqdes
de um jurista constitucional obrigam a uma abertura aos novos motes do
direito e da politica e 2 disputabilidade irzterszibjetiva desses novos motes. Em crise estZo muitos dos 'vociibulos designantes'- 'Constituiqilo',
'Lei', 'Democracia', 'Direitos Humanos', 'Soberania', 'Naqilo'- que
acompanharam, desde o inicio, a viagem do constitucionalismo".
De fato, reafirmo, tudo mudou e tem mudado ao longo dos liltimos
anos. A realidade atual 6 bem diversa da de vinte anos atr8s. N5o mais C
razohvel exigir-se soluqdes juridicas de fim de skculo XIX e, at6 mesmo,
de skculo XX, lembrando-se que, se o "discurso dos jzispublicistas" deve
captar "as transformac8es e deslocaq8e.s do espaGo politico", o juiz,
mesmo que nZo seja um "juspublicista", deve ser homem de seu tempo,
ficando, assim, atento i s mudan~associais, i s vicissitudes da sociedade a
que serve.
Devem todos atenqilo aos fins sociais da propriedade, porque a
"propriedade aterzderci a sua f u n ~ d osocial" nos termos do artigo 5", incis0 XXXIII, da ConstituiqZo da Repiiblica, e, a teor do seu artigo 225,
"Todos tCnz direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrudo, bern
de uso conzunz do povo e esserzcial ' a sadia qualidade de vida, impondose ao Poder Pdblico e ci coletividade o dever de defendt-lo e presewri-lo
para as presentes e futurus gerap7es".
Deve-se, de outra parte, considerar que tudo o que diz respeito a urn
"meio ambiente saudiivel", tambkm, diz respeito aos denominados "Direitos ~ u r ~ z a r z o s ~ ~ ~ .
3

COVAS, Mirio. Programa Estadual de Direitos Humanos, Governo do Estado de Siio
Paulo, Imprensa Oficial do Estado de SZo Paulo, Siio Paulo, 1988, p. 5
1
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E C justamente neste ponto que vejo a pertinencia do tema proposto
para este momento, ou seja, o "0 interesse p6blico e privado: proteqiio
consti tucional do ambiente e propriedade imobiliiria".

2. CONSIDERACOES
DIREITO PRIVADO

SOBRE

INTERESSE

PUBLICO

E

Interesse pdblico e interesse privado s30 duas locuq6es que encerram conceitos juridicos indeterminados, embora possam ser sentidos tais
interesses em uma situaqiio real, dentro da realidade do caso concreto em
face de raz6es de circunst3ncia que o envolve, cabendo 2 autoridade
competente valorar discricionariamente o que C oportuno, conveniente e
justo.
Diria, assim, que a autoridade competente sera sempre o melhor
juiz para examinar se esti ou niio presente interesse pziblico ou, entiio,
interesse privado diante de determinada situaqiio juridica.
Niio hi, com certeza, uma linha separativa expressa, mas n2o posso
acei tar, a n2o ser parcialmente, conclusiio como daqueles que susten tam
que o irlteresse pziblico representa o direito do nzaior nzimero e, quando
em conflito com os irzteresses privados, estes cedem Bqueles, em ntenqiio
ao direito da maioria que C a base do regime democritico e do Direito
Civil moderno, com disse Hely Lopes Meirelles, apoiado em Georges
~i~ert~.
0 interesse privado, de fato, deve ceder lugar ao interesse pdblico,
mas, dizer que este se confunde com interesse do maior nlimero de pessoas C um tanto quanto temeririo, salvo se a aferiqiio for cercada, por
exemplo, de um plebiscito formal, dado que, amidde, verificam-se consultas tendenciosas, em especial, pelos veiculos de comunicaq20 social,
de que resultam opiniaes publicadas que, muitas vezes, n2o correspondem 2 realidade da opiniiio pcblica, isto 6 , interesses privados embutidos
na pesqui sa publicada em detriment0 do verdadeiro interesse pfiblico,
nem sempre veiculado ou, entiio, manipulado pelos formadores de opini20.
LOPES MEIRELLES, Hely. Direito Adtnirlistrativo B r ~ s i l e i r o23"
, ed. Atualizada por
Eurico de Andrade Azevedo, DClcio Balestero Aleixo e JosC Emmanuel Burle Filho,
1998, Malheiros Editores, S%oPaulo, p. 482
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Todo cuidado, portanto, C pouco em tema de interesse p ~ b l i c oe
interesse privado.

3. CONSIDERACOES SOBRE DIREITO PUBLICO E DIREITO
PRIVADO: o DIREITO AMBIENTAL IMOBILIARIO
A temitica se complica, mais ainda, quando C examinada sob o
prisma do Direito Ambiental e do Direito Imobiliirio, vale dizer do Direito Ambiental Imobiliirio.
Sabe-se que "A disciplina juridica dos espaqos planetirios, seja
para preservi-lo em sua naturalidade, seja para ocupi-lo de forma mais
racional e sadia para o homem, no conceit0 de Diogo de Figueiredo Moreira Neto, 6 o modern0 e polemico Direito Ambiental, capitulo dos mais
importantes do Direito Administrativo e que tem como sub-ramos o Direito Ecoldgico e o Direito Urbani'stico", como tive oportunidade de
examinar em monografia sobre L'Aspectos Adr?~irzistrativosdo Direito
~rnbierztal"~.

E bbvio que tal disciplina dos espaqos planetirios, de nitida natureza de Direito Pliblico, tem reflexos marcantes no Direito Imobiliirio, que
em tese se enquadra no Direito Privado, por tratar de bens imbveis, seja
para preservi-10s na sua naturalidade, seja para ocupi-10s de forma mais
racional.
0 Direito Pziblico Interno, sabe-se, tem por finalidade disciplinar
os interesses estatais e sociais, e s6 reflexamente os interesses privados,
enquanto que o Direito Privado busca tutelar os iizteresses individuais.
0 conflito de interesses p~blicose de interesses privados, portanto,
estii posto: 0 Direito Ambiental, capitulo do Direito Administrativo, C
ramo do denominado Direito Pliblico, enquanto que o Direito Imobiliirio, por tratar de bens imbveis, o C do Direito Privado.
Tal confronto, inclusive, tem repercussiio na cornpetencia recursal
no Estado de Siio Paulo, porque o seu Tribunal de Justiqa tern uma Seqiio

LAZZARINI, Alvaro, Estudos de Direito Administrativo, 2" ed., 1999, Editora Revista
dos Tribunais, Siio Paulo, 28 1
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de Direito Privado e uma Seqiio de Direito Pliblico, conforme esmiuqado
esti em especifica monografia sobre o tema6.
De qualquer mod0 deve ser salientado o ensino de Alberto
~ r a b u c c h ino
~ sentido de que "La distincidn entre Derecho Pu'blico y
Derecho Privado no hd seguido unla linea clara y constante, sino que se
hd encontrado slljeta a mutaciones en el tienzpo y lugar de conformidad
com las distintas tendencias politicas y sociales, se vie~zeobsevando en el
mundo juridic0 un cambio sustancial en cuanto se concede mayor
relevancia a 10s interesses colectivos y se exige in respeto superior a la
sociedad constituida por 10s honzbres. El sistenza, por taizto, sure urla
continua y rdpida evolucidn, en el sentido de una arupliacidn del
Derecho Pu'blico; tarnbie'n se nota, correlativamente, una rnds amplia
aplicacidn del Derecho Privado ~nedianteel empleo de sus instrumentos
en la actividade econdmica de 10s erltes pu'blicos ".
De JosC Cretella ~ 6 n i o ra~ prop6sit0,C
,
a precisa observaqiio de que
"A intercomunica~iioentre os dois campos e' tiio grande , por vezes, que
niio permite o estabelecimento de fronteira nitida que os separe, de mod0
absoluto, encontrando-se inu'meras vezes regras t@icas do direito pu'blico a regerem situa~6esdo direito privado e, vice-versa, regras privatisticas a goverizarem irlstitutos incontesthveis do direito pu'blico ".

4. CONSIDERACOES SOBRE A COMPETENCIA RECURSAL
NA JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAUL0
Toda dificuldade, no entanto, tem sido dirimida, em termos do Estad0 de Siio Paulo, em especial, pel0 seu Tribunal de Justiqa, porque, na
proteqiio constitucional do ambiente e propriedade imobiliiria, cabe-lhe
dirimir desde eventuais conflitos de compethcia entre juizes do civel e
juizes da Fazenda Pliblica no processamento e julgamento dos processos
LAZZARINI, Alvaro. Direito Pliblico e Direito Privado - Compet&?zciaRecursal no
Estado de SGo Paulo, "Revista de Direito Administrativo", Funda~TioGetlilio Vargas1Editora Renovar, Rio de Janeiro, jan./mar. 1997, v. 207, p. 95-103
TRABUCCHI, Alberto. Ii~stitucionesde Dereclio Civil, Tomo I, 1967, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, Espanha, p. 9
CRETELLA JIINIOR,
Jost. Tratado de Direiro Administrativo, v. I , l a ed. , 1966, Forense, Rio de Janeiro, p. 15
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utilizados para cada caso concreto, at6 o julgamento de mkrito dos recursos em causas que envolvam matkria de Direito Ambiental Imobiliiirio.
Na sua casuistica, por exemplo, h i o ac6rdiio do agravo de instrumento n. 14.786-418, da Comarca de Siio Paulo, da sua Primeira Cimara
de Direito Privado, datado de 24 de setembro de 1996, que, cuidando de
usucapiiio de bem im6ve1, dando pela incompetencia de Seqiio de Direito
Privado e competencia da Seqiio de Direito Pliblico, dispde que "A competgncia fica deslocada niio s6 em raziio da pessoa, mas, mais ainda em
razdo da mate'ria versada rza causa de pedir que cuida de bem de direito
pu'blico, onde predornina o mesmo interesse pu'blico, que deve prevalecer
sobre o interesse privado. Se hci irzteresse da Fazenda Municipal, hci
igualmente o interesse pu'blico em ver o imdvel usocapiendo niio passive1
de ser objeto de usucapiiio. A Fazenda Pu'blica e' a suprema inte'rprete
desse interesse pu'blico ern jogo nesta a ~ i i ode usucapiiio. Se assim se
pode reconhecer para modificar regra de competZncia do juizo de primeiro grau de jurisdip?~,assim deve-se reconhecer tambe'm em relapio
ao segundo grau de jurisdipio, quando hci uma Egre'gia S e ~ i i ode Direito
P2iblico".
E cuidando de pedido de regularizaqiio de loteamento urbano na
comarca de Siio Vicente, no ac6rdiio do agravo de instrumento n. 11.375410, em 27 de agosto de 1996, de que fui o relator, deixou-se certo, pela
sua Primeira C%marade Direito Privado, que "Este Egrkgio Tribunal, ao
que entendo, n2o pode ignorar a evoluqao do direito quanto i s exigencias
urbanisticas, que em naqdes civilizadas passaram a pedir soluq6es juridicas adequadas, com o que se criou em nossos dias o Direito Urbanistico,
ram0 do Direito Pu'blico, conforme Hely Lopes Meirelles, Josk Afonso
da Silva e Adilson Abreu Dallari, entre outros. Esta Egrkgia Corte, em
verdade, tem que se aperceber da evoluqiio da ciencia juridica, da necessidade da aprimoraqiio da cultura publicista e que 'o Direito Urbanistico
k um ram0 da cigncia juridica que tende a ganhar especialissima import2ncia na dkcada de 90 - dkcada de que passamos sua primeira metade - ,
como conseqiiencia de sua recepqiio e afirmaqiio pela Constituiqiio Federal de 1988', como Adilson Abreu Dallari afirmou na 'Apresentaqiio' da
sua citada obra", ou seja, no 2"volume dos seus "Temas de Direito Urbanistico".
No explosivo tema de denominadas "Operaqdes Interligadas", no
julgamento da Aqiio Direta de Inconstitucionalidade n. 045,352.015-00,
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objetivando a decl araqio de inconstitucionalidade substancial da lei n.
11.773, de 1995, do Municipio de S i o Paulo, em face dos artigos So, 9 lo,
e 181, caput, da Constituiqio do Estado de Sio Paulo, julgamento que sb
foi concluido em 14 de fevereiro de 2001, por apertada margem de votos,
dando pela sua procedencia, lembrou-se que "pela 'Operaqio Interligada'
ter-se-ia a ediqio de normas irzdividuais de direito urbanistico, vertentes
aos indices e hs caracteristicas de uso e ocupaqio, como se possivel fosse
ao Poder Executivo editar rzonna de conduta individual em matkria de
reserva legal, reserva legal esta expressamente definida no artigo 181,
caput, da Constituiqiio do Estado de Siio Paulo (...). A referida 'Operaqio
Interligada' possibilita o desvirtuamento especializado e continuo de todo
plano diretor, ante a possibilidade de alteragio das caracteristicas de uso
e ocupaqio, nio se olvidando que a majoraqio do indice urbanistico traz
inc6modos outros a qualquer regiiio, diante da ausencia de previsiio do
plano diretor, de tal arte que a higidez do meio ambiente, norte maior do
direito urbanistico, estaria rompida, sendo este o m6vel pelo qua1 o legislador instituiu a reserva legal na espCcie. A delegaqio de regramento
individual, com amplos reflexos coletivos, sublinhe-se, cria funqiio atipica do Poder Executivo, que subtrai competencia cometida ao Poder Legislativo, afrontando a Constituiqio do Estado e as normas primiirias que
estruturam o Estado".
No referido acbrdiio que cuida das "Operaqdes Interligadas", como
se verificou, para a proteqiio constitucional do ambiente e propriedade
imobiliiiria, o debate juridic0 envolveu, em bastante, a temitica do interesse pliblico e do interesse privado, prevalecendo aquele em face deste
diante de normas constitucionais estaduais tidas por violadas.

Resta certo, em concluindo, que, na equaqiio juridica entre propriedade imobilihria e meio ambiente higido, deve o Poder Piiblico, como um
todo, considerando a funqiio social que deve atender h propriedade, cuidar de fazer prevalecer o interesse pfiblico impost0 por notma constitucional (artigo So, inciso XXIII, da Constituiqiio da Repiiblica), quando em
confront0 com o interesse privado do titular da mesma propriedade, em
tudo aquilo que possa afetar o meio ambiente ecologicamente equilibra-

- -

-

Revista A FORCA POLlClAL SBo Paulo n"2

out/nov/dez 2001

15

'I

do, como bem de uso comum do povo e essential h sadia qualidade de
vida, pois esta t uma imposiqiio constitucional ao Poder Pliblico (artigo
225 da Constituiqiio da Repliblica).
A coletividade, portm, pela mesma norma constitucional, tem o
dever de, tambim, defende-lo e preservi-lo para as presentes e futuras
geraqaes.
Enfim, todos, Poder Pliblico e coletividade, coobrigados que estiio
constitucionalmente, pel0 instrumental processual vigente, devem buscar
a proteqao constitucional adequada que seja posta perante o Poder JudiciBrio para que seja feita a Justiqa do caso concreto.

16
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111. CARTA DE FORTALEZA

DECLARACAO

A 0 POVO BRASILEIRO E, EM ESPECIAL, AS
AUTORIDADES RESPONSAVEIS PELA SEGURANCA
PUBLICA DO PAIS

0 Conselho Nacional dos Comandantes Gerais das Policias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares, representando aproximadamente quinhentos mil militares estaduais, reunido em sessiio pleniria, na
cidade de FortalezdCE, deliberou, por unanimidade, e vem a pbblico declarar que:
1. o context0 atual da seguranqa pliblica no pais requer a participaqiio
efetiva e in tegrada dos brgiios policiais respons iveis pela prevenqiio e
repress50 2 criminalidade, nas esferas federal e estadual, respeitadas
as competencias constitucionais, como forma de garantir a govemabilidade;
2. antes de se permitir a participaqiio das Guardas Municipais nas atividades de policia ostensiva e investigativa, bem como liberar-lhes recursos do Fundo Nacional de Seguranqa Pliblica, entende que a funqiio bisica dos municipios C desenvolver, implementar e manter politicas pbblicas voltadas B Area social, em especial a educaqiio, urbanizaqiio e salide, contribuindo para o process0 primirio de prevenqiio B
criminalidade;
3. entende ser necessiria e urgente a alteraqiio da legislaqiio que regula
o Fundo Nacional de Seguranqa Pbblica e o Fundo Nacional de Calamidades Pbblicas, no sentido de contemplar com recursos originirios desses fundos os Corpos de Bombeiros Militares, como tambCm
agilizar-lhes a disponibi1izaq"a;
4. decide encaminhar proposta ao Conselho Nacional Antidrogas CONAD, no sentido de que o Programa Educacional de Resistencia
Bs Drogas e B Violencia - PROERD, seja reconhecido como programa de prevenqiio das Policias Militares do Brasil, reivindicando representaqiio junto ao referido Conselho;
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5. reafirma a necessidade de ser viabilizada a liberaqiio do profissional
de policia e de bombeiro militar das missaes burocriticas, destinando-os para a realizaqzo de suas respectivas atividades-fim, por meio
da contrataqzo de funcionirios civis;
6. reforqa o entendimento de que os Estados devem criar guardas encarregadas de realizar a seguranqa dos estabelecimentos prisionais, de
forma a permitir que o maior nlimero possivel de policiais militares
seja destinado a atuar no policiamento ostensivo;
7. insiste na necessidade da revisiio da Lei n." 9.437197, que instituiu o
Sistema Nacional de Armas - SINARM, bem como da intensificaqzo
das aqdes dos 6rgZos federais de seguranqa no combate ao contrabando de armas e ao trifico de drogas;
8. reafirma a necessidade da regulamentaqiio do parigrafo 7" do artigo
144 da Constituiqiio Federal, que disp6e sobre a organizaqiio e funcionamento dos 6rgiios responsiveis pela seguranqa pliblica, de maneira a garantir a eficiiincia de suas atividades;
9. entende como fundamental a aprovaqiio do Projeto de Lei n."
4.363101 - Lei Orgiinica das Policias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, que atualmente tramita na Ciimara dos Deputados;
10. ratifica manifestaqaes anteriores no sentido de que seja estabelecido
um piso nacional de remuneraqiio, bem como a necessidade de garantir condiqaes de moradia, sa6de e educaqiio aos militares estaduai s;
11. finalmente, ratifica a necessidade do reconhecimento do policial militar como autoridade competente para lavratura do Termo Circunstanciado, a exemplo do que j i ocorre em alguns Estados, obedecendo,
deste modo, ao objetivo fundamental da Lei n." 9.099195 - a melhoria
do atendimento ao cidadiio.

co~c~usAo
0 s integrantes do Conselho Nacional de Comandantes Gerais
das Policias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil,
com o objetivo de manter as Instituiqaes Militares Estaduais unidas e integradas em suas diversas atividades e imbuidos do prop6sito de legar ao
povo brasileiro um sistema de seguranqa pliblica coerente e adequado ao
terceiro miliinio, editam a presente Carta.
FortalezaICE, em 9 de novembro de 2001.
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IV. NATUREZA JUR~DICADA DECISAO DE ARQUIVAMENTO
O
DO I N Q ~ ~ R I TPOLICIAL-MILITAR

RONALD0 JOAO ROTH Juiz-Auditor Substituto da Justi~aMilitar do Estado de SZo
Paulo.

Consideraqaes Gerais. 0 inqukrito policial-militar (IPM) tem por
finalidade prestar inforrnaqaes e fornecer provas da materialidade e autoria do delito ao titular da aqiio penal.
E por meio dele que a Policia Judiciiiria Militar realiza a apuraqiio
da infraqiio penal e sua autoria, dirigida pelo Oficial encarregado, quando
tais atribuiqaes lhe forem delegadas (8 lodo art. 7' do CPPM), ou pela
pr6pria autoridade originiria, se assim decidir.
Cuida, portanto, o IPM, na investigaqiio policial dirigida, de dar
elementos ao MinistCrio Piiblico para promover a aqiio penal, diante de
uma infraggo criminal ocorrida, constituindo-se o mesmo da fase priprocessual da persecutio crimiizis, disciplinado no C6digo de Processo
Penal NIilitar (CPPM).
Como preleciona Jose Frederico Marques, o inquCrito policial,
portanto, C um procedimento administrativo- ersecut6rio de instruqiio
provis6ria, destinado a preparar a aqiio penal, conceit0 esse que aproveita ao pr6prio IPM.
Assim, interessa-nos, neste momento, destacar quaizdo o inque'rito
policial se instaura e quaizdo ele ternzina, para compreensiio do tema assinalado. 0 primeiro momento ocorre quando a Policia Judiciiria Militar
tem conhecimento da priitica da infraqiio penal, ocasiiio essa em que o
inquCrito policial C instaurado mediante portaria; o segundo nzomento C
caracterizado pelo te'rnzino do nzesmo, ao serem concluidas as investigaqdes, mediante o correspondente relatdrio do encarregado e com a solu~Lioda autoridade delegante ou originiria (art. 22 do CPPM), ocasiiio em
que, ap6s a devida anilise, o representante do Parquet iri adotar uma das
seguintes providencias: a) requerer o arquivamento; b) solicitar a devoluqiio dos autos B Policia para novas diligencias imprescindiveis ao oferecimento da denfincia; c) postular seja declarada extinta a punibilidade;
d) oferecer deniincia.

8
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Ambos os momentos apontados siio importantes e sofrem a iizcidzncia do controle de sua legalidade, como tambkm ocorre nos atos
praticados durante a sua existgncia, dai serem o inicio e o te'rnzino das
investiga~aesatos vincrllados ao fato investigado. Uma vez instaurado o
inqukrito policial militar, niio pode ele ser arquivado pela autoridade militar (art. 24 do CPPM), s6 podendo &-lo pel0 6rgiio do Ministkrio P6blico a cujo posicionamento o juiz poderi submeter, se dele discordar, ao
Chefe do Ministkrio Pliblico, que, se entender ser caso de arquivamento,
obrigari o Juiz a decidir pel0 arquivamento (art. 397 e 3 lo,do CPPM).
As referidas regras processuais mencionadas guardam equivalencia
hs regras de mesma natureza ditadas no Diploma Processual Penal Comum.
Cabe aqui registrar que, uma vez determinado o arquivamento pel0
Juiz-Auditor, tal decisiio sofre exame por parte do Juiz Corregedor-Geral
(alinea "b" do art. 498 do CPPM).
Em suma, interessa-nos estudar a natureza juridica da decislio judicial do arquivamento do inqne'rito pol icial-militar.
Da natureza juridica. Dizer sobre a natureza juridica de um instituto ou, no caso, de uma decisilo, k fixar-lhe o lugar exato no sistema jur i d i c ~a que pertence, enquadri-la dando-lhe uma classifica$io, qualificando a sua existencia.
Ciimara Leal comenta que o direito do Ministkio Pliblico de decidir conforme sua convic$io k inerente h judicatura. Denegar a a ~ " apenal, sob qualquer forma, direta ou indireta, k uma viola$io da lei i s prerrogativas judici8rias.02
Para bem situar a questiio, tomemos duas posiq6es doutrinciria.~
antag8nicas neste particular: a prinzeira, que nlio reconhece o arquivamento do inqukrito policial pel0 juiz como decislio, mas sim, como conhecimento pel0 mesmo da posigiio do Ministkrio Pliblico; a segunda,
que entende ser o arquivamento do inqukrito uma sentenqa judicial defirzitiva ou terminativa.
Advoga a primeira posiqlio Eduardo Espinola ~ i l h o ' ~dizendo
,
que,
em rela~iioao ato de arquivar o inqukrito policial, 6 um absurdo reservar
ao juiz uma fun~liomeramente mecAnica, quando se lhe k submetido a
deferimento o pedido de arquivamento formulado pel0 Ministkrio Pliblico. Diz o renomado doutrinador ser um contra-senso, uma aberra~iiofigurar isso como decisilo. 0 despacho 6 uma formalidade inlitil. 0 juiz
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deve conformar-se sistematicamente com o pedido do MinistCrio Ptiblico. Em sintese, entende que, ao invCs de se manifestar sobre o pedido do
MinistCrio Ptiblico, o juiz tem o seu papel reduzido a apenas tomar conhecimento da delibera~a'oda promotoria.
Noutro polo, encontra-se a segurzda posipio ministrada pelo doutrinador SCrgio M. Moraes ~ i t o m b oque
~ ~ advoga
,
ser a decisiio judicial do
arquivamento do inqukrito policial uma senteizca defirzitiva ou terminativa.
NEo h i qualquer dtivida de que o juiz, ao decidir sobre o arquivamento do IPM, assim como no irzqukrito policial, vincula-se ao posicionarnento do Miiziste'rio Pu'blico, que dete'm privativamente a promopio
da aqa'o penal pziblica, na fonna da lei (inciso I do art. 129 da CF). Se o
juiz discordar da posi~Eoministerial, poderi, caso n2o seja essa da lavra
do prdprio Procurador-Geral do MinistQio Ptiblico, submeter a quest20
com a sua discordincia, a qua1 ensejari daquele a designa~2ode outro
drg20 ministerial para oferecer a dentincia, ou mandari arquivar o processo ($ lodo art. 397 do CPPM).
Note-se que a lei esti tratando, neste particular, do arquivamento do
IPM e, conseqiientemente, inexiste a@o penal.
Veja aqui que, diferentemente do Cddigo de Processo Penal Comum (art. 28), o CPPM diz arquivar o processo. Ora, h i de se perguntar:
qua1 processo? Que natureza juridica tem esse processo? A resposta levar-nos-i ao processo cautelar.05
Nessa esteira, leciona Jacinto Nelson de Miranda Coutinho: "0 perigo, porim, por ora, C exigir do processo penal cautelar a mesma estrutura construida para o processo civil. Basta ver que a nossa doutrina, de um
mod0 geral, continua a manter a lide como centro do nosso sistema processual penal, o que C inaceitivel a partir do prdprio contelido efetivo do
processo e, pior, seguindo os passos de Giuseppe De Luca, alarga o entendimento para o processo penal cautelar. Preferivel, portanto, nessas
condi~6esde cdpia carbono, C criar uma nova terminologia para, entre
outras coisas, quebrar o vicio de pensar os institutos do direito acriticamente, sem qualquer indaga~2omais profunda, a partir de standarts concebidos e projetados como verdades absolutas e intociveis; mas sempre a
servi~ode alguma ideologia e, de regra, do status quo. (...) Urge, destarte, resgatar a realidade do processo penal el nela, acolher o aceitivel do
pensamento do processo civil. 0 processo penal, ademais, para ser hu-
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manizado, deve preocupar-se com o ser, niio o ter, o que substancialmente muda o mod0 de pensi-lo. Assim, livre das amarras extemas, 6
possivel ao intkrprete voltar-se para o interior do prdprio processo penal
e, desmistificando-o, afastar os fantasmas que insistem em conduzi-lo."
Dessa interpretaqgo haurida, poderiamos lanqar outra indagaq20: o
arquivamento do IPM C uma decisiio, um ato jurisdicional, ou meramente
administrativo? Dispondo a lei que o MinistCrio Phblico leva ao Juiz uma
quest20 juridica a ser decidida, essa decisiio e'jurisdicional. Isso, porCm,
implica reconhecer a existencia do processo cautelar referido, desde que
se reconheqa que o caso a ser decidido C eminentemente cautelar em re.laq20 i quest20 de fundo.05
E por isso que, uma vez arquivado o IPM, a lei condiciona o desarquivamento do mesmo ao surgimento de novas provas.
Logo, se existe o processo cautelar, C perfeitamente adequado admitir-se a existgncia de unla sentenga ao decidir o arquivamento do inquCrito, como afirma SCrgio M. de Moraes Pitombo, e n2o mero ato administrativo.
0 fato da remessa dos autos ao Chefe do MinistCrio Phblico, com a
discordiincia do Juiz sobre o arquivamento do IPM, faz ocorrer, em verdade, o que Julio Fabbrini Mirabete denomina princlpio da devolugiio,
em que o jzriz transfere (devolve) a apreciagiio do caso ao chefe do Ministe'rio Pdblico, ao qua1 cube a decisiio final sobre o oferecinzento, ou niio,
da dendncia. 0 juiz atua, nu hipbtese, nuina firrzgio anonnal, a de velar e
fiscalizar o princlpio da obrigatoriedade da agZo penal pliblica 06.
Por este principio os delitos n20 podem ficar impunes (nec delict
nleneant impunita);logo, compete ao Estado-Administraqiio, por meio do
MinistCrio Phblico, promover o jus punieizdi, bem como determinar B
autorjdade militar a devida instauraqiio do IPM, correspondendo tais deveres i s normas dos arts. 10, 12 e 30 do CPPM.
E certo que a aplicaqiio desse principio deve observar a incidencia
de outros principios e normas, n2o devendo aquele ser levado i zrltir~za
ratio, nem mesmo por politica criminal, mas ser aplicado com razoabilidade. Tomemos o seguinte exemplo: o fato objeto de IPM apurou que a
conduta dos militares pautou-se por excludente de ilicitude devidanzente
conzprovada. Nesse passo, defend0 que sequer h i ensejo para o indiciamento - mas tal fato deve motivadamente estar assinalado nos prdprios
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autos daquele procedimento-, e nem justa causa para aqiio penal, pois a
conduta praticada foi justificada perante a lei.07
E nesse contexto, por conseguinte, que o Magistrado decidirB sobre
o arquivamento do IPM ou niio, assim fiscalizando aquele principio, que
se confunde com o principio da legalidade.
A decisiio sobre o arquivamento k do Ministkrio Pdblico, cabendo
ao juiz tiio-somente acolhe-la, se essa posiqiio tambkm for a do Chefe do
Parquet. Surge aqui, entiio, um ato complexo e de colabora~iioentre dois
Orglos: o JudiciBrio e o Ministkrio Pliblico, voltados ao exame da legalidude do ato adrninistrativo. Ocot-re, assim, verdadeiro ato vinculado do
Juiz ao pronunciamento do Chefe do Parquet.
Nesse passo, dois pontos devem ser lembrados: o primeiro, no sentido de que o inqukrito policial destina-se ao Ministkrio Pdblico, se elementos substanciais existirem, a fim de promover a aqZo penal; e o segundo, no sentido de que a Lei Fundamental atribuiu ao Parquet o poder
privativo de promover a aqiio penal. Logo, muito embora o juiz anomalamente tenha de se curvar ao arquivamento do inqukrito policial militar
ou de qualquer peqa de informaqiio, ainda sim o pronunciamento judicial
niio deisa de ser uma decisiio - ainda que rotulada como mera forrnalidade - uma vez que dela decorrem efeitos juridicos pr6prios. Se niio vejamos.
Como leciona Julio Fabbrini Mirabete, o despacho em que se arquiva o inqukrito policial ou as peqas de informaqiio, a pedido do Ministkrio Pdblico, k irrecorrivel: nZo cabe apelaqiio, recurso em sentido estrito, mandado de seguranqa, carta testemunhBve1, correiqiio parcial ou
qualquer outro recurso, nem mesmo o pedido de reconsideraqiio 06.
Outro efeito que niio pode passar despercebido, todavia, k que o arquivamento do IPM e' ato gue depende da ordenaqiio da autoridade judicidria, e, uma vez arquivado por falta de base para dendncia, a autoridade militar s6 poderh proceder a novas pesquisas se novas provas aparecerenz, seja em relaqiio ao fato, ao indiciado ou a terceira pessoa, ressalvados o caso julgado e os casos de extinqiio de punibilidade (art. 25 do
CPPM). Dai a Slimula 524 do STF: "Arquivado o inquCrito policial, por
despacho do Juiz, a requerimento do Promotor de Justiqa, nZo pode a
aqiio penal ser iniciada sem novas provas".
Logo, diante do despacho judicial arquivando o IPM, somente novas provas surgidas, entendidas essas como aquelas que produzem altera-
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$50 no panorama probatbrio existente no inquCrito arquivado, C que autorizam nova investigaqrio sobre o fato. A decis2o fica condicionada 2 modificaqrio da r,late'ria de fato, ou seja, C tomada rebus sic stantibus, portanto, o arquivamento do inquCrito n2o cria preclus20.
Por outro lado, existem situaqdes em que a decisgo judicial que arquiva o inqukrito policial faz coisa julgada formal e material chegando
ao mCrito da causa penal, ganhando, pois, autoridade absoluta, frente B
inexistencia de revisgo, ou rescisiio pro-societate, como diz SCrgio M.
Moraes Pitornbo 08, quando declara que o evento nrio e' infragrio penal;
afirrna a ocorr2izcia de causa de exclusrio de antijuridicidade; ou revela
a incid2ncia de causa de extirzgrio de punibilidade. E nesse sentido, o
CPPM acrescentou, ainda, o caso julgado (art. 25).
Nos casos aludidos, diz ainda o referido autor que "Nrio poderia o
Ministe'rio Pliblico, por isso, a pretext0 de corrigir pretensos erros, exumar inque'ritos policiais arquivados, nzediartte serttenga que decidiu pelo
me'rito. Nrio lhe e' permitido cassar ato decisbrio judicial defirzitivo e firme." Cita, outrossim, o seguinte trecho do acbrd2o do STF: "... ao argumento de que o Mirliste'rio Phblico, pelo primeiro Promotor, que examinri
o inquCrito, n3o pode ter o arbitrio de p8r termo definitivo h aqiio penal,
respondeu o voto vencedor do Sr. Ministro Victo Nuizes que, se o juiz
defere o pedido, o ato do Ministe'rio Phblicofica em segundo plano, porque passa a existir, com mais forga, uma decisrio judicial, que reconheceu a irtexist2ncia do crime, ...."(p asso do voto do Ministro Oswaldo Trigueiro, no habeas-corpus no 43.541/SP., RTJ 401113; com grifos do autor).09
Dai, ser interessante, trazer 21 colaqzo o conceit0 de arquivamento
do inquCrito policial: "...soluqiio extintiva dada por determinaqiio judicial
a inquCrito policial, representaqiio ou outras peqas de informaqib, a requerimento do MP, em decorrEncia de sua resoluqiio de n2o denunciar,
designando, tambCm, em alguns casos, a extinq2o antecipada do processo, com ou sem apreciaq2o do m ~ r i t o . " ' ~
Destarte, C deveras curial, para se aferir a natureza juridica do arquivamento, observar-se a motivaqiio levada a efeito pelo Juiz naquele
decisum, pois dai poderemos identificar aquela, corroborada pelos efeitos
juridicos decorrentes.
Coizclusrio. A opinio delicti, nos casos de aq8o penal militar, C privativa do MinistCrio Phblico, em lzosso ordenamento juridico, dai a lei
estabelecer, de uma forma sui generis, a obrigatoriedade de o Juiz aco-
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lher a posiq2o ministerial, se de ultima instiincia, sobre o arquivamento
do inqukrito policial.
A natureza jziridica da decisiio judicial sobre o arquivamento do
IPM, assim como do inqukrito policial, ao meu ver, nos termos do artigo
800, I, do Cddigo de Processo Penal, que 6 aplicado subsidiariamente ao
CPPM, e' d e c i s h jurisdicional: a ) iizterlocutdrin mista de natureza terminativa, ou b ) conz f o r ~ ade definitiva.
A primeira ocorre quando o arquivamento niio se reveste de eficcicia de coisa julgada material, mas somente formal, e o fato investigado,
diante do surgimento de novas provas, pode sofrer novas investigaqaes e
ser objeto de denuncia.
A segzinda ocorre quando n2o mais pode o fato ser novamente investigado e nem instaurada a aq2o penal, isso em virtude do pronunciamento judicial ser definitivo sobre a quest20, tendo pois o efeito de coisa
julgada, ou seja, nas hipoteses do arquivamento fundar-se: na coisa julgada, na extin@o de puizibilidade, no recontzecimento de niio existir infra~iiopeizal ou no caso de excludeiztes de ilicitude.
Em suma, a referida decisao k um ato jurisdicional, constituindo-se
ora em decisiio interlocutdria mista terminativa, ora em decisiio com forGa de definitiva, em matkria cautelar, vinculada ao pronunciamento do
Chefe do Parquet, quando este for instado, e revestindo-se tambem a
mesma de um ato complexo - pois dependente, para ser vilido, da colabora~iioe da decisdo de dois drgiios: o Ministkrio Publico e o Judiciirio, operando, conforme as circunstiincias, efeitos de coisa julgada forlrzal ou material.
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V. MAIS DE 100 CRIMES NAO ADMITEM FLAGRANTE DESDE
13/01/2002

LU1Z F ~ V I OCOMES, Doutor ern Direito Penal
pela Faculdade de Direito da Universidade Compllitense de Madri, Mestre em Direito Penal pela
USP, co-editor do site ibccrim.com.br e DiretorPresidente do Centro de Estudos Criminais (estudoscrin~inais.com.br).

Desde 13 de janeiro de 2002, todos os crimes punidos com pena
mixima niio superior a dois anos (isso abrange uma lista de mais ou menos cem infraqdes penais) j i n2o permitem a prisao em flagrante, porque
passaram para a compet2ncia dos juizados especiais criminais. A mudanqa se deve 2 Lei 10.259101, que criou os juizados criminais federais e
ampliou o limite das infraqdes de menor potencial ofensivo para dois
anos.
Esse novo patamar, por forqa do principio da igualdade e da proporcionalidade
(cf.
artigo
detalhado
no
nosso
site
www.estudoscriminais.com.br, com opiniiio favorivel de Damisio, Silva
Franco, Tourinho Filho, Capez, Bitencourt, Vitor Gonqalves etc.), estende-se aos juizados estaduais e do distrito federal, que at6 agora somente
cuidavam de infraqdes punidas com pena at6 um ano de prisiio.
Em raziio dessa importante alteraqiio legal, crimes como porte ilicito de drogas para uso pr6pri0, porte ilegal de arma de fogo, desacato,
assCdio sexual, lesZo corporal no trhsito, crimes contra a honra, crimes
de imprensa etc. niio mais permitir50 a prisiio em flagrante e tampouco a
autoridade policial poderi instaurar inqukrito policial.
Em conseqiiCncia da lei nova, o que se lavra C apenas um termo
circunstanciado, que nada mais k que um boletim de ocorrCncia minuciosamente elaborado. A competkncia para julgar esses crimes, que era da
Justiqa comum, passou para os juizados criminais.
No caso de algukm ser surpreendido praticando um delito (por
exemplo: posse de drogas para uso pr6pri0, porte ilegal de arma de fog0
etc.), seri devidamente capturado e levado i repartiqilo policial, para as

Revista A FORGA POLlClAL SBo Paulo n-2

out/nov/dez 2001

27

providCncias legais cabiveis, porCm, j i nio i r i para o circere, ao contririo, deve ser liberado t5o logo termine a lavratura do citado termo circunstanciado. Se a autoridade policial contar com autorizaqso dos juizados, nada impede que j i faqa a intimaqio de todos os presentes para a
data da audikncia em juizo.
Embora liberado, isso niio significa que o autor do fato nio tenha
que sofrer nenhuma consequ2ncia juridica. Chegando o termo circunstanciado aos juizados criminais, o juiz marca audiCncia preliminar de
conciliaqiio, que tem dupla finalidade: tentar acordo sobre eventual indeniza~2oem favor da vitima do delito (no caso de lesiio corporal no tr2nsito, por exemplo) e proceder 21 transaqiio penal, que culmina com a aplicaqiio de uma pena alternativa (presta~20de serviqos 21 comunidade, pagamento de cestas bisicas, pagamento de multa etc.).
0 apontado autor do fato nio 6 obrigado a fazer nenhum desses
acordos (civil ou penal), que dependem de sua anuencia. Caso niio admita nenhuma culpa, isto 6, se ele se julga inocente, n"a aceitari nenhum
tip0 de conciliaqiio, e entZo o Promotor, se entender o caso, poderi dar
inicio a um process0 criminal, apresentando, na audiCncia, denfincia oral.
0 autor do fato teri direito de apresentar defesa, o procedimento seri o
sumarissimo (todos os atos processuais sso concentrados) e no final o
juiz decidiri (pode condenar ou absolver).
0 s juizados criminais surgiram no Brasil no ano de 1995, por forqa
da Lei 9.099195. Com a nova lei (Lei 10.259/01), muitos crimes passaram a comportar soluqiio consensuada. Niio se trata de um acrescimo insignificante, mesmo porque esta ultima lei nio ressalvou os casos de procedimentos especiais. Conclusiio: crimes ate dois anos, com ou sem procedimento especial, passam a admitir a transaqiio penal, se presentes todos os seus requisitos legais.
0 modelo de Justiqa que se pratica nos juizados criminais C muito
mais cklere que o tradicional e, ademais, respeita os direitos das vitimas
do delito, que, em geral, quando h i acordo, recebem indenizaqiio na pr6pria audiCncia preliminar. 0 s juizados criminais, de outro lado, s"a tidos
como a salvaqk da Justiqa criminal brasileira porque desafogaram os
juizos e tribunais. Em consequ2ncia disso diminuiram muito os casos de
prescri~iioe liberaram a Justiqa tradicional para cuidar com mais eficiCncia dos crimes graves, que realmente perturbam o convivio social.
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Outra virtude que assinalam aos juizados consiste na niio-aplicaqiio
da pena de prisiio. Aliis, nasceram justamente para se evitar o encarceramento de infratores que praticaram (ou venham a praticar) crimes de
menor gravidade. Com as novas Varas Especializadas ou Centrais de
Apoio 2s penas alternativas melhorou consideravelmente o problema da
fiscaliza~20e execu$io dessas penas, que estii se tornando cada vez mais
certa.
Como se v6, a amplia~2oda competencia dos juizados criminais 6
muito positiva, mas 6 precis0 recordar que esse novo modelo de Justi~a,
chamado "consensual", tamb6m conta com uma s6rie de garantias que
devem ser rigorosamente respeitadas (garantia de assistkncia juridica,
constata~iiode que o fato 6 efetivamente criminoso etc.), sob pena de sua
total desmoraliza~5oe deslegitima$io.
Por outro lado, 6 de se esperar que cada Estado cuide do aprimoramento das (ainda precirias) estruturas dos juizados criminais para que,
com o novo volume de casos, n20 venham a perder a sua celeridade, informalidade e rapidez na solu~5odos litigios. E que o Estado de Siio
Paulo, o iinico na Federa~50que ainda absurdamente niio conta com tais
juizados, n5o s6 aproveite a ocasiiio para institui-10s como tamb6m incorpore tudo que h i de positivo em outras experiencias no pais. Para ver
a lista completa de todas as infra~6espenais punidas com penas at6 dois
anos assim como a primeira decisiio sobre o assunto, do Tribunal de Just i ~ do
a Rio Grande do Sul, favorivel 2 tese aqui defendida, cf.
CRIMES QUE PASSARAM A SER "I~TFRACOESPENAIS DE
MENOR POTENCIAL OFENSIVO" FACE A LEI 10.25912001, AOS
QUAIS SE APLICA A LEI 9.099195, DA COMPET~NCIA DOS
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS ESTADUAIS OU FEDERAIS
(Lista elaborada por Marcelo Leonardo, cf. site do ibccrim.com.br).
CODIGO PENAL - Decreto-Lei n." 2.848, de 07.12.1940
1) ExposiG20 ou abandon0 de rec6m-nascido(Piib1ica Incondicionada)
Art. 134. Pena - detenG50, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos.
2) Rixa (Art. 137) (PLiblica Incondicionada)
Parigrafo iinico. Se ocorre morte ou lesiio corporal de natureza grave,
aplica-se, pelo fato da participa~20na rixa, a pena de detenG50, de 6
(seis) meses a 2 (dojs) anos.
3) Caliinia (Privada ou Pliblica Condicionada)
Art. 138. Pena -detenqBo, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
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4) Difama~iio(Privada ou PGblica Condicionada)
Art. 139. Pena - deten~iio,de 3 (trgs) meses a 1 (um) ano, e multa.
5) Injliria (Privada ou Pliblica Condicionada)
Art. 140. Pena - deten~iio,de 1 (um) a 6 (seis) meses, ou multa.
5 2". Se a injliria consiste em violgncia ou vias de fato, que, por sua natureza ou pel0 meio empregado, se considerem aviltantes;
Pena - deten~iio,de 3 (trgs) meses a 1 (um) ano, e multa, alkm da pena
coi-respondente B violgncia.
6) Viola~iiode domici'lio (Art. 150) (PGblica Incondicionada)
$ 1". Se o crime k cometido durante a noite ou em lugar ermo, ou com o
emprego de violgncia ou de arrna, ou por duas ou mais pessoas:
Pena - deten~iio,de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, alkm da pena correspondente 2 violencia.
7) Coi-respondi2ncia comercial (Pliblica Condicionada)
Art. 152. Pena - detenqiio, de 3 (trgs) meses a 2 (dois) anos.
8) Furto de coisa comum (Pliblica Condicionada)
Art. 156. Pena - detenqiio, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, ou multa.
9) Dano em coisa de valor artistico, arqueol6gico ou hist6rico (Pliblica
Incondicionada)
Art. 165. Pena - deten~go,de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
10) Fraude no comkrcio (Pliblica Incondicionada)
Art. 175. Pena - detenqgo, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, ou multa.
11) Fraudes e abusos na funda~iioou administra~iiode sociedade por
aq6es
Art. 177 (Pliblica Incondicionada)
3 2". Incorre na pena de deten~iio,de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e
multa, o acionista que, a fim de obter vantagem para si ou para outrem,
negocia o voto nas delibera~desde assemblkia geral.
12) Fraude B execu~iio (Privada)
Art. 179. Pena - deten~iio,de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, ou multa.
de nome ou pseud8nimo alheio (Privada ou Pliblica In13) USUI-pa~iio
condicionada)
Art. 185. Pena - detenqiio, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
14) Paralisa@o de trabalho de interesse coletivo (Pliblica Incondicionada)
Art. 201. Pena - detenqiio, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
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15) Frustraqiio de direito assegurado por lei trabalhista (Publica Incondicionada)
Art. 203. Pena - detenqiio de um ano a dois anos, e multa, alCm da pena
correspondente B violsncia. (NR) (Pena estabelecida pela Lei no 9.777, de
29.12.1998, DOU 30.12.1998)
16) Exercicio de atividade com infraqao de decisiio administrativa (Piiblica Incondicionada)
At-t. 205. Pena - deten~iio,de 3 (trss) meses a 2 (dois) anos, ou multa.
17) Atentado ao pudor mediante fraude (Privada; Pliblica Incondicionada ou Condicionada)
Art. 216. Pena - reclusiio, de 1 (um) a 2 (dois) anos.
18) Asskdio sexual (Privada; Piiblica Incondicionada ou Condicionada)
Art. 216-A. Pena - detenqiio, de l(um) a 2 (dois) anos. (AC) (artigo
acrescentado pela Lei n." 10.224, de 15.05.01)
19) Escrito ou objeto obsceno (Pdblica Incondicionada)
Art. 234. Pena - detenqiio de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, ou multa.
20) Induzimento a err0 essencial e ocultaqiio de impediment0 (Privada)
Art. 236. Pena - detenqiio, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos.
21) Parto suposto. Supress2o ou alteraqiio de direito inerente ao estado
civil de recdm-nascido
Art. 242. (Pliblica Incondicionada)
Pariigrafo iinico. Se o crime C praticado por motivo de reconhecida nobreza:
Pena - detenqiio, de 1 (um) a 2 (dois) anos, podendo o juiz deixar de aplicar a pena. (Redaqiio dada ao artigo pela Lei no 6.898, de 30.03.1981)
22) Entrega de filho menor B pessoa inidanea (Piiblica Incondicionada)
Art. 245. Pena - detenqiio, de 1 (um) a 2 (dois) anos. (Redaqiio dada ao
caput pela Lei no 7.251, de 19.11.1984)
23) Subtraqiio de incapazes (Pdblica Incondicionada)
Art. 249. Pena - detenqiio, de 2 (dois) meses a 2 (dois) anos, se o fato niio
constitui elemento de outro crime.
24) Incendio (Art. 250) Incsndio culposo (Piiblica Incondicionada)
5 2". Se culposo o incendio, a pena 6 de detenqiio, de 6 (seis) meses a 2
(dois) anos.
25) Explos5o (Art. 251) (Pdblica Incondicionada)
Modalidade culposa
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5 3". No caso de culpa, se a explosiio C de dinamite ou substincia de
efeitos anilogos, a pena C de detenqk, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos;
nos demais casos, C de detenqiio, de 3 (tres) meses a 1 (um) ano.
26) Fabrico, fornecimento, aquisiqgo, posse ou transporte de explosivos
ou gis t6xic0, ou asfixiante
(POblica Incondicionada)
Art. 253. Pena - detenqk, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
27) Inundaqiio (P6blica Incondicionada)
Art. 254. Pena - reclusiio, de 3 (tres) a 6 (seis) anos, e multa, no caso de
dolo, ou detenqgo, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, no caso de culpa.
28) Perigo de desastre ferroviirio (Art. 260) Desastre ferroviiirio(P6blica
Incondicionada)
3 2". No caso de culpa, ocorrendo desastre:
Pena - detenqiio, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos.
29) Atentado contra a seguranqa de transporte maritime, fluvial ou aCreo
(Art. 261) Modalidade culposa (Piiblica Incondicionada)
5 3". No caso de culpa, se ocorre o sinistro:
Pena - detenqk, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos.
30) Atentado contra a seguranqa de outro meio de transporte(Ptib1ica Incondicionada)
Art. 262. Pena - detenqiio, de 1 (um) a 2 (dois) anos.
31) Arremesso de projktil (Art. 264) (POblica Incondicionada)
Parigrafo Onico. Se do fato resulta les2o corporal, a pena 6 de detenqk,
de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos; se resulta morte, a pena C a do artigo
121, 5 3", aumentada de um terqo.
32) Epidemia (Art. 267) (POblica Incondicionada)
5 2". No caso de culpa, a pena C de detenqiio, de 1 (um) a 2 (dois) anos,
ou, se resulta morte, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos.
33) Omissk de notificaqk de doenqa(P0blica Incondicionada)
Art. 269. Pena - detenqiio, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
34) Envenenamento de Bgua pothvel ou de substincia alimenticia ou medicinal
(Art. 270) Modalidade culposa (P6blica Incondicionada)
5 2". Se o crime C culposo: Pena - detenqiio, de 6 (seis) meses a 2 (dois)
anos.
35) Falsificaqgo, corrupqiio, adulteraqiio ou alteraqiio de substincia ou
produtos alimenticios (NR)

I
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(Art. 272) Modalidade culposa (Piiblica Incondicionada)
3 2". Se o crime 6 culposo: Pena - detenqgo, de 1 (um) a 2 (dois) anos, e
multa. (NR) (Redaq2o dada ao artigo pela Lei no 9.677, de 02.07.1998)
36) Exercicio ilegal da medicina, arte dentiria ou farmaceutica (Pliblica
Incondicionada)
Art. 282. Pena - detenq20, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos.
37) Curandeirismo (Piiblica Incondicionada)
Art. 284. Pena - detenqiio, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos.
38) Moeda falsa (Art. 289) (PGblica Incondicionada - Justiqa Federal)
3 2". Quem, tendo recebido de boa-f6, como verdadeira, moeda falsa ou
alterada, a restitui ii circulaqiio, depois de conhecer a falsidade, 6 punido
com detenqiio, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
39) Falsificaqiio de pap6is piiblicos (Art. 293) (Piiblica Incondicionada Justiqa Federal ou Estadual)
3 4". Quem usa ou restitui B circulaqiio, embora recebido de boa-f6, qualquer dos pap6is falsificados ou alterados, a que se referem este artigo e o
seu § 2", depois de conhecer a falsidade ou alteraqgo, incorre na pena de
detenqZo, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, ou multa.
40) CertidZo ou atestado ideologicamente falso (Art. 301)
Falsidade material de atestado ou certidiio (Piiblica Incondicionada - Just i p Federal ou Estadual)
5 lo. - Pena - deten~20,de 3 (trgs) meses a 2 (dois) anos.
41) Uso de falsa identidade (Pliblica Incondicionada - J u s t i p Federal ou
Estadual)
Art. 308. Pena - detenqgo, de 4 (quatro) meses a 2 (dois) anos, e multa, se
o fato n2o constitui elemento de crime mais grave.
42) ModificaqZo ou alteraqa nZo autorizada de sistema de informaqdes
(AC)
(Pliblica Incondicionada - Justiqa Federal ou Estadual)
Art. 313-B. Pena - deten~20,de 3 (trss) meses a 2 (dois) anos, e multa.
(AC)
43) Violaqgo de sigilo funcional (Piiblica Incondicionada - Justiqa Federal ou Estadual)
Art. 325. Pena - detenqzo, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, ou multa, se
o fato n20 constitui crime mais grave.
44) Usurpa$io de funqgo pliblica (Piiblica Incondicionada - Justiqa Federal ou Es tadual)

\

Revista A FORCA POLlClAL SBo Paulo nQ2 outlnov/dez 2001

33

Art. 328. Pena - detenqk, de 3 (tres) meses a 2 (dois) anos, e multa.
45) Resistencia (Piiblica Incondicionada - Justiqa Federal ou Estadual)
Art. 329. Pena - detenqiio, de 2 (dois) meses a 2 (dois) anos.
46) Desacato (Piiblica Incondicionada - Justiqa Federal ou Estadual)
Art. 331. Pena - detenqiio, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, ou multa.
47) Impedimento, perturbaqilo ou fraude de concorrencia
(Piiblica Incondicionada - Justiqa Federal ou Estadual)
Art. 335. Pena - detenqiio, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, ou multa,
al6m da pena correspondente h violkncia.
Observaqio: este artigo, segundo nosso entendimento, esti revogado pe10s artigos 93 e 95 da Lei n." 8.666, de 21.06.1993 -Lei de LicitaqBes)
48) Auto-acusaqiio falsa (Piiblica Incondicionada - Justiqa Federal ou
Es tadual)
Art. 341. Pena - detenqiio, de 3 (trks) meses a 2 (dois) anos, ou multa.
49) Art. 346. Tirar, suprimir, destruir ou danificar coisa prbpria, que se
acha em poder de terceiro por determinaqio judicial ou convenqiio:
Pena - detenqzo, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. (Pdblica Incond. - J u s t i p Federal ou Estadual)
50) Fraude processual (Piiblica Incondicionada - J u s t i ~ aFederal ou Estadual)
Art. 347. Pena - detenqiio de 3 (tres) meses a 2 (dois) anos, e multa.
51) Fuga de pessoa presa ou submetida a medida de seguranCa
(Piiblica Incondicionada - J u s t i ~ aFederal ou Estadual)
Art. 351. Pena - detenqiio, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos.
52) Motim de presos (Pdblica Incondicionada - Justiqa Federal ou Estadual)
Art. 354. Pena - deten~iio,de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, al6m da pena
correspondente h violencia.
53) Desobediencia a decisk judicial sobre perda ou suspens3o de direito
(Pdblica Incondicionada - J u s t i ~ aFederal ou Estadual)
Art. 359. Pena - detenqiio, de 3 (tres) meses a 2 (dois) anos, ou multa.
54) Contrataqiio de operaqiio de cr6dito (AC) (Pdblica Incondicionada J u s t i ~ aFederal ou Estadual)
Art. 359-A. Pena - reclusiio, de 1 (um) a 2 (dois) anos. (AC)
55) Inscriqiio de despesas niio empenhadas em restos a pagar (AC)
(Piiblica Incondicionada - Justiqa Federal ou Estadual)
Art. 359-B. Pena - detenqiio, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos. (AC)
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56) NBo cancelamento de restos a pagar (AC) (Pliblica Incondicionada Justip Federal ou Estadual)
Art. 359-F. Pena - deten~iio,de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos. (AC)
CRIMES, PREVISTOS EM LEI ESPECIAL, QUE PASSARAM A SER
"INFRACOES PENAIS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO" FACE
A LEI 10.25912001 (QUE NAO FAZ EXCECAO A PROCEDINIENTO
ESPECIAL), AOS QUAIS SE APLICA A LEI 9.099195, DA
COMPET~NCIADOS JUIZADOS ESPECIAIS CRMINAIS
ESTADUAIS OU FEDERAIS:
1) Crimes contra a economia popular (Lei 1.521151) (Pdblica Incondicionada)
Art. 2". SBo crimes desta natureza:
Pena - deten~Bo,de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, de dois
mil a cinqiienta mil cruzeiros.
Art. 4". Constitui crime da mesma natureza a usura pecuniiria ou
real, assim se considerando:
Pena - deten~ilo,de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, de cinco mil a vinte mil cruzeiros.
Observa@o: A restriqiio relativa a "crimes sujeitos a procedimento
especial" (art.61, parte final, Lei 9.099195) niio prevalece mais (art. 2.",
parigrafo linico, da Lei 10.25912001).
2) Crimes Eleitorais (C6d. Eleitoral - Lei 4.737165)
(Pdblica Incondicionada - Justiqa Eleitoral)
Artigos 290, 292, 293,295,296,297, 300, 303, 304, 305,306, 310,
311, 312, 313, 314, 318, 319, 320, 321, 323, 324, 326, 331, 332, 334,
335,337,338,341,342,343,344,345,346 e 347.
Observa@o: as penas previstas para estes crimes eleitorais s3o prisilo de at6 02 (anos) ou menos ou pena exclusiva de multa. A restrisBo
relativa a "crimes sujeitos a procedimento especial" (art.61, parte final,
Lei 9.099195) nBo prevalece mais (art. 2.O, parigrafo dnico, da Lei
10.25912001). A competkncia n3o 6 dos juizados especiais criminais federais ou estaduais, k da pr6pria Justiqa Eleitoral. Todavia, nestes casos,
passam a ser apliciveis as normas penais e processuais mais benkficas da
Lei 9.099195 (auskncia de prisBo em flagrante; dispensa de inqukrito policial; limita~iioa termo circunstanciado de ocorrkncia; audiiincia preliminar de concilia@o; composi~iiocivil dos danos, transasfio penal; suspens20 conditional do process0 e procedimen to sumarissi mo).
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3) Crime de abuso de autoridade (Lei n." 4.898165)
(Pdblica Condicionada - Justiqa Federal ou Estadual)
Artigos 3." e 4." - sang20 penal de multa e detenq2o de 10 (dez) dias a 6 (seis) meses.
Observaq20: A restrig20 relativa a "crimes sujeitos a procedimento
especial" (art.61, parte final, Lei 9.099195) n2o prevalece mais (art. 2.",
parigrafo iinico, da Lei 10.25912001).
4) Crimes de Imprensa (Lei 5.250167) (Piiblica Incondicionada,
Condicionada ou Privada)
PublicaqZo ou divulgaq20 de noticias falsas
Art. 16. Pena - de 1 (um) a 6 (seis) meses de detenqgo quando se
tratar do autor do escrito ou transmiss20 incriminada, e multa de 5 (cinco) a 10 (dez) salirios minimos da regi2o.
Ofensa a moral e aos bons costumes
Art. 17. Pena - detenq2o de 3 (tres) meses a 1 (um) ano, e multa de
1 (um) a 20 (vinte) salirios minimos da regi2o.
Incitaq20 B pritica de infra~2openal ou apologia de crime ou criminoso
Art. 19. Pena - um terGo da prevista na lei para a infraqiio provocada, at6 o miximo de 1 (urn) ano de deten~20,ou multa de 1 (um) a 20
(vinte) salhrios minimos da regi2o.
Difamaqso
Art. 21. Pena - deten@o, de 3 (tres) a 18 (dezoito) meses, e multa
de 2 (dois) a 10 (dez) salirios minimos da regi2o.
Injiiria
Art. 22. Pena - detenqiio, de 1 (um) mes a 1 (um) ano, ou multa de
1 (um) a 10 (dez) salhrios minimos da regi2o.
Observa~20:A restri~2orelativa a "crimes sujeitos a procedimento
especial" (art.61, parte final, Lei 9.099195) niio prevalece mais (art. 2.",
parigrafo 6nic0, da Lei 10.25912001).
5) Uso de entorpecentes (Lei 6.68/76)(Pdblica Incondicionada)
Art. 16. Pena - detenqgo, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e pagamento de 20 (vinte) a 50 (cinqiienta) dias-multa.
ObservaG20: A restriG20 relativa a "crimes sujeitos a procedimento
especial" (art.61, parte final, Lei 9.099195) n2o prevalece mais (art. 2.",
parigrafo dnico, da Lei 10.25912001). Mesmo com a existencia de Vara
Criminal Especializada de T6xicos na J u s t i ~ aComum Estadual, a com-
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petencia passou a ser dos Juizados Especiais Criminais, com recurso para
a respectiva Turma Recursal.
6) Crimes contra crianqa e adolescente (ECA - Lei n." 8.069190)
(Ptiblica Incondicionada)
Artigos 228, 229, 230, 231, 232, 234, 235, 236, 242, 243 e 244 nestes crimes a pena cominada 6 de detenqiio de 6 (seis) meses a 2 (dois)
anos (isolada, alternativa ou cumulativa com multa).
7) Crimes contra as relaqdes de consumo (CDC - Lei n." 8.078190)
(Pliblica Incondicionada ou privada subsidiiria - art.80)
Artigos 63 a 74 - nenhum destes crimes tem pena cominada mixima superior a 02 (dois) anos de detenqiio, alternativa ou cumulativa com
multa. Assim, todos passaram cornpetencia do juizado especial criminal
estadual, com aplicaqiio da Lei n." 9.099195.
8) Crimes contra a ordem tributiria (Lei n." 8.137190)
(pfiblica incondicionada - Justiqa Federal ou Estadual)
Art. 2." - pena de detenqiio de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos, e
multa.
9) Crimes nas licitaq6es (Lei n." 8.666193)
(piiblica incondicionada - Justiqa Federal ou Estadual)
Artigos 93, 97 e 98 - pena de detenqiio de 06 (seis) meses a 02
(dois) anos, e multa.
Observaqiio: A restriqiio relativa a "crimes sujeitos a procedimento
especial" (art.61, parte final, Lei 9.099195) niio prevalece mais (art. 2.",
parigrafo linico, da Lei 10.25912001).
10) Crimes contra a propriedade industrial (Lei n." 9.279196)
(Privada, exceto art. 191, P6blica Incondicionada)
Artigos 183 a 195 - Todos tem pena de detenqiio mixima cominada nunca superior a 01 (um) ano.
Observaqiio: A restriqiio relativa a "crimes sujeitos a procedimento
especial" (art.61, parte final, Lei 9.099195) n%oprevalece mais (art. 2.",
parigrafo iinico, da Lei 10.25912001).
11) Crimes relativos a remoqiio de brgiios, tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante (Lei n." 9.434197)
(P6blica Incondicionada)
Art. 17 - pena de reclus%ode 06 (seis) meses a 02 (dois) anos, e
multa.
Art. 18 - pena de detenqiio de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos.
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Art. 19 - pena de detenqiio de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos.
Art. 20 - pena de multa.
12) Crime de porte ilegal de arma (Lei n." 9.437197)
Art. 10 - pena de detenqiio de 01 (um) a 02 (dois) anos e multa.(PLiblica Incondicionada)
13) Crimes de trinsito (CTB - Lei n." 9503197)
(PLiblica Incondicionada ou pliblica condicionada)
Dos crimes de trsnsito, 07 (sete) j5 eram infraqBes penais de menor
potencial ofensivo, nos termos do art.61 da Lei n." 9.099195, face a pena
cominada ser de detenqiio de 06(seis) meses a 01 (um) ano (artigos 304,
305, 307, 309, 3 10, 311 e 3 12) e, por isso, da cornpetencia do juizado especial c~iminalestadual.
Dos crimes de triinsito, 03 (trEs) contavam com os beneficios (art.
74, 76 e 88) da Lei n." 9.099195, por forqa do parhgrafo linico do art. 291
do CTB: lesiio corporal culposa (art. 303 - pena de 06 meses a 02 anos);
embriaguez ao volante (art. 306 - pena de 06 meses a 03 anos); participaqiio em competiq20 automobilistica nib autorizada (art. 308 - pena de 06
meses a 02 anos). Todavia, entendia-se que estes eram de cornpetencia da
Justiqa Estadual Comum, assim como o homicidio culposo (art. 302 pena de 02 a 04 anos de detenqiio).
Agora, com a modificaqiio introduzida pela Lei n." 10.25912001, os
crimes de lesiio corporal culposa (art. 303) e participaqiio em competiq20
automobilistica niio autorizada (art. 308) passaram a competkncia dos
Juizados Especiais Criminais Estaduais. A Justiqa Estadual Comum permanece competente, apenas, para os casos de homicidio culposo (art.
302) e embriaguez ao volante (art. 306), cujas penas miximas cominadas
siio superiores a 02 (dois) anos.
14) Crimes ambientais (Lei n." 9.605198) (Pfiblica Incondicionada)
Art. 45 - pena, reclusiio de 01 (um) a 02 (dois) anos, e multa.
Observaqiio: a maioria dos crimes ambientais j i era considerada inf r a q k penal de menor potencial ofensivo, porque a pena maxima cominada era igual ou inferior a 01 (um) ano (vide art. 27).
15) Crimes contra a propriedade intelectual de programas de computador (software) (Lei n." 9.609198). (Privada ou Publica Incondicionada)
Art. 12, caput - pena, detenqiio de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos
ou multa.

-
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Observa~iio:A restriqiio relativa a "crimes sujeitos a procedimento
especial" (art.61, parte final, Lei 9.099195) niio prevalece mais (art. 2.O,
parfigrafo linico, da Lei 10.25912001).
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VI. ATIVIDADES POLICIAIS-MILITARES E 0 BEM COMUM

ROBERTO DE JESUS MORETTI, CapitGo
PM, Adjcinto da Sctbsegiio de Legislagiio da
I" Segiio do Estado Maior da Policia Militar.

A promulgaqiio da Lei Complementar no 893, de 9 de marqo de
2001, que instituiu o Regulamento Disciplinar da Policia Militar, alCm de
reforqar conceitos jA consagrados da instituigiio militar Bandeirante,
como a hierarquia e a disciplina, a antigiiidade e a precedencia, trouxe
tambCm conceitos inovadores, os quais demandam profundos estudos
para seu perfei to entendimento.
Destes novos conceitos, encontraremos os ligados B deontologia
policial-militar, em especial, sua vinculaqiio com a preservaqiio da ordem
pliblica e com a realizaqiio do bem comum.
Nesse sentido, destaquemos o artigo 6" da referida lei complementar:
"Artigo 6" - A deorztologia policial-militar e' colzstituida pelos valores e deveres kticos, traduzidos
em rzonlzas de conduta, que se impdem para que o
exercicio da profissdo policial-militar atiizja pleizamente os ideais de realizcqio do benz comum,
nzediante a presewa~doda ordenz pdblica. "

Neste trabalho niio iremos nos aprofundar nas questties relativas B
deontologia, mas sim em como a atividade policial militar influencia a
realizaqiio do bem comum.
Em linhas gerais, Deontologia C a cigncia que pretende estudar os
fundamentos dos deveres de uma determinada profissilo. Tais fundamentos estariio insculpidos em valores Cticos e morais, os quais se configuram como importantes para o exercicio desta ou daquela atividade profissional.
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Valores 6ticos e morais s2o aqueles consagrados por urna determinada sociedade como bons e liteis ao desenvolvimento de seus cidadsos,
num ambiente de paz e harmonia, onde se possam realizar, com seguranga, as atividades necessirias ao crescimento dessa mesma sociedade.
Nesse sentido, derivariio desses valores regras de conviv2ncia social ou regras de conduta de observincia imperativa a todos os integrantes
da comunidade para que se possa alcangar a tranquilidade desejada. Assim, temos o Direito, originado da vontade direcionada da comunidade
para a orientag20 das condutas individuais em pro1 de sua sobrevivsncia.
E, na aferig5o do cumprimento das regras consolidadas, ter-se-8 um org a n i s m ~fiscal izador, em geral, urna organizag20 policial.
Desse mod0 podemos inferir que na manuteng20 da paz e hannonia
sociais h i necessidade de urna organizagiio policial destinada a fiscalizar
a conduta dos individuos e sua adequagiio ao contido no Direito previamen te estabelecido.
A singela leitura do disposi tivo do artigo 6" da Lei Complementar
no 893101 (RDPM) pode n2o indicar ao leigo um enunciado que signifique algo de pritico, especialmente no que disser respeito ao desenvolvimento das atividades policiais militares, as quais se traduzem na preservag20 da ordem piiblica e no exercicio da policia ostensiva.
No entanto aqueles que perseguem a realizagiio da justiga, na constante busca de urna sociedade equilibrada e saudivel, n80 deixar2o passar
despercebidos os fundamentos inseridos no presente dispositivo.
0 legislador estadual foi muito feliz e sutil na insergiio das palavras
contidas neste artigo, fazendo uma construg20 juridico-filos6fica que
concentra o sentido da existsncia de qualquer organizagiio policial em
qualquer lugar deste planeta. 0 mandamento inserido no dispositivo determina que as mliltiplas fung6es policiais militares tendentes i realizagiio da preservagk da ordem piiblica devem ter em vista o pleno alcance
dos ideais do bem comum. Mas, o que isto significa?
"Bem", em sentido popular, significa aquilo que C bom, litil ou
agradivel, em suma, que sirva ou agrade a alguem ou a urna coletividade.
No sentido juridico, indica a coisa, material ou imaterial, que tenha valor
mensurivel e possa ser incorporada ao patrimanio public0 ou privado,
denominando-se, usualmente, bens.

i
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De certo mod0 o sentido juridico aprimorou o sentido popular do
termo, reduzindo-o a algo que possa ser mensurado e valorado tornandose objeto de troca, inserindo-se, entiio, no direito das coisas.
Do at6 aqui indicado podemos concluir que "bem" C algo litil e que
tem valor. EntBo, "bem comum" constituir-se-ia em algo de utilidade geral e de valor proporcional a essa utilidade. No entanto o "bem comum"
niio C algo materialmente palpivel, mas sim uma condig50 abstrata que
possibilita a consecu$io ou manuten~iiode outros bens mais concretos e
pr6ximos das pessoas.
Seu significado extrapola o mero sentido de coisa valorada, saltando para o objetivo de uma sociedade politicamente organizada, consubstanciando-se numa das finalidades do Estado.
Constituindo-se o Estado na manifesta~iioda vontade de um povo,
inserido num determinado territbrio, submetido a um determinado ordenamento juridico, o qua1 deve, por intermGdio de um governo legitimamente instituido, buscar satisfazer os interesses de todos os que estiio a
ele vinculados, fica o enquadramento do bern comum d.isperso em meio
aos mais diversos interesses desenvolvidos por parte de cada individuo
desse Estado. Interesses que percorrem todos os tipos de anseios: dos
mais simples e materiais, aos mais complexos e imateriais.
Nesse sentido, Dalmo de Abreu ~ a l l a r i nos
' ensina que "com efeito, se o bern comum for concebido como um valor material, niio estari
sendo considerada a preferencia de muitos homens que n2o diio predominsncia a valores dessa espCcie. 0 mesmo ocorreri quanto a outra parte da
Humanidade, se houver a exclusiio dos bens materiais. Qua1 seria, pois, o
conceito de bern comum capaz de atender 2s aspira~desde todos, sem
efetuar exclusdes?
"Um conceito extremamente feliz de bern comum, verdadeiramente
universal, que indica um valor reconhecivel como tal por todos os homens, sejam quais forem as preferencias pessoais, foi assim formulado
pelo PAPA JOAO XXIII: " 0 bem comunz consiste no corzjunto de todas
as condiq6es de vida social que coizsintam e favoregam o desenvolvinzerzto integral da personalidade hunzana "
Na esteira deste conceito verifica-se que cabe ao Estado, num primeiro momento, e B sociedade, no momento seguinte, garantir esse
I

DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do estado. S l o Paulo: Saraiva,
1991. 16. ed. p. 19.
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"conjunto de todas as condi~6esde vida social...". Condi~desestas que se
manifestam por meio de um ordenamento juridic0 justo, de equipamentos
publicos funcionais e acessiveis a todos sem distin~iio,da cobran~aracional de tributos, do exercicio das atividades privadas como forma de se
desenvolver a sociedade como um todo e n2o como forma de enriquecimento descabido de alguns em favorecimento ao empobrecimento de
uma maioria, entre outras. Assim, o principal objetivo do "bem comum"
6 possibilitar que cada um, individualmente considerado, desenvolva-se
plenamente num determinado contexto social.
E, neste contexto 6 que a Policia Militar se insere quando o dispositivo estudado coloca o exercicio das atividades de preserva~20da ordem publica, por meio das suas mais diversas modalidades, como tendentes a atingir plenamente os ideais do bem comum. Ideais que, como
demonstrado, se subsomem i s condi~6esde vida social.
Isto n2o poderia ser diferente pois 6 a organizaq20 policial que sera
encontrada em todas as sociedades. Podemos at6 dizer que uma sociedade sobrevive sem uma f o r ~ amilitar, mas n2o sem uma f o r ~ policial.
a
E a f o r ~ apolicial que atua fiscalizando a conduta de todos os integrantes de sua sociedade, quer sejam eles agentes publicos, quer sejam
particulares. E a f o r ~ apolicial que identifica os problemas de uma sociedade e se impde em nome dela para fazer valer os interesses consagrados
evitando os abusos que naturalmente ocorrem no dia-a-dia. E a f o r p policial que educa e reeduca os individuos que, por desconhecimento ou esquecimento, descumprem as regras s6cio-legais previamente estabelecidas. Em suma, 6 a f o r ~ apolicial que diuturnamente acompanha os movimentos da sociedade, zelando pela paz e ordem sociais, garantindo que
o bem comum niio se encere num conceit0 abstrato, mas sim, que se concretize, por meio da constante evolu~2osocial provocada pelo desenvolvimento de seus integrantes individualmente considerados.
E a policia, independentemente de suas adjetiva~desformais, e por
menos que seus criticos de plant20 gostem, que garante sociedade a realizaqiio do bem comum.

4
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VII. GUIA DO CHEFE DE POLICIA PARA 0 TEMA DA
LEGALIZACAO DAS DROGAS

WILSON CARDOSO JUNIOR*, I" Tenente da Policia
Militar do Estado de S l o Paulo, classificado no 16" Bata1ha"o de Policia Militar do Interior, metnbro da Associaqlo Internacional dos Chefes de Policia (IACP), ntembro do Conselho Municipal de Etitorpecetltes de Fernatiddpolis.

Traduqlo do "Police Chief's Guide to tlze Legalization Issue", produzido
pela IACP e pelo DEA e apresentado por ocasifio da 104" Coizfere^izcia
aizual da Associapio Internacional dos Chefes de Policia, em Orlaizdo,
Fldrida, EUA, 1997.

0 uso abusivo de drogas anualmente mata 14.000 americanos e
custa aos contribuintes quase 70 bilhdes de d6lares. Incita a viol6ncia
domkstica, os crimes violentos e contra o patrimhnio, a expansgo da
AIDS e outras doenqas e custa aos empregadores milhdes de dolares em
acidentes, falhas e aussncias. Contudo, hoje estamos discutindo as vantagens de produzir drogas livremente sob o disfarce de se tratarem de med i c a m e n t ~ As
~ . quest6es pertinentes legalizaqgo de drogas sao complexas, sentimentais e significativas. Freqiientemente nos ngo estamos totalmente familiarizados com os fatos e, como resultado, n8o nos sentimos
confortiiveis para discutir o assunto.
*AV. Libero de Almeida Silvares, 3105, Coester, Fernand6polis (SP),

CEP: 15600-000, nascido em 17Fev73, Fonelfax: 17-442-1144, e-mail:
wilsoncj @polmil.sp.gov.br

* Estados Unidos da Amkrica.
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A legalizaqao das drogas, entretanto, esti sendo discutida por todo
o pais, e a voz das autoridades policiais niio esti sendo ouvida claramente. Com a recente passagem de proposiqdes legalizando certas drogas no
Arizona e na Califdrnia, e com a possibilidade de vjrios outros estados
adotarem medidas semelhantes, os Chefes de Policia tern sido questionados quanto a sua opiniiio acerca das iniciativas de legalizaqiio. 0 s policiais est"a conscientes dos danos causados a individuos e comunidades inteiras pel0 abuso de drogas e a violencia resultante. Sem, porim, inform a q k efetiva, eles podem ficar hesitantes frente a um debate p6blico.
Em janeiro de 1997, a Associaqiio International de Chefes de Policia e o DEA promoveram debates com autoridades policiais e chegaram
As seguintes conclus6es: primeiro, os policiais devem desempenhar um
papel importante na discussiio de assuntos sobre legalizaqiio; segundo, os
policiais ti2m imensa credibilidade em ireas como o impact0 da legalizaqiio sobre o crime, a relaqiio entre crime e drogas, e programas visando
reduzir a criminalidade e o trifico de drogas; e, terceiro, para manter esta
credibilidade, os agentes da Lei devem estar familiarizados com todos os
assuntos sobre legalizaqiio e principalmente rechaqar os argumentos dos
que siio favorhveis, atravis do seu prdprio conhecimento acerca dos impactos da legalizaqiio. Sugestiio ungnime foi a preparaqiio de um documento pequeno que orientasse os policiais sobre as discussdes envolvendo o tema da legalizaqgo, o qua1 foi elaborado e submetido para anhlise e
revisiio, ao Comite Executivo da IACP para Narcbticos e Comite de Drogas Perigosas.
Em 5 de novembro de 1996, eleitores mudaram para sempre o rumo
dos debates. Foram aprovadas propostas na Califdrnia e no Arizona que
fizeram da "maconha" um medicamento disponivel na Califdrnia e todo o
rol de substgncias controladas disponivel atravis de prescriqiio no Arizona. Nos meses seguintes i votaq"a, os cidadiios conscientes no Arizona
puderam anular itens significativos deste referendum, com apoio de autoridades policiais e promotores. Eles convenceram os legisladores de
promulgar lei que assegura que adequados critkrios mkdicos e cientificos
devem ser utilizados antes que qualquer substhcia seja usada como remidio. A lideranqa da comunidade policial proporcionou os meios necesshrios para uma avaliaqiio verdadeira da proposiqgo e para conscientizar
os lideres sobre o terrivel precedente que estava sendo estabelecido. As
Leis da Califbrnia niio levam em conta tal aq"a corretiva, e representam
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um skrio problema para aqueles preocupados com os danos que podem
ocorrer destas ma1 concebidas propostas que potencialmente legitimam o
"uso medicinal" de drogas perigosas sem se aterem aos adequados padrdes mkdicos e cientificos.
Nesta publicaqilo, tentamos produzir um documento conciso, que
seja prestativo e fitil a voce. Niio k uma compila@o exaustiva de todos os
argumentos pr6s e contras; outras publicaqdes como "Speaking out
Against Drug Legalization" - Comentirios acerca da Legalizagilo das
Drogas - (disponivel na Internet no site do DEA) e "Myths of Drug Legalization" - 0 s Mitos da Legalizaqilo das Drogas - silo mais abrangentes. Atravks deste relatbrio, pretendemos dar a vote uma avaliaqiio breve
e prove-lo de detalhes suficientes para deixi-lo mais ii vontade quando
for falar sobre a legalizaqiio das drogas.
Nenhum Chefe de Policia surgiri como um "expert" da naqiio sobre
legalizagiio das drogas; cada um tem um importante papel nesta discussiio nacional. Mas como um lider em sua cidade, regiiio ou Estado, deveria ter e teri algo a dizer sobre o impact0 da legalizagilo das drogas no
nosso futuro. Esperamos que esta publicaqilo o ajude a colocar isto de
uma forma melhor e com mais freqiiEncia.

2 . 0 QCTE UM CHEFE DE POL~CIAPODE APRENDER COM
AS PROPOSICOES DA CALIFORNIA E DO ARIZONA?
Apesar do fato de que a vasta maioria dos americanos k inflexivelmente contraria ii legalizaqilo das drogas, os partidirios da legalizaqiio
puderam convencer os eleitores da necessidade em aprovar proposiqdes
na Calif6rnia e Arizona em 1996, legalizando a maconha (na Calif6rnia e
no Arizona) e todo o Rol de drogas (a heroina, LSD, gxtase, etc... no
Arizona) para uso mkdico.
Proponentes da legalizaqiio das drogas tem trabalhado desde os
anos sessenta a fim de ganhar apoio para liberalizar as drogas ilicitas em
nivel local, estadual e federal. Eles conseguiram importantes conquistas
em 1996 porque estavam bem organizados, bem financiados e habilmente mascararam as verdades sobre a legalizaqilo.
A iniciativa do process0 de votagiio atravts de plebiscite lhes permitiu certa vantagem sobre a rotina tradicional do legislativo, o qua1 saiu
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frustrado; isto lhes possibilitou dizer que qualquer decisilo para legalizar
drogas era "vontade do povo" e estaria protegida de um veto dos Governadores.
0 s proponentes tambCm formularam cuidadosamente ambas as
proposiqdes, niio deixando saidas para as autoridades do Estado e da Federaqa. 0 texto confundiu os eleitores de mod0 que nilo puderam entender os reais objetivos.
A CADCA realizou uma pesquisa no Arizona ap6s a aprovaqilo da
Proposiqiio 200. 0 s resultados revelaram que 85% dos elei tores acredi tam que a proposiqilo deveria ser mudada, e, desses eleitores, 7 1 % acham
que a lei deveria ser revogada. 70% acreditam que a proposiqilo dari 2s
crianqas a impressk de que as drogas s2o aceitheis, e 73% opdem-se 9
legalizaqiio da maconha. Estes dados proporcionaram aos legisladores e
lideres politicos mais evidencias de que os eleitores foram enganados sobre a verdadeira natureza da proposiqiio no Arizona.
Em abril de 1997, o Senado do Arizona debateu e em dltima instiincia aprovou legislaqk que basicamente invalidou o direito de um mkdico
prescrever uma substincia sem aprovaq3o federal (FDA e DEA). Isto
impede a prescri@io de drogas como a maconha e a heroina. Tambkm
identificou quais presos seriam liberados sob condicional e limitou as liberdades condicionais para aqueles que foram presos em flagrante e niio
tinham antecedentes; esclareceu as circunst2ncias para determinarem
quais condenados estilo aptos para uma liberdade condicional; retirou
uma clhusula que determina a liberdade condicional para a primeira condenaqiio; e clarificou as circunst?incias da proposiqgo para se determinar
condiqdes que tornam a liberdade condicional obrigat6ria para aqueles
aptos para tal e para determinar quais niio silo aptos ao beneficio.

3. ANALISE DAS
ARIZONA

PROPOSICOES

DA CALIFORNIA E DO

A linguagem original da proposiqilo, analisada abaixo, era vaga e
criou muitos problemas para os legisladores e Oficiais de Policia. Da
forma como foram aprovadas, ambas as proposiq6es anteciparam-se a
mecanismos consagrados e eficazes para declarar seguras as substiincias
medicinais.

48

Revista A FORCA POLlClAL Sao Paulo n"2

out/nov/dez 2001

Calif6rnia - Proposiqiio 215:
0 Ato do Uso Compassivo de 1996 foi aprovado com 56% dos
votos e previ2 que as penas criminais relativas h possess50 de maconha e relativas ao seu cultivo nZo devergo ser aplicadas a um
paciente, ou para o paramedico de um paciente, que possua ou
cultive maconha para os prop6sitos medicinais do mesmo com
recomendaqiio oral ou escrita, ou aprovaqiio de um mkdico.
0 que fez na realidade: possibilita aos individuos usar e obter
maconha sob virias condiqaes mkdicas alegadas (n2o s6 enfermidades terminais) e permite aos individuos ter uma recomendaqiio
verbal de medicos ou paramkdicos (nenhuma licenqa mkdica 6
exigida para ser um paramkdico) caso sejam acusados. N2o h i
nenhum limite de idade na lei, nem h i um limite na quantia de
maconha que um individuo pode usar ou pode cultivar para prop6sitos medicinais.
Arizona - Proposiqiio 200:
0 Ato de Corztrole, Prevenq20 e Medica@o de drogas de 1996 foi
aprovado com 65% dos votos e enganosamente prevE que "Devemos fortalecer as leis do Arizona contra os criminosos violentos viciados em drogas. Qualquer pessoa que comete um crime
violento sob a influhcia de drogas ilegais deve cumprir 100% da
sua sentenqa integralmente, sem o beneficio da liberdade antecipada.... Mkdicos podem ser autorizados a prescrever substincias
controladas para tratar uma doenqa, ou aliviar a dor e o sofrimento de pacientes com molestias graves ou em estado terminal".
0 que fez na Realidade: Em esssncia, a proposiqiio legalizou todas as drogas controladas para qualquer pessoa daquele Estado.
Foram exigidos dois medicos para a prescriqiio de drogas controladas, porkm nenhum limite de idade k especificado para individuos que buscam drogas para fins medicinais. A lei tambem contribuiu para a liberdade de mil criminosos da pris2o sob a premissa de que foram enviados para l i por crimes menores, n5o crimes
violentos motivados por drogas.
Efeito sobre os brgiios policiais:
No Arizona a lei foi emendada e de imediato niio representa um
problema para as forqas governamentais.

-
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As autoridades da Calif6mia estiio bastante preocupadas quanto a
sua capacidade para agir e confiscar a maconha diante das restriqdes impostas pela ProposiqGo 215. Com a passagem daquela medida, houve um
nGmero crescente dos denominados "Clubes de Compradores de Maconha" abertos em comunidades da Calif6mia sob o pretext0 de prover
maconha para as pessoas seriamente doentes. Tambkm houve numerosos
casos de individuos que reivindicam uma autorizaqiio mkdica para o uso
ou possessiio de maconha.
A passagem de leis estatais ou plebiscitos niio invalida lei federal,
nem se previne de aqdes policiais legais. 0 DEA estabeleceu uma politica de confiscar e destruir quantidades de maconha inicialmente apreendidas por policias locais ou estaduais da Calif6rnia, naqueles casos em que
a apreensiio esti relacionada a uma prisiio criminal, e, subseqiientemente,
a persecuqiio penal feita pel0 estado sera avocada pelos promotores federais. Mais adiante, o DEA continuari impondo a lei federal hqueles fatos
que envolvem a maconha na Calif6rnia e continuari atuando significativamente contra os traficantes de maconha, alkm de operar o programa de
erradicaqiio daquela droga.
0 que pesou na balanqa em favor da Legalizaqiio?
Dinheiro: 0 s proponentes de IegalizaqGo tiveram milhdes de d61ares h disposiqiio, grande parte obtida de fontes externas ao Estado. No
Arizona, US$ 1.1 milhdes dos US$ 1.5 milhdes gastos vieram de fora do
Estado, e $ 1.4 milhdes dos $ 1.8 milhdes gastos na Califbmia tambkm.
0 s oponentes, com pouco tempo e recursos limitados, s6 conseguiram arrecadar e gastar aproximadamente US$ 30.000 em cada estado. Este fundo permitiu aos partidirios das proposiqdes comprar publicidade que circulou intensamente antes do Dia da Eleiqa.
0 Disfarce de CompaixGo: os proponentes de Legalizaqiio acreditaram durante muito tempo que, mascarando seu real programa de trabalho
- legalizar todas as drogas - sob um disfarce de "alivio da dor, compaixGo" resultaria em sucesso. Propagandas na Calif6rnia eram calcadas insistentemente em atestados aned6ticos de sobreviventes de c%ncer,ou nos
testemunhos de individuos que tinham morrido de uma enfermidade dolorosa, terminal.
FrustraqZo crescente com Drogas: As mai s recen tes estatisticas nacionais quanto ao uso de drogas indicam que o consumo pela adolescencia subiu durante os Gltimos cinco anos, depois de um period0 de decli-
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nio constante entre 1979 e 1992. Atualmente, 36% dos alunos da escola
secundiiria superior - mais de um terqo - usaram maconha no dltimo ano.
0 uso de maconha entre alunos da 8" sCrie da escola primiiria triplicou de
6% em 1991 para 18% em 1996. Fazendo menq2o aos ndmeros acerca do
aumento do uso de droga, os proponentes da legalizaqiio contaram com a
frustraqio de eleitores que estavam verdadeiramente preocupados com a
questiio.
Teor Confuso e Enganador: Conforme se verifica no teor das proposiqdes, a frase legalizaqiio das drogas niio C achada em nenhuma paste.
Encoberta como alivio de dor compassivo, a iniciativa de Calif6rnia essencialmente tornou a maconha legal para todos os residentes naquele
estado. Disfarqada como uma iniciativa contra o crime violento, a Lei no
Arizona simplesmente legalizou todo o rol de drogas e pediu a libertaqiio
de condenados por crimes envolvendo drogas.
Apatia: Mui tas autoridades policiais tentaram alestar sobre os i mpactos perigosos das iniciativas da Califbrnia e do Arizona, mas suas vozes estavam na minoria. Oponentes niio puderam emparelhar a afluhcia
enorme de dinheiro, nem poderiam organizar uma campanha para contraatacar aquela montada pelos proponentes. As autoridades policiais tiveram que ter cuidado quanto i s suas limitaqdes em envolvimento direto
com atividades politicas enquanto falavam em um assunto de preocupa$20 pdblica. Sem apoio forte das organizaqaes e da comunidade e a midia, os policiais eram, freqiientemente, uma voz no deserto.

4. POR QUE OS CHEFES DE POL~CIA DEVEM FICAR
PREOCUPADOS COM 0 MOVIMENTO DE LEGALIZACAO?
H AV E R A MAIS ESFORCOS de LEGALIZACAO: A aprovaqiio
das proposiqdes da Calif6rnia e do Arizona foi considerada a maior vit6ria dos ativistas a favor da legalizaqiio. Eles juraram levar o debate da legalizaqiio a virios outros estados, e continuariio retratando seus esforqos
como uma tentativa para prover alivio de dor compassivo para milhdes
de americanos que sofrem.
Muitos americanos, inclusive Chefes de Policia, olham o que
aconteceu na Califbrnia e no Arizona e declaram: "n2o 6 possivel acontecer isso em meu estado". At6 cinco de novembro de 1996. autoridades
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policiais de ambos os estados provavelmente teriam concordado com
aquela declaraqilo.
0 s Chefes de Policia deveriam preocupar-se com a legalizaqilo das
drogas devido aos seguintes:

EFEITOS NEGATIVOS
0 aumento da aceitabilidade de drogas levari ao aumento dos niveis de
uso de drogas.
Nossa luta contra o uso abusivo de drogas nos ensinou sobriamente
uma liqiio: o uso da droga aumenta, dramaticamente, quando a sociedade
reforqa a aceitabilidade do seu consumo. Em 1962, menos de 4 milhdes
de americanos haviam experimentado drogas; em 1995, quase 74 milhaes
j i haviam experimentado. Durante os anos intervenientes, muitos ativistas pr6-legalizaqiio e proponentes da descriminalizaqiio buscaram aumentar a aceitaqiio priblica do uso de drogas, e nossa sociedade viu o
nfimero de usuirios aumentar continuamente.
Nos recentes anos setenta, a tolergncia com a droga e a indulgencia
alcanqaram um cume nos Estados Unidos. Niio surpreendentemente, o
uso de drogas entre crianqas subiu muito e rapidamente, alcanqando um
elevado indice em 1979, quando um em cada dez alunos do nivel superior da escola secundiria estava "alto" pel0 uso de maconha, todos os dias
da semana. Dois em cada tres alunos do nivel superior da escola secundiria j i haviam experimentado a maconha. Em 1979, mais de 56 milhaes
de pessoas haviam usado drogas ilegais; em 1985, aquele nrimero subiu
para 66 milhdes.
Depois de um pen'odo de agressiva e consistente aq"a das autoridades policiais, educaqiio contra a droga e uma mudanqa da opiniiio priblica
acerca de uma sociedade longe das drogas, o nrimero de usuirios regulares de drogas ilegais reduziu cerca de 50%, entre 1985 e 1995 (de 23.3
milhdes para 12.8 milhdes).
Atualmente, nossa naqiio esti presenciando um aumento no consumo de maconha por pessoas jovens, que dobrou desde 1992. De alguma
forma, este aumento C devido a percepqdes diminuidas de risco, reduqdes
na freqiiencia de cobertura de noticias na midia acerca dos perigos das
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drogas, e uma ambivalencia sobre uso de drogas por parte de pais inconseqiientes.
0 movimento de legalizaqiio e o crescimento da desestigmatizaqiio
das drogas, junto com as mensagens confusas sobre as propriedades benCficas de substiincias como a maconha, podem resultar em diminuiq8es
adicionais nas percepqdes de risco e um aumento simultiineo no consumo
de drogas.
Aumentar a disponibilidade de droga e o seu uso irB piorar nossos
problemas criminais.
Como policiais, deveriamos saber que numerosos relat6rios govemamen tais demonstram claramente que usuBrios de droga estiio mais
propensos a se envolver em atividades criminais. Constataqdes preliminares de um estudo do Instituto Nacional de Justiqa em 1996, que compila estatisticas nos niveis de uso de drogas entre presos, indicaram que
uma mCdia de 68% dos testes toxicol6gicos a que foram submetidos individuos logo ap6s sua pris2o deram resultado positivo para pel0 menos
um tip0 de droga, e o mesmo estudo feito em 1995 revelou que 31% de
homens e mulheres informaram que estavam sob a influhcia de drogas
ou Blcool na ocasi2o em que cometeram seus crimes. 0 relat6rio daquele
ano tambCm indicou que 28% dos presos por homicidio estavam sob a influencia de drogas quando cometeram o delito.
Em 1986, em meio ii explosiio da epidemia do crack, o crime violento alcanqou um nivel de 617 casos para cada 100.000 pessoas. N6s vivenciamos uma escalada continua de violencia relacionada 2s drogas, e
este indice subiu em 1993 para 746 crimes violentos para cada cem mil
habitantes.
Urn ptiblico enfurecido de lideres governamentais uniu-se para desafiar a escalada do crime violento. Como resultado dos seus esforqos,
foram implementados vigorosos programas nos anos noventa, o que comeqou a inverter esta tendkncia.
Nos recentes anos, vimos uma diminuiqilo na taxa de crimes violentos em muitas comunidades, como em Nova Iorque, Boston e Houston, atribuida a vigorosos esforqos das autoridades policiais e ao encarceramento de criminosos. N6s sabemos que aqdes enkrgicas da policia
contra a atividade criminal, inclusive coibindo o uso de drogas ilegais,
pode ter um efeito concreto na reduqiio dos crimes violentos em nossas
comunidades.
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Depois do progress0 contra o crime violento nos ultimos anos, n6s
n5o deveriamos minar estas conquistas instituindo politicas como a legaliza~iio,que sabemos aumentari o uso de drogas e o n6mero de crimes
relacionado a elas.
0 aumento do uso de drogas traz conseqiiEncias terriveis aos nossos cidadiios.
Enfermi dades, mortes e crimes relacionados a drogas custam aos
americanos quase 67 bilh6es de d6lares por ano. Isso faz com que todo
americano tenha de pagar 1.000 d6lares a mais por ano para cobrir os
custos com satide, policiamento extra, acidentes de carro, crime e perda
de produtividade devido ao uso de drogas.
0 uso de drogas tambem causa um impact0 na produtividade dos
trabalhadores da America. Setenta e um por cento dos usuirios de drogas
ilicitas tEm dezoito anos ou mais e est2o empregados. Em um estudo elaborado pelo S e r v i ~ oPostal, os dados mostraram que entre usuirios de
drogas, o absenteismo 6 66% mais alto, e os gastos com a utilizaG20 de
planos de sa6de siio 84% maiores, quando comparados com outros trabalhadores. 0 indice de infra~desdisciplinares 6 90% maior para empregados que siio os usuirios de drogas, quando comparados aos n2o usuiri0s.
Seguranqa publica tambem C um assunto critico. Em 1993, um estudo da Administraqiio Nacional de Seguran~ano Trifego informou que
18% dos 2.000 motoristas que se envolveram em acidentes fatais em sete
estados estavam sob efeito de drogas diferentes do ilcool, no momento
do acidente.
A legalizagiio de substincias perigosas leva uma mensagem contradi t6ria juventude da America.
De acordo com um Estudo de Monitoramento do Futuro levado a
efeito em 1996 pela Universidade de Michigan, os adolescentes de hoje
consideram o uso de drogas menos prejudicial e arriscado, acreditam que
o uso de drogas 6 mais difundido e tolerado e sentem maior press20 para
experimentar drogas ilegais do que em qualquer outro period0 nesta decada.
A Sociedade para uma AmCrica Livre das Drogas informou os resultados de uma recente pesquisa que mostrou que, quando os americanos jovens percebem que as'drogas s2o perigosas, o consumo cai proporcionalmente. Reciprocamente, quando os americanos jovens adquirem
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uma mensagem de queda da desaprova~iiosocial, como a que eles ouvem
nos debates de legalizagiio, aumentam o uso.
A legaliza$io das drogas transmite hs nossas crian~asa mensagem
de que os adultos acreditam que a droga pode ser usada responsavelmente. A cobertura de noticias de individuos que fumam maconha em
Clubes de Maconha incute nas crian~asque consumir drogas pode ser divertido. Dentro desta atmosfera C muito dificil - se niio impossivel - convencer as crian~asde que consumir drogas 6 ruim.

5 . 0 QUE PODE SER FEITO
Reduzir o uso de drogas ilegais niio C uma tarefa impossivel.
0 uso de drogas ilicitas por americanos caiu de aproximadamente
24 milh6es de usuirios em 1979, para 13 milh6es 1994. Educa~iio,lideranCa atravCs do exemplo e vigorosa a@o policial fizeram a diferen~a.
Esta combina~iiopode fazer a diferen~anovamente.
As autoridades policiais siio responsiveis membros da sociedade,
que sabem que niio podem ser ignorados os assuntos importantes que
afetam o bem-estar da sua comunidade. 0 s defensores da legaliza~iio
nunca consideram ou discutem assuntos que sabemos poder afetar nossos cidadiios.
Todas as drogas deveriam ser legalizadas? Quem determina quem
teri acesso a elas?
Quem seri responsive1 pelos danos causados pel0 uso de drogas e
pelas a ~ 6 e daqueles
s
que as usam?
Como a sociedade cuidari e pagari pelos custos com assistencia
social advindos do aumento do uso de drogas, inclusive a desintegra~iio
familiar e o abandon0 de crian~as?
Pode qualquer um, independente de idade ou condi~6esfisicas ou
mkdicas, comprar drogas?
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6. 0 QUE DEVERIAMOS FAZER PARA NOS EDUCARMOS
NESSES ASSUNTOS?
Use sua experisncia e conhecimento como policial para mostrar as
consequi2ncias de politicas que aumentariio a disponibilidade de drogas e
eliminariio o estigma ligado ao seu consumo.
Use sua pr6pria experisncia para educar as pessoas sobre a seguranqa p6blica e assuntos sociais.
Se vocs esti falando a pais, explique os perigos de deixar seus filhos dirigirem-se h escola em um 8nibus conduzido por um motorista sob
a influsncia de subst2ncias entorpecentes.
A uma comunidade empresarial pode-se fazer refersncia i perda da
produtividade e os perigos de empregados que usam drogas nas instalaqaes
da companhia, ou comparecendo para o trabalho sob a sua influsncia.
Para grupos de cidadiios, acentue os perigos que todas as pessoas correm levando em conta o aumento de crimes cometidos por usuhios de drogas.
Vocs niio s6 tem os fatos para o ap6ia-lo, mas tambim anos de experisncia que demonstram a devastaqiio que as drogas causaram em comunidades por todo o pais. Use-os!
Remeta aos especialistas os assuntos tkcnicos, como os beneficios
maconha.
i
medicinais alegados com rela~iio?
Muito frequentemente n6s somos envolvidos em discuss6es que
nos exigem a contesta~Fiodas reivindica@es dos legalizadores sobre o
uso mkdico da maconha ou outras inverdades. N6s somos Chefes de Policia, niio mkdicos. N6s deveriamos deixar as discuss6es cientificas importantes para aqueles individuos com conhecimentos cientificos, mas hh
alguns fatos pertinentes que podemos usar.
Talvez algumas respeitadas instituiqaes medicas defendam o uso da maconha como medicamento. Peritos como o experiente Cirurgiiio Geral C. Everett Koop op6em-se ao uso medicinal da maconha e h legalizaqiio das drogas.
H i sistemas seguros, comprovados e precisos, utilizados para a designaqk de determinadas substancias como medicamento. 0 FDA, utilizando aprovados padr6es cientificos e mkdicos, k o melhor mecanismo
para determinar quando uma droga tem um uso mkdico vilido, niio um
referendo pliblico. A Amkrica tem o melhor sistema medico e cientifico
do mundo, e funciona.

56

Revista A FORCA POLlClAL SBo Paulo nQ2 out/nov/dez 2001

Nenhum medicament~15 fumado. Numa Cpoca onde os perigos do
tabagismo s"a ressaltados repetidamente, C injustificiivel dizer aos americanos que fumar maconha C correto.
Use a forga coletiva das associagdes locais e nacionais e a IACP
para Ihe proporcionar informagbes importantes e estatisticas sobre o crime, os perigos das drogas ilegais e as experiencias que outros estados enfrentaram depois da adogZo de politicas de liberalizagiio das drogas. Use
essas organizagdes para comunicar sua mensagem ao ptiblico e As autoridades govern amentais.
E importante que os Chefes de Policia reconhegam a importincia
do assunto, eduquem-se quanto aos fatos e entendam como os proponentes pr6-Iegalizagiio organizam seu trabalho.
Um Chefe de Policia bem educado C uma forga poderosa contra o
uso de drogas ilegais, e as suas vozes, atravCs de suas organizagbes profissionais, podem desempenhar um papel importante para levar essa
mensagem aos lideres da comunidade e ao publico.
Fale As organizagdes civicas influentes e conquiste seu apoio para
politicas rigidas de controle de drogas.
Organizag6es como o Rotary Clube, Lions, Cimaras de ComCrcio e
outros grupos civicos e de servigo tern um sincero interesse em melhorar
a qualidade de vida em suas cidades. Eles tern interesse em ter os policiais falando aos seus membros, pois vote C um importante membro da
comunidade.
Retina-se com as entidades de prevengiio ao uso e redugiio da demanda de drogas e demais comunidades para trocar informagdes e idCias
sobre o problema das drogas e as tentativas de legalizagiio.
Estas organizagdes tern importantes contatos nas comunidades e
sZo muito influentes em segmentos onde os Chefes de Policia podem niio
ter acesso habitualmente. Elas tambCm tem estatisticas atualizadas sobre
uso de drogas e podem sugerir caminhos pelos quais os Chefes de Poli'cia
podem seguir em campanhas educacionais continuas ou esforgos antilegalizagiio.
Uma das mais pr6speras campanhas populares que n6s testemunhamos foi aquela contra a condugiio de veiculos por motoristas embriagados. Em um peri'odo relativamente curto, atravCs de uma campanha
conjunta para mudar o comportamento das pessoas acerca de diregiio e
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hlcool, a AmCrica fez um progresso nothvel, alterando a opiniilo pdblica
relativa 2 conduqZo de veiculos por motoristas alcoolizados.
Usando esforqos semelhantes e uma bem informada coaliziio de cidadiios preocupados, n6s podemos fazer progresso contra a legalizaqiio
de drogas perigosas.

7. COMO UMA AUTORIDADE POLICIAL PODE ENFOCAR 0
PROBLEMA
I ) Personalize o impact0 de drogas: da mesma maneira que grupos de cidadZos eficientemente personalizaram tragCdias envolvendo
motoristas bebados, n6s podemos p8r "faces e vidas" com a mensagem
antidroga. 0 s efeitos prejudiciais de maconha niio siio s6 prejudiciais aos
usuhrios, mas tambCm para as pessoas ao seu redor, e isto deveria ser
ilustrado. Uma mensagem efetiva deveria mostrar pessoas jovens cujas
vidas foram destruidas pela maconha, pel0 seu pr6prio uso e/ou de outros. Demonstre os resultados trhgicos de fatos que envolveram pessoas
sob a influsncia de drogas.

2) Isto niio e "apenas maconha": um dos desafios da campanha
contra o hlcool no trinsito foi persuadir o pdblico de que cerveja C tZo
letal quanto uma bebida alco6lica forte. Do mesmo modo, o pdblico precisa ser informado de que a maconha - e seus impactos a curto e longo
prazo - C uma droga muito perigosa.
3 ) Relatos reais de individuos que sofreram com o problema:
relatos reais, especialmente daqueles pessoalmente atingidos em fatos
envolvendo condutores bebados, foram importantes instrumentos que
ajudaram a mudar a opiniiio pdblica. Voce pode da mesma forma enfocar
o problema atravCs de pessoas que tiveram suas vidas impactadas pel0
abuso das drogas.

4) Cultive Grupos Civicos e de Serviqos: o rol de organiza~des
que seriam efetivas na divulgaqiio de mensagens contra o uso de drogas
ou contra a legalizaqilo da maconha inclui: Organizaqdes e Instituiqbes
Educacionais; Organizaqbes de Negbcios, Industriais ou Profissionais;
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Associa~6esComunitirias; Midia; Grupos de Bairro; Organiza~desReligiosas, Organiza~6ese Clubes de Serviqo; Grupos de Jovens; e Organizaqbes de S e r v i ~ oSocial.

5 ) Popularizar campanhas politicas: os legisladores devem ter informaq6es dos seus eleitores. 0 s policiais, autoridades, lideres e membros dos grupos civicos podem se comunicar com seus governadores,
prefeitos, congressistas e seus representantes acerca do seu ponto de vista
contra a legaliza$io de drogas.

6 ) Lideranqa das Autoridades Policiais: autoridades federais, estaduais e locais podem informar e influenciar a opiniiio pliblica. Lideres
das organiza~despoliciais poderiam difundir seus fundamentos acerca do
assunto em reunides pliblicas, conferencias, entrevistas em ridios, artigos
de jornal etc.
7) Experihcia policial: os policiais siio facilmente alvo de cn'ticos
que dizem que estamos sendo corporativistas em nossa oposi@o i legaliza~iio."Eles siio policiais, C claro que eles se op6em i s drogas" 6 uma
declara~iiofreqiientemente repetida. Na realidade, os lideres policiais
estiio em uma posiC2o privilegiada para explicar por que estas drogas siio
perigosas e as conseqiii2ncias terriveis que seguiriio se forem legalizadas.
Mantenha uma boa rela~2ocom a midia local.
Estabele~arela~6essaudiveis com sua midia local.
Reunides peri6dicas corn os editores de jornais locais, ou com diretores de estaC6es de ridio lhe proporcionar20 a oportunidade para falar
sobre a legaliza~iiodas drogas.
Ajude os programas de apoio para constituir lideran~asjovens que
tomem fortes posi~desantidrogas.
Trabalhe com organiza~dese clubes juvenis e infantis que promovam mensagens antidroga.
Implemente Programas de Preven~iioa drogas, como o PROERD
em suas escolas locais.
C o n h e ~ ao process0 legislativo de seu pais e entenda como ele funciona.
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Conhecendo os mecanismos disponiveis aos grupos pr6legalizaqiio para mudar as leis sobre as drogas, vote saberii o que esperar
e poderi trabalhar com a comunidade para responder corretamente a estes assuntos.

N6s incluimos como apendice a este documento uma lista de recursos que vote pode consultar para aumentar seu conhecimento e entender os assuntos que cercam estas drogas perigosas e o movimento atual
para legalizar muitas delas. Isto lhe perrnitiri responder sob uma perspectiva de autoridade policial a muitas das falsas reivindicaq8es e mitos
criados por aqueles que legalizariam drogas. N6s estabelecemos protocolos mkdicos e cientificos para determinar quando uma droga tem um
prop6sito mkdico legitimo. N6s deveriamos deixar tal prerrogativa aos
peritos mkdicos e cientificos. Niio k nosso papel pressionar os cidadiios
em como votar em qualquer quest20 eleitoral, mas n6s podemos falar em
assuntos que afetem a seguranqa pdblica em nossas comunidades. Legalizaqiio das drogas 6 certamente um assunto de preocupaq20 pfiblica, e a
comunidade policial tem responsabilidade em comunicar os perigos das
drogas ilegais aos nossos cidadiios.
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ONDE OS POLICIAIS PODEM OBTER AJUDA ADICIONAL?
- International Association of Chiefs of Police

www.theiacp.org
- Drug Enforcement Administration

www.dea.gov
- Community Anti-Drug Coalitions of America (CADCA)

www.cadca.org
- Partnership For A Drug-Free America
-

www .drugfreeamerica.org
Drug Abuse Resistance Education (DARE)
www.dare.com
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VIII. IMPORTANCIA DA DOSIMETRIA DA SANCAO DISCIPLINAR DENTRO DO PROCESS0 ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E SUA APRECIACAO PEL0 PODER JUDICIARIO.

MARCOS J OS E DA COSTA, 1" Ten PM Oficial da Policia Militnr cla Estndo de SLio
Pnlllo. Baclzarel el11 Direito. Pds graduado ern
Direito Processual. Arznlistn de Processo Administrativo Disciplirzar rla Corregedoria PM
e Instrutor de Direito Adrr~inistrativoe Civil
1 1 0 Cerrtro de Fornlapio de Soldarb - Cel PM
Assunip~rTo.

1- Noc6es sobre a dosirnetria rln perra e sua aplica~do110 carnpo do Direito Adrninistrativo; II- A snncdo disciplirzar e seus requisites; Ill- Par&netros para a aplicapio da dosirnetria dentro do process0 adrninistrativo; IV - Dos lirrzites dn Aprecinpio do Poder Judiciario eni relacdo 2
Dosirrretria dn Saripio Disciplirzar; ConclusEo.

I. NOCOES SOBRE DOSIMETRIA E SUA
CAMP0 DO DIREITO ADMINISTRATIVO.

APLICACAO

NO

Um dos maiores objetivos do Direito e formular um conjunto de
leis e tratados que viabilizem a vida harm6nica em sociedade. Com a estipula~Hode leis e regras de conduta, tem-se a inten~30de proteger a integridade dos direitos individuais e coletivos.
Quando um integrante da sociedade fere as leis ou tratados pratica
um fato contririo ao objetivo do Direito. Esta infraqilo sera classificada
conforme o ramo do direito afrontado. Sera considerado como crime ou
contravenqiio, quando a infra~3ose encontra insenda no iimbito do Direito Penal. Considerar-se-8 ilicito civil, quando afrontar matkria de 2mbit0 do Direito Civil. Por fim poderi ser ainda classificada como transgressilo disciplinar, quando a irregularidade estiver inserida no Direito
Administrativo.
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Durante seculos, os operadores do direito viram-se desorientados a
respeito da necessidade de sanqiio aos infratores das leis e qua1 seria a
natureza juridica da pena ou s a n ~ i o .
No s6culo XVIII surgiram pensadores como Walter Crofton, Claus
Roxin, Franz Von Listz e outros, que atribuiram i s penas o cariiter repressivo ou preventivo. 0 sistema penal adotou o principio da Teoria
Mista, onde a pena possui o cariter repressivo e preventivo conjugados.
Assim sendo, a pena tem como pressuposto a ocorrencia de um fato
ilegal; desta forma a aplicaqiio da sanqiio visa reparar o dano causado.
Por outro lado, a aplicaqiio da sanqiio tem o objetivo de prevenir a ocorrencia de futuros atos contra a lei.
Neste context0 panorimico floresce o conceit0 da dosimetria da
pena, uma vez que, conforme os principios modernos adotados na Magna
Carta, a sanq5o deve ser legal e na justa proporq2o da violaqiio ocorrida.
Tal preceito encontra homenagem nos incisos LIV e LV do artigo 5" da
CF, onde se contempla que "ningukm sera privado da liberdade ou de
seus bens sem o devido processo legal." e "aos litigantes , em processo
judicial ou adnzinistrativo, e aos acusados em geral siio assegurados o
contraditdrio e anzpla defesa, como nzeios e recursos a ela inerentes.
Numa anilise precipitada pode-se alegar que os principios acima
niio devem ser alvo de apreciaqiio para a aplicas2o da sanq"a. Aquele que
comungar deste pensamento estara fadado a cometer abusos e ilegalidades por mera ignorilncia.
A raziio deste pensamento repousa no estudo do processo que inicia
com o fato, ocasionando a instauraqiio do feito, passando pela instrusiio
com sua produqiio de provas e debates entre defesa e acusaqgo e termina
com a prolaqiio da decisgo a respeito, que poderi ser a condenaqiio ou absolviqiio.
Caso a decis5o opine pela aplicaqiio da sanqiio, o processo n50 terminou, pois caberi ao responsive1 a devida aplicaqiio da sanqiio obedecendo aos principios citados. Por este motivo, na aplica@o da sanqiio
deve a Autoridade observar os preceitos constitucionais.
Muito se tem discutido a respeito da classificaq50 do ato que imputa a sanqiio ao culpado. Classificam-no como sendo discricionirio, outros como sendo vinculado. At6 hoje esta indecisiio niio foi bem pacific&
"
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Para poder esclarecer este ponto controvertido, deve-se fazer uma
anilise do C6digo Penal Brasileiro para depois adentrar o campo do Direito Admini strativo.
0 magistrado, ao final do processo, i r i verificar se existem fundamentos para a condenaqiio do acusado: caso afirmativo, iri o julgador a
realizar um dos deveres mais Brduos do processo que 6 a aplicagiio da
pena. Conforme o artigo 59 e seguintes do Cddigo Penal, deve o juiz,
ap6s convencido sobre os fatos, ao aplicar a pena, analisar um conjunto
de critCrios abrangentes e precisos, visando assegurar a individualizap70
da pena ao caso concreto.
Al6m dos critkrios apontados, deve o juiz observar rigorosamente
os critirios quantitativos previstos no artigo 68 do C6digo Penal, sob
pena de cometer erro "in judicando" e ver sua decisiio ser alvo de apreciagiio pel0 Tribunal.
Desta forma verificamos que o magistrado durante o exercicio de
seu poder jurisdicional esti limitado pelos ditames da lei, deles niio podendo se afastar. Lembra a figura de urn preso que vi2 seus movimentos
limitados pelas paredes do cBrcere.
No campo do Direito Administrativo, a Autoridade com Poder Disciplinar arcari com o mesmo Gnus do Magistrado, devendo no momento
da aplicagiio da sang50 disciplinar se ater aos ditames do regulamento ,
sempre procurando demonstrar a lisura do processo, a legalidade do ato e
a proporcionalidade com que imputou a punigiio.

11- A

SANCAO DISCIPLINAR E SEUS REQUISITOS

A sangiio disciplinar ou pena disciplinar, dentro de um context0 teleol6gic0, possuem a mesma finalidade da pena, que C a de punir o infrator de norma ou regulamento de comando complementar da Lei.
Como ensina o homenageado professor Di6genes Gasparini, " a
sanqiio discipliizar ou pena disciplinar sdo sin61zilnos. A salzqiio disciplinar e' a pe~zainzposta ao sewidor phblico pelo co??zetimentode falta funcional ou pela pratica de atos privados cuja repercussdo leve desprestigio a Adrniizistra@io Pu'blica. ( Gasparini, Di6genes - Direito Administrativo, 4" ed., Saraiva, 1995, p. 576).
"
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A a p l i c a ~ kda san~iioao infrator tem como objetivo a preserva~20
da f u n ~ 2 oadministrativa, zelar pel0 prestigio da fun~iioe por fim realizar
a corre~20e reeduca~20do servidor publico.
Para que a aplica520 de uma s a n ~ 2 odisciplinar possa ter validade e
seja capaz de produzir efeitos, a autoridade responsive1 pela sua aplica550 deve observar certos critCrios de existencia e validade para que seu
ato administrativo disciplinar seja perfeito.
A necessidade de aplicaq20 de uma sanq5o pressupae que ocorreu
uma viola$io de um dever impost0 em lei, violado por agente publico,
passive1 de ser punido, por autoridade superior detentora por regimento
ou lei do Poder Disciplinar, por meio de um processo regular observados
os principios constitucionais.
AlCm disto, deve o ato punitivo conter requisitos de existencia, os
mesmos requisitos pertinentes do ato administrativo, uma vez que a san520 disciplinar C categoricamente um ato administrativo.
Portanto a pena disciplinar deveri conter em seu bojo os critkrios
de cornpetencia, forma, finalidade, objeto e conteudo. A ausencia de
qualquer destes requisitos podera viciar o procedimento punitivo no tocante a sua existencia ou validade.

III. PARAMETROS PARA A APLICACAO DA DOSIMETRIA
DENTRO DO PROCESS0 ADMINISTRATIVO
De todas as fases do processo administrativo disciplinar, nenhuma
gera tanto indaga550 e inversamente C t5o pouco comentada quanto o
momento da aplicaq2o da s a n ~ 2 odisciplinar dentro do processo.
Dentro da doutrina, poucos s2o os autores que dedicaram especial
aten550 ao tema. Mais uma vez deve-se fazer uso do Direito Penal para
poder demonstrar a importincia deste instituto e como C pouco discutido
na esfera do Dire; to Administrativo.
Como j i foi comentado, o magistrado, apds ter finalizado o processo penal, apurado os fatos, certo da autoria do crime, vE-se no momento
de prolatar aquilo que C a prestaq2o jurisdicional a fim de restabelecer a
paz social. Deve este operador do direito, ao formular seu veredicto,
obrigatoriamente observar os crittrios descritos no artigo 59 do Cddigo
Penal:
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"Art. 59 - 0 juiz, atetzdendo a culpabilidade, aos atttecedentes, a conduta social, ci personalidade do agente, aos motivos, as circutzstdncias e
conseqiie^nciasdo crime, bem como ao comportamento da vitima, estabelecerci, conforrne seja necesscirio e suficiente para reprova@o e prevenqdo do crime..... "
Sob este prisma, a Administra~iioPliblica adotou de forma mitigada
o mesmo pariimetro para aplicar as san@es disciplinares, destacando
certos pariimetros que devem ser respeitados pela autoridade competente
no momento da aplica~2oda pena disciplinar.
A Lei n." 8.112190, Estatuto do Servidor Pliblico, em seu artigo
128, descreve quais s2o os critkrios a serem observados pel0 superior hierarquico do infrator no momento do julgamento e aplicaG20 da pena disciplinar:
Art. 128. Na aplicagdo das penalidades serdo consideradas a natureza e a gravidade da infraqiio cometida, os danos que dela provierem para o serviqo publico, as circunstcincias agravantes ou atenuantes e os arltecedentes funcionais.
0 mesmo comportamento foi adotado pela Policia Militar do Estado de S2o Paulo, que, conforme previsto pel0 Decreto Lei n." 13.657143 ,
Regulamento Disciplinar da Policia Militar do Estado de S2o Paulo (R-2PM), previu em seu Capitulo VII, artigo 43 e artigo 44 , critCrios a serem
observados pelas autoridades com poder disciplinar no momento da aplica@o da sanpo:

Art. 43 - Na aplicagdo da pena devem ser apreciadas a gravidade da
falta e as circunstcincias atenuarztes e agravantes.
Art. 44 - A purzi@o deverci ser aplicada com Justi~ae imparcialidade. E
tzecesscirio firmar nos subordiizados a coizvic~dode que o superior, no
caso dessa atribuiqdo, se inspira somente no sentido do dever.
Numa anilise atenta ao texto de lei mencionado, observa-se que o
legislador da Cpoca delimitou critCrios para a dosimetria da pena de forma mitigada, ou seja, a autoridade com poder punitivo n2o estava vinculada a estes critCrios, somente atrelada ao seu dever Ctico e profissional,
conceitos ensinados e refor~adosna vida de caserna.
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No inicio deste skculo, o Regulamento Disciplinar da PMESP foi
revogado com o advent0 da Lei Complementar N." 893, de 09 de marqo
de 2001, que reformulou a dosimetria da sanq50, ou seja, a aplicaqiio da
pena, com significativas a1tera~des.
Prevc o novo Regulamento Disciplinar em sua Seq2o 111:
Art. 33 - Na aplica~rZbdas sarz~desdisciplilzures sera'o sempre considerados a natureza, a gravidade, os nzotivos deterininantes, os danos causados, a personalidade e os antecedentes do agente, a inteizsidade do
dolo ou o grau da culpa.
Realizando uma confronta~20da legislaG50 anterior com a atual,
virios t6picos ir5o saltar, como:
no R-2-PM, os critCrios a serem observados eram limitados e de
anilise objetiva; no Regulamento atual, h i um elenco de critCrios que
objetivam compatibilizar a anilise de conceitos objetivos e subjetivos ;
no R-2-PM, imp6e-se o poder-dever i autoridade de decidir o
caso com justi~ae imparcialidade; no Regulamento atual n5o foi expresso este poder-dever, porCm foi acrescentada a necessidade de anilise da
intensidade do dolo e da culpa. Aliis, tais quesitos foram infelizmente
dispostos para a dosimetria da aplica~50da san~2o.Tal argumentaqso
vale-se da anilise de que os institutos do Dolo e Culpa para o Direito Penal, conforrne sua avalia~2oao caso concreto, podem resultar em causas
de aumento, diminuiG50 e isenq2o de culpabilidade conforme o disposto
em lei. No campo disciplinar, os regulamentos nso preveem estas hip6teses, servindo estes institutos apenas para formaG2o de juizo de valor do
julgador.
Assim sendo, verifica-se que o novo Regulamento Disciplinar sofreu influzncias da Lei do Regime Juridico dos Servidores Ptiblicos Civis
da UniZo, das autarquias e das funda~desptiblicas federais, ao aplicar
conceitos prkvios, claros e especificos para a aplicaG50 da sanqiio disciplinar.
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IV. DOS LIMITES DA APRECIACAO DO PODER JUDICIARIO
EM RELACAO A DOSIMETRIA DA SANCAO DISCIPLINAR.
A Constituiqso Federal, em seu artigo 5", inciso XXXV, menciona
que " a lei nEo excluirci do Poder Judicibrio lesiio ou ameaqa a direito. ".
Esta quest50 gerou por anos uma discuss50: com a apreciaqzo de atos
praticados pelos poderes Executivos e Legislativos estaria o Poder JudiciBrio violando o principio fundamental previsto no artigo 2" da CF, que
esclarece que os Poderes Legislativo, Executivo e JudiciBrio s2o independentes e hann6nicos entre si?
A resposta C pacifica de que o JudiciBrio, ao apreciar fatos praticados pelos outros dois poderes, n2o estari violando preceito constitucional, desde que observados certos ditames estabelecidos.
Na seara do Poder Executivo, ou seja, da Administraq20 Piiblica, o
Poder JudiciBrio poderB apreciar atos praticados, porCm sem poder discutir o mCrito, atentando-se apenas no tocante Bs formalidades legais.
0 saudoso professor Hely Lopes Meirelles ensina que os atos administrativos podergo ser invalidados pela Administraqgo Piiblica como
tambCm pelo Poder Judiciirio, quando n2o atenderem aos fins visados
pel0 Poder Piiblico. 0 s instrumentos para tal invalidaqiio s5o a Revoga$20 e a Anulaqb. A primeira refere-se aos atos praticados e que por critCrios de conveniencia ou oportunidade quis a Administraqiio rever seus
efeitos. A segunda espCcie faz menqiio i existencia de ilegalidades na
formaq5o do ato, referentes B sua violaqilo frontal da lei ( Abuso de Direito), onde tanto a Administraqgo como o JudiciBrio devem invalidh-lo.
(Lopes Meirelles, Hely - Direito Administrativo Brasileiro, 18" ed., Malheiros, 1990, p. 184 a 191).
Com este enfoque pode-se auferir os limites e critkrios para que o
JudiciBrio possa apl-eciar se existem indicios de ilegalidade de um ato
praticado pela Administraqgo.
Quando da existencia de um ato ilegal praticado, deve o interessado
acionar a Administraq20 Piiblica para que reconheqa e anule quanto antes
o ato, visando restabelecer a legalidade administrativa. Caso n2o seja
adotada tal providencia, o interessado irB bater Bs portas do Poder JudiciBrio para que seja verificada a ilegalidade do ato e julgue-se a invalidade
por meio da anulaq50.
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0 campo de atuaqiio referente B apreciaq2o do poder judicihrio a
respeito da dosimetria da sanqiio disciplinar esti atrelado estritamente aos
aspectos dispostos em lei, n2o se podendo indagar o merit0 da decisiio
adotada pela Administraq20 Pdblica. Neste panorama, havendo aqiio ordiniria ou cautelar contra ato punitivo argiiindo ilegalidade quanto 2 dosimetria da pena, o magistrado, ao analisar o caso, deveri verificar se o
ato possui os requisitos de existencia previstos no Direito Administrativo,
como competencia, forma e outros. Apbs, deveri analisar se a lei estipula
a forma a ser adotada para a aplicaq2o de uma sanq2o disciplinar. Neste
tbpico, teremos como exemplo o artigo 33 do Regulamento Disciplinar
da PMESP ( LC n." 893/01), que estabeleceu 07 (sete) critCrios para a dosimetria.
Deveri o magistrado, ao analisar a puniq2o imposta, verificar se
e s t k presentes no caso concreto os critkrios obrigatorios estabelecidos
por lei a respeito da dosimetria. A ausencia de qualquer um destes C o
bastante para que exista o interesse de agir e a necessidade de apreciaqiio
do judiciirio, decidindo pela anulaq2o do ato. Note-se que estes siio os
critCrios cabiveis de apreciaq20 pel0 Poder Judiciirio. A respeito da
quantidade da pena, o "quantunz debeatur", este esti inserido no mCrito
do ato e neste campo niio pode o Judiciirio intervir.
No caso concreto, permito-me utilizar de uma aq5o impetrada por
um Policial Militar, Mandado de Seguranqa n." 1378/053.00.020.522-5 ,
com liminar perante a 9" Vara da Fazenda Pdblica, onde pleiteava a anu1aq"a de ato punitivo praticado por um Comandante de Unidade na Zona
Leste de S5o Paulo, em raz2o de n2o terem sido observados os critCrios
de validade e dosimetria da sanqiio aplicada. A raz5o do pedido baseia-se
no fato de que o miliciano fora acusado em Procedimento de Apuraq2o
de Transgress20 Disciplinar (PATDS) sendo ao final punido com 08 (oito
dias) de detenq2o administrativa. Alegou em preliminar que a autoridade
militar que o puniu n2o possuia a competencia disciplinar para aplicar as
puniq6es e que niio foi adotado nenhum critCrio a respeito da aplicaq50
da pena disciplinar.
0 s argumentos suscitados s2o de alta indagaqzo, motivo pel0 qua1 a
autoridade judiciiria requereu da autoridade coatora no process0 explicaq6es a respeito dos fatos alegados.
0 Comandante, assessorado por seu Estado Maior, oficiou ao juizo
competente esclarecendo que a puniqiio foi aplicada apbs observado o
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tCrmino dos procedimentos administrativos, processos regulares, sendo
dado ao impetrante a oportunidade de se valer do Contraditbrio e da Ampla Defesa e tambCm demonstrou ponto a ponto que a quantidade da puni@o atendeu aos principios da Proporcionalidade e Razoabilidade observados os critdrios da dosimetria prevista no Regulamento Disciplinar
da Corporaqiio.
Ap6s aprecia~zodas argumenta~besrealizadas pela autoridade coatora, decidiu o magistrado pela denega~iiodo writ " e cassaq2o dos
efeitos da liminar.
"

Feitas as considera~bespertinentes, o tema a respeito da desometria
da san~Zodisciplinar C apaixonante e com inlimeras reflexbes, pordm
tem-se a certeza de que com a promulga520 do novo Regulamento Disciplinar da PMESP, os Comandantes ter2o que se adequar i nova realidade, observando os disposto na lei e confeccionado decisdes que atestem
que os atos punitivos aplicados observaram, no momento da aplica~iioda
san55o disciplinar, os critkrios estabelecidos pel0 artigo 33 do Regulamento Disciplinar da PMESP (LC 893/01), referentes i dosimetria,
como:
a) natureza da transgresslio: anilise a respeito da classifica5iio da
falta disciplinar (leve, mCdia e grave) , estabelecendo o tipo de puni52o a
ser aplicada (advertgncia, repreenszo, permangncia disciplinar e deten$20);
b) a gravidade da transgresslio: anilise da repercuss20 e os efeitos
em rela520 ao prestigio da Corpora~Zo;
c) os motivos determinantes: descri52o dos motivos que determinaram a instaura520 do procedimento administrativo disciplinar;
d) os danos causados: qua1 foi o efetivo prejuizo experimentado
pela Administra~iioPtiblica no caso determinante;
e) a personalidade do transgressor: anilise a respeito das qualidades morais, a boa ou m i indole e demais caracteristicas internas do transgressor;
f) os antecedentes: que traz a hist6ria profissional do acusado; e
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g) a intensidade do dolo e da culpa: auferir o grau de reprova~iloe
censurabilidade do ato praticado pelo infrator.
Desta forma, a Autoridade Militar com Poder Disciplinar, no momento de exercer o seu direito de punir ("ius puniendi"), deve na confec$50 de seu relatorio destacar expressamente a analise dos critksios estabelecidos em lei, sob pena de estar desobedecendo ao p~incipioda legalidade e abusando de sua atribui~ao.
A quest20 do aspect0 discricionhrio ou vinculativo do ato de punir
sofreu uma nova defini~iio,onde gerando-se um ato hibrido, ou seja: a
observhcia de que os critkrios para a aplica~iiode san~ilodisciplinar s2o
vinculativos, ao passo que a aplica~iioda dosimetria a respeito da quantidade da san~iio6 discricioniria.
Assim sendo, os parimetros de atua~iiodo Poder Judicihrio para realiza~iiode apreciaG2o do ato punitivo esti bem determinado.
Em resumo, a Autoridade Militar, no momento de presidir um processo administrativo, deve atentar aos quesitos trazidos pelo novo Regulamento Disciplinar, onde a homenagem a estes critkrios estarh atsibuindo ao julgamento as qualifica~6esde legitimidade, justi~ae proporcionalidade, atingindo desta forma os ideais de justi~ae imparcialidade.

72

Revista A FORCA POlLlClAL S i o Paulo n"2

out/nov/dez 2001

IX. INSTRUMENTOS QUE NORTEIAM A APURACAO DOS
DESVIOS DE CONDUTA DE POLICIAIS MILITARES QUE SE
AFASTAM DOS VALORES FUNDAMENTAIS E DOS DEVERES
ETICO-MORAIS
EDSON SILVESTRE, Capitdo PM, possuidor do
Curso de Aperfei~oanzeiltode Oficiais; por duas vezes
Juiz Militar, integrando o Conselho Permanente de
Justi~ado Tribunal de Justi~aMilitar; atualmente,
Chefe da S e ~ d ode Coilselho de Disciplina e da Se@o
de Processo Administrativo Disciplinar, da Corregedoria da Policia Militar do Estado de Sdo Paulo.

A Lei Complementar Estadual 893, de 09 de marCo de 2001,
instituidora do Regulamento Disciplinar da Policia Militar do Estado de
S2o Paulo, em seu Capitulo 11, que trata da Deontologia Policial Militar,
definiu-a, no Artigo 6", como:

"A deontologia policial-militar e' constituida pelos
valores e deveres e'ticos, traduzidos em normas de
conduta, que se imp6em para que o exercicio da
profissdo policial-militar atinja plenamente os ideais de realizapio do bem comum, mediante a presewapio da ordem pdblica.
"

Militares estiio relacionados, em seguida, nos Artigos 7" e 8",
os quais devem ser traduzidos em normas de conduta, no dia a dia, a fim
de que, sob o signo da retidiio determinantes da moral de sua atividade
profissional, atinjam-se plenamente os ideais de realiza~iiodo bem comum, mediante a preserva~iioda ordem pliblica. Assim, de maneira sibia, por meio de seus representantes eleitos, a sociedade ditou quais devam ser as bases das colunas mestras do comportamento de seus militares estaduais, objetivando definir o 6nico padriio aceitfive1 a quem confiou, e confia, tiio nobre missilo, n3o obstantes as colunas mestras da
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Institui~iio,estabelecidas na Constitui@o Federal, artigo 42: a Hierarquia
e a Disciplina.
Por outro lado, a Lei Estadual no 10.177, de 30 de novembro
de 1998, reguladora do process0 administrativo no imbito da Administ r a ~ 2 0Publica Estadual, grifa, em seu Artigo 2", a aplicabilidade subsidiBria desse instituto aos atos e procedimentos administrativos com disciplina legal especifica. Logo, como manda o artigo 4", a obediencia aos
principios que regem a atua~iioda Administra~goPublica, quais sejam, a
legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade, a razoabilidade, a finalidade, o interesse publico e, por fim, a motiva~2odos atos administrativos, devem sempre estar presentes nos atos dos agentes dotados
dessa investidura legal. No Artigo 5", do mesmo texto, afirma-se que a
norma administrativa deve ser interpretada e aplicada da forma que melhor garanta a realiza~20do fim publico a que se dirige. Ora, assim,
oportuno lembrar a observa~20de Hely Lopes ~ e i r e l l e s ~ :
"0 uso do poder e'prerrogativa da autoridade. Mas o
poder hci de ser usado norinalnzente, sem abuso.
Usar normalnzente do poder e' e1nprega'-lo segundo
as rlorrnas legais, a moral da institztiqdo, a finalidade do ato e as exiggncias do interesse pliblico. Abusar do poder e' empregci-lo fora da lei, senz utilidade
pziblica. 0 poder e' confiado ao adnzinistrador pziblico para ser usado enz beneficio da coletividade
adnlinistrada, nzas usndo nos justos linzites que o
bem-estar social exigir. A utilizaqdo desproporcional do poder, o emprego arbitrcirio da forqa, da violgncia contra o administrado constituem formas
abusivas do uso do poder estatal, ndo tolerados
pel0 Direito e rlzilificadoras dos atos que as encerranz. 0 uso do poder e' licito; o abuso, sempre ilicito. Daipor qzie todo ato abusivo e' nztlo, por excesso
ou desvio de poder. "

Citado por LAZZARINI, Alvaro. Estudos de Direito Adnzinistrativo.
2" ed. S2o Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p.34.
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Niio incorre em abuso de poder, portanto, o administrador
que, usando-o dentro do espectro do discricionarismo que a lei Ihe concede, observa os seus dominios legitimos. Vale comentar que doutrinadores sobre o assunto, caracterizam a omissiio da autoridade administrativa, desde que, de alguma forma, tragam, ou tenham trazido, prejuizos a
terceiros, como um "braqo" do abuso de poder, seja a omissilo dolosa ou
culposa. Necessirio se faz, entilo, diferenciar o que C o "bem comum",
do que C o "interesse geral"; e, nesta esteira, nada melhor do que trazer h
colaqilo o que disse LAZZARINI~,referente h materia:
"0 bein comum niio se confunde com o iizteresse
geral. Coin0 diz a "Doutrina Social da Igreja",
aquele busca a digizidade do homem, no desenvolvimento de suas poteizcialidades na vida material,
intelectual e, iizclusive, religiosa. EnJim, cuida do
desenvolvimento integral da personalidade humana.
Este, o interesse geral, ao contrcirio, e' materialista,
de efeitos mais quantitativos do que qualificativos,
podendo ser, ate' inesmo, degradante para o ser humano, coino tainbe'in ilicito. A sociedade, pore'm,
como dizein os doutores da igreja, havera' de colocar, um dia, o bem coinuin acima de qualquer lucro
ou interesse pessoal, que podem representar o interesse geral e nunca o bem comum. E ao certo, embora criapio da "Doutrina Social da Igreja", o serv i ~ odo bem comum e' funpio, priineiraineizte, do
Estado e dos governantes. Estes, coin efeito, isso
devem executar, com leis justas editadas coin vistas
a realizap!To de uma adequada Justiga distributiva.
0 bem comum niio se obte'm pela viol&izcia, que
nada constrdi. Cumpre combat&-la, parte de quem
seja. Para tanto o Estado necessita de uin seginento
diferenciado de sewidores treiizados e preparados
para o inister. "

LAZZARINI. Ob Ci t., p. 202.
Q
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No que se referir, entilo, a qualquer meio noticiado, e que
propicie a apura~ilode desvios de conduta de um policial militar, tendo
como base o bem comum, desde que, tambtm, esteja assentada em medida justa e equilibrada, objetivando, direta ou indiretamente, o aperfeiqoamento do serviqo p6blic0, nilo h i que se aventar de vicio procedimental, originirio ou ngo; pois dizer de constrangimentos, ou meslno de
danos morais, ou ainda de danos ii prdpria dignidade do cargo pdblico 6,
no minimo, tratar do assunto sem conhecimento de causa. Em alguns casos, os procedimentos apuratdrios de transgressgo disciplinar de policiais
militares, independente da forma como os fatos chegaram ao conhecimento da administraqiio, seguem rito inquisitorial, at6 se confirmarem os
indicios de autoria e materialidade para, entilo, a partir dai, serem acampados pelo contraditdrio e pela ampla defesa. AliAs, a despeito da testilha, lecionou MIRABETE~:
"Qualquer pessoa do povo que tiver conhecirnento
da existzncia de iilfra~liopenal em que caiba apio
pu'blica incondicionada poderci, verbalmeilte ou por
escrito (delatio criminis simples), comuilicci-la a
autoridade policial, e esta, verificada a proced$ncia
das iilforma~o"es,mandarci instaurar o inque'rito
(art. 54 § 3")."

Altm disto, ensina MARQUES' que nada impede, tambtm, a
noticia andnima do crime, a que se tem dado o nome de ilotitia criminis
inqualificada e, complementando-o, diz TUCCI~:

MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Pertal. 10. ed. rev. e atual. Sgo
Paulo: Atlas, 2000, p. 81.
MARQUES, Jost Frederico. Citado por MIRABETE. Ob. Cit., p. 82.
ti TUCCI, Rogtrio Lauria. Citado por MIRABETE. Ob. Cit., p. 82.
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"Na hipdtese, pore'm, constitui dever funciorzal da
azrtoridade phblica destinatdria, especialmente a
policial, proceder com a mdxima cautela e discri$0, a ulna investigaqn"~prelimi~zarno sentido de
apurar a verossimilhnn~ndn informa@o, instaurando o inque'rito somente em caso de verificacdo
positiva. "
A administra~50n50 pode quedar-se inerte diante, por exemplo, de
uma filmagem que Ihe tenha chegado 2s d o s , contendo imagens de policiais militares obtendo vantagens ilicitas, ou mesmo praticando roubo ou fwto, ou ainda,
agredindo ou matando pessoas, s6 porque a fita, contedom das imagens, foi remetida de forma ar16nima?! Seria urn absurdo!
Identico raciocinio, vislumbra-se, deve ser empregado e estendido, numa eventual liga~5otelefenica anenima, ou ainda, numa carta
sem remetente identificado, mas que, no seu conjunto, forneqam dados
objetivos para que se possa chegar h materialidade e B autoria da prhtica
transgressional ou criminal noticiada. A omiss5o da autoridade, talvez,
seria a conduta mais grave! A partir do momento em que, inicialmente,
foram analisadas as informa~des,avaliando-se o conjunto de dados nela
contidas, bem como verificado se entre eles h i compatibilidade e concordsncia, ngo h i porque de n5o se determinar a apura~2oe, ap6s, se
confirmadas, a instauraqiio do devido process0 legal, no qua1 a autoridade competente, com base nas provas em que foram colhidas e compiladas ao procedimento realizado, buscar5 a verdade real sobre o noticiado,
com a mais completa observgncia aos principios do contradit6rio e da
ampla defesa. Sengo, veja-se:
a. o Art. 87, da LC no 893/01, regula que, supletivamente,
s2o aplicadas ao Conselho de Disciplina as disposiq6es do C6digo de
Processo Penal Militar (CPPM);
b. o CPPM, em seu Art. 6O, diz que as normas processuais
nele estabelecidas seriio obedecidas, no que forem aplichveis, nos processos da Justi~aMilitar Estadual, nos crimes previstos na Lei Penal Militar a que responderem os oficiais e praqas das Policias e Corpos de
Bombeiros Militares;
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c. o mesmo CPPM, em seu Art. 3", estabelece que os casos omissos serBo supridos pela 1egisla~Bode processo penal comum,
quando aplichvel ao caso concreto e sem prejuizo da indole do processo
penal militar; pela jurisprudihcia; pelos usos e costumes militares; pelos
principios gerais de Direito; e, pela analogia; e
d. por fim, as I-16-PM' estabelecem:
"Artigo 2"

...
$ 2" - Aplicam-se subsidiariamente a estas Instru-

~ b e s as
, normas do Cddigo Penal Militar, Cddigo
de Processo Penal Militar, do Cddigo de Processo
Civil e do Estatuto dos Funcioncirios PLiblicos do
sta ado', no que couber9.

,..
Artigo 69 - As autoridades previstas no artigo 7" l o
destas Instrup5es , ao tornarein conhecitnento de
fato irregular e niio tiverem subsidies sz~ficientes
para instaurapio imediata de Sindicrincia, deveriio
rnandar investigar o evento, a fiin de coletar outras
informap7es.
$ lo - A lnvestiga@o Preliminar e' o meio de apuraqiio infornzal de fato irregular, realizado no prazo
de 8 (oito) dias, e $nalizada por relatdrio descritivo
das rnedidas adotadas, elernentos de prova obtidos e
indica~iiode tnedidas complementares necessdrias.
"

POL~CIAMILITAR DO ESTADO DE SWO PAULO. Znstrugijes do
Processo Administrativo da Policia Militar. SBo Paulo: PMESP, 1993.
0 Estatuto dos Funcionirios P~blicosCivis do Estado de SBo Paulo C a
Lei no 10.261, de 28 de Novembro de 1968.
Nota: Embora niio grafado, cabe, tambbm, a aplica@o subsidi6ria da Lei
Estadual no 10.177198, como jB foi demonstrado.
' O Nota: 0 Artigo 7" faz remissgo aos Art. 31 e 32, da LC no 893101, que
explicitam as autoridades que t6m competsncia disciplinar e os seus respectivos limites.
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Uma norma esth entrelaqada B outra, e vice-versa. Cite-se
que os Processos Regulares, destinam-se a apurar a incapacidade do Oficia1 (Conselho de ~ustificaq~o")e a declarar a incapacidade moral da
praqa (Conselho de Disciplina e Processo Administrativo Disciplinar)
para permanecerem no serviqo ativo da Policia Militar do Estado de S2o
Paulo (Art. 71 e seguintes da LC 893101); e, tudo, desde que haja caracterizada a transgress20 disciplinar de natureza grave, prevista de forma
genCrica ou especifica, nos Art. 12 elou 13, da mesma Lei Complementar, atingindo ou nBo a seara da desonra, mas que, tambCm, infrinjam os
valores fundamentais e os deveres Ctico-morais dos Policiais Militares.
AlCm disto, no Art. 72 - LC 893101, enfhtica foi a sociedade quando estabeleceu:
"0 militar do estado submetido a processo regular
deverci, quando houver possibilidade de prejui'zo
para a hierarquia, disciplina ou para a apuragio do
fato , ser designado para o exerci'cio de outras fun@es, enquanto perdurar o processo, podendo ainda
a autoridade instauradora proibir-lhe o uso do
uiziforme, como medida cautelar.[g.n.]
"

A medida cautelar explicitada, logicamente baseada nos
principios que regem a atuaqio da AdministraqBo Pliblica, jB mencionados, constitui-se em mais um instrumento em que a autoridade competente pode se assentar, no intuit0 de determinar a apuraq2o de eventual
irregularidade de que tomou conhecimento, antes mesmo de se chegar a
esta fase do Processo Regular, o qual, necessariamente, deve ser feito
sob o crivo do contraditdrio e da ampla defesa.
A noticia de violaqiio aos valores fundamentais e aos deveres
Ctico-morais dos Policiais Militares, entretanto, que quanto B sua origem
n20 mais se discutirh, jamais deve iniciar a sua constataq20, diretamente,
por meio de um Processo Regular. HA que se ter, antecedendo-o, sempre,
0 Conselho de Justificaqiio C regulado por Legislaqgo especifica: Lei
Federal 5836172 e Lei Estadual 186173; alCm disto, tambCm C cabivel ao
Oficial inativo presumivelmente incapaz de permanecer na situaqiio de
inatividade.
"
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um meio apurat6rio ou de instru~iioem que devam estar confirmadas as
provas de autoria e materialidade (Investiga$io Preliminar, Sindicgncia,
InquCrito Policial Militar etc.), ministrando os elementos necessirios
propositura do devido e cabivel processo administrativo.
De qualquer modo, n2o importa a fase da instru~iio,importante C tambCm frisar que o advogado do indiciado/acusado, pode tomar
conhecimento de seu teor, sempre com a autoriza$io do encarregado do
procedimento ou do processo, pois n20 h i o que a administra@o tenha a
esconder ou a temer, ao contririo. 0 s 6rg2os integrantes da JUSTICA
em nosso Pais, atravks de dezenas de Senten~ase Ac6rdiios proferidos,
tEm ratificado que a condu~20dos processos ou procedimentos administrativos (Processos Regulares ou niio), instaurados na Policia Militar do
Estado de Silo Paulo, observa o seu mesmo padriio, contra aqueles que se
desviam, ou se afastam, da conduta que toda a sociedade almeja e espera.
A Constitui@o Federal, por fim, afirma, em seu Art. 144, que "A Seguranqa Phblica, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, C
exercida para a preserva~iioda ordem phblica e da incolumidade das
pessoas e do patrim6nio ..." [g.n.]; assim, todos os "Vigilantes do Clltimo
Portal" , dessa Legigo, devem estar atentos e devem analisar, interessados em saber, confrontando, de que lado realmente se encontra os que,
um dia, voluntariaram-se a defender a Pitria e a Sociedade, como que
degustando cada palavra proferida, e arremataram: inclusive com o sacrificio da pr6pria vida ! ! !
I
I
1

I

I

* Fonte: Corregedoria da Policia Militar do Estado de Siio Paulo.
* Dados contabilizados at6 30/06/0,1.
i
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0 quadro acima permite verificar que a quantidade de Policiais Militares reintegrados, em alguns casos a pr6pria administra~iioreconheceu o direito vilipendiado, 6 muito pequena, quando comparada
com a quantidade de Policiais Militares excluidos da Institui~iio;o que,
entre outros, demonstra, por parte da administra~iio,a observbcia aos
mais amplos principios do Direito, na condu~iiodos procedimentos e
processos instaurados, sem qualquer sombra de dlividas.
Nota: A Lei no 8112190, alterada pela Lei no 9527197, dispae sobre o
regime jun'dico dos servidores pdblicos civis da uniiio, das autarquias e
das funda~6espdblicas federais e, apenas por analogia, em rarissimos casos, deve ser aplicada aos militares do Estado de Siio Paulo.
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X. Processo-Crime Militar e Principios Constitucionais

PAUL0 TADEU RODRIGUES ROSA 12 advogado
ern Ribeirso Preto, professor de Direito Penal e
Processual Penal na IizstituipZo Moura Lacerda,
mestre em Direito pela UNESP-Chmpus de Franca,
Membro Titular da Acadernia Ribeirsopretana de
Letras Juridicas.

0 process0 penal militar que k regido pel0 Cddigo de Processo
Penal Militar vem passando por modifica~desque tem como fundamento
a Constituiqiio Federal de 1988, a denominada constituiqiio cidadii. As
garantias processuais e constitucionais tcm sido asseguradas de forma
efetiva ao militar (federal ou estadual), o que significa a certeza de um
julgamento justo que 6 o fundamento de uma democracia livre e soberana
onde todos devem ser iguais perante a lei.
A aqiio penal militar assim como ocorre com a aqiio no Direito
Penal aplicado aos civis tem como titular o Ministkrio Pliblico Militar.
No 2mbito federal, o MinistCrio Pliblico Militar C constituido por promotores e procuradores que ingressaram na carreira por meio de um concurso de provas e titulos. Esses profissionais exercem de forma exclusivamente a funq2o a titularidade da aq2o penal cabendo a eles decidirem
ao final do inqukrito policial militar (IPM) a decisiio pel0 arquivamento,
realiza~20de novas diliggncias ou o oferecimento da aqW. Nos Estadosmembros da Federaqiio, o titular da aqiio penal militar tambCm k o MinistCrio Pliblico em atendimento ao disposto na Constituiq"a Federal,
mas existem algumas particulares que se afastam do sistema que vem
sendo adotado pela Uniiio.
No Estado de Siio Paulo, os promotores que atuam na Justi~aMilitar Estadual n k prestam concurso de provas e titulos para serem exclusivamente promotores militares. 0 s promotores que atuam na Justi~a
Castrense siio escolhidos junto aos seus pares do Ministkrio Pliblico Estadual. Com base na Constitui@o do Estado e na Constituiq20 Federal a
estes profissionais silo asseguradas todas as garantias necessirias ao
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exercicio de suas f u n ~ a e sinamovibilidade,
,
vitaliciedade e irredutibilidade de vencimentos.
0 inquCrito policial na Brea militar C presidido nZo por Delegados
de Policia como ocorre na Justi~aComum, mas por oficiais que seguem
as mesmas regras na busca da autoria e materialidade que s5o essenciais
para o oferecimento da aC5o penal. No IPM tambCm n5o se aplica o principio da ampla defesa e do contraditdrio, sendo o militar em tese infrator
sujeito de investiga~50,o que n5o afasta em nenhum momento as garantias constitucionais.
Por f o r ~ ado texto constitucional os Cddigos Penal e Processual
Penal Militar possuem artigos que foram tacitamente revogados, como
por exemplo o art. 17 do CPPM, que determinava a incomunicabilidade
do acusado inclusive com o seu advogado. Atualmente, mesmo que se
negue esta garantia sob pena de abuso de autoridade, o advogado tern o
direito de conversar reservadamente com o seu cliente a qualquer hora do
dia ou da noite, mesmo que este esteja preso em um quartel das F o r ~ a s
Armadas ou F o r ~ a sAuxiliares acusado da pratica de um crime comum
ou militar.
No imbito da J u s t i ~ aMilitar, Estadual ou Federal, os principios
enumerados no art. 5O, da CF, sZo observados de forma efetiva, sendo assegurado ao acusado a mais ampla defesa, que somente deve ser exercida
por um profissional devidamente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil e que tenha pleno conhecimento da matkria militar. Na
ddvida, ou seja, na ausencia de provas seguras que demonstrem a autoria
e materialidade dos fatos descritos na a ~ 5 openal militar, o principio da
inocencia C aplicado de forma efetiva. 0 cerceamento da liberdade n5o
admite juizos de valor, mas apenas a existencia de provas concretas. Na
ddvida, como ensiiza Eliezer Rosa, e' melhor absolver o culpado do que
condenar o inocente.
A Lei 9099195 que institui o Juizado Especial Criminal a principio foi aplicada na J u s t i ~ aMilitar, e depois por f o r ~ ade Lei Federal foi
vedada a sua aplica~50.Com o advent0 da Lei n 10259101, a discuss50
sera reaberta e o militar poderi receber os mesmos beneficios que s5o
concedidos aos civis em respeito ao principio da igualdade. 0 art. 2.O,
parigrafo dnico, da Lei n." 10.259101, deve ser aplicado tanto na J u s t i ~ a
Comum como na Justi~aMilitar (Federal ou Estadual) em atendimento
ao art. 5O, caput, da CF, e tambCm a Convenq5o Americana de Direitos
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Humanos, que foi subscrita pel0 Brasil por meio de decreto legislativo e
decreto do poder executivo.
Com o advent0 da Lei dos Juizados Especiais Federais que n20
fez qualquer ressalva quanto a sua aplicaG20 na Justi~aEstadual ou mesmo na J u s t i ~ aMilitar (Federal ou Estadual) n2o hA que se falar em uma
interpretaG20 diversa da pretendida pel0 legislador. 0 direito penal assegura que a Lei n20 podera retroagir, salvo para beneficiar o r6u. A nova
Lei k muito mais benkfica e portanto possui aplica~iioimediata. N2o 6
justo que um civil que tenha praticado em tese o crime de desacato em
Area sujeita a administra~gopliblica militar federal n2o tenha direito ao
beneficio da transaG20, enquanto que um outro civil que tenha praticado
o mesmo crime de desacato tendo como vitima um funcionArio da J u s t i ~ a
Federal possa receber este beneficio.
Portanto, o respeito aos principios constitucionais 6 assegurado a
todos os militares em qualquer lugar do territdrio nacional. A construG20
de um pais livre e soberano tem como fundamento o cumprimento da lei,
sem a qua1 o Estado n2o tem condi~6esde exercer as suas fun~6es.Todos
devem respeitar a lei, que foi o sistema adotado pel0 Brasil que segue a
tradi~2oda familia romano-germsnica.

Revista A FORCA POLlClAL SBo Paulo $332 ouWnov1dez 2001

85

...............................-..................................................._.

......_

~

.....................................

-

x v . LEGISLACAO
a. LEI No 10.909, DE 4 DE OUTUBRO DE 2001
Dci denotizina@o ao Centro de Aperfei~oarnentoe Estudos Superiores - CAES, da Policia Militar do Estado

Dii denominaqiio ao Centro de Aperfeiqoamento e Estudos Superiores CAES, da Policia Militar do Estado
0 GOVERNADOR DO ESTADO DE SAO PAULO:
Faqo saber que a AssemblCia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei:
Artigo lo- Passa a denominar-se "Cel. PM Nelson Freire Terra" o Centro
de Aperfeiqoamento e Estudos Superiores - CAES da Policia Militar do
Estado de Siio Paulo, sediado na Capital.
Artigo 2" - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaqiio.
Paliicio dos Bandeirantes, 4 de outubro de 2001
GERALD0 ALCKMIN
Marco Vinicio Petrelluzzi
Secretiirio da Seguranqa Ptiblica
Joiio Caramez
Secretirio-Chefe da Casa Civil
Antonio Angarita
Secretiirio do Governo e Gestiio EstratCgica
Publicada na Assessoria TCcnico-Legislativa, aos 4 de outubro de 2001.
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b. DECRETO No 46.515, DE 28 DE JANEIRO DE 2002
Altera dispositivos do Regulnt~lentoGerul da Policia Militar (R-1 -PM)

uprovado pelo Decreto no7.290, de 15 de dezenzbro de 1975

GERALD0 ALCKMIN, Governador do Estado de Sio Paulo, no uso de
suas atribui~deslegais,
Decreta:
Artigo lo- 0 s artigos 12 e 13 do Regulamento Geral da Policia Militar
(R-1-PM), aprovado pel0 Decreto no 7.290, de 15 de dezembro de 1975,
alterados pelos Decretos no 17.658, de 2 de setembro de 1981, e no
33.369, de 10 de junho de 1991, passam a vigorar com a seguinte reda$30:
I - o artigo 12:
"Artigo 12 - As substituiqdes temporirias, de d u r a ~ i osuperior a 10 (dez)
dias, serio processadas na seguinte conformidade, quando ent2o o substituto exerceri as fun~desdo substituido na condi~3ode interino:
I - do Comandante Geral (Cmt G) pel0 Chefe do Estado Maior da Policia
Militar (Ch EWPM);
I1 - do Chefe do Estado - Maior da Policia Militar (Ch EWPM) pel0 Oficia1 do Quadro de Oficiais Policiais Militares (QOPM) ou do Quadro de
Oficiais de Policia Feminina (QOPF) de maior grau hierirquico dentre os
que tiverem sido designados para exercer de forma efetiva as f u n ~ d ede:
s
a) Subchefe do ENUPM (Sch EWPM);
b) Coordenador Operacional (Coord Op);
c) Corregedor da Policia Militar (Correg PM), e
d) Diretor dos Orgios de D i r e ~ i oSetorial;
I11 - do Subchefe do E W M (Sch E W M ) pel0 Oficial de maior grau
hierirquico dentre os Chefes de Se@o do Estado - Maior (Ch Se@o
EWPM) ;
IV - do Coordenador Operacional (Coord Op) pelo Oficial de maior grau
hierirquico dentre os que tiverem sido designados para exercer de forma
efetiva as fun~desde:
a) Comandante do Policiamento da Capital (Cmt Pol Cap);
b) Comandante do Policiamento Metropolitan0 (Cmt Pol Metropol);
c) Comandante do Corpo de Bombeiros (Cmt CB);
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d)Comandante de Policiamento do Interior (Cmt Pol Int);
e) Comandante do Policiamento Rodoviirio (Cmt Pol Rv);
f) Comandante do Policiamento Ambiental (Cmt Pol Amb); e
g) Comandante do Policiamento de Choque (Cmt Pol Chq).
V - do Chefe de Gabinete do Comandante Geral (Ch Gab CmtG) pelo
Oficial de maior grau hierarquico dentre os que servirem no respectivo
6rgiio;
VI - dos Chefes de Seqiio do Estado - Maior da Poli'cia Militar (Ch Seq
EWPM) pel0 Oficial de maior grau hieriirquico da respectiva Seqiio;
VII - dos Diretores dos 0rgiios de Direqiio Setorial, do Corsegedor da
Policia Militar (Corseg PM), do Comandante do Policiamento da Capital
(Cmt Pol Cap), do Comandante do Policiamento Metropolitano (Cmt Pol
Metropol), do Comandante do Corpo de Bombeiros (Cmt CB), dos Comandantes de Policiamento do Interior (Cmt Pol Int), dos Chefes de Estad0 - Maior dos Comandos de Policiamento do Interior (Ch EWCPI),
dos Comandantes de Policiamento de Area Metropolitana (Cmt Pol A
Metropol), do Comandante do Policiamento de Trsnsito (Cmt Pol Tran),
do Comandante dos Bombeiros da Capital (Cmt BC), dos Comandantes
de Batalhiio (Cmt Btl), Grupamento (Cmt Gpt) ou Regimento (Cmt Rgt),
dos Comandantes dos 0rgiios Especiais de Execuq2o (Cmt OEEx), dos
Comandantes ou Chefes dos 0rg50s de Apoio (Cmt ou Ch OAp) ou Especiais de Apoio (Cmt ou Ch OEAp), e dos Chefes de Assessorias Policiais Militares (Ch Ass Pol Mil), pelo Oficial de maior grau hierirquico
dentre os que servem no respectivo 6rgSo ou nos 6rgiios subordinados;
VIII - dos demais Oficiais da sede dos 6rgiios abaixo discriminados, pelo
Oficial de maior grau hierirquico dentre os que servem na sede do respectivo 6rg%o:
a) Comando de Policiamento da Capital (CPC);
b) Comando de Policiamento Metropolitano (CPM);
c) Comando do Corpo de Bombeiros (CCB);
d) Comando de Policiamento do Interior (CPI);
e) Comando de Policiamento de Area Metropolitana (CPAIM);
f) Comando de Policiamento de Trgnsito (CPTran);
g) Comando de Bombeiros da Capital (CBC);
h) 0rgiios Especiais de Execuqiio (OEEx);
i) 0rgiios de Apoio (OAp);
j) 0rgiios Especiais de Apoio (OEAp); e
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1) Assessorias Policiais Militares (Ass Pol Mil).
IX - no iimbito dos Departamentos (Dpt), Divisaes (Div), Seqaes (Seq),
Subse~des(Sseq) ou Serviqos (Sv), pel0 Oficial de maior grau hierhrquico do respectivo Dpt, Div, Seq, Sseq ou Sv;
X - no iimbito dos Batalhaes (Btl), Regimentos (Rgt) ou Grupamentos
(Gpt), da sede ou dos 6rgBos subordinados, pel0 Oficial de maior grau
hierhrquico do respectivo Btl, Rgt ou Gpt;
XI - no iimbito das Companhias (Cia), Esquadraes (Esqd) ou Subgrupamentos (Sgpt), da sede ou dos 6rgiios subordinados, pel0 Oficial de maior grau hierhrquico da respectiva Cia, Esqd ou Sgpt.
3 1" - Quando houver mais de um Oficial com o mesmo grau hierhrquico,
as substituiqaes seriio processadas pelo Oficial mais antigo.
3 2" - As substituiqBes deveriio, ainda, observar as seguintes regras:
1 - Quando o substituido pertencer ao QOPM ou ao QOPF, o substituto
sera sempre um integrante de qualquer destes Quadros.
2 - As substituiqdes seriio processadas por Oficiais pel-tencentes ao mesmo Quadro do substituido, quando se tratar de integrantes do Quadro
Auxiliar de Oficiais de Policia Militar (QAOPM), Quadro de Oficiais de
Saiide (QOS), Quadro de Oficiais Capeliies (QOC) ou Quadro de Oficiais
Especialistas - Musicos (QOE).
3 - Niio sendo possivel o cumprimento do disposto nos itens anteriores, o
Comandante, Chefe ou Diretor deixarh vaga a funq"a ou designarh um
Oficial de posto igual ou superior ao do Oficial que seria substituido,
respeitada a habilitaqiio profissional requerida, o qua1 exercerh essas funq6es de forma cumulativa." (NR)
I1 - o artigo 13:
"Artigo 13 - As substituiqBes temporhrias, de duraqiio igual ou inferior a
10 (dez) dias, seriio processadas de forma idsntica ao definido no artigo
anterior, exceto dos Comandantes de Policiamento do Interior (Cmt Pol
Int), dos Comandantes dos Orgiios Especiais de Execuqiio (Cmt OEEx),
dos Comandantes dos BatalhBes (Cmt Btl), dos Comandantes dos Grupamentos (Cmt Gpt), dos Comandantes dos Regimentos (Cmt Rgt), dos
Comandantes das Companhias (Cmt Cia), dos Comandantes dos Esquadrdes (Cmt Esqd) e dos Comandantes dos Subgrupamentos (Cmt Sgpt),
que seriio processadas pel0 Oficial de maior grau hierhrquico da sede do
respectivo 6rgii0, ou dos 6rgiios subordinados, dentre os que servirem no

- - -
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municipio onde ocorrer a substituiqiio, quando entiio o substituto responderi pela funs30 do substi tuido.
3 1" - Quando, nos casos previstos neste artigo, resultar que algum Comandante (Cmt) fique sob a subordinaqao funcional de Oficial de posto
menos elevado, ou de menor antigiiidade, embora aquele niio fique subordinado hierarquicamente a este, ambos deverao, nas suas relaqdes de
serviqo, observar os preceitos compativeis com o bom desempenho do
comando, em harmonia com a situaqiio funcional decorrente, sendo indispensivel, em tal caso, que as ordens se revistam da forma de solicita$20, as quais, no entanto, nZo poderiio deixar de ser cumpridas.
3 2 - Na situaqiio do parigrafo anterior, os casos de responsabilidade funcional e disciplinar seriio submetidos 2i consideraqiio da autoridade imedi atamente superior. ". (NR)
Artigo 2" - Este decreto entra em vigor na data de sua publicaqiio, ficando
revogadas as disposiqdes em contririo.
Paliicio dos Bandeirantes, 28 de janeiro de 2002
GERALD0 ALCKMIN
Saulo de Castro Abreu Filho
Secretirio da Seguranqa Pfiblica
Rubens Lara
Secretirio-Chefe da Casa Civil
Dalmo Nogueira Filho
Secretirio do Governo e GestZo Estratkgica
Publicado na Secretaria de Estado do Governo e Gestiio Estratkgica, aos
28 de janeiro de 2002.
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c. DECRETO N" 44.447, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1999

DispBe sobre a estruturaqi30 da Policia Militar do Estado de Si3o Paulo e da
providencias correlatas

MARIO COVAS, Governador do Estado de Siio Paulo, no uso de suas
atribuiq6es legais e diante da exposiqio de motivos do Secrethrio da Seguranqa Pbblica, Decreta:
CAP~TULOI
Da Organizaqiio da Policia Militar
SECAO I
Disposiqiio Preliminar
Artigo 1" -A estrutura bisica da Policia Militar do Estado de
Siio Paulo C a seguinte:
I - 0rgiios de Direqiio;
11- 0rgiios de Apoio;
I11 - 0rg5os de Execuqiio.
3 1" - 0 s 0rgilos de Direqilo subdividem-se em 0rgilos de Direqiio Geral e de Direqiio Setorial.
3 2" - 0 s 0rgiios de Apoio subdividem-se em 0rgiios de
Apoio e Especiais de Apoio.
3 3" - 0 s 0rgBos de ExecuqBo subdividem-se em 0rgiios de
ExecuqBo e Especiais de Execuqilo.

SECAO 11
Dos 0rgiios de Direqiio
Artigo 2" - E 0rgBo de DireqBo Geral, sediado na Capital do
Estado, o Comando Geral (CmdoG), constituido de:

Revista A FORCA POLlClAL S2o Paulo 1-1-32

out/nov/dez 2001

93

I - Comandante Geral da Policia Militar (Cmt G), responsivel
superior pel0 comando e pela administraqio da Policia Militar;
I1 - Estado-Maior da Policia Militar (EWPM), 6rgiio de assessoramento central, responsivel perante o Crnt G pel0 processamento
estratkgico-tkcnico dos assuntos de interesse institucional, a quem compete o estudo, planejamento, coordenaq20, fiscalizaq20 e controle de todas as atividades da Policia Militar;
I11 - Gabinete do Comandante Geral (Gab Crnt G), 6rgiio de
assessoramento direto e pessoal do Crnt G, responsivel pel0 processamento estrategico-politico dos assuntos de interesse institucional;
IV - Estado-Maior Especial (EME), 6rgio de assessoramento, responsivel perante o Subcomandante da Policia Militar (Scmt PM)
pelo processamento dos assuntos de interesse institucional de natureza
especi a1;
V - Corregedoria da Policia Militar (Correg PM), 6rgiio responsivel pel0 sistema administrativo disciplinar da Corporaqiio, a quem
incumbe fiscalizar o cumprimento das diretrizes do Crnt G e administrar
os processos nas ireas de disciplina, policia judiciiria militar, atividades
funcionais e conduta dos militares do Estado.
3 1" - 0 Chefe do EWPM acumula as funqdes de Scmt PM.
3 2" - 0 EWPM e o Gab Crnt G subordinam-se diretamente
ao Crnt G, e o E M E e a Correg PM ao Scmt PM.
5 3" - 0 Scmt PM contari com um Coordenador Operacional
no Estado-Maior Especial, a quem incumbiri a coordenaqiio dos 0rg20s
de Execuqiio e especiais de Execuqiio e a implementaqiio da politica operational do comando Geral, que teri precedencia funcional sobre os Oficiais do mesmo posto dos 6rgiios coordenados.
Artigo 3" - Siio Orgiios de Direqiio Setorial, subordinados ao
Scmt PM, sediados na Capital:
I - Diretoria de Apoio Logistico (DAL), 6rgiio responsivel
pela implementaqiio das politicas do Cmdo G referentes ao sistema administrativo de apoio logistic0 da Policia Militar;
I1 - Diretoria de Ensino e Instruqiio (DEI), 6rggo responsivel
pela implementaqio das politicas do Cmdo G referentes ao sistema administrativo de ensino e instruqio da Policia Militar;
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111 - Diretoria de Finangas (DF), 6rgiio responsivel pela implementagiio das politicas do Cmdo G referentes ao sistema administrativo financeiro e orgamentirio da Policia Militar;
IV - Diretoria de Assuntos Municipais e Comunitirios (DAMCo), 6rgiio responsivel pela implementaqiio das politicas do Cmdo G
referentes ao sistema administrativo de assuntos civis da Policia Militar;
V - Diretoria de Pessoal (DP), 6rgiio responsivel pela implementagiio das politicas do Cmdo G referentes ao sistema administrativo de recursos humanos da Policia Militar;
VI - Diretoria de Saiide (DS), 6rgiio responsivel pela implementaqiio das politicas do Cmdo G referentes ao sistema administrativo
de saiide da Policia Militar;
VII - Diretoria de Sistemas (DSist), 6rgiio responsivel pela
implementaqiio das politicas do Cmdo G referentes ao sistema administrativo de informitica e telecomunicaq6es da Policia Militar;
VIII - Diretoria de Desenvolvimento Tkcnico-Operacional
(DTO), 6rgiio responsivel pela implementaqiio das politicas do Cmdo G
referentes ao sistema administrativo de normatizaqiio tkcnico-operacional
da Policia Militar. (4)

SECAO 111
Dos Orgiios de Apoio
Artigo 4" - Siio Orgiios de Apoio, sediados na Capital:
I - Orgiios de Apoio Logistico, subordinados il Diretoria de
Apoio Logistico, responsiveis pelo recebimento, estocagem e distribuig"a de suprimentos e material:
a) Centro de Suprimento e Manutenqiio de Armamento e
Munigiio (CSWAM);
b) Centro de Suprimento e Manutenqiio de Material de Intendencia (CSWM Int);
c) Centro de Suprimento e Manutenqiio de Obras (CSMIO);
d) Centro de Suprimento e Manutengiio de Material de Subsistencia (CSWM Subs);
e) Centro de Suprimento e Manutengiio de Motomecanizaqiio
(CS WMM);
I1 - 0rg2os de Apoio de Ensino, subordinados i Diretoria de
Ensino e Instruqiio, responsdveis pela formaq20, aperfeigoamento e espe-
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cializaqiio de Oficiais e Praqas da Policia Militar e pel0 desenvolvimento
de estudos e pesquisas tecnico-especializadas:
a) Centro de Aperfeiqoamento e Estudos Superiores "Coronel PM Nelson Freire Terra" (CAES-Cel PM Nelson Freire Terra); (2)
b) Academia de Policia Militar do Barro Branco (APMBB):
c) Escola de Educaqiio Fisica (EEF);
d) Centro de Formaqiio e Aperfeiqoamento de Praqas
(CFAP);
e) Centro de Formaqiio de Soldados "Coronel PM Eduardo
Assumpq20" (CFSd-Cel Assumpqiio);
I11 - 0rgZios de Apoio de Pessoal, subordinados i Diretoria de
Pessoal, responsiveis pela execuqiio das atividades de assistencia social e
juridica, de despesas, de alistamento, de seleqiio e de estudos de pessoal e
pela internaqiio de Oficiais e Praqas condenados pela justiqa ou,i sua disposiq20:
a) Centro de AssistGncia Social e Juridica (CASJ);
b) Centro de Despesa de Pessoal (CDP);
c) Centro de Seleqiio, Alistamento e Estudos de Pessoal
(CS AEP);
d) Presidio da Policia Militar "Rom2o Gomes" (PMRG);
IV - 0rgZios de Apoio de Satide, subordinados 2 Diretoria de
Satide, responsiiveis pela execuq2o das atividades de sa6de da Policia
Mili tar:
a) Centro Medico (C Med);
b) Centro Farmaceutico (C Farm);
c) Centro Odontol6gico (C Odont);
V - 0rgiios de Apoio de Sistemas, subordinados i Diretoria
de Sistemas, responsiiveis pelo processamento eletr8nico de dados e pel0
recebimento, estocagem e distribuiqiio de suprimentos e material de telecomunicaqdes:
a) Centro de Processamento de Dados (CPD);
b) Centro de Suprimento e Manutenqiio de Material de Telecomunica@3es (CSMIM Tel).
VI - 0rgiios de Apoio de Bombeiros, subordinados ao Comando do Corpo de Bombeiros:
a) Centro de Suprimento e Manutenqfio do Material Operacional de Bombeiros (CSMIMOpB), responsive1 pel0 recebimento, esto-
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cagem e distribuiq50 dos suprimentos e execuq5o da manuten550 do material especializado de Bombeiros; (4)
b) Centro de Ensino e Instru$io de Bombeiros "Coronel PM
Paulo Marques Pereira" (CEIB - Cel Paulo Marques), sediado no Municipio de Franco da Rocha, responsAvel pel0 adestramento e instru~goda
tropa do Corpo de Bombeiros e pela preparaqiio de bombeiros civis de
organiza~desprivadas, nos termos da lei. (4)
Artigo 5' - S5o 0rg50s Especiais de Apoio, subordinados diretamente ao Scmt PM e sediados na Capital:
I - Departamento de Suporte Administrativo do Comando
Geral (DASICG), 6rgiio responsivel pel0 apoio administrativo aos 6rg5os que compdem o Comando Geral da Policia Militar e pela manuten550 e seguraqa do Quartel do Comando Geral; (4)
I1 - Corpo Musical (C Mus), 6rgiio responsivel pelas atividades relativas i s bandas de mlisica e ao conjunto sinfenico da Policia
Militar.

SECAO IV
Dos 0rg50s de Execu55o
Artigo 6" - SBo 0rg50s de Execuqiio, subordinados ao Scmt
PM:
I - Comando de Policiamento da Capital (CPC), sediado na
Capital, responsivel pela policia ostensiva e pela preservaqiio da ordem
pdblica no municipio de S5o Paulo;
I1 - Comando de Policiamento Metropolitano (CPM), sediado
na Regiiio Metropolitana da Grande S5o Paulo, responsivel pela policia
ostensiva e pela preservaqiio da ordem pdblica nessa Regiiio, exceto na
Capital;
I11 - Comando de Policiamento do Interior-1 (CPI-I), sediado
em Silo Jose dos Campos, responsivel pela policia ostensiva e pela preservaq5o da ordem pdblica na Regiiio Administrativa de S5o Jose dos
Campos;
IV - Comando de Policiamento do Interior-2 (CPI-2), sediado
em Campinas, responsivel pela policia ostensiva e pela preserva~iioda
ordem pliblica na Regiiio Administrativa de Campinas;
V - Comando de Policiamento do Interior-3 (CPI-3), sediado
em Ribeiriio Preto, responsivel pela policia ostensiva e pela preservaqzo
C
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da ordem p6blica nas Regides Administrativas de Ribeiriio Preto, Central, de Franca e de Barretos;
VI - Comando de Policiamento do Interior-4 (CPI-4), sediado
em Bauru, responsivel pela policia ostensiva e pela preservaqiio da ordem publica nas Regides Administrativas de Bauru, de Presidente Prudente e de Marilia;
VII - Comando de Policiamento do Interior-5 (CPI-5), sediado em Siio Jose do Rio Preto, responsivel pela policia ostensiva e pela
preservaqiio da ordem p6blica nas Regides Administrativas de Araqatuba
e de Siio JosC do Rio Preto;
VIII - Comando de Policiamento do Interior-6 (CPI-6), sediado em Santos, responshvel pela policia ostensiva e pela preservaqiio da
ordem publics na Regiiio Metropolitana da Baixada Santista e na Regiiio Administrativa de Registro;
IX - Comando de Policiamento do Interior-7 (CPI-7), sediado
em Sorocaba, responsivel pela policia ostensiva e pela preservaqiio da
ordem publica na Regiiio Administrativa de Sorocaba;
X - Comando do Corpo de Bombeiros (CCB), sediado na
Capital, responsivel pelas missBes de prevenqiio e extinqiio de incendios,
de busca e salvamento e de defesa civil, alCm de outras definidas em lei,
no territ6rio estadual.
Al-tigo 7" - Ao Comando de Policiamento da Capital (CPC)
subordinam-se:
I - Comando de Policiamento de Area Metropolitans-1
(CPAIM-l), sediado na Capital, responsivel pela policia ostensiva e pela
preservaqiio da ordem p6blica na Zona Centro da Capital, com as seguintes Unidades de Policiamento subordinadas:
a) 7" Batalhgo de Policia Militar Metropolitano (7" BPMIM),
sediado na Capital, responsivel pela policia ostensiva e pela preservaqiio
da ordem piiblica em parte da Zona Centro da Capital;
b) 1l o Batalhiio de Policia Militar Metropolitano (1 1"
BPMM), sediado na Capital, responsiivel pela policia ostensiva e pela
preservaqiio da ordem piiblica em parte da Zona Centro da Capital;
c) 13" Batalhiio de Policia Militar Metropolitano (13"
BPMIM), sediado na Capital, responsivel pela policia ostensiva e pela
preservaqk da ordem piiblica em paste da Zona Centro da Capital;

I
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d) 34" Batalhiio de Policia Militar Metropolitan~ (34"
BPM/M), sediado na Capital, para atuaqiio complementar e de apoio ?is
atividades de policia ostensiva e de preservaqiio da ordem publica. (4)
I1 - Comando de Policiamento de Area Metropolitana-2
(CPNM-2), sediado na Capital, responsivel pela policia ostensiva e pela
preservaqiio da ordem pliblica na Zona Sudoeste da Capital, com as seguintes Unidades de Policiamento subordinadas:
a) 3" Batalhiio de Policia Militar Metropolitano (3" BPM/M),
sediado na Capital, responsivel pela policia ostensiva e pela preservaqiio
da ordem pliblica em parte da Zona Sudoeste da Capital;
b) 12" Batalhiio de Policia Militar Metropolitano (12"
BPM/M), sediado na Capital, responsavel pela policia ostensiva e pela
preservaqiio da ordem pliblica em parte da Zona Sudoeste da Capital;
c) revogada ( 1 )
I11 - Comando de Policiamento de Area Metropolitana-3
(CPNM-3), sediado na Capital, responsivel pela policia ostensiva e pela
preservaqiio da ordem pdblica na Zona Norte da Capital, com as seguintes Unidades de Policiamento subordinadas:
a) 5" Batalhiio de Policia Militar Metropolitano (5" BPM/M),
sediado na Capital, responsivel pela policia ostensiva e pela preservaqiio
da ordem pdblica em parte da Zona Norte da Capital;
b) 9" Batalhiio de Policia Militar Metropolitano (9" BPM/M),
sediado na Capital, responsivel pela policia ostensiva e pela preservaqiio
da ordem publica em parte da Zona Norte da Capital;
c) 18" Batalhiio de Policia Militar Metropolitano (18"
BPM/M), sediado na Capital, responsiivel pela policia ostensiva e pela
preservaqiio da ordem publica em parte da Zona Norte da Capital;
d) 1" Batalhiio de Policia de Guarda (1" BPGd), sediado na
Capital, responsivel pela seguranqa externa dos estabelecimentos penais
da Capital;
IV - Comando de Policiamento de Area Metropolitana-4
(CPAIM-4), sediado na Capital, responsiivel pela policia os tensiva e pela
preservaqiio da ordem publica na Zona Leste da Capital, com as seguintes Unidades de Policiamento subordinadas:
a) 2" Batalhiio de Policia Militar Metropolitano "Cel Herculano de Carvalho e Silva" (2"BPWM-Cel Herculano), sediado na Capi-

Revista A FORCA POLlClAL Sao Paulo n"2

out/nov/dez 2001

99

tal, responsivel pela policia ostensiva e preservagiio da ordem pliblica em
parte da Zona Leste da Capital;
b) 8" Batalh2o de Policia Militar Metropolitano (8" BPMRM),
sediado na Capital, responsivel pela policia ostensiva e pela preservagiio
da ordem piiblica em parte da Zona Leste da Capital;
c) 21" Batalhiio de Policia M:ilitar Metropolitano (21"
BPWM), sediado na Capital, responsivel pela policia ostensiva e pela
preservag20 da ordem piiblica em parte da Zona Leste da Capital; (I)
d) 29" Batalhiio de Policia Militar Metropolitano (29"
BPMIM), sediado na Capital, responsivel pela policia ostensiva e pela
preservagiio da ordem pliblica em parte da Zona Leste da Capital;
V - Comando de Policiamento de Area Metropolitana-5
(CPA/M-5), sediado na Capital, responsivel pela policia ostensiva e pela
preservagiio da ordem pliblica na Zona Oeste da Capital, corn as seguintes Unidades de Policiamento subordinadas:
a) 4" Batalh2o de Policia Militar Metropolitano (4" BPMIM),
sediado na Capital, responsivel pela policia ostensiva e pela preservagiio
da ordem pdblica em parte da Zona Oeste da Capital;
b) 16" Batalha de Policia Militar Metropolitano (16"
BPMIM), sediado na Capital, responsivel pela policia ostensiva e pela
preservag20 da ordem pliblica em parte da Zona Oeste da Capital;
c) 23" Batalhao de Policia Militar Metropolitano (23"
BPWM), sediado na Capital, responsivel pela policia ostensiva e pela
preservag20 da ordem pliblica em parte da Zona Oeste da Capital;
VI - Comando de Policiamento de Area Metropolitana-9
(CPAIM-9), sediado na Capital, responsivel pela policia ostensiva e pela
preservag20 da ordem pdblica na Zona Sudeste da Capital, com as seguintes Unidades de Policiamento subordinadas:
a) 19" Batalh2o de Policia Militar Metropolitana (19"
BPWM), sediado na Capital, responsivel pela policia ostensiva e pela
preservagiio da ordem pdblica em parte da Zona Sudeste da Capital;
b) revogada (1)
c) 28" Batalhiio de Policia Militar Metropolitano (28"
BPWM), sediado na Capital, responsivel pela policia ostensiva e pela
preservag20 da ordem pliblica em parte da Zona Sudeste da Capital;
VII - Comando de Policiamento de Area Metropolitana-10
(CPAIM-lo), sediado na Capital, responsivel pela policia ostensiva e
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pela preservaqiio da ordem pdblica na Zona Sul da Capital, com as seguintes Unidades de Policiamento subordinadas:
a) 1" Batalhiio de Policia Militar Metropolitano "Mal. Humberto de Alencar Castelo Branco" (1" PWM-MHACB), sediado na Capital, responsivel pela poli'cia ostensiva e pela preservaqiio da ordem p6blica em parte da Zona Sul da Capital;
b) 22" Batalhiio de Policia Militar Metropolitano (22"
BPWM), sediado na Capital, responsivel pela policia ostensiva e pela
preservaqiio da ordem pdblica em parte da Zona Sul da Capital; e (1)
c) 27" Batalhiio de Policia Militar Metropolitano (27"
BPhWM), sediado na Capital, responshvel pela policia ostensiva e pela
preservaqiio da ordem pdblica em parte da Zona Sul da Capital;
VIII - revogado (4)
a) revogado (4)
b) revogado (4)
c) revogado (4)
d) revogado (4)
Artigo 8" - Ao Comando de Policiamento Metropolitano
(CPM) subordinam-se:
I - Comando de Policiamento de Area Metropolitana-6
(CPAIM-6), sediado em Santo AndrC, responsivel pela policia ostensiva
e pela preservaqiio da ordem pdblica nos municipios de Santo AndrC, Sio
Bernardo do Campo, Siio Caetano do Sul, Maui, Ribeiriio Pires, Rio
Grande da Serra e Diadema, com as seguintes Unidades de Policiamento
subordinadas:
a) 6" Batalhao de Policia Militar Metropolitano (6" BPWM),
sediado em Siio Bernardo do Campo, responsivel pela policia ostensiva
e pela preservaqiio da ordem pdblica nos municipios de Siio Bernardo do
Campo e de S2o Caetano do Sul;
b) 10" Batalh2o de Policia Militar Metropolitano "Cel PM
Bertholazzi" (10" BPWM Cel PM Bertholazzi), sediado em Santo Andr6, responsivel pela policia ostensiva e pela preservaqiio da ordem pdblica no municipio de Santo AndrC;
c) 24" Batalhiio de Policia Militar Metropolitano (24"
BPWM), sediado em Diadema, responsivel pela policia ostensiva e pela
preservaqilo da ordem pdblica no municipio de Diadema;
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d) 30" Batalhiio de Policia Militar Metropolitano (30"
BPMM), sediado em Maui, responsAvel pela policia ostensiva e pela
preservaqiio da ordem pliblica nos municipios de Mauh, Ribeiriio Pires e
Rio Grande da Serra;
I1 - Comando de Policiamento de Area Metropolitans-7
(CPAIM-7), sediado em Guarulhos, responsivel pela policia ostensiva e
pela preservaqiio da ordem pliblica nos municipios de Guarulhos, Aruji,
Santa Isabel, Moji das Cruzes, Suzano, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Poh, Sales6polis, Biritiba-Mirim, Guararema, Franco da Rocha,
Francisco Morato, Caieiras, Cajamar e Mairiporii, com as seguintes Unidades de Policiamento subordinadas:
a) 15" Batalh2o de Policia Militar Metropolitano (15"
BPWM), sediado em Guarulhos, responsivel pela policia ostensiva e
pela preservaq20 da ordem pliblica em parte do municipio de Guarulhos;
b) 17" Batalh20 de Policia Militar Metropolitano (17"
BPMJM), sediado em Moji das Cruzes, responsivel pela policia ostensiva e pela preservaqiio da ordem pliblica nos municipios de Moji das
Cruzes, Sales6polis, Biritiba-Mirim e Guararema;
c) 26" Batalhiio de Policia Militar Metropolitano (26"
BPWM), sediado em Franco da Rocha, responsivel pela policia ostensiva e pela preservaqiio da ordem pliblica nos municipios de Franco da
Rocha, Mairipor2, Cajamar, Caieiras e Francisco Morato;
d) 31" Batalhiio de Policia Militar Metropolitano (31"
BPMM), sediado em Guarulhos, responshvel pela policia ostensiva e
pela preservaqiio da ordem pliblica em parte do municipio de Guarulhos e
nos municipios de Aruji e Santa Isabel;
e) 32" Batalhiio de Policia Militar Metropolitano (32"
BPWM), sediado em Suzano, responsivel pela policia ostensiva e pela
preservaqiio da ordem pliblica nos municipios de Suzano, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos e Poi;
111 - Comando de Policiamento de Area Metropolitans-8
(CPAIM-8), sediado em Osasco, responsivel pela policia ostensiva e
pela preservaqiio da ordem pliblica nos municipios de Osasco, Barueri,
Santana do Parnaiba, Pirapora do Bom Jesus, Jandira, Carapicuiba, Itapevi, Cotia, Vargem Grande Paulista, Taboiio da Serra, Embu, Itapecerica da Serra Juquitiba, Embu-Guaqu e Siio Lourenqo da Serra, com as seguintes Unidades de Policiamento subordinadas:
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a) 14" Batalhiio de Policia Militar Metropolitano (14"
BPM/M), sediado em Osasco, responsivel pela policia ostensiva e pela
preservaqiio da ordem pdblica no municipio de Osasco;
b) 20" Batalhso de Policia Militar Metropolitano (20"
BPMIM), sediado em Barueri, responsivel pela policia ostensiva e pela
preservaqso da ordem pdblica nos municipios de Barueri, Jandira, Itapevi, Santana do Parnaiba e Pirapora do Bom Jesus; (1)
c) 25" Batalhiio de Policia Militar Metropolitano (25"
BPMIM), sediado em Itapecerica da Serra, responsivel pela policia ostensiva e pela preservaqiio da ordem pfiblica nos municipios de Itapecerica da Serra, Taboiio da Serra, Embu, Juquitiba, Embu-Guaqu e Siio Lourenqo da Serra;
d) 33" Batalhiio de Policia Militar Metropolitano (33"
BPM/M), sediado em Carapicuiba, responsiivel pela policia ostensiva e
pela preservaqiio da ordem pfiblica nos municipios de Carapicuiba, Cotia e Vargem Grande Paulista. (1)
Artigo 9" - Ao Comando de Policiamento do Interior-1 (CPI1) subordinam-se as seguintes Unidades de Policiamento:
I - lo Batalhiio de Policia Militar do Interior (1" BPWI), sediado em Siio JosC dos Campos, responsivel pela policia ostensiva e pela
preservaqiio da ordem pdblica em parte da Regiiio de Governo de Siio JosC dos Campos;
I1 - 5" Batalhiio de Policia Militar do Interior "General Jfilio
Marcondes Salgado" (5" BPMII - Gen Salgado), sediado em TaubatC,
responsiivel pela policia ostensiva e pela preservaqiio da ordem pfiblica
na Regiiio de Governo de Taubate;
I11 - 20" Batalhiio de Policia Militar do Interior "Coronel PM
Edgard Pereira Armond" (20" BPWI-Cel Armond), sediado em SZo Sebastiiio, responsivel pela policia ostensiva e pela preservaqiio da ordem
pfiblica na Regis0 de Governo de Caraguatatuba;
IV - 23" Batalhso de Policia Militar do Interior (23" BPWI),
sediado em Lorena, responsivel pela policia ostensiva e pela preservaqso
da ordem pfiblica nas Regi6es de Governo de Cruzeiro e Guaratingueti;
V - 41" Batalhiio de Policia Militar do Interior (41" BPWI),
sediado em Jacarei, responsivel pela policia ostensiva e pela preservaqiio
da ordem pfiblica em parte da Regiiio de Governo de Siio JosC dos Campos;
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VI - 46" Batalhiio de Policia Militar do Interior (46" BPWI),
sediado em Siio JosC dos Campos, responsivel pela policia ostensiva e
pela preserva~iioda ordem pliblica em parte da Regiiio de Governo de
Siio JosC dos Campos.
Artigo 10 - Ao Comando de Policiamento do Interior-2 (CPI2) subordinam-se as seguintes Unidades de Policiamento:
I - 8" Batalhiio de Policia Militar do Interior (8" BPWI), sediado em Campinas, responsivel pela policia ostensiva e pela preserva~ i i da
o ordem pliblica em parte da Regiiio de Governo de Campinas;
I1 - 10" Batalhiio de Policia Militar do Interior (10" BPWI),
sediado em Piracicaba, responsivel pela policia ostensiva e pela preserva@o da ordem pliblica na Regiiio de Governo de Piracicaba;
I11 - 1 1" Batalhiio de Policia Militar do Interior (1 1" BPWI),
sediado em Jundiai, responsive1 pela policia ostensiva e pela preserva~ i i da
o ordem pliblica na Regiiio de Governo de Jundiai;
IV - 19" Batalhiio de Policia Militar do Interior (19" BPWI),
sediado em Americana, responsivel pela policia ostensiva e pela preserva~iioda ordem pliblica em parte da Regiiio de Governo de Campinas;
V - 24" Batalhiio de Policia Militar do Interior (24" BPWI),
sediado em Siio Joiio da Boa Vista, responsivel pela policia ostensiva e
pela preserva~iioda ordem pliblica na Regiiio de Governo de Siio Joiio da
Boa Vista;
VI - 26" Batalhiio de Policia Militar do Interior (26" BPWI),
sediado em Mogi-Gua~u,responsive1 pela policia ostensiva e pela preserva~iioda ordem pliblica em parte da Regiiio de Governo de Campinas;
VII - 34" Batalhiio de Policia Militar do Interior (34" BPWI),
sediado em Bragan~aPaulista, responsive1 pela policia ostensiva e pela
preserva~iioda ordem pliblica na Regiiio de Governo de Bragan~aPaulista;
VIII - 35" Batalhiio de Policia Militar do Interior (35"
BPWI), sediado em Campinas, responsivel pela policia ostensiva e pela
preserva~iioda ordem pliblica em parte da Regiiio de Governo de Campinas;
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IX - 36" Batalhiio de Policia Militar do Interior (36" BPWI),
sediado em Limeira, responsivel pela policia ostensiva e pela preserva~ i i da
o ordem piiblica na Regiiio de Governo de Limeira;
X - 37" Batalhiio de Policia Militar do Interior "Coronel Sirgio M6naco" (37" BPWI - Cel Sirgio MBnaco), sediado em Rio Claro,
responsivel pela policia ostensiva e pela preserva~iio da ordem ptiblica
na Regiiio de Governo de Rio Claro.
Artigo 11 - Ao Comando de Policiamento do Interior-3 (CPI3) subordinam-se as seguintes Unidades de Policiamento:
I - 3" Batalhiio de Policia Militar do Interior (3" BPWI), sediado em Ribeiriio Preto, responsivel pela policia ostensiva e pela preserva~iioda ordem ptiblica em parte da Regiiio de Governo de Ribeiriio
Preto;
I1 - 13" Batalhiio de Policia Militar do Interior (13" BPWI),
sediado em Araraquara, responsivel pela policia ostensiva e pela preserva~iioda ordem piiblica na Regiiio de Governo de Araraquara;
I11 - 15" Batalhiio de Policia Mili tar do Interior " Cel Ant6nio
Batista da Luz" (15" BPWI), sediado em Franca, responsivel pela policia
ostensiva e pela preserva~iioda ordem piiblica nas RegiBes de Governo
de Franca e de Silo Joaquim da Barra;
IV - 33" Batalhiio de Policia Militar do Interior (33" BPWI),
sediado em Barretos, responsivel pela policia ostensiva e pela preservaqiio da ordem ptiblica na Regiiio de Governo de Barretos;
V - 38" Batalhiio de Policia Militar do Interior (38" BPWI),
sediado em Siio Carlos, responsivel pela policia ostensiva e pela preserva~iioda ordem ptiblica na Regiiio de Governo de Siio Carlos;
VI - 43" Batalhiio de Policia NIilitar do Interior (43" BPWI),
sediado em Sertiiozinho, responsivel pela policia ostensiva e pela preserva~iioda ordem piiblica em parte da Regiiio de Governo de Ribeiriio
Preto.
Artigo 12 - Ao Comando de Policiamento do Interior-4 (CPI4) subordinam-se as seguintes Unidades de Policiamento:
I - 4" Batalhiio de Policia Militar do Interior (4" BPWI), sediado em Bauru, responsivel pela policia ostensiva e pela preserva~iio
da ordem ptiblica na Regizo de Governo de Bauru;
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11 - 9" Batalhiio de Policia Militar do Interior (9" BPMII), sediado em Marilia, responsivel pela policia ostensiva e pela preservaqiio
da ordem pdblica nas Regiaes de Governo de Marilia e de Tupii;
I11 - 18" Batalhiio de Policia Militar do Interior (18" BPMII),
sediado em Presidente Prudente, responsivel pela policia ostensiva e pela
preservaqiio da ordem ptiblica em parte da Regiiio de Governo de Presidente Prudente;
IV - 25" Batalhiio de Policia Militar do Interior (25" BPM/I),
sediado em Dracena, responsivel pela policia ostensiva e pela preservaqiio da ordem pdblica nas Regi6es de Governo de Dracena e de Adamantina;
V - 27" Batalhiio de Policia Militar do Interior (27" BPMII),
sediado em Jad, responsivel pela policia ostensiva e pela preservaqiio da
ordem pdblica na Regiiio de Governo de Jad;
VI - 31" Batalhiio de Policia Militar do Interior (31" BPMII),
sediado em Ourinhos, responsivel pela policia ostensiva e pela preservaqiio da ordem pdblica na Regiiio de Governo de Ourinhos;
VII - 32" Batalhiio de Policia Militar do Interior (32" BPWI),
sediado em Assis, responsivel pela policia ostensiva e pela preservaqiio
da ordem pdblica na Regiiio de Governo de Assis;
VIII - 42" Batalhiio de Policia NIilitar do Interior (42"
BPMII), sediado em Presidente Venceslau, responsive1 pela policia ostensiva e pela preservaqiio da ordem pdblica em parte da Regiiio de Governo de Presidente Prudente;
IX - 44" Batalhiio de Policia Militar do Interior (44" BPMII),
sediado em Lins, responsivel pela policia ostensiva e pela preservaqgo da
ordem pdblica na Regigo de Governo de Lins.
Artigo 13 - Ao Comando de Policiamento do Interior-5 (CPI5) subordinam-se as seguintes Unidades de Policiamento:
I - 2" Batalhk de Policia Militar do Interior (2" BPMII), sediado em Araqatuba, responsivel pela policia ostensiva e pela preservaq"a da ordem pdblica na Regiiio de Governo de Araqatuba;
I1 - 16" Batalhiio de Policia Militar do Interior (16" BPWI),
sediado em Fernand6polis, responsivel pela policia ostensiva e pela preservaqiio da ordem p ~ b l i c anas Regi6es de Governo de Fernandbpolis,
Jales e Votuporanga;
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I11 - 17" Batalhiio de Policia Militar do Interior (17" BPWI),
sediado em Silo JosC do Rio Preto, responsivel pela policia ostensiva e
pela preserva@o da ordem pliblica na Regiiio de Governo de SZo JosC do
Rio Preto;
IV - 28" Batalhiio de Policia Militar do Interior (28" BPWI),
sediado em Andradina, responsivel pela policia ostensiva e pela preservaqiio da ordem pliblica na Regiiio de Governo de Andradina;
V - 30" Batalhiio de Policia Militar do Interior (30" BPWI),
sediado em Catanduva, responsivel pela policia ostensiva e pela preservaqiio da ordem pliblica na Regiiio de Governo de Catanduva.
Artigo 14 - Ao Comando de Policiamento do Interior-6 (CPI6) subordinam-se as seguintes Unidades de Policiamento:
I - 6" Batalhiio de Policia Militar do Interior "Tenente Coronel PM Pedro Arbues" (6" BPWI-Ten Cel PM Pedro Arbues), sediado
em Santos, responsivel pela policia ostensiva e pela preserva~iioda ordem pliblica em parte da Regiiio de Governo de Santos;
I1 - 14" Batalhiio de Policia Militar do Interior "Cap PM Alberto Mendes Junior" (14" BPWI-Cap PM Mendes Junior), sediado em
Registro, responsivel pela policia ostensiva e pela preservaqiio da ordem
pliblica na Regiiio de Governo de Registro;
I11 - 21" Batalhiio de Policia Militar do Interior (21" BPWI),
sediado em Guaruji, responsivel pela policia ostensiva e pela preservaqiio da ordem pliblica em parte da Regiiio de Governo de Santos;
IV - 29" Batalhiio de Policia Militar do Interior (29" BPWI),
sediado em Mongagui, responsivel pela policia ostensiva e pela preservaqilo da ordem pliblica em parte da Regiiio de Governo de Santos;
V - 39" Batalhiio de Policia Militar do Interior "Joiio Ramalho" (39" B P W I - JoZo Ramalho), sediado em Siio Vicente, responsivel
pela policia ostensiva e pela preservaqiio da ordem pliblica em parte da
Regiiio de Governo de Santos;
VI - 45" Batalhiio de Policia Militar do Interior (45" BPWI),
sediado em Praia Grande, responsivel pela policia ostensiva e pela preservaqiio da ordem pliblica em parte da Regiiio de Governo de Santos.
Artigo 15 - Ao Comando de Policiamento do Interior-7 (CPI7) subordinam-se as seguintes Unidades de Policiamento:
I - 7" Batalhiio de Policia Militar do Interior ("Cel PM Pedro
Dias de campos"), (7" BPWI), sediado em Sorocaba, responsAve1 pela

Revista A FORCA POLlClAL SAo Paulo n932 out/nov/dez 2001

%

107

policia ostensiva e pela preserva~iioda ordem piiblica em parte da Regi50 de Governo de Sorocaba;
I1 - 12" BatalhZo de Policia Militar do Interior (12" BPM/I),
sediado em Botucatu, responsivel pela policia ostensiva e pela preserva~ i i oda ordem pliblica nas Regi6es de Governo de Botucatu e Avar6;
I11 - 22" BatalhZo de Policia Militar do Interior (22" BPM/I),
sediado em Itapetininga, responsivel pela policia ostensiva e pela preserva~iioda ordem piiblica nas Regiaes de Governo de Itapetininga e Itapeva;
IV - 40" Batalhso de Policia Militar do Interior (40" BPMII),
sediado em Votorantim, responsivel pela policia ostensiva e pela preserva~iioda ordem pliblica em parte da Regiiio de Governo de Sorocaba.
Artigo 16 - Ao Comando do Corpo de Bombeiros (CCB),
sediado na Capital, subordinam-se:
I - Comando de Bombeiros Metropoli tan0 (CBM), sediado
na Regiiio Metropolitana da Grande S2o Paulo, com as seguintes Unidades Operacionais de Bombeiros subordinadas:
a) - 1" Grupamento de Bombeiros (1" GB), sediado na Capital;
b) - 2" Grupamento de Bombeiros (2" GB), sediado na Capital;
c) - 3" Grupamento de Bombeiros (3" GB), sediado na Capital;
d) - 4" Grupamento de Bombeiros (4" GB), sediado na Capital;
e) - 5" Grupamento de Bombeiros (5" GB), sediado em Guarulhos;
f) - 8" Grupamento de Bombeiros (8" GB), sediado em Santo
Andr6;
g) - 18" Grupamento de Bombeiros (18" GB), sediado em Barueri;
I1 - 6" Grupamento de Bombeiros (5" GB), sediado em Santos;
I11 - 7" Grupamento de Bombeiros (7" GB), sediado em
Campinas;
IV - 9" Grupamento de Bombeiros (9" GB), sediado em Ribeirk Preto;
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V - 10" Grupamento de Bombeiros (10" GB), sediado em Marilia;
VI - 11" Grupamento de Bombeiros (11" GB), sediado em
Siio JosC dos Campos;
VII - 12" Grupamento de Bombeiros (12" GB), sediado em
Bauru;
VIII - 13" Grupamento de Bombeiros (13" GB), sediado em
Siio JosC do Rio Preto;
IX - 14" Grupamento de Bombeiros (14" GB), sediado em
Presidente Prudente;
X - 15" Grupamento de Bombeiros (15" GB), sediado em Sorocaba;
XI - 16" Grupamento de Bombeiros (16" GB), sediado em
Piracicaba;
XI1 - 17" Grupamento de Bombeiros (17" GB), sediado em
Guaruji;
XV - revogado (4)
XVI - revogado (4)
3 l o- 0 CBM C responsive1 pel0 planejamento, coordenaqgo,
controle e apoio das atividades tkcnicas, de logistica, operacional e administrativa dos Grupamentos de Bombeiros da Regiiio Metropolitana da
Grande Silo Paulo, no que concerne ao Corpo de Bombeiros. (4)
3 2' - 0 s GB siio responsiveis pela execuqiio de atividades
de defesa civil, de prevenqiio e extinqiio de incendios e de busca e salvamento, alCm de outras definidas em lei, nas suas respectivas Areas de atuaqiio.
Artigo 17 - S3o 0rgrios Especiais de Execuqiio, sediados na
Capital, subordinados ao Scmt PM:
I - Comando de Policiamento de Choque (CPChq), sediado
na Capital, forqa reserva do Comando Geral para emprego em miss6es
extraordinirias de policia ostensiva e de preservaqZio da ordem pliblica no
territ6rio estadual;
I1 - Grupamento de Radiopatrulha ACrea da Policia Militar
"Joiio NegrZio" (GRPAe "JoZio Negriio"), sediado na Capital, responshvel pelas missBes de radiopatrulha com aeronaves no territ6rio estadual;

Revista A FORCA POLlClAL SBo Paulo n-2

out/nov/dez 2001

109

I11 - Comando de Policiamento Rodoviirio (CPRv), sediado
na Capital, responsivel pelas missdes de policiamento de trgnsito rodoviirio nas rodovias estaduais;
IV - Comando de Policiamento Ambiental (CPAmb), sediado
na Capital, responsive1 pelas missdes de policiamento florestal e de mananciais no territ6rio estadual. (3)
Artigo 18 - Ao Comando de Policiamento de Choque
(CPChq) subordinam-se as seguintes Unidades de Policiamento:
I - loBatalhiio de Policia de Choque "Tobias de Aguiar" (1"
BPChq-BTA), sediado na Capital, responsivel, em todo o Estado, pela
execuqiio de aqdes de controle de disthrbios civis e de contra-guerrilha
urbana e, supletivamente, de aqdes de policiamento motorizado;
I1 - 2" Batalhiio de Policia de Choque (2" BPChq), sediado na
Capital, responsivel, em todo o Estado, pela execuqiio de aqdes de controle de distiirbios civis e de contra-guemilha urbana e, supletivamente,
de aqdes de policiamento em eventos artisticos, culturais, desportivos e
outros e de aqdes de policiamento motorizado;
I11 - 3" Batalhiio de Policia de Choque (3" BPChq), sediado
na Capital, responsivel, em todo o Estado, pela execuqiio de aqdes de
controle de disthrbios civis e de contra-guerrilha urbana e rural e, supletivamente, de aqBes de policiamento motorizado, de aqdes de policiamento com ciies, de aqdes e operaqdes titicas especiais;
IV - Regimento de Policia Montada - "9 de Julho" (R P Mon
- 9 de Julho), sediado na Capital, responsivel, em todo o Estado, pela
execuqiio de aqdes de controle de distiirbios civis e de contra-guerrilha
urbana e rural e, supletivamente, de aqdes de policiamento montado.
Artigo 19 - Ao Comando de Policiamento Rodoviirio
(CPRv) subordinam-se as seguintes Unidades de Policiamento:
I - loBatalhiio de Policia Rodoviiria (lo BPRv), sediado em
Siio Bernardo do Campo;
I1 - 2" Batalhiio de Policia Rodoviiria "Tenente Coronel PM
Levy Lenotti" (2" BPRv - Ten Cel Lenotti), sediado em Bauru;
111- 3" Batalhiio de Policia Rodoviiria (3" BPRv), sediado em
Rio Claro.
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Parigrafo dnico - 0 s BPRv siio responsfiveis pela policia ostensiva e preservaqiio da ordem pdblica em aqdes de policiamento de
trgnsito rodoviirio, nas suas respectivas ireas de atuaqiio.
Artigo 20 - Ao Comando de Policiamento Ambiental
(CPAmb) subordinam-se as seguintes Unidades de Policiamento:
I - I" Batalhiio de Policia Ambiental (I0 BPAmb), sediado na
Capital;
I1 - 2" Batalhiio de Policia Ambiental (2" BPAmb), sediado
em Birigui;
I11 - 3" Batalhiio de Policia Ambiental (3" BPAmb), sediado
em Guaruji;

IV - 4" Batilhiio de Policia Ambiental (4" BPAmb), sediado
em Siio Josi do Rio Preto.
Parigrafo linico - 0 s BPAmb siio responsiveis pela policia
ostensiva e preservaqiio da ordem pliblica em aqdes de policiamento relacionadas com a salvaguarda dos recursos naturais do Estado e pela
prevenqiio e repress% das infraqdes cometidas contra o meio-ambiente,
nas suas respectivas ireas de atuaqiio. (3)

CAP~TULOI1
Disposiqdes Gerais
Artigo 21 - A distribuiqiio pormenorizada do efetivo e o detalhamento das ireas de atuaqiio das Organizaqdes Policiais Militares
(OPM) sera0 estabelecidas, em Portaria, pel0 Comandante Geral da Policia Militar, por meio de Quadros Particulares de Organizaqiio (QPO),
respeitado o Quadro de Organizaqiio de que trata o artigo 54 da Lei no
616, de 17 de dezembro de 1974.
Artigo 22 - 0 efetivo necessirio ao preenchimento dos cargos
e funqdes da Casa Militar do Gabinete do Governador, previstos em legislaqiio especifica, seri estabelecido pel0 Comandante Geral da Policia
Militar, por Portaria, em Quadros Particulares de Organizaqiio (QPO).
Artigo 23 - Seriio estabelecidos pelo Comandante Geral da
Policia Militar do Estado de Siio Paulo, por Portaria, em Quadros Particulares de Organizaqiio, o efetivo necessirio para prestar assessoria policia1 militar estritamente aos seguintes 6rg"as pdblicos:
I - Assernblkia Legislativa;
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I1 - Tribunal de Justiqa;
I11 - Tribunal de Justiqa Militar;
IV - Tribunal de Contas do Estado;
V - Procuradoria Geral de Justiqa;
VI - Procuradoria Geral do Estado;
VII - Secretarias de Estado;
VIII - Prefeitura do Municipio de S2o Paulo;
IX - C5mara Municipal de Siio Paulo.
Artigo 24 - 0 s Coronkis PM que exercerem funqiio de comando, direqiio ou chefia teriio precedgncia funcional sobre os Oficiais
do mesmo posto a eles subordinados.
Artigo 25 - 0 Comandante Geral da Corporaqiio conta com
uma Consultoria Juridica (CJ), 6rgiio da Procuradoria Geral do Estado, B
qua1 cabe a execuqiio da advocacia consultiva do Estado, no 5mbito da
Policia Militar.
Artigo 26 - Este decreto entrari em vigor no dia lo de janeiro
de 2000, ficando revogadas as disposi~desem contririo, em especial o
Decreto no 29.911, de 12 de maio de 1989.
Palicio dos Bandeirantes, 24 de novembro de 1999.

Marco Vinicio Petrelluzzi
Secretirio da Seguranqa P6blica

Celino Cardoso
Secretirio-Chefe da Casa Civil
Antonio Angarita
Secretirio do Governo e GestZo Estratkgica
Publicado na Secretaria de Estado do Governo e Gestiio Estratkgica, aos
24 de novembro de 1999.
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(1) DECRETO No 44.929, de 26 de maio de 2000;
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(4) DECRETO No 46.520, de 28 de Janeiro de 2002, com entrada em vigor a partir de 01Mar02.
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d. DECRETO No 44.929, DE 26 DE MA10 DE 2000

Altera o Decreto n"44.447, de 24 de novernbro de 1999, que dispde sobre a estruturagEo da Policiu Militar do Estado de SEo Paulo e da providincius correlatas.

MARIO COVAS, Governador do Estado de Siio Paulo, no uso de suas
atribuiqdes legais, Decreta:

Artigo 1" - 0 s dispositivos a seguir relacionados do Decreto no
44.447, de 24 de novembro de 1999, passam a vigorar com a seguinte
redaqiio:
I - do artigo 7":
a) o inciso IV:
"IV - Comando de Policiamento de Area Metropolitana-4 (CPAIM4), sediado na Capital, responsivel pela policia ostensiva e pela preserva$50 da ordem pliblica na Zona Leste da Capital, com as seguintes Unidades de Policiamento subordinadas:
a) 2" Batalhgo de Policia Militar Metropolitano "Cel Herculano de
Carvalho e Silva" (2" BPMJM-Cel Herculano), sediado na Capital, responsivel pela policia ostensiva e pela preservaqiio da ordem pliblica em
parte da Zona Leste da Capital;
b) 8" Batalhgo de Policia Mili tar Metropoli tan0 (8" BPMIM), sediado na Capital, responsivel pela policia ostensiva e pela preservaqzo da
ordem piblica em parte da Zona Leste da Capital;
c) 21" Batalhiio de Policia Militar Metropolitano (21" BPMM), sediado na Capital, responsivel pela policia ostensiva e pela preservaqiio da
ordem pliblica em parte da Zona Leste da Capital;
d) 29" Batalhiio de Policia Militar Metropolitano (29" BPMM), sediado na Capital, responsivel pela policia ostensiva e pela preservaqiio da
ordem pliblica em parte da Zona Leste da Capital;"; (hTR)
b) o inciso VII:
"VII - Comando de Policiamento de Area Metropolitana-10
(CPAJM-lo), sediado na Capital, responsivel pela policia ostensiva e
pela preservaqiio da ordem piblica na Zona Sul da Capital, com as seguintes Unidades de Policiamento subordinadas:
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a) 1" Batalha de Policia Militar Metropolitano "Mal. Humberto de
Alencar Castelo Branco" (1" BPM/M-MHACB), sediado na Capital, responsiivel pela policia ostensiva e pela preservaqiio da ordem pdblica em
parte da Zona Sul da Capital;
b) 22" Batalhiio de Policia Militar Metropolitano (22" BPMIM), sediado na Capital, responsiivel pela policia ostensiva e pela preservaqiio da
ordem pdblica em parte da Zona Sul da Capital;
c) 27' Batalhiio de Policia Militar Metropolitano (27" BPWM), sediado na Capital, responsfivel pela policia ostensiva e pela preservagiio da
ordem pdblica em parte da Zona Sul da Capital;"; (NR)
I1 - do inciso I11 do artigo 8":
a) a alinea "b":
"b) 30" Batalhiio de Policia Militar Metropolitano (20" BPMIM),
sediado em Barueri, responsfivel pela policia ostensiva e pela preservaqiio
da ordem pdblica nos Municipios de Barueri, Jandira, Itapevi, Santana do
Pamaiba e Pirapora do Bom Jesus;"; (NR)
b) a alinea "d":
"d) 33" Batalhiio de Policia Militar Metropolitano (33" BPMM),
sediado em Carapicuiba, responsfivel pela policia ostensiva e pela preserv a q k da ordem pdblica nos Municipios de Carapicuiba, Cotia e Vargem
Grande Paulista."; (NR)
I11 - o inciso XVI do artigo 16:
"XVI - Centro de Ensino e Instruqiio de Bombeiros "Coronel PM
Paulo Marques Pereira" (CEIB Cel Paulo Marques), sediado no Municipio de Franco da Rocha, responsfivel pelo adestramento e instruqiio da
tropa do Corpo de Bombeiros e pela preparaqgo de bombeiros civis de
entidades privadas.". (NR)

Artigo 2" - Este decreto entra em vigor na data de sua publicaqiio,
ficando revogadas a alinea "c" do inciso I1 e a alinea "b" do inciso VI do
artigo 7" do Decreto no 44.447, de 24 de novembro de 1999.
Paliicio dos Bandeirantes, 26 de maio de 2000
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Marco Vinicio Petrelluzzi

Secretirio da Seguranqa Pdblica
Celino Cardoso
Secretirio-Chefe da Casa Civil
Antonio Angarita
Secretirio do Governo e Gestiio Estratkgica
Publicado na Secretaria de Estado do Governo e Gest2o Estratkgica, aos
26 de maio de 2000.
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e. DECRETO No 46.263, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2001
Altera o Decreto 11" 44.447, de 24 de novenzbro de 1999, que dispBe sobre a estruturaciio da Policia Militar do Estado de Siio Paulo e dri provid2ncias correlates

GERALDO ALCKNZIN, Governador do Estado de Siio Paulo, no uso
de suas atribuiqaes legais, decreta:
Artigo 1" - 0 s dispositivos adiante enumerados do Decreto no 44.447,
de 24 de novembro de 1999, passam a vigorar com a seguinte redaqiio:
I - o inciso IV do artigo 17":
IV - "Comando de Policiamento Ambiental (CPAmb), sediado na Capital, responsive1 pel0 policiamento florestal e de mananciais e pela prevenqiio e repress30 das infraq6es contra o meio ambiente no territ6rio
estadual." ; (NR)
I1 - o artigo 20:
Artigo 20 - "Ao Comando de Policiamento Ambiental (CPAmb) subordinam-se as seguintes Unidades de Policiamento:
I - 1" Batalhiio de Policia Ambiental (1" BPAmb), sediado na Capital;
I1 - 2" Batalhiio de Policia Ambiental (2" BPAmb), sediado em Birigui;
111 - 3" Batalhiio de Policia Ambiental (3" BPAmb), sediado em Guaruj i ;
IV - 4" Batalhiio de Policia Ambiental (4" BPAmb), sediado em S5o Jost! do Rio Preto.
Parigrafo dnico - 0 s BPAmb siio responsiveis pela policia ostensiva e
preservaqiio da ordem p6blica em aqaes de policiamento relacionadas
com a salvaguarda dos recursos naturais do Estado e pela prevenqiio e repressiio das infraqaes cometidas contra o meio ambiente, nas suas respectivas ireas de atuaqiio." (NR)
Artigo 2" - Este decreto entra em vigor na data de sua publicaqiio.
Palicio dos Bandeirantes, 9 de novembro de 2001
GERALDO ALCKNIIN
Marco Vinicio Petrelluzzi
Secretirio da Seguranqa Pdblica
Joiio Caramez
Secretirio-Chefe da Casa Civil
Antonio Angarita
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Secretiirio do Governo e Gest2o EstratCgica
Publicado na Secretaria de Estado do Governo e Gest2o EstratCgica,
aos 9 de novembro de 2001.
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f. DECRETO No 46.520, DE 28 DE JANEIRO DE 2002
Altera o Decreto n o44.447, de 24 de novenlbro de 1999, que dispae sobre a estruturaGEOda Policia Militar do Estado de SEo Paulo e cici provide^ncias correlatas

G E R A L D 0 ALCKMIN, Governador do Estado de Siio Paulo, no uso
de suas atribuiqaes legais e i vista da manifestaqiio do Senhor Secretirio
da Seguranqa Pfiblica,
Decreta:
Artigo 1" - 0 s dispositivos adiante enumerados do Decreto no 44.447, de
24 de novembro de 1999, passam a vigorar com a seguinte redaqiio:
I - o inciso I do artigo 5":
"I - Departamento de Suporte Administrativo do Comando Geral
(DASJCG), brgiio responsive1 pel0 apoio administrativo aos brgiios que
cornpaem o Comando Geral da Policia Militar e pela manutenqiio e seguranqa do Quartel do Comando Geral."(NR);
I1 - o artigo 16
"Artigo 16 - Ao Comando do Corpo de Bombeiros (CCB), sediado na
Capital, subordinam-se:
I - Comando de Bombeiros Metropolitano (CBM), sediado na Regiiio
Metropolitana da Grande Silo Paulo, com as seguintes Unidades Operacionais de Bombeiros subordinadas:
a) 1" Grupamento de Bombeiros ( l o GB), sediado na Capital;
b) 2" Grupamento de Bombeiros (2" GB), sediado na Capital;
c) 3" Grupamento de Bombeiros (3" GB), sediado na Capital;
d) 4" Grupamento de Bombeiros (4" GB), sediado na Capital;
e) 5" Grupamento de Bombeiros (5" GB), sediado em Guarulhos;
f) 8" Grupamento de Bombeiros (8" GB), sediado em Santo AndrC;
g) 18" Grupamento de Bombeiros (18" GB), sediado em Barueri;
I1 - 6" Grupamento de Bombeiros (6" GB), sediado em Santos;
I11 - 7" Grupamento de Bombeiros (7" GB), sediado em Campinas;
IV - 9" Grupamento de Bombeiros (9" GB), sediado em Ribeiriio Preto;
V - 10" Grupamento de Bombeiros (10" GB), sediado em Marilia;
VI - 11" Grupamento de Bombeiros (11" GB), sediado em SZo JosC dos
Campos;
VII - 12" Grupamento de Bombeiros (12" GB), sediado em Bauru;
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VIII - 13" Grupamento de Bombeiros (13" GB), sediado em Siio JosC do
Rio Preto;
IX - 14" Grupamento de Bombeiros (14" GB), sediado em Presidente
Pruden te;
X - 15" Grupamento de Bombeiros (15" GB), sediado em Sorocaba;
XI - 16" Grupamento de Bombeiros (16" GB), sediado em Piracicaba;
XI1 - 17" Grupamento de Bombeiros (17" GB), sediado em Guaruji;
§ 1" - 0 CBM responsivel pel0 planejamento, coordenaqiio, controle e
apoio das atividades tCcnicas, de logistica, operacional e administrativa
dos Grupamentos de Bombeiros da Regi2o Metropolitana da Grande Siio
Paulo, no que concerne ao Corpo de Bombeiros.
3 2" - 0 s GB siio responsiveis pela execuqiio de atividades de defesa civil, de prevenqiio e extinqiio de inczndios e de busca e salvamento, alCm
de outras definidas em lei, nas suas respectivas ireas de atuaqiio.(NR);
Artigo 2" - Ficam acrescen tados os dispositivos adiante enumerados, Decreto n" 44.447, de 24 de novembro de 1999:
I - no artigo 3", o inciso VIII:
"VIII - Diretoria de Desenvolvimento TCcnico-Operacional (DTO), 6rg2o responsivel pela implementaqiio das politicas do Cmdo G referentes
ao sistema administrativo de normatizaqiio tCcnico-operacional da Policia
Militar.";
I1 - no artigo 4", o inciso VI e suas alineas:
"VI - 0rgzos de Apoio de Bombeiros, subordinados ao Comando do
Corpo de Bombeiros:
a) Centro de Suprimento e Manutenqiio do Material Operacional de
Bombeiros (CSMIMOpB), responsivel pel0 recebimento, estocagem e
distribuiqzo dos suprimentos e execuq20 da manutenqiio do material especializado de Bombeiros;
b) Centro de Ensino e Instruqiio de Bombeiros "Coronel PM Paulo Marques Pereira" (CEIB - Cel Paulo Marques), sediado no Municipio dz
Franco da Rocha, responsivel pel0 adestramento e'instruqiio da tropa do
Corpo de Bombeiros e pela preparaqiio de bombeiros civis de organizaq6es privadas, nos termos da lei.";
I11 - no artigo 7", a alinea "d", no inciso I:
"d) 34" Batalhzo de Policia Militar Metropoli tano (34" BPMIM), sediado
na Capital, para atuaqiio complementar e de apoio 2s atividades de policia
ostensiva e de preservaqiio da ordem p6blica.".
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Artigo 3" - Ficam revogados o inciso VIII do artigo 7" e suas alineas e os
incisos XV e XVI do artigo 16 do Decreto no 44.447, de 24 de novembro
de 1999.
Artigo 4" - Este decreto entra em vigor em 1" de margo de 2002.
Palicio dos Bandeirantes, 28 de janeiro de 2002
GERALD0 ALCKMIN
Saulo de Castro Abreu Filho
Secretirio da Seguran~aPtiblica
Rubens Lara
Secretirio-Chefe da Casa Civil
Dalmo Nogueira Filho
Secretirio do Governo e Gestiio EstratCgica
Publicado na Secretaria de Estado do Governo e Gest2o EstratCgica, aos
28 de janeiro de 2002.

Q
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a. ACAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (MED.
LIMINAR) 1494-3
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Aq20 Direta de Inconstitucionalidade no 1494-3. Crime doloso contra a
vida, praticado contra civil, por militar e policial militar - CPPM art. 82,
$ 2O, com a redaq2o dada pela Lei no 9.299196. Investigaqiio penal em
sede de IPM - aparente validade constitucional na nonna legal. Medida
liminar indeferida. Relator: Ministro Celso de Mello.

ASSOCIACAO

DOS DELEGADOS DE POL~CIADO BRASIL

EXCELENT~SSMOSENHOR MINISTRO PESIDENTE DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
A ASSOCIACAO DOS DELEGADOS DE POL~CIA DO
BRASIL- ADEPOL- BRASIL - sociedade civil, entidade de classe de
2mbito nacional, com sede estatuthria em Brasilia (DF) e sede administrativa no Rio de janeiro(RJ), na Av Gomes Freira, 315, inscrita na
OABIRJ sob no 03803-3, vem, respeitosamente, perante essa Colenda
Corte, corn fulcro no art. 103, inciso IX da Constituiqiio Federal, propor
ACAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, com pedido de
suspensiio liminar, do dispositivo adiante indicado ( infra no 04), da Lei
Federal no 9.299, de 7 de agosto de 1996.
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2.1. A ADEPOL- BRASIL possui a qualidade para agir em sede jurisdicional concentrada (CFl88, art. 103, inciso IX). Congrega os Delegados de Policia de Calreira do Pais. Atende ao requisito da espacialidade,
isto 6, alCm da atuaqiio transregional da instituiqzo, hii a existincia de associados ou membros em pelo menos nove Estados da Federaqiio (art. lo
dos novos Estatutos - Doc. No 01). A ADEPOL-BRASIL atua na defesa
das prerrogativas, direitos e interesses dos Delegados de Policia, pugnando pela preservaqiio das Policias Federal e Civis dos Estados e do Distrito
Federal como insti tuiqdes permanentes e independentes, destinadas ao
exercicio, com exclusividade, das funqdes de policia judiciiiria, e a apuraq5o de infra~despenais, exceto as militares, caracterizando, na espCcie,
a pertinzncia entre o seu objetivo estatutiirio e o interesse na causa.

2.2. Como destacou o eminente Ministro Moreira Alves,
relator da
ADIN no 913-DF:
"jci sefirnlou nesta Corte o entendimento de que as entidades de
classe de ci~nbitonaciorzal para legitimapio para propor apio direta de inconstitucionalidade t2m cle preencher o requisito objetivo cla rela@o de pertiiz2ncia entre o irlteresse especifico da classe, para cuja defesa essas eiztidades sdo constituidas, e o ato
norrnativo que e' argiiiclo conlo inconstitucionnl ( cJ: Adins 77,
138 e 159)".

2.3. Assim, o E. SLTPREMO TRIBUNAL FEDERAL decidiu que,
alCm da legitimidade ativa geral (art.103) hii de ser caracterizada a legitimaqiio subjetiva especifica, realqada como pertinzncia temiitica pelo
eminente Ministro Celso Mello.

2.4. A jurisprudencia do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL jii reconheceu, em reiterados pronunciamentos (2.17), que a ASSOCIACAO
DOS DELEGADOS DE POL~CIADO BRASIL - ADEPOL- BRASIL,
como 6rgiio de atuaqiio politics, tem a legitimidade exigida no inciso IX
do art. 103 da Constituiqzo Federal para a propositura de competente
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A@o Direta de Inconstitucionalidade e a sua atuaqgo deve observar os
ditames dos arts. loe 3" dos Estatutos, "in Verbis".
"Art. 3" - Siio finalidades da ADEPOL-BRASIL:
I- Congregar os Delegados de Policia de carreira, zelarzdo pelo
boln nome da classe, prestigiando e defendendo as prerrogativas,
direitos e irzteresses dos associados...
V- Debater e propor politica de remuneraqilo digna aos delegados de policia de carreira do Pais, obsewando o princi@io constitucional de isononzia de vencimen2os coln as carreirus juridicas.
"

2.5.

Nesse sentido, a Recomenda~20 Assemblear da ADEPOLBRASIL, na espCcie, foi estritamente institutional, cf. Doc. No 02, abaixo transcrito:

"Finalmente recomendou a Assemble'ia Geral, especialmente d
Presid2ncia nu forma do art. 25, inciso III dos Estatutos, que represente,
sempre que necesshrio, coletivamente, a ADEPOL - BRASIL, para os
fins previstos no arts. 54 incisos XXI, LXX, alinea "b" e 103, inciso IX
da Constitui~iioFederal, para a defesa os prerrogativas, vencimentos,
vantagens, direito e interesses dos Delegados de Policia de Carreira do
Pais".

2.6. Como enfatizou o eminente Ministro Sydney Sanches, ao votar
como relator da Adin no 138-8-RJ, em conson2ncia com o contido na
Adin no 913, "in verbis":
" E colno a a ~ d odireta de inconstituciorzalidade na"o se rege apenas
pelos principios estritamente juridico-processuais, mas por outros, lnais
altos, de notbrio conteLido politico, dada a sua prbpria natureza e finalidade, como tem acentuado esta corte em vhrios precedentes, a legitimidude ativa e o interesse de agir devem ser aferidos por crite'rios politicos
e ndo estritamente juridicos e processuais. "

2.7. Corn efeito, a aq2o direta de inconstitucionalidade "C process0 de
natureza politica, em que, na realidade, o Tribunal niio presta jurisdiqiio,
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tanto assim que n2o julga caso concreto, mas fiscaliza atua~iiodos outros poderes em face da Constitui$io Federal", nos exatos termos do que
se contCm no despacho do eminente Ministro Ilmar G a l v k no M.S. no
00213710/10/160, in D.J. 14/09/91, piig. 12.808. Na ADIN no 1159-6-ap,
enfatizou S.Exa.:
0 carciter nacional da Associa@o dos Delegados de Policia do
Brasil e' de ser reconhecido na linha da orieiztapio firmada por esta
Corte, Iza ADIN n o 1037, Relator Ministro Moreira Alves. Por outro
lado, a pertin2ncia temdtica estri perfeitamente caracterizada neste caso,
de vez que sdo impugrladas nornzas que dizem com as atribuiqdes de investiga@o pr.4-processual inerentes h policia judicihria, circunstciizcia
que legitima o questionamento que lhe e' feito pela entidade de represelztapio da classe dos Delegados de Policia, principal encarregada da
execupio dessa ativiclnde estatal. "

I

"

2.8.
Na Adin referida no 1037-9-SC, promovida pela ADEPOLBRASIL, o eminente Ministro Marco AurClio ressaltou:
... em caso anterior, o Pleizario enfrelztou a mate'ria e o fez considerada a carreira revelada pela expressEo Policia Civil ". Apontou
que a de Delegado e' uma carreira especljCica e 'ndo se pode cogitar, ]la
espe'cie, de senzelllan~ade funqdes desenvolvidas.
"

"

"

2.9. Na Adin no 1115-4-DF (Relator o eminente Ministro NCri da Silveira), da mesma forma proposta pel a ADEPOL-BRASIL, contra dispositivo da Lei Orginica Nacional do MinistCrio Pfiblico (L.8625/93), em
raziio da violaq20 de principios constitucionais que atingiram prerrogativas institucionais dos Delegados de Policia, como dirigentes da Policia
Judiciiiria Brasileira ( federal e estaduais), a Suprema Corte conheceu da
a@o, por legitimidade "ad causam", reconhecendo, mais uma vez, a
ADEPOL-BRASIL como entidade de classe de imbito nacional, niio
destinada, penas, i defesa e direitos de seus membros.

\

\
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2.10. E mais, analogicamente, em relaqiio B AMB, cf. pronunciamento
identico do eminente Ministro Marco Aurklio (Adin no 913) ficou destacado:
... tell2 o dever estatzltririo de agir izo iizteresse global da iizstituip?~
iiztegrnda por sezis filiados. "
"

2.11. Pode-se, admitir, outrossim, em relaqiio B Policia Judiciaria Brasileira, analogicamente, o contido no voto proferido pel0 eminente Ministro NCri da Silveira, na mesma Adin no 913, ao asseverar:
coi~zpreendo,tanzbe'i~z,qzle essa legitiiliidade ativa 6 a@o da iizcoizstitucioizalidade e' de recoizlzecer-se quaizdo lei ou ato federal ou estadual
atiilja as prerrogativas do Poder Judicidrio ou o dilzbito da con~pet2izcia
iizstitucioizal coizsagrada ila Constituipio da RepLiblica".
"

2.12. No mesmo diapasiio, o eminente Ministro OctBvio Gallotti igualmente vinculou a pertinencia B conjugaqiio entre a finalidade de cada
uma das entidades e o conteddo de norma impugnada. Essa vinculagiio,
todavia, niio restringe a legitimidade da AMB (e "data venia", por analogia a ADEPOL-BRASIL), quanto h aq5o direta de inconstitucionalidade,
h defesa de direitos subjetivos dos seus membros. Para essa tutela, bastarlhe-ia, alias, o poder de representaqiio, conferido pelo inciso XXI do art.
5" da CF. (Adin 305).

2.13. Na mesma linha de aq50, o eminente Ministro Carlos Velloso
afirmou na Adin 913, tambCm concessa "maxima venia" aplicivel B Policia Judiciiria Brasileira, dirigida por delegados de policia de carreira (
art. 144 5 e 4" da C F ), que:
... iZo deve a Corte Suprei~zadizer ao juiz que soilzeilte aquilo que e' de
iizteresse inzediato do i~~agistrado
- os atiileiztes a salarios old veizciineiltos, por e,xenzplo- poderia ser posto i~zlrlzaa@o direta, ou daria legitinzidude ativa d sua associa~do",recoilheceizdo a sua legitii~zidadequaildo,
coilzo no caso e11ta"ojulgado, ela se iizsurgiu coiltra iizstitzrto que "ai~zesquiizha a furzpio jurisdiciorznl".
"
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2.14. Por outro lado, o eminente Ministro SepQlvedaPertence destacou
(ADins 138,305 e 913) que nZo admite:
e' qzie haja absoluto alheanzelzto entre a tenzbtica da a@o direta e u filralidade institutional da associaqdo ...
E, sobretudo:
"Mas, essa relacdo de pertilze^llcia, a nzeu ver, rzdo se 116 de equiparur a estrita rela~dosubjetiva, que e' o substrato da legitimidade" ad
calisaln" no processo colnuln Do colztrbrio, ter-se-ia convertido o processo objetivo de colltrole de colzstitucionalidade - que tern fornza jurisdicional Inas e', lza verdade, o exercicio de urna funqdo politica do Suprenzo Tribunal Federal-, izunz processo jurisdicional aiuda que - corno
o lzovo processo civil corzhece, cada dia mais - de postulap70 de interesses coletivos ou difusos (ADin no138).
"

"

2.15. E expressiva, sobretudo, a manifestaqiio do eminente Ministro
Paulo Brossard, ainda, na ADin no 138:
"Foi ulna abertura que fez o colzstituinte, chamarzdo entidades de
Dil-eito Privado, ao elenco das autoridades ou entidades que podem provocar, 110 Supremo Tribzlnal Federal, julgamento de lei que os diretalllente interessados nlio questionaranl. "
0 Senhor Ministro CClio Borja j i proclamou:
"A ordem juridica pertence a todos, C um bem nacional."

2.16. Considerando, portanto, o conteQdo, a abrangencia e a eficicia
das expressdes e dispositivos legais questionados da Lei Federal no
9.299, de 7 de agosto de 1996, por sua natureza e objeto, a autora preenche, nesta aqiio, a indeclinivel condiqiio de pertin2ncia temitica, esperando, na espCcie, pronunciamento de mirito, pois a norma impugnada
repercute diretamente nas ati vidades de policia judiciiria a cargo dos
Delegados de Policia ( art. 144, lo, IV e 4" da C.F.), com funqdes de
direqiio exclusiva, que a Constituiqiio Federal atribuiu aos Delegados de
Policia de Carreira que a demandante, ADEPOL-BRASIL, congrega, nos
tel-rnos dos seus Estatutos.
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2.17.
Legitimidade ativa da requerente, com precedentes jurisprudenciais j i reconhecidos pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, cf. ADin
no 0023-3SP in D.J. 01/09/90; ADin no 146-9-RS in 10/10/90; ADin
no 638-0-RJ in D.J. 18111/91: ADin no 1.037-9-SC in D.J. 08/03/94;
ADin no 1.115-DF in D.J. 30/08/94; ADin no 1.138-3 RJ in D.J.
29/09/94; ADin no 1.142-1-DF in D.J. 10/10/94; ADin no 1.159-AP in
D.J. 15/02/95; ADin no 1.260-6-AP in D;J. 30/03/95; ADin 1.336-0-PR
in D.J. 16/08/95; ADin no 1.337-8-SC in D.J. 16/08/95; ADin 1.386-RJ
in D.J. 12/12/95; ADin no 1.413-7-DF in D.J. 29/02/96; ADin 1.414-5RS in D.J. 29/02/96 e ADin no 1.464-1-RS in D.J. 30105196; ADin 1.4889-DF in D.J. 09/08/96 e ADin no 1.489-7-RJ in D.J. 09/08/96.

3.

Assim sendo, demonstradas a legitimidade ativa e pertinzncia temiitica da autora, confia ela em que o SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL julgue procedente o pedido de declaraqao de inconstitucionalidade, a final formulado.

4.
0 dispositivo legal questionado (Sublinhado) da Lei Federal no
9.299, de 7 de agosto de 1996, tem o seguinte teor (Doc. No 03):
Art. 82 - 0 for0 nzilitar e' especial, e, exceto nos crirrzes dolosos contru
a vida praticados colltra civil, a ele estlio sujeitos, em ternpo de paz:
0 1" - ................................................................
5 2" - Nos cril~zesdolosos contra a vida, praticados corztrzl civil,
a Justiga Militar encamitlharri os autos do ilzqukrito policial militat- tr
justiga conzunz. "
"

5.
A presente propositura, pela sua releviincia, merece ser submetida
a apreciaqiio dessa Excelsa Casa, ressaltando-se, por oportuno, a incompatibilidade do dispositivo impugnado com o disposto nos parigrafos lo,
inciso IV e 5 4" do art. 144 da Constituiqiio Federal.
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6.

INCONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO
IMPUGN ADO

Estabelecem, expressamente, esses preceitos constitucionais vi6.1.
olados:
"Art. 144- .......................................
3 l o - A policia federal instituida por lei como 6rgiio permanente, estruturado em carreira, destina-se a:
IV - exercer, com exclusividade, as fun~desde policia judiciiria da Uni50.
5 4" - AS policias civis, dirigidas por delegados de policia de carreira, incumbem, ressalvada a competencia da uni20, as f u n ~ d e sde policia judiciiria e a apura~iiodas infra~despenais, exceto as militares".

6.2.
Como se verifica, desde logo, o dispositivo impugnado i ofensivo
Constitui~50Federal, pois a Lei Federal 9.299, de 7 de agosto de 1996,
ao instituir no 5 2" do art. 82 do C6digo de Processo Penal Militar, o procedimento de inquirito policial militar para a apura550 dos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, para posterior as50 penal perante a justi~aComum, atenta flagrantemente contra o inciso IV dos 3 l o
e 4", ambos do art. 144 da Carta da Rep6blica.

6.3. Cumpre ter presente, dentro desse contexto, que a investiga~2o
policial nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, tem no
inquirito policial ( e n2o no I.P.M.) o instrumento de sua formaliza~iio,
a l ~ a d apela sua importgncia ao patamar constitucional, cf. art. 129, VII
C/Cart. 144, parigrafos lo, inciso IV e 4" . Constitui, inequivocamente,
procedimento administrative de carhter essencialmente apurat6rio para
esses crimes. Trata-se de p e p informativa constitucionalmente adequada, cujos elementos instrut6rios permitem, mediante a deflagra~50da
competerlte a520 penal p~blica,o julgamento pel0 Jliri (art. 5O, XXXVII
da C.F.)
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6.4. Neste ponto, C vilido trazer B colaqZo o magistCrio de JosC Afonso da Silva, em sua obra "Curso de Direito Constitucional Positivo",
Malheiros Editores, 1992, pig. 658, "verbis".
" A palavra policia correlaciolza-se conz a seguralzCa. Venz do grego polis", que siglzifica o ordelzanzento politico do Estado. "Aos poucos, lembra He'lio Tonzagui, policia passa a siglzificar a atividade adnzilzistrativa
telzderzte a assegurar a ordem, a paz ilzter~za,a lzarnzo~ziae, ntais tarde, o
o'rgdo do Estado que zela pela segLiralzCa dos cidaddos ." Acrescenta
que Policia, senz qualificativo, designs lzoje enz dia o drgdo a que se
atribui, exclusivame~zte,a jii~zpiolzegativa, a fiirzpio de evitar a alteraCEO da ordem juridica. CJ: Processo Penal, Rio, Coelllo Bralzco Editor,
1953, p.255/6. A Policia Judiciciria tenz por objetivo precisanzelzte aquelas atividades de investigaqdo, de apurapio das i~zfra~des
pelzais e de ind i c a ~ d ode sua autoria...
A Policia Federal destina-se a exercer, com exclusividade, as funq6es de policia judiciiria da Unigo.
A Policia Civil, dirigida por delegado de carreira, em cada Estado,
incumbe as funq6es de policia judiciiria, nos termos j i definidos antes, e
a apuraqilo de infraq6es penais, exceto:
a) as de compethcia da policia federal
no 2mbito restrito j i assinalado:
b) militares.

0 eminente mestre J. Cretella Jr. (v. Comentirios B Constituiqzo
6.5.
de 1988, vol. VLl3417, 3421, Forense, 1992), discorrendo sobre os aspectos institucionais referentes h Policia Federal e Civis, acentua a importancia de sua concepqilo como 6rgZos exclusivos para o exercicio de
Policia Judiciiria, verbis:
A policia federal e' o prinzeiro dos drgiios elzulnerados
pela regra juridica colzstitucional, cabendo-lhe zelar pela seguralzqa p i blica, exercendo-se para a preservapio da ordem pu'blica, du ilzcoluntidude das pessoas e do patrimSlzio. Regras juridicas constituciolzais precisas e claras que, alicis deverianz colzstar de regras juridicus infraconstituciolzais, assilzalanz os fulzdanzelztos e todos as conota~des- verdadeiro regime juridic0 legal - da policia federal ( art. 144, caput e ilzciso I,
...) destilzando-se a exercer conz exclusividade, as f i ~ n ~ d ede
s policia
"
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judiciciria, da Uuido (art. 144, parbgrafo lo,IV). Enz quarto lugar, a regra juridica colzstitztciolzal coloca as policias civis ( art. 144, IV), dirigidas por delegados de carreiru, irzcunzbidos, ressalvada a conzpet2rzcin du
Uniilo, das fulzqcies de policia judiciciria e da apuraqdo de irlfraqdes pe~znis,exceto as nzilitares. A policia civil rzos Estados e lzo Distrito Federal tell1 cor~zoatribuiqdo bbsica o exercicio da Policia Judiciciria ... "

6.6. 0 ilustl-e Professor Bismael B. Moraes (v. Tribuna do Direito,
pig. 26, agosto 96), em artigo sobre a Policia Judiciiria, funq2o essencial
Justiqa, de natureza estritamente civil, ap6s judicioso estudo de direito
comparado, conclui (Doc. No 04) :
ass in^ a Policia Judiciciria l~cide realizar suas iilvestigaqo'es (para apuruqlio dos ,fntos) por ilzter~~liclio
de autoridades policiais, profissiorzais
do Direito, LLIIZUvez que a atuaqiio lzesse callzpo rldo prescilzde de sdlidos
coizhecil~zelltosdessa ci&zcia, para que lzdo haja oferzsa ou ailleaqa a clireitos ficlzdanzentais asseg~lradosnn Constituigdo. Por essas razcies, ~zdo
Izci conzo dissociar a Policia Judiciciria, dirig ida por delegado de policicz
de carreira, bacharel erlz direito, das fulzq8es esseizciais 13Justiqa!"

6.7. E precis0 remarcar que o principio da exclusividade das funq6es
de policia judiciiria, a cargo das autoridades policiais (delegados de policia federais e estaduais), s6 admite a exceqiio na parte final do parigrafo
4" do art. 144 da C.F., isto 6, as infraq6es penais militares (que n2o k a
hip6tese em razfio da cornpetencia da instituiqiio do Jliri para o process0 e
julgamento dos crimes dolosos contra a vida), conforme destacado pelo
Professor Jos6 Afonso na obra citada, bem como em relaqiio hs comiss6es parlamentares de inqukrito (art. 58, 5 3" da C.F.)

6.8. Com efeito, na ADin no 1.115-DF, versando sobre o inqukrito policial a cargo da policia judiciiria brasileira, o eminente Relator Ministro
N6ri da Silveira ressaltou (Ac6rdiio in D.J 17111/95):
" A Co~zstitziiqdo,de outro lndo, previ? a exclusividade do ilzque'rito
policial presidido por delegado de policia de carreira (C.F. art. 144 9'
4").
"
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6.9. Por sua vez, o eminente Ministro Carlos Velloso, na mesma ag2o
concentrada, asseverou:
"Sr Presiderzte, hd relevliilcia juridica, sem du'vida nenhuma, tendo enz
vista o que estd escrito nos parcigrafos 1" e 4" do art. 144 da Corzstitui@o, ao estabelecer que us policias civis, conzo b policia federal, compete
as funqbes de policia judicidria e a apuraqiio de irlfraqbes perzais, exceto
as militares. A lei que retira dessas policias essas atribuiqbes, parecenze, pelo rnenos ao priilzeiro exame, corztrariar a Coizstituiqiio. "
Ainda na mesma Adin, o eminente Ministro Paulo Brossard, ao votar,
enfatizou:
"Pergunto aos eminentes Ministros: Se o Vice-Presidente da Reptiblica praticar um delito. Quem faz o inqukrito e onde ele C feito?
Um Deputado, um Senador comete um crime, quem realiza o inqukrito? Obedecidas as devidas formalidades, licenga da C2mara, mas
quem realiza o inquCrito policial?
0 Senhor Ministro Sepiilveda Pertence: Temos exemplos hist6ricos absolutamente civilizados: pris2o em flagrante, lavratura em flagrante pela Mesa do Senado e seqiihcia do inqukrito na Policia.
0 Senhor Ministro Paulo Brossard: E mais. 0 fato que V.Exa.
menciona ocorreu no recinto do Congresso, no Plenhrio do Senado, em
sua sala nobre. A prisZo em flagrante foi decretada pela autoridade competente, a mesa do Senado, mas o inquCrito foi realizado por quem e
onde? Pela policia. 0 Ministro de Estado que cometa algum crime, quem
realiza o inqukrito policial? Onde C realizado?
Relativamente aos integrantes dos Poderes da Reptiblica, k a policia
que faz o inqukrito ..."

6.10. N2o se pode deixar de assinalar o entendimento do nobre e determinado Deputado Federal HClio Bicudo, em artigo publicado na Folha
de S2o Paulo ( Doc. No 05) , sobre o "thema decidendum".
"0 projeto irzcorre em iizconstitucionalidade jlagrarzte ao estabelecer que, rzos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, caberci b Justiqa Militar a renzessa dos autos do irzque'rito policial inilitar b
Justiqa Comum ".
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Com isso, o inquirito permanecerh sobre a responsabilidade da
autoridade policial militar, mesmo em se tratando de crime doloso contra
a vida, que, pela alteraqiio contida no pr6prio projeto, k de compet&ncia
da Justiqa comum. Assim, o dispositivo afronta o art. 144, parigrafo 4"
da Constituiqiio, que define a cornpetencia das policias civis para o exercicio das funqdes de policia judicihria e a apuraqiio de infra~despenais,
conduzindo o inqukrito civil que darii suporte 2 a@o penal perante a Just i p comum.
7. 0 PEDIDO:

7.1. Destarte, tendo em vista as razdes invocadas na presente representa~iio,como fundamento da "actio" e pel0 mais que ocorreriio aos preclaros Ministros, requer a autora a V.Exa., respeitosamente, seja recebida e processada esta A C ~ O
DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE, com os documentos que a
instruem, observando-se o disposto nos parigrafos 1" e 3" do
art. 103 da Constitui~iioda Repbblica.

7.2. Exsurge, nitidamente, a incompatibilidade vertical entre o dispositivo da Lei Federal no 9.299, de 7 de agosto de 1996, ora
impugnado, transcrito no item 4 desta propositura, - em que a
autora pede declaraqiio de inconstitucionalidade - , e os par&
grafos lo, inciso IV e pariigrafo 4" da Constitui~iioFederal.

8.

MEDIDA CAUTELAR LIMINAR:
8.1.0 dispositivo impugnado da Lei Federal no 9.299, de 7 de agosto
de 1996, encontra-se em vigor. Imp6e-se, por isso, sustar a eficiicia
do dispositivo questionado, para garantia da ulterior decisio da causa, a fim de evitar a incidsncia de preceito que contraria flagrantemente a Constitui$io da Repbblica.
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8.2.Para efeito de concess5o de medida cautelar, os fundamentos juridicos da a ~ 5 oevidenciam a relevincia da matCria e a pertinencia
da defesa liminar-da Constitui~iioe de cuja aplica~iioresultam lesdes i prdpria ordem juridica, preservando- se, sobretudo, a garantia
do devido process0 legal (art. 5O, LIV, da C.F.)
8.3.De outra parte, exsurge clara a possibilidade de prejuizo para a
cidadania decorrente de eventual retardamento da decisk postulada,
em face do teor do parigrafo 2", do art. 82, da Lei impugnada, que
atribui 2 Autoridade Militar a presidhcia, desde logo, dos procedimentos de policia judiciiria militar para os crimes de competencia
do Jbri.
8.4.Publicada a lei, ora questionada em parte, no Diirio Oficial da
Uniiio em 8 de agosto bltimo, o dispositivo impugnado se encontra
em pleno vigor (art.3"), inobstante o gritante vicio de inconstitucionalidade que os afeta. Como C de saben~ageral o Projeto no Congresso Nacional foi extremamente controvertido e polemico (Doc.
No 06/17).
8.5.Impde-se, por isso, suspender a vigencia daquele dispositivo,
atacado, de cuja aplica~iioj i resultam strias lesdes dos direitos e garantias fundamentais do cidadiio que ficar3o i margem da Constitui$50. Como foi comprovada de forma cabal pela requerente essa inconstitucionalidade geram indiscutiveis conseqiitncias negativas,
dispositivo, na verdade, introduzido por f o r ~ ados "lobbies" no
Congress0 Nacional.
8.6.0s fundamentos desta A ~ i i oDireta de Inconstitucionalidade,
apresentados com observsncia dos critCrios de aferi~goda tutela
cautelar, demonstram ex-aburzdantia-o frinzus boni ju'ris-enquanto o
perculum ilz mora resulta, conseqiientemente, da prdpria vigencia do
dispositivo impugnado, que deve ser suspensa, at6 o juizo definido
do E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
8.7.A autora tern a honra de requerer, portanto, ao eminente Relator,
nos termos dos arts. 102, inciso I, alinea "p" da C.F. e 170, par8gra-
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fo lo C/C o art. 21, V, do Regimento Interno do SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, que submeta ao EgrCgio Pleniirio o pedido, que agora formula, de concess5o de medida cautelar liminar, visando a suspensiio da eficiicia da norma cuja constitucionalidade C
questionada.

9. Finalmente, observado o procedimento pr6pri0, julgar essa Colenda
Corte, procede esta a ~ 5 opara declarar, em definitivo, a sua inconstitucionalidade.
Nestes Termos
Pede Deferimento
Rio de Janeiro para Brasilia, 20 de agosto 1996.

EXCELENT~SSIMOSENHOR MINISTRO

ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DAS JUSTICAS MILITARES
ESTADUAIS - AMAJME e ASSOCIACAO DOS CLUBES DE
OFICIAIS DAS POL~CIASNIILITARES e CORPOS DE BOMBEIROS
MILITARES DO BRASIL, v6m, por intermCdio de seus advogados infra-assinados, com o respeito e acatamento devidos, expor, a titulo de
MEMORIAL ILUSTRATIVO as seguintes raz6es.

i

0 INTERESSE PROCESSUAL
2. As requerentes, ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DAS
JUSTICAS MILITARES ESTADUAIS - AMAJME e ASSOCIACAO
DOS CLUBES DE OFICIAIS DAS POL~CIAS MILITARES DO
BRASIL, como seus pr6prios nomes, respectivamente, congregam, em
nivel nacional, Magistrados estaduais (Juizes Auditores Militares) e Oficiais das Policias Militares e Oficiais dos Corpos de Bombeiro Militares.
3. Nos termos do artigo 5", inciso XXI, da Constitui~iloda Reptiblica,elas
t6m assim a garantia constitucional para representar judicialmente os
seus filiados, podendo, inclusive, nos termos do artigo 103, inciso IX, da
mesma Constituiqiio de 1988, propor a@o de inconstitucionalidade de
que trata o "caput" do referido artigo.
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4.
Tem a presente aqiio direta de inconstitucionalidade da Lei Federal no 9.299196, o objetivo de afastar a vigsncia do seu art. 2O, que altera
o C6digo de Processo Penal Militar, no que tange i instruqiio do inqutrito policial militar (JPM), nos crimes dolosos contra a vida de civis, praticados por militares.
5.
Segundo a peqa inicial, os crimes mencionados pela Lei no
9.299196 (art. 2") poderiio deixar de ser da responsabilidade dos Oficiais
das Polfcias Militares e Oficiais do Corpos de Bombeiros Militares do
Brasil.
6.
De igual modo, podera retirar competencia constitucional dos
Magistrados dos Estados Brasileiros com jurisdiqiio na Justi~aMilitar
Estadual (artigo 125, 3 4", da Constitui~iioFederal) para o exame do que
C investigado, em inqutrito policial militar, em relaqiio i s acusaqdes feitas contra servidores piiblicos militares estaduais.
7.
A pretensao contida na exordia1 violenta a cliusula pCtrea prevista no artigo 5", inciso LIII, da Constitui~iioFederal, ou seja, "ningutm
sera processado nem sentenciado sen20 pela autoridade competente", isto
6, pel0 seu juiz natural, no caso, evidentemente,~Magistrado Estadual
que detenha a jurisdiqiio da Justiqa Militar Estadual , confonne comando
constitucional do artigo 125 $3 e 4° da Constituiqiio Federal.
8.
A Constitui~iioFederal niio pode ser afrontada por norma hierarquicamente inferior, como a Lei Federal no 9.299196, que, em relaqiio
aos crimes militares dolosos contra a vida, deslocou a competsncia da
Justiqa Militar Estadual para a do Tribunal do Jiiri.
9.
Tanto 6 que niio foi deslocada a competsncia das Polfcias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares para a elaboraqiio dos IPMs,
na apuraq2o das condutas de seus subordinados que, em tese, sejam delituosas, lembrando-se, finalmente, que "ningutm sera considerado culpado at6 o triinsito em julgado da sentenqa penal condenat6riaW(artigo 5",
inciso LVII, da Constituiqiio Federal).
0 escopo da presente A~iioreside na pretensiio da classe de De10.
legados de Policia em assumir a responsabilidade pelas investigaqdes
policiais na apuraqiio de condutas envolvendo servidores piiblicos militares em crimes dolosos contra a vida de civis.
11.
Em verdade, tal situaqiio jfi vinha ocorrendo, mesmo antes da Lei
o
n 9,299196, ao arrepio da competencia prevista no artigo 144, 3 4", da
Constituiqiio Federal que, ao dar-lhes a competencia de Policia Judicii-
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ria, veda-lhes, expressamente, a de apura~iiode infra~despenais militares.
12.
As Requerentes, com a representa~gode seus associados, todos
Magistrados Estaduais e Oficiais das Policias Militares e dos Corpos de
Bombeiros Militares dos Estados e do Distrito Federal , t&mo consagrado direi to de se manifestarem, principalmente nesta quadra hist6rica da
nacionalidade, em que s5o injustamente acusados de corporativismo do
qua1 resultaria impunidade a servidores militares estaduais, sujeitos i
autoridade de policia judiciiiria militar e da Justi~aMilitar Estadual.
13.
A convic~iiodos Magistrados Militares Estaduais, dos Oficiais
das Policias Militares e dos Oficiais dos Corpos de Bombeiros Militares
C de que Vossas Excelhcias n2o se deixar2o influenciar por fatos recentes, de repercuss20 nacional e intemacional, habilmente explorados pela
midia, que inclusive noticiou uma possivel participa~godo narcotriifico e
de ideologias politicas e classistas adversas, e que examinarzo, como
sempre, com a serenidade e independgncia peculiares ao EgrCgio Supremo Tribunal Federal.
Alvaro Lazzarini, Desembargador do Tribunal de Justi~ado
14.
Estado de S2o Paulo, reconhecidamente, C considerado a maior autoridade brasileira neste capitulo do Direito Pliblico como o atesta o Professor
JosC Cretella Jdnior ao comentar o Capitulo I11 do Titulo V, onde esti inserido o artigo 144 da Constitui$io Federal (Comentiirios B Constitui$lo
Brasileira de 1988, V, VI, la ed., 1992, Forense Universitiiria, Rio de Janeiro, p. 3.423).
o
de inconstituciona15.
Bem por isso se toma litil, nesta a ~ 2 direta
lidade, examinar os ensinamentos do Magistrado paulista, agora compendiados nos seus "Estudos de Direito Administrativo", que encerram
alguns de seus pronunciamentos sobre a temitica da ordem pliblica e a
seguranGa pdblica ( ~ l v a r oLazzarini, "Estudos de Direito Administrativo", Escola Paulista da Magistratura, Colet2nea Juridica da Magistratura
- 2. Coordena~iiode Yussef Said Cahali e Sistematiza@io de Rui Stoco,
Editora Revista dos Tribunais, S"a Paulo, l a ed. e 2" tiragem, 1996, 447
piiginas).
16.
Ao comentar sobre a "Seguran~aPliblica e o Aperfei~oamento
da Policia no Brasil", ~ l v a r Lazzarini
o
examina, com inegivel sabedoria,
a quest% agora enfocada nesta a@o direta de inconstitucionalidade, de-

-
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monstrando, satisfatoriamente, a impropriedade de fixar-se exclusividade para as f u n ~ 6 e de
s policia judiciiria em rela~iioB Policia Civil.
17.
Faz-se necesshria a transcriqlao dos ensinamentos do aludido
Magistrado paulista, que se especializou no campo de Direito Administrativo da Ordem P6blica h i longos anos, segundo os quais:
"Reconhe~oque a bipartiqiio - refere-se 2 dicotomia Policia Civil e Policia Militar, certo que, quanto a esta demonstra que a repress20 mediata
hs infra~6espenais que exerce s2o tipicas manifesta~aesde policia judiciiria decorrente da sua competsncia de preserva~zoda ordem pbblica,
esta quando violada - gerou implica~6esdoutrinirias e legais, as quais
devem ser tratadas h luz do interesse piiblico, "in casu", o aperfei~oamento das Policias para melhoria da prova e conseqiiente redu~iioda impunidade".
Mas - continua - niio C s6 a policia ostensiva - refere-se h Policia
Militar - que realiza fung6es de policia judiciiria. 0 prdprio Poder Judiciirio, quando houver indicio de pritica de crime por parte de magistrado, C que se encarrega das investiga@es, isso atravCs do Tribunal ou o r g2o Especial competente, sendo vedado h autoridade policial, civil ou
militar faz6-lo (Lei Complementar no 35, de 1979 - Lei Orgsnica da Magistratura National-LOMAN - artigo 33, paragrafo bnico).
Tambem ao Poder Legislativo incumbe as atividades de policia
judiciiria sobre seus membros, havendo ainda a policia judiciiria militar,
tanto na esfera estadual quanto na federal, regulada em dispositivos legais citados neste trabalho.
Tudo isso demonstra a impossibilidade de prever-se em norma legal a exclusividade nas fun~6esde policia judiciiria destinadas constitucionalmente a cargo das Policias Civis, embora como afirmei elas devem
ser entendidas de forma ampla, mas niio exclusiva" ( ~ l v a r oLazzarini,
obra e ed. cits., p. 100-101).
18.
Realmente n2o h i essa exclusividade, inclusive com o reconhecimento pel0 prdprio legislador infra-constitucional, que, ao editar a Lei
Federal no 9.099195, atento h norma do artigo 98, inciso I, da Constitui$20 Federal, estabeleceu "0 processamento das noticias de i n f r a ~ i kpenal
objeto da compet&nciado Juizados Especiais Criminais".
19.
Tal regra C considerada revolucioniria, segundo os professores e
Desembargadores Fitima Nancy Adrighi e Sidnei Beneti do TJIDF e
TJISP, respectivamente, ambos Diretores da Escola Nacional da Magis-

Q

Revista A FORCA POLlClAL Sao Paulo n 32 ouVnov1dez 2001

141

tratura em sua obra: "Juizados Especiais Civeis e Criminais", la ed.,
1996, Livraria Editora Del Rey, Belo Horizonte, p. 123).
20.
Esclarecem os autores da obra aduzida, referenciando a 9" Conclus2o da Comiss2o de Estudos da Escola Nacional de Magistratura, na
Reuni2o de Belo Horizonte, em 27/28 de novembro de 1995, que o artigo
69 da Lei no 9.099195, ao prever o denominado "Termo Circunstanciado"
a ser lavrado pela autoridade policial, deixou bem certo que:
"Autoridade policial k qualquer agente dotado de poder de policia, agente
pliblico incumbido de manutenq20 da ordem, em policiamento repressivo
ou preventivo, ou, ainda, de pritica de atos de policiamento ou investigaq2o setorizados, que se veja i s voltas com o recebimento de notitia crinlinis, seja pela vis2o do fato e atuaq2o em flagrante, seja pelo recolhimento de informaq20 que Ihe seja trazida por quem tenha tido visiio ou
noticia do fato".
21.
Em conclus20, afirmam que a Lei, " 6 0 realizou nenhuma distinqiio restritiva a respeito, o policial civil, militarW(...), mesmo porque
n2o h i "nenhuma raz2o cientifica ou tkcnica que legitime a distinqlao"
(pig. 1231124).
22.
E para remate do tema em exame da impropriedade de fixar-se
exclusividade para as funqdes de policia judiciiria i Policia Civil, caiba
transcrever a liq2o de Hugo Nigro Mazzilli, a prop6sito em "Regime Jur i d i c ~do Ministkrio Pliblico".
"As investigaqdes de infraq2o penal cometida por membro do Ministkrio
Pliblico seriio prestadas pel0 procurador geral ou pelo membro da instituiq2o que este designe. Esse principio n2o k incompativel com a Constituiq20, pois inexiste exclusividade na apuraqiio de infraqaes penais pela
policia federal ou estadual" (Hugo Nigro Mazzilli, "Regime Juridico do
Ministkio Pliblico", 2" ed., 1995, Editora Saraiva. S2o Paulo, p. 333).
23.
Determinadas classes de agentes pliblicos, nas infraqdes penais
que possam praticar, n2o se sujeitam a apuraq2o do ilicito pela autoridade
policial civil, ou seja, pelo Delegado de Policia. Sujeitam-se, isto sim, a
investigaqiio patrocinada pelo respectivo 6rgii0, atravks de seus setores
competentes, sem que se possa presumir - porque prevaricaq20 e/ou condescendencia criminosa n20 se presumem - que, nessa apuraqiio de
eventual ilicito penal, ocorreri o que a midia tem afirmado ser "Corporativism~".

-
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24.
Na mesma linha de raciocinio, igualmente, n2o se pode presumir que Oficial de Policia Militar ou Oficial de Corpo de Bombeiros Militar, na conduq20 de inquCrito policial militar, tenha conduta que tipifique o crime de prevaricaq20 ou o de condescendencia criminosa, o mesmo ocorrendo com Juiz Auditor de Auditoria Militar Estadual no exame
do inqukrito policial militar - IPM que Ihe chegue concluso, ap6s ter passad0 pel0 necesshrio crivo do Ministkrio Pliblico Estadual.
25.
Se em relaqiio a um Oficial de Policia Militar ou a um Oficial
Bombeiro Militar, insistir-se em absurda tese em contrhrio - absurda seria a presunqiio de "Corporativismo" e, assim, de prhtica presumida de
crimes de prevaricaq20 ou condescendencia criminosa - o mesmo poderse-ia alegar em relaqiio i situaqiio dos demais agentes pliblicos retromencionados e, em especial, em relaqzo, justamente, aos ilustres Delegados
de Policia Civil, cuja associaq20 de classe C a autora desta aq"a direta de
inconstitucionalidade.
26.
Por que suas Senhorias os Senhores Delegados de Policia continuariam a apurar as infraqdes penais praticadas por outros delegados de
policia ou, entiio, pelos agentes policiais civis de menor hierarquia? N2o
haveria, tambCm "Corporativismo" elou "Classismo" nessa apuraq2o pela
pr6pria corporaqiio policia civil em relaqiio aos seus membros?
27.
Lembremo-nos do que se passa nas Delegacias de Policia Civil
ou fora delas, de conhecimento de todos e bem descritas por Guaracy
Mingardi, cientista politico, que, como servidor pliblico da policia civil
de S2o Paulo, nela se infiltrou e trabalhou sem ser descoberto com o seu
objetivo de examini-la na prhtica do dia-a-dia, em trabalho de campo,
para preparar sua dissertaq20 de p6s-graduaqiio, devidamente aprovada
em janeiro de 1991, cuja ediq2o comercial tem o titulo "Tiras, Gansos e
Trutas" e que cuida do "cotidiano e reforma na Policia" e tem a apresentaqiio de Paulo SCrgio Pinheiro, coordenador do Nlicleo de Estudos sobre
a Violencia da Universidade de S2o Paulo, e do jornalista Fausto Macedo, de "0 Estado de S2o Paulo" e do "Jornal da Tarde" (cf. obra e ed.
Cits.p. 3 e seguintes).
E bem por isso que Hugo Nigro Mazzilli, na mesma obra e edi28.
q20 anteriormente citada (p.232), estuda o controle externo da atividade
policial (artigo 129, inciso VII, da Constituiqiio Federal), e se mostra enfhtico em ensinar que:
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"E multifriria a atividade policial (artigo 144 da Constitui@o Federal), mas bem de ver e' que, embora nZo o diga expressamente a Constitui~Zo,o controle extenzo que o Ministe'rio Pu'blico deve exercer sobre
a policia destina-se mais especialmente aquelas rireas em que a atividade policial se relaciona com as f u n ~ d e sinstitucionais do Ministe'rio Pliblico como, por excele^ncia, a policia judiciriria e a apura@o de infru~ d e penais
s
pela autoridade policial.
Assim, nus atividades de policia judiciriria na apura~Zodas i~$rucdes penais, na prbpria repressa'o e preven@o criminal, mate'rias que
sem dhvida interessam aos misteres institucionais do Ministe'rio Pu'blico,
poderri e deverri ser ele dzanzado para exercer o necessririo controle".
29.
Esse controle externo da atividade policial pelo MinistCrio Ptiblico Estadual C feito regularmente nos inqukritos policiais militares IPMs.
30.
Niio podem, portanto, os Magistrados Estaduais, corn jurisdi~iio
militar estadual, e os Oficiais de Policia Militar e os Oficiais de Corpo de
Bolnbeiro Mili tar, representados nacionalmente por suas Associa~6es,
receberem a pecha de "Corporativismo" que lhes tem sido atribuidas, por
setor de opiniiio que, na verdade, niio k de "opiniiio ptiblica" e sim, habilmente manipulada, C "opiniiio publicada".
31.
Se dtivida houver sobre a lisura do que se apura em inqukrito policial militar, duvide-se tambkm do que se possa apurar em termos de inqukrito policial comum em rela530 2s policias em geral.
32.
Nas infra~despenais, comuns ou militares, em que houver indicio
de autoria de policiais, civis ou militares, assim, a apura~iiorespectiva;
desde o seu inicio, deve, portanto, ser feita pel0 MinistCrio Ptiblico, que a
seu juizo, poderi presidi-la diretamente ou supervisioni-la, requisitando
os meios humanos e materiais do respectivo 6rgiio policial.
33.
Diante do exposto, aguardam a ASSOCIACAO DOS
MAGISTRADOS DAS JUSTICAS MILITARES ESTADUAIS AMAJME e a ASSOCIACAO NACIONAL DOS CLUBES DE
OFICIAIS DAS POL~CIASMILITARES E CORPOS DE BOMBEIROS
MILITARES DO BRASIL, como representantes em nivel nacional de
seus associados, respectivamente Magistrados Estaduais corn jurisdi~iio
na J u s t i ~ aMilitares Estadual e Oficiais das Policias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares de todo o Brasil, assim legitimadas a representi-los, o seguinte:
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a.
seja julgada improcedente esta A580 Direta de Inconstitucionalidade, dado que, como demonstrado, a atividade de apura~zode infra~iio
penal, mesmo nas infra~6espenais comuns, que diri nas militares, n8o 6
exclusiva da Policia Civil; e
b.
seja recomendado ao Ministtrio Ptiblico o controle externo da
atividade policial (artigo 129, Inciso VII, da Constitui~20Federal) toda
vez que policial, civil ou militar, envolver-se em fatos que geram indicios
de autoria de infra~6espenais de sua responsabilidade.
E.R.M.
Brasilia - DF -08 de abril de 1997

JOSE PERDIZ DE JESUS
OABIDF 10.011

JOAO EDUARDO DE DRT-TMONDVERANO
OABIDF 11.608

Origem: DISTRITO FEDERAL
Relator: CELSO DE MELLO
Partes:
Requerente:

ASSOCIACAO

DOS DELEGADOS DE POL~CIACIVIL-

ADEPOL - BRASIL (CF 103,OIX2)
Requerido: PRESlDENTE DA R E P ~ L I C A - CONGRESS0
NACIONAL
Interessado:
Dispositivo Legal Questionado: Artigo 002" da Lei Federal no 9299, de
07 de agosto de 1996.
Altera dispositivos dos Decretos-leis no s 1001 e 1002. de 21 de
outubro de 1969, C6digos Penal Militar e de Processo Penal Militar, respectivamente.
Art. 2" - 0 "caput" do art 082 do Decreto-lei no 1002, de 21 de outubro de 1969- C6digo do Processo Penal Militar, passa a vigorar corn a
-
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seguinte redaqiio, acrescida, ainda, o seguinte 3 002", passando o atual
parhgrafo finico a 3 001".
Art. 82- 0 for0 militar C especial, e , exceto nos crimes dolosos contra
a vida praticados contra civil, a ele entzo sujeito, em tempo de paz:
"

(...I

3 1" - ( ...)
3 2" - Nos crimes dolosos contra a vida praticados contra civil, a Jus-

t i p Militar encaminhad os autos do inqukrito policial militar h justiqa
comum.
Fundamentaqiio Constitutional: - Artigo 129, VIII;
Artigo 144, 3 001" OIV e 5 004".
Decisiio:
Resultado da Liminar: Indeferida
Decisiio da Liminar: Apresentado o feito em mesa, o julgamento foi adiado em virtude do adiantado da hora. Pleniirio, 19/12/96. Apresentado o
feito em mesa, julgamento foi adiado em virtude do adiantado da hora.Plenhrio, 24/03/97. Por maioria de votos, o Tribunal indeferiu o pedido
de medida liminar, vencidos os Ministros Celso Mello (Relator), Mauricio Correa, Ilmar Galvao e Presidente ( Min. Sepfilveda Pertence). Plenhrio, 09/04/97.
Data de Julgamento da Liminar: 09/04/1997
Data de Publicaqiio da liminar: DJ 18/06/2001
Decisiio do MCrito: Decisiio monocrhtica - niio conhecido
0 Pleno do Supremo Tribunal Federal - vencidos os Ministros CELSO
DE MELLO (Relator), MAUR~CIOC O R R ~ A ,ILMAR GALVAO e
SEPULVEDA PERTENCE - entendeu que a norma inscrita no art. 82,
3 2", co CPPM, na redaqiio dada pela Lei no 9.299196, reveste-se de aparen te validade constitucional.
Ac6rdiios citados: ADI-138 (RTJ-161/3), ADI-263, ADI-396. ADI1037, ADI-1096, ADI-115, ADI-1138, ADI-1159, ADI-1336, ADI1414, ADI-1488, ADI-1489, RTJ-871460, RTJ-89/92.
"
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Se cada um de nos ajudar com algumas moedinhas por miis, o Hospital Militar
vai ficar nota lo! Colabore. No final das contas, quem sai ganhando b vocii.

Associe-se:
e-mail: propm @ ig.com.br - Telefone ( I 1 ) 6693-2658

1 2962

P a r t i c i p e da

Se vocE ajudar, o campo C imenso.
Cada urn participa corn aquilo que pode dar.
Se voce 6 alegre, de sua alegria;
Se vocg 6 paciente, dg sua paciencia;
Se vocE 6 habilidoso, dE sua habilidade;
Se voce tem tempo, ajude corn o seu tempo.
Se voc8 6 instruido, transmits os seus conhecimentos.
Na nossa Associa@o 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 tkcnico para fazer funcionar
o sistema.
Outras, ainda, tem contribuido com dinheiro, materiais ou servi~ospara
itar no nosso sistema
melhorar a qualidade d
de saude.
Voc2 Policial Militar po
PR6-PM.
do a todos e a vocg
Com uma pequena con
mesmo.
o que tarrlbCm queira
Verha juntar-se a n6s e
arente ou
participar.
0 Volunta'rio e' aquele q
para
cer um ser humano.

Rua Alfredo Pujol, 285 - Conjunto 53 - Santana - CEP: 0201 7-01 0 - S%oPaulo.
Fones: 6959.9906 e 6977.0771 - Fax: 6959.9906
Ernail: proprnadrn@ig.com.br
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