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CAPA: Amábile Lúcia Visintainer, hoje Santa Madre Paulina, nasceu aos 16 de
dezembro de 1865, em Vígolo Vattaro, Província de Trento, Itália, naquele tempo
região Sul-Tirol, sujeita à Áustria. Em setembro de 1875, a família de Napoleone
Visintainer emigrou com muitos outros trentinos para o Brasil e no Estado de
Santa Catarina, no atual município de Nova Trento, deram início à localidade de
Vígolo. Amábile, depois da primeira comunhão, recebida mais ou menos aos 12
anos, começou a participar no apostolado paroquial: Catecismo aos pequenos,
visitas aos doentes e limpeza da Capela de Vígolo. No dia 12 de julho de 1890,
junto com a amiga Virgínia Rosa Nicolodi, Amábile acolheu uma doente de
câncer em fase terminal, dando início à Congregação das Irmãzinhas da
Imaculada Conceição, aprovada pelo Bispo de Curitiba, Dom José de Camargo
Barros, aos 25 de agosto de 1895. Em dezembro de 1895, Amábile e as duas
primeiras companheiras (Virgínia e Teresa Anna Maule) fizeram os votos
religiosos e Amábile recebeu o nome de irmã Paulina do Coração Agonizante de
Jesus. A santidade e a vida apostólica de Madre Paulina e de suas Irmãs atraíram
muitas vocações, apesar da pobreza e das dificuldades que viviam. Em 1903,
Madre Paulina foi eleita Superiora Geral por toda a vida pelas Irmãs da nascente
congregação. Deixou Nova Trento e estabeleceu-se em São Paulo, no Bairro .
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Ipiranga, onde se ocupou de crianças órfãs, filhos dos ex-escravos e dos escravos
e abandonados. Em 1909, foi deposta do cargo de Superiora Geral pelo Arcebispo
de São Paulo, Dom Duarte Leopoldo e Silva, e enviada a trabalhar com os
doentes da Santa Casa e os velhinhos de Asilo São Vicente de Paulo em Bragança
Paulista, sem poder nunca mais ocupar cargo na sua Congregação. Foram anos
marcados pela oração, pelo trabalho e pelo sofrimento: tudo feito para que a
Congregação das Irmãzinhas fosse adiante e "Nosso Senhor fosse conhecido,
amado e adorado por todos em todo o mundo". Em 1918, com o consentimento
de Dom Duarte, foi chamada pela Superiora Geral, Madre Vicência Teodora, sua
sucessora, à "Casa Madre" no Ipiranga, e aí permaneceu até a morte, numa vida
retirada, tecida de oração e assistência às Irmãs doentes. sendo também fonte de
informação para a História da Congregação. A 25 de janeiro de 1925, as
Irmãzinhas da Imaculada Conceição "Assumiram a direção interna do Hospital,
sendo muito bem acolhida por toda a Officialidade" - lemos no "Diário da
Communidade do Hospital Militar da Força Pública - Anno de 1925". Portanto,
Madre Paulina acompanhou a nova função se não foi com sua presença física, ao
menos, pelo conhecimento que teve, com suas preces e a alegria de ver suas filhas
ajudando os soldados enfermos. Não constam visitas de Madre Paulina à
Comunidade, mais sim das irmãs do Hospital Militar à Venerada Madre
fundadora, que encontrando-a na "Casa Madre" no Ipiranga narravam seus
trabalhos e o fruto de seu apostolado. E o coração da Santa Fundadora louvava a
Deus e abençoava suas filhas, que permaneceram neste serviço até 8 de junho de
1991. Como "Venerada Madre Fundadora" foi colocada em destaque por ocasião
do Decreto de Louvor concedido pela Santa Fé à Congregação das Irmãzinhas aos
19 de maio de 1933 e na celebração do cinqüentenário da fundação, aos 12 de
julho de 1940, quando Madre Paulina fez o seu testamento espiritual: "Sede bem

humildes, confiai sempre e muito na divina providência; nunca, jamais,
desanimeis, embora venha ventos contrários. Novamente vos digo: confiai em
Deus e em Maria Imaculada; permanecei firmes e adiante!". A partir de 1938,
Madre Paulina começou a acusar graves distúrbios porque doente de diabete.
Após duas cirurgias, nas quais sofreu amputação do dedo médio e depois do
braço direito, passou os últimos meses vítima de cegueira. Morreu aos 9 de julho
de 1942 e suas últimas palavras foram: "Seja feita a vontade de Deus". Por
ocasião de seu féretro, realizado a I O de julho de 1942, grande representação de
policiais militares ali presentes, testemunhava a gratidão de força àquele que, em
vida assistiu e amparou os pacientes do Hospital da Polícia Militar do Estado de
São Paulo.
Foto: "Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus". Óleo sobre tela de Gianni
Lodovico Abello, exibido na Casa-Mãe da Congregação (Ipiranga - São Paulo - SP).
Agradecimentos: Irmã Célia B. Cadorin, postuladora da causa de Santa Paulina, a
quem agradecemos pela gentileza da contribuição e ao l º Ten PM Clécio Tadeu da
Silva, do CPA/M-1, por sua colaboração.
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I. DISCURSO DO CEL PM RUI CESAR MELO AO DEIXAR O
COMANDO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO
PAULO

Em agosto de 1999, na sede do Comando de Policiamento de Área
Metropolitano 2-Zona Sul da capital, na tarde de um domingo frio e
chuvoso, realizava-se uma das reuniões de avaliação da Polícia de São
Paulo.
Delegados Cmt de Cia e de Btl dividiam as mesas de trabalho no
auditório. À mesa central, presentes o Secretário da Segurança Pública,
seu Secretário Adjunto, o Delegado Geral de Polícia Civil, eu,
Comandante Geral da Polícia Militar, e a Coordenadora de Análise e
Planejamento da SSP.
Durante mais de 4 horas ouvimos atentamente os relatos sobre os
problemas, estudamos os índices de criminalidade da região, fizemos
cobranças e elogios. Ao final, pus-me a analisar aquela cena como se fora
dela estivesse. O entusiasmo, a relutância por vezes, à vontade de acertar,
o ímpeto e, sobretudo a camaradagem consolidou a impressão que
manifestei ao final: Domingo à noite, frio e chuva, e nós aqui reunidos,
Policiais Civis e Militares, buscando soluções; e concluí - alguma coisa
está mudando na Polícia de São Paulo! O Secretário da Segurança
Pública ouvindo e orientando cada Delegado, cada Cmt de Btl e de Cia
era uma cena que eu não havia presenciado em meus então 31 anos de
serviço.
Estabelecer parâmetros, discutir metas, propor ações específicas
para determinados tipos de crime, cobrar atitudes e ser cobrado em meios
e suporte por subordinados, ou melhor, dizendo, colaboradores, foram
medidas inovadoras. Nesse embate, a figura mediadora e apaziguadora,
por vezes instigante e combativa do Secretário de Segurança se
sobressaía, mas o que prevalecia mesmo era o trabalho de toda uma
equipe à qual orgulho-me de ter pertencido.
Avançamos pela compatibilização de áreas entre PM e PC, até
então totalmente incongruentes; buscamos formas mais modernas e
rápidas de acesso às informações criminais; e assim surgiu o Infocrim.
Nos escalões intermediários foram feitas reuniões em que os dados foram
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compartilhados e estudados; planos conjuntos foram elaborados e suas
execuções também levadas a efeito conjuntamente. Com certeza, surgia
assim o embrião de uma nova Polícia em São Paulo, cada qual com sua
história e ricas tradições, mas unidas em torno do ideal maior de bem
servir.
Ter participado deste esforço talvez tenha sido a mais desafiadora,
instigante e a mais cidadã de todas as atividades do Comando, no campo
da segurança pública em São Paulo. O fundamental é que tudo obedeceu
a um plano de governo elaborado em conjunto. executado com total
transparência, dentro da legalidade e legitimidade, visando, sobretudo, os
interesses maiores de 37 milhões de pessoas que habitam nosso estado.
Na esteira desse objetivo maior, o de integrar as ações das 03
Instituições Policiais-Civil, Militar e Técnico-Científica - pela Polícia
Militar, tivemos o privilégio de realizar grandes mudanças e incrementos,
mercê do forte apoio recebido não só do então Secretário Marco Vinício,
mas também dos governadores Mário Covas e Geraldo Alckmin, como,
por exemplo, a aquisição de armamento mais moderno, de coletes de
proteção balística, de viaturas com novo "design" e mais ostensivas, de
novos helicópteros, de barcos e equipamentos dos mais diversos. Além
disso, enfatizaram-se os Programas como o da Cruz Vermelha
Internacional, no campo dos direitos humanos, o PROERD (com o
atendimento de OI milhão de crianças em todo o estado, além de sua
expansão para outras PM do Brasil), o de Avaliação de Desempenho e o
de Qualidade Total (tendo uma de nossas Unidades obtida o 1º
certificado ISO 9000, fato inédito entre as organizações policiais do
país). Foram criados, também, programas para todos os PM, como o de
Saúde Mental e o de Valorização Humana (específico contra o suicídio),
além do Jovens Contra o Crime, desenvolvido, à semelhança do
PROERD, nas escolas de 1º e 2º graus.
Novas modalidades de patrulhamento foram implementadas, como
o Hidroviário e o Rádiopatrulhamento Solidário, este com a utilização de
um carro automático e um PM adrede preparado. O patrulhamento e o
salvamento aéreo foram incrementados no interior e litoral, assim como o
serviço de resgate dos bombeiros, com a utilização, inédita no mundo, de
motocicletas. Buscou-se, de maneira determinada, consolidar o
Policiamento Comunitário em todo o estado de São Paulo, dando-se
seqüência à estratégia do Comando anterior neste campo.
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Novos CPA, Btl e Cia foram criados, e o efetivo, que era de 80 mil
homens e mulheres passou para os atuais cerca de 86 mil, podendo
chegar, até outubro deste ano, a 92 mil PM, após a incorporação de 6 mil
jovens PM temporários já em fase de seleção.
Enfim, muito mais se poderia falar, mas creio que o essencial é que
a Polícia Militar empenhou-se de corpo e alma na busca de soluções e
ações, para melhor servir a São Paulo, totalmente sintonizada com as
diretrizes estabelecidas pelo governo. Isto fica patente nos índices de
produtividade da Força nos últimos três anos, em especial quando se
verificam as retas de tendência sempre ascendentes, no que se refere às
mais de 89 mi I apreensões de armas de fogo, nas mais de 14 toneladas de
entorpecentes aprendidas, nas cerca de 197 mil pessoas presas em
fragrante delito, nos mais de 80 mil menores infratores apreendidos, nos
mais de 13 mil procurados pela Justiça presos, nos mais de 600 mil
resgates realizados e até mesmo nas mais de 2 milhões de ocorrências de
caráter social atendidas, como a condução de parturientes, a condução de
pessoas a albergues, a institutos assistenciais e outras que nossos
policiais foram obrigados a atender até mesmo pela falta de recursos ou
serviços específicos nesta área.
Todo esse trabalho assim quantificado não diz tudo certamente,
pois jamais poderemos quantificar o que se evitou de crimes e
contravenções, pela presença mais visível e constante dos PM nas ruas e
logradouros, decorrentes não só do aumento de efetivo, mas também de
uma política austera na racionalização do emprego de PM em outras
atividades, como as de caráter administrativo e de apoio.
Procurou-se, ainda dentro da política estabelecida pela SSP,
potencializar o destino e o emprego desse efetivo nas Unidades
Operacionais de Área, reforçando o conceito de polícia territorial e
comunitária, sem se descuidar, é claro, da modernização e reequipamento da Polícia Tática, esta mais voltada para a contenção da
criminalidade mais violenta e organizada.
Contudo, caro Governador e Cel Alberto, apesar de todo o esforço
conjunto da Polícia Paulista e de todas as medidas visando à
modernização e aperfeiçoamento de seus métodos de trabalho, os
resultados obtidos no controle da criminalidade no Estado, em que pese
ter-se evoluído bastante e ajudado a estabilizar alguns índices e diminuir
outros, não corresponderam aos nossos anseios e expectativas e
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certamente aos de nossa imensa população. Não pela falta de empenho de
nossos valorosos e dedicados profissionais, como corroboram os dados
de produtividade há pouco relatados.
Sabemos que a questão da segurança pública, é influenciada por
inúmeros outros fatores, além da própria atuação da polícia e que deve
subentender, para a sua solução, o somatório multidisciplinar das ações
de governo, em seus três entes federados, bem como da harmoniosa
atuação das 3 instâncias de Poder (legislativo, executivo e judiciário),
além, é claro, da participação da sociedade civil organizada e de toda a
população, para que se alcance o ideal fixado no art 144 da Constituição
brasileira.
Para agregar todos estes entes, governamentais ou não, e
harmonizar todas as ações neste campo é fator fundamental a figura do
líder político e daquelas pessoas que tenham a capacidade de agregar
outras pessoas em torno de um ideal maior, que sem dúvida alguma é o
ideal de bem servir, com total respeito à dignidade das pessoas que
compõem a população.
Caro Governador e Cel Alberto, acredito que os fundamentos das
políticas de segurança pública, estabelecidos pelo governo para a Polícia
de São Paulo, estão corretos. Podem e devem ser aperfeiçoados sempre,
consentâneas com uma sociedade em constante mudança. No entanto,
creio que necessitamos de uma ação mais forte no sentido de aperfeiçoar
as leis, a fim de emprestar maior eficácia à ação da Polícia e da própria
Justiça, impedindo que seus trabalhos sejam redundantes como têm sido.
São Paulo deve utilizar seu peso político na rápida mudança que se
impõe destas leis, pois, sem dúvida alguma, é o Estado que mais caro
paga por tal defasagem.
Lembro também que o trabalho conjunto dos vários segmentos do
governo estadual, irmanado aos governos municipais, é vital para
estancar o que no jargão policial se denomina torneira aberta da
criminalidade. Ressalto ainda, Sr Governador, que as ações integradas do
governo, no Jardim Ângela, na Favela Alba, na Favela Morro da
Macumba e ultimamente na Favela Pantanal Sul, tiveram o condão de
derrubar a criminalidade nestes locais, mas, mais que isso, levaram paz,
tranqüilidade e esperança a essas comunidades, levando-as a acreditar
nas ações de governo. Por isso, Sr Governador e Cel Alberto, não
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podemos perder a credibilidade junto a estas comunidades e seus líderes
como a D. Lurdinha, D. Analice, Pe. Jaime, D. Rita e outros.
Assim, estender estas ações, ainda emblemáticas, para outras
comunidades é uma necessidade urgente, se queremos inverter, de
maneira radical, as tendências dos índices criminais. Levar mais
qualidade de vida a estas pessoas é o mesmo que parar de dizer que elas
nos incomodam e passar a dizer que nós é que vamos parar de incomodálas com tanta desigualdade e iniqüidade. Isto é um verdadeiro desafio, e
desafios existem para testar a capacidade e a tenacidade de verdadeiros
líderes, qualidades que estou seguro não lhes faltam.
Internamente, constato que alguns objetivos a nossa equipe de
Comando não conseguiu alcançar, como por exemplo: implantar um
novo sistema de comunicação digitalizado e mais seguro, além de um
sistema de computação embarcado, em todas as vtr operacionais,
melhorando o controle interno e proporcionando um atendimento ao
público mais rápido e eficaz. Reduzir a idade da frota operacional à
média de 02 anos e distribuir O1 colete de proteção balística para cada
Policial Militar no Estado eram outros propósitos em conformidade com
o desejo do então Governador Mário Covas.
Mas sei de seu compromisso, Sr Governador, com as metas de
governo de seu antecessor e tenho certeza de que não faltará apoio do
Governo à equipe do Cmt Alberto para atingir tais metas. Acredito
também no empenho de V. Excia em resgatar a dignidade da retribuição
salarial dos policiais de São Paulo e recolocá-los como os policiais mais
bem reconhecidos, neste aspecto, no Brasil, como o eram antes. Isto não
somente pela pujança econômica e social deste que é sem dúvida o
Estado líder da nação brasileira, mas, sobretudo pelo desgaste, pelo stress
e pelos riscos enfrentados por nossos policiais, face à violência da
criminalidade que grassa em nosso país e em especial em nosso estado.
Após esta breve prestação de contas, cabe-me agradecer e o faço,
em primeiro lugar, a Deus, que me proporcionou força e tantos amigos
em que pude me amparar para cumprir esta missão. Agradeço a
compreensão, a participação e o apoio permanente de minha esposa e de
meus filhos, pela minha ausência no convívio mais estreito, e o respaldo
carinhoso de minha família ao longo destes quase 35 anos de serviço.
Agradeço ao ex-Secretário Marco Vinício Petreluzzi, pela
confiança em mim depositada, e a sua equipe, que delineou, estimulou e
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trabalhou, com afinco e entusiasmo, por uma nova Polícia em São Paulo.
Agradeço ao meu Subcomandante, Cel João Francisco Giurni da Rocha,
pela amizade, apoio, força e organicidade emprestada ao Comando,
agregando em torno de sua figura magnânima toda uma equipe de
valorosos Cmt, Oficiais e Praças, direcionando-a ao objetivo comum e
maior de bem servir a São Paulo e ao Brasil. Agradeço ao Cel Roberto
Alegretti, Secretário-Chefe da Casa Militar e meu ex-Chefe de Gabinete,
pela amizade e oportunas intervenções que muito me ajudaram ao longo
do Comando.
Agradeço ainda às autoridades presentes e pretéritas do Poder
Legislativo de São Paulo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e da
Ordem dos Advogados do Brasil pelo apoio recebido ao longo destes
pouco mais de 03 anos. Agradeço, de maneira especial, ao meu amigo Dr
Marco Antonio Desgualdo, Delegado Geral da Polícia Civil de São
Paulo, e a todos os Policiais Civis, pela compreensão e pelo
desprendimento neste convívio intenso em prol da integração de esforços
entre as Polícias de São Paulo. Agradeço ao Dr Celso Perioli,
Superintendente da Polícia Técnico Científica. pela rápida integração
operada entre nossas duas Instituições e, sobretudo, pelo carinho da
amizade com que distinguiu a mim e a todos os meus comandados.
Agradeço à Ouvidoria de Polícia, pelo importante apoio prestado no
aperfeiçoamento dos métodos e procedimentos policiais militares.
Agradeço de maneira especial à Sociedade Civil Organizada,
através das associações de classe da PM, dos CONSEG, dos Clubes e
Serviços, das Universidades, tanto privadas como públicas, às
Organizações Sociais diretamente envolvidas com a questão da
criminalidade e da violência, dentre as quais ressalto o Ilanud, o NEV, o
IBCRIM, a FIESP, o Instituto São Paulo Contra a Violência, o Instituto
Sou da Paz, o Instituto Yves Ota e outros tantos que sempre apoiaram a
PM.
Agradeço também aos Secretários de Governo e respectivos
assessores e funcionários, que jamais faltaram com a compreensão e
apoio às atividades dos Policiais Militares de São Paulo. Finalmente,
jamais poderia me olvidar de agradecer as figuras proeminentes como a
do grande líder de São Paulo, o ex-Governador Mário Covas, e de seu
sucessor, o Governador Geraldo Alckmin, pessoa proba, devotada à
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causa pública e de irreparável comportamento na condução dos destinos
de todos nós, brasileiros de São Paulo.
E é a Vossa Excelência, Sr Governador, que peço vênia para fazer,
por derradeiro, meu agradecimento mais tocante, que é justamente à
pessoa do Policial Militar de São Paulo - aquele PM anônimo que nas 24
horas do dia está presente em todas as 645 cidades do Estado, procurando
levar, de maneira humilde, mas aplicada, entusiasmada, determinada e
heróica, um pouco de paz à população, com bravura e estoicismo,
arriscando-se e muitas vezes pagando com a própria vida o preço da
liberdade e da democracia que todos nós almejamos.
É a estes profissionais que dedico o melhor que pude fazer ao longo
desta minha vida pública, até como tributo ao meu grande líder
inspirador e cuja figura humana enxergo na face de cada um destes PM
aqui perfilados, pois meu pai também foi soldado da Força Pública e dele
temos, eu e toda a minha família, orgulho pelo exemplo de vida.
Ao assim recordar, peço permissão a Vossa Excelência para
solicitar a todos os presentes OI minuto de silêncio pelos 121 PM mortos
no cumprimento do dever ao longo do meu Comando e por todas as
pessoas que perderam suas vidas, no duro embate contra a violência e a
criminalidade.
Neste momento, em que pela última vez envergo a farda que me
agasalhou nos últimos 34 anos, em que empunho a espada, símbolo da
justiça, da autoridade e da honra, em que piso este sagrado pátio da
querida Academia, que me acolheu em meus verdes 16 anos, quero
desejar ao novo e jovem Secretário da Segurança Pública, Dr Saulo de
Castro Abreu Filho, êxito total em sua espinhosa missão, assim como ao
Cel Alberto, ao seu Subcomandante Cel Pereira e a toda sua valorosa
equipe, rogando uma vez mais a Deus que os guie todos os dias, para que
possam, ao término de sua jornada, ter a nítida sensação do dever
cumprido, lembrando que não há caminho, faz-se o caminho ao andar, e
ao olhar para trás ver-se-á sempre não o indivíduo, mas o legado que é a
essência imutável da Instituição - Lealdade e Constância. Muito obrigado
a todos.

São Paulo, 26 de abril de 2002
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II. DISCURSO PROFERIDO PELO CEL PM ALBERTO
SILVEIRA RODRIGUES AO ASSUMIR O COMANDO DA
POLÍCIA MILITAR

EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR
DOUTOR GERALDO ALCKMIN

DO

ESTADO,

Na oportunidade em que assumo o Comando da Polícia Militar do
Estado de São Paulo, ao proferir minhas primeiras palavras no exercício
dessa nobilitante função, para a qual fui indicado pelo Excelentíssimo
Senhor Secretário da Segurança Pública, Doutor Saulo de Castro Abreu
Filho, e nomeado pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado,
Doutor Geraldo Alckmin, não posso deixar de voltar no tempo e recordar
dois outros importantes momentos da minha carreira na Polícia Militar,
vividos neste mesmo pátio.
Há pouco mais de trinta e dois anos, mais precisamente no dia 13
de fevereiro de I 970, ingressei pela primeira vez neste pátio para
participar da formatura de recepção aos alunos-oficiais recém-aprovados
em árduo concurso público para ingresso na Academia da Polícia Militar,
no qual só obtive êxito graças a um grande esforço pessoal e ao apoio
incondicional dos meus familiares, em especial da minha mãe, Yolanda
de Souza Rodrigues, e do meu pai, o então 2º Sargento PM Dimas
Silveira Rodrigues.
Todos os que nos honram com suas presenças podem muito bem
avaliar a felicidade que tomou conta de uma família humilde, que com
muito sacrifício conseguiu proporcionar educação a seus filhos e, naquele
instante, teve a alegria de presenciar um deles ingressar nesta academia.
Cerca de quatro anos após, no dia 25 de janeiro de 1974, neste
mesmo pátio, à época já denominado "Capitão Alberto Mendes Júnior",
herói da Polícia Militar cruelmente assassinado em 1970, fui declarado
Aspirante-a-Oficial, compondo a Turma Cidade de São Paulo,
juntamente com outros 161 Aspirantes-a-Oficial da Polícia Militar do
Estado de São Paulo e cinco da Polícia Militar do Estado do Amazonas,
em festiva cerimônia, que igualmente contou com a participação de meus
familiares e amigos, os quais puderam comigo compartilhar outro
momento de incontida felicidade.
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Nesta data, não menos alegre e feliz, tenho plena consciência da
responsabilidade que passará a recair sobre meus ombros a partir de hoje.
Vivendo a difícil realidade do cotidiano policial ao longo de todos
estes anos, sinto-me em condições de identificar o norte que deve ser
seguido pela Polícia Militar.
A ampliação do policiamento comunitário, que tantos benefícios
vem proporcionando à comunidade, é medida que se impõe, diante dos
sucessos já obtidos e da sua aceitação pela população.
Sendo no início uma filosofia de policiamento e transformando-se
rapidamente com o decorrer do tempo em uma meta de Governo, hoje, o
policiamento comunitário constitui-se em estratégia básica da Instituição.
A presença da polícia ostensiva será muito mais sentida a partir do
segundo semestre com o advento do serviço auxiliar voluntário, que
permitirá a contratação de seis mil jovens para o exercício de atividades
administrativas, e, ainda, com a assunção dos serviços de escolta e
guarda de estabelecimentos prisionais pelos quatro mil agentes de escolta
e vigilância penitenciária, o que permitirá a destinação de cerca de dez
mil policiais militares para reforçarem o patrulhamento a pé e
motorizado.
A modalidade de policiamento integrado será aplicada com maior
intensidade, haja vista tratar-se de modelo operacional que amplia a
ostensividade pelo aumento do número de viaturas, cada qual operando
com um policial, porém de forma solidária, com o posicionamento na sua
área de atuação de forma tal a permitir rápido apoio em face da
proximidade que deve existir entre elas.
Sua utilização em regiões com baixos índices de criminalidade,
monitorado por um sistema de comunicação eficiente e ágil, transmite
total segurança ao Policial Militar, devidamente treinado e equipado, e
possibilita um alcance muito mais amplo, conferindo a fundamental
sensação de segurança à população.
Não haverá sossego para o crime organizado, bandos e quadrilhas,
que se julgam acima da fronteira legal.
As forças táticas das unidades, com maior poder de reação e
contando com o apoio das viaturas da Rota e de toda a infraestrutura das
demais unidades da Polícia Militar, preservarão a ordem pública.
A continuidade do processo de integração com a Polícia Civil
merecerá especial destaque.

Revista A FORÇA POLICIAL

16

São Paulo

nº 34

abr/mai/jun

..........__________________...........................

..._._......_..

2002

_________

,__..._

----

.

·---~----------·-·--·--------------

Para o sucesso de qualquer implementação na esfera da segurança
pública, não se pode prescindir do necessário suporte das instituições
públicas e privadas, que precisam interagir nos níveis Municipal,
Estadual e Federal. Esse respaldo é fundamental para que qualquer
implementação promovida pela instituição seja contemplada de pleno
êxito, e será buscado incansavelmente.
A destinação de mais recursos para o policiamento escolar
possibilitará sua ampliação, fortalecida pelos programas que contam com
a participação conjunta das escolas, pais, professores e alunos (PROERD
e Jovens contra o Crime, por exemplo). Essa atuação da Polícia Militar
propiciará a indispensável tranqüilidade ao ambiente estudantil.
A valorização efetiva do Policial Militar deve ser buscada
insistentemente, pois os recursos humanos da Instituição Policial-Militar
constituem-se na sua maior riqueza, cabendo aqui lembrar que somente
sobre sólidos alicerces é que se pode construir grandes edificações.
O profissional valorizado e com sua auto-estima elevada produz
muito mais e assimila com maior facilidade toda a gama de informações
e conhecimentos necessários à sua qualificação e aperfeiçoamento.
O Policial Militar está ao lado do cidadão e continuará respeitandoe protegendo-o com o sacrifício da própria vida, agindo, porém com
energia e firmeza contra os que que ousam infringir as leis.
Finalizando, felicito o Coronel PM Rui Cesar Melo pelo brilhante
trabalho desenvolvido ao longo destes três últimos anos à frente da
Polícia Militar.
Agradeço a confiança em mim depositada pelo Excelentíssimo
Senhor Secretário de Segurança Pública, Doutor Saulo de Castro Abreu
Filho, e pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, Doutor
Geraldo Alckmin, bem como o apoio que venho recebendo dos policiais
militares e da comunidade, particularmente da baixada santista e do Vale
do Ribeira, regiões abrangidas pelo último comando que exerci. Força de
vontade e dedicação plena não me faltarão.
Obrigado pela presença de todos. Que Deus nos proteja.

º
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III. O ARTIGO 20 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E
O PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAUL0 1

ALVARO LAZZ4R!Nl, Vice-Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
Professor de Direito Administrativo, Sócio
Colaborador do Instituto dos Advogados de
São Paulo e Membro do Conselho Deliberativo
do Instituto Pimenta Bueno - Associação dos
Especialistas em Direito Constitucional da
Universidade de São Paulo

SUMÁRIO: 1. Considerações Iniciais 2. O Estado de São Paulo, sua
população e o número de processos que tramitam em seu Poder
Judiciário 3. O Poder Judiciário do Estado de São Paulo, seus órgãos
e seu Quadro de Pessoal 4. Necessidade de criação de novos cargos
de Juiz e de Servidores para o Poder Judiciário do Estado de São Paulo
5. A vedação imposta pelo artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal
a tal necessidade 6. Conclusão com proposta de alteração da redação
do artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal para viabilizar o Poder
Judiciário do Estado de São Paulo
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A Lei da Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar n. 101, de 4
de maio de 2000, é uma lei altamente moralizadora, que, ao atender o
artigo 169 da Constituição da República, na redação dada pela Emenda
Constitucional n. 19, de 1998, à evidência, atende o princípio da
moralidade administrativa previsto no artigo 37, caput, da mesma
Constituição da República.
l .1 - O artigo 20 da referida Lei Complementar, no entanto, ao
estabelecer para o Judiciário Estadual o limite de 6% incidente sobre a
receita líquida corrente do Estado, como definida no seu artigo 2º, inciso
IV, está tendo preocupantes reflexos negativos no Poder Judiciário do
Roteiro para exposição sobre o tema a Parlamentares Federais, em Brasília, no dia
12 de setembro de 2001
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Estado de São Paulo, dado que tal percentual (6%) fica aquém das
necessidades mínimas para atender o crescente afluxo de feitos que são
distribuídos mensalmente, em especial após a "descoberta" da cidadania
que ocorreu a partir da Constituição de 1988.
Alerte-se que fica aquém, pois o percentual destinado às despesas
com pessoal e reflexos do Poder Judiciário em relação à receita líquida
do Estado de São Paulo, em 1997 foi de 6,76%, em 1998 foi de 6,95%,
em 1999 foi de 6,68%, em 2000 foi de 6,39% e, no corrente ano de 2001,
é de 6,27%, ou seja, o equivalente a R$ 2.081.583.500,00, certo que a
receita corrente líquida foi estimada em R$ 33.194.497.940,002 .
1.1.1 - Como se disse alhures, "O Judiciário não é órgão estático de
prestação de serviços, pois a atividade forense é muito dinâmica, e o
acesso à Justiça deve ser cada vez mais facilitado, a exigir a ampliação
permanente das unidades jurisdicionais"· . Outra, aliás, não é a visão de
Estadista do ilustre Presidente da República, Fernando Henrique
Cardoso, quando ao tratar dos "Direitos Humanos" · , sustenta que o
cidadão tem "O direito de exigir o cumprimento da lei e, ainda, de ter
acesso a um Judiciário e a um Ministério Público que, ciosos de sua
importância para o Estado democrático, não descansem enquanto houver
graves violações dos direitos humanos, e seus responsáveis soltos e sem
punição, como se estivessem acima das normas legais". Bem por isso a
Constituição da República, no seu artigo 5º, inciso XXXV, é expressa na
cláusula de que "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário
lesão ou ameaça a direito".

2. O ESTADO DE SÃO PAULO: SUA POPULAÇÃO E NÚMERO
DE PROCESSOS QUE TRAMITAM EM SEU PODER
JUDICIÁRIO
O Estado de São Paulo tem uma população de cerca de 35.000.000
de habitantes, sendo que a sua Capital é considerada pela Organização
das Nações Unidas como a "4ª Cidade do Mundo", com uma população
de cerca de 17 .800.000 habitantes3 • É uma verdadeira megalópole que
Fonte: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - DECO 1.1-S.T.Orçamento Dotações Orçamentárias e Créditos Suplementares
Jornal "O Estado de S. Paulo··, edição de 5 de junho de 2001, Caderno "Cidades",
p. C3
20
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fica atrás só de Tóquio, Cidade do México e Bombaim, estando à frente
de New York. A importância econômica do Estado de São Paulo no
contexto do Brasil e da própria América Latina é notória, a dispensar
qualquer registro a respeito.
Mas, bem por isso, a demanda da cidadania aos serviços do seu
Poder Judiciário é avassaladora, conforme os números que se seguirão.
As leis processuais que não atendem a agilização da Justiça, a falta
de pessoal (Juízes e servidores da Justiça), a falta de meios materiais,
tudo emperra a Justiça Paulista, tornando-a morosa, alvo de críticas,
inclusive por organizações estrangeiras que dependem de seus
julgamentos, como cediço.
2.1 - Mas, no Estado de São Paulo, tenha-se presente, no mês de
referência de julho de 2001, em Primeira Instância, estavam em
andamento o total de 9.704.779 processos, dos quais 5.457.535 dizem
respeito a execuções fiscais ajuizadas contra contribuintes fiscais pelos
municípios paulistas e pelo próprio Estado de São Paulo. Nestas cifras
alarmantes não estão computados dados sobre o número de feitos que
tramitam nas Quatro Auditorias da Justiça Militar Estadual. Registre-se
que, no referido mês, foram realizadas 123.837 audiências e registradas
232.302 sentenças nas 225 Comarcas do Estado, sendo 1 da Capital e 224
no Interior do Estado, todas sob a responsabilidade de 1.596 Juízes de
Direito que judicam em Primeira Instância, certo que estavam vagos, em
6 de agosto de 2001, 153 cargos de Juízes de tal instância, isto sem
computar os cargos vagos previstos nas Leis n. 6.166 e 762, para não
dizer que a Lei Complementar n. 877, de 29 de agosto de 2000, que
alterou a Organização Judiciária do Estado, com a criação de novas
Varas e Comarcas, ainda não teve criados os cargos necessários a que
alude o seu artigo 55, embora aprovado em nível de Tribunal de Justiça
o seu projeto de lei.
Não estão instalados, embora criados e com os cargos já previstos,
2 Foros Regionais da Capital, 1 Foro Distrital da Capital e 17 do Interior,
como também 72 Varas do Interior e 85 da Capital.
2.1. l - Em Segunda Instância, no dia 22 de agosto de 2001, não
computados os cerca de 7.000 processos ainda aguardando
cadastramento como recurso só no Tribunal de Justiça, estavam
aguardando distribuição um total de 328.655 recursos, sendo 152.046
no Tribunal de Justiça do Estado (destes, 89.197 são de interesse
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específico do Estado de São Paulo e de seus Municípios), e 176.609 nos
Tribunais de Alçada Criminal e Civil, não havendo dados sobre o número
de feitos em tramitação no Tribunal de Justiça Militar.
Note-se que a produção, no exemplo do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, no ano de 2000, foi expressiva, pois foram julgados
em suas Câmaras 157.999 recursos, sendo 57.598 na Seção de Direito
Privado, 61.041 na Seção de Direito Público e 39.360 na Seção Criminal.
O Total Acumulado do Ano de 2001, até julho inclusive, é de
84.182 recursos julgados, sendo 28.853 na Seção de Direito Privado,
36.024 na Seção de Direito Público, e 19.305 na Seção Criminal; esse
número poderiam ser acrescidos os 4. 713 recursos julgados pela Câmara
Especial, cuja competência é em matéria que envolve a aplicação do
Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA, inclusive nos atos
infracionais, o que totalizem 88.895 os recursos julgados só pelo
Tribunal de Justiça, no primeiro semestre de 2001.

3. O PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO, SEUS
ÓRGÃOS E SEU QUADRO DE PESSOAL
O Poder Judiciário do Estado de São Paulo está integrado por cinco
Tribunais, ou seja, o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Alçada Criminal,
o 1º e 2º Tribunais de Alçada Civil e o Tribunal de Justiça Militar.
3.1 - O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo conta com três
Seções (a Criminal, a de Direito Privado e a de Direito Público), com os
seus 132 Desembargadores, aos quais devem ser acrescidos os Juízes de
Direito Substitutos de Segundo Grau, distribuídos por suas 26 Câmaras,
incluída a Câmara Especial, que reúne os Desembargadores integrantes
da Cúpula do Tribunal de Justiça (os Vice-Presidentes das Seções e o
Decano).
3.2 - Contando os Tribunais de Alçada com um total de 206 Juízes,
distribuídos pelas suas Câmaras, judicam, assim, nos Tribunais do Estado
de São Paulo, 338 magistrados, aos quais se podem acrescer os cinco
magistrados que integram o Tribunal de Justiça Militar.
3.3 - Merece também destaque o número de servidores dos
Tribunais de Alçada e do Tribunal de Justiça Militar, todos sediados na
cidade de São Paulo, que consta de suas Folhas de Pagamento, com
dados de 20 de junho de 2001:
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3.3. 1 - O 1º Tribunal de Alçada Civil tem 1.063 em atividade e 322
em inatividade, o que totaliza 1.385 servidores; no 2º Tribunal de Alçada
Civil, encontramos 1.085 em atividade e 225 em inatividade, totalizando,
assim, 1.31 O servidores; no Tribunal de Alçada Criminal, em atividade
são 1.263 e em inatividade 287, ou seja, um total de 1.550 servidores; e,
no Tribunal de Justiça Militar, são 218 ativos e 40 inativos, isto é, sua
Folha de Pagamento tem 258 servidores.
3.4 - O total geral de servidores destes quatro tribunais é, portanto,
de 4.503 servidores entre ativos e inativos.
3.5 - Destaque, porém, deve ser dado à grandeza numérica do
Quadro do Tribunal de Justiça - pois se espalha pela Capital e pelo
Interior do Estado - e que totalizava, em maio de 2001, como mês de
referência, 42.505 servidores ativos, sendo 14.460 na Capital e 28.045 no
Interior, estando em inatividade, mas constando da folha de pagamento
do Tribunal de Justiça, um total de 8.166 servidores, e em licença-saúde
492 servidores.
Ao todo são 51.063 servidores que estão na Folha de Pagamento do
Tribunal de Justiça, mesmo porque outros 138 não são computados por
estarem com licença sem vencimentos.
3.6 - Os servidores acima contabilizados, que integram os Quadros
do Pessoal dos três Tribunais de Alçada e do único Tribunal de Justiça
Militar, somados aos 51.063 de responsabilidade do Tribunal de Justiça
do Estado, totalizam 55.566 servidores, sem dizer dos magistrados com
os números anteriormente indicados, que geram o gasto de pessoal do
Poder Judiciário do Estado de São Paulo sujeito, a partir da Lei de
Responsabilidade Fiscal, ao percentual vinculante de 6% do seu artigo
20.

4. NECESSIDADE DE CRIAÇÃO DE NOVOS CARGOS DE JUIZ
E DE SERVIDORES PARA O PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO
DE SÃO PAULO
É angustiante, portanto, a caótica situação do Poder Judiciário do
Estado de São Paulo. Ele tem uma estrutura enxuta, onde não há
nepotismo, uma vez que o ingresso na sua Magistratura e no seu Quadro
de Servidores só ocorre por regular concurso público.
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4.1 - Os Magistrados de Segunda Instância só recentemente contam
com um único assistente jurídico, sendo "vedada a nomeação de
cônjuge, de afim e de parente, em linha reta ou colateral, até 3º grau,
inclusive de qualquer dos integrantes do Poder Judiciário do Estado de
São Paulo" a teor da Lei Estadual n. 7.451, de 19 de julho de 1991, que
criou o cargo.
4.2 - E como se fundamentou anteriormente, existe a necessidade
de novos cargos de servidores, já criados, serem providos, como também
de serem criados novos cargos de servidores, conforme projeto de lei já
existente, tudo para atender os mil hões de feitos que tramitam em
primeira instância.

5. A VEDAÇÃO IMPOSTA PELO ARTIGO 20 DA LEI DE
RESPONSABILIDADE FISCAL A TAL NECESSIDADE
O artigo 20 em enfoque inviabiliza isto, e, ao certo, a ser mantido
na redação atual, obrigará o Poder Judiciário do Estado de São Paulo a
extinguir Varas e Comarcas - criadas, instaladas ou não -, para
adaptar o Poder Judiciário do Estado de São Paulo ao percentual de 6%
previsto para os gastos de pessoal.
5.1 - O Congresso Nacional, observo, teve plena consciência de
que tal situação poderia ocorrer, ao prever critérios de distribuição dos
percentuais que atendessem os princípios da realidade e o da
razoabilidade. Foi bem por isso que aprovou o § 6º do artigo 20 da Lei
de Responsabilidade Fiscal, ao depois vetado pelo Presidente da
República, preconizando que:
"Artigo 20 - ...................................................... ".
§ 6º - Somente será aplicada a repartição dos limites estabelecidos
no caput, caso a lei de diretrizes orçamentárias não disponha de forma
diferente"".
Note-se, para exemplificar, que, enquanto ao Poder Judiciário do
Estado de São Paulo, com os seus 55.566 servidores, couberam 6%, ao
Ministério Público do Estado de São Paulo coube, previsto no mesmo
artigo 20, 2% para gasto com seu pessoal, estimado em cerca de 2.600
4
servidores, não computados os inativos e os seus membros .
Promotores de Justiça e Procuradores de Justiça são membros do Ministério
Público Paulista. O jornal "O Estado de S. Paulo", edição de domingo, 9 de
24
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Em cálculo de "regra de três", o percentual do Poder Judiciário
deveria estar por volta de 42% e não em 6%.
5.1. l - É verdade, reconhece-se, que o Ministério Público é
essencial à Justiça, mas não são os servidores do Ministério Público que
processam os milhões de feitos em tramitação na Justiça do Estado de
São Paulo e sim os servidores do Poder Judiciário.

6.
CONCLUSÃO COM PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA
REDAÇÃO DO ARTIGO 20 DA LEI DE RESPONSABILIDADE
FISCAL PARA VIABILIZAR O PODER JUDICIÁRIO DO
ESTADO DE SÃO PAULO
Daí, concluindo, pleitear-se do Governo Federal a modificação
legislativa, inclusive com expedição de Medida Provisória por presentes
que estão a relevância e urgência previstas na hipótese do artigo 62 da
Constituição da República, em relação ao regular funcionamento do
Poder Judiciário do Estado de São Paulo.
6.1 - Roga-se, assim, excepcionalmente, a previsão legislativa de
ultrapassagem do limite de 6% a que alude o artigo 20, inciso II, letra
"b", da Lei de Responsabilidade Fiscal, na hipótese de ajuste entre os
Poderes Executivo e Judiciário, no âmbito de cada Estado, atendendo-se,
assim, aos princípios da realidade e razoabilidade, diante das
peculiaridades de cada Estado de Federação, como o vulto da atividade
forense e as disponibilidades orçamentárias e financeiras, especialmente
em quadro de crescimento econômico e de arrecadação otimizada, como
bem ponderado pelo Desembargador Márcio Martins Bonilha, Presidente
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no seu citado trabalho a
respeito, quando então sugeriu a inovação do texto normativo, que
poderia consistir no acréscimo ao disposto na alínea "b" do inciso II do
setembro de 2001, Caderno Ce, p. 1 e 2, oferece reportagem assinada por Terciane
Alves, com as manchetes: "Promotor de Justiça: uma carreira em alta", e
"Profissão ganhou prestígio e poder político". Nesta última, registra que o
Ministério Público do Estado de São Paulo é o maior do País e da América Latina
e conta com 1.622 Promotores de Justiça na ativa e 378 cargos vagos.
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artigo 20 da Lei Complementar n. 1O1, de 2000, que passaria a ter a
seguinte redação:
"Art. 20 - ......................................................... .
II - ..................................................................... ".
b - 6% (seis por cento) para o Judiciário, ressalvada a hipótese de
majoração do percentual, em caso de ajuste entre o Executivo e o
Judiciário, ocorrendo disponibilidade financeira"".
6.1.1 - Há, porém, outra alternatíva, muito bem posta pela
Associação Paulista de Magistrados-APAMAGIS, subscrita pelo seu
ilustre Presidente, Juiz ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO, que
acrescenta ao artigo 20 o parágrafo 7º, com a seguinte redação, que, ao
certo, evitará as preocupações do Governo Federal que levaram o veto à
norma prevista no artigo 20, § 6º:

"Artigo 20 - .................................................. , ".
§ 7° - Nos Estados que já contem com mais de 300 (trezentos)

juízes em Segunda Instância, e nos quais o total de processos
distribuídos e julgados, durante o ano anterior, superar o índice de 300
(trezentos) feitos por juiz, os percentuais definidos nas alíneas b e c do
inciso II do caput serâo, respectivamente, acrescidos e reduzidos em 4%
(quatro por cento), para atender o disposto no artigo 106, §§ /º, 2º e 3º.
da Lei Complementar n. 35, de 14 de março de 1979, Lei Orgânica da
Magistratura Nacional "".
6.2
Registre-se que a sugestão não é despropositada,
considerando-se que a própria Lei de Responsabilidade Fiscal no mesmo
artigo em comento, no seu § 4º, prevê que "Nos Estados em que houver
Tribunal de Contas dos Municípios, os percentuais definidos nas alíneas
a e e do inciso II do caput serão, respectivamente, acrescidos e reduzidos
em 0,4% (quatro décimos por cento)".
6.2.1 - O Poder Judiciário do Estado de São Paulo, como
focalizado, tem cinco Tribunais de Segunda Instância, Comarcas e Varas
instaladas e por instalar em todo o território estadual onde é prestador de
serviço público, pessoal que o integra para fazer frente aos milhões de
processos que por ele tramitam, estando, pois, a merecer a especial
atenção à sua situação aflitiva, com o atendimento de sua reivindicação.
6.2.2 - E como se fundamentou anteriormente, existe a necessidade
de novos cargos de servidores, já criados, serem providos, como também
de serem criados novos cargos de servidores, conforme projeto de lei já
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existente, tudo para atender os milhões de feitos que tramitam em
primeira instância.
6.2.3 - O artigo 20, na sua atual redação, tudo inviabiliza e, ao
certo, se mantida a redação atual, condena o Poder Judiciário do Estado
de São Paulo a extinguir Varas e Comarcas criadas, instaladas ou não,
para adaptar-se ao percentual de 6% previsto para os gastos de seu
pessoal.
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Na realidade, os "especialistas" (ora velada, ora ostensivamente)
desfiavam análises voluntaristas, ressuscitando o imbecil maniqueísmo
da Guerra Fria.
Dentre tantos empulhadores e trapaceiros, o mais hilariante e
ousado foi, sem dúvida, um certo professor (Relações Internacionais?)
que profetizava o retumbante fracasso da expedição punitiva a partir de
fantástica e delirante premissa: os Estados Unidos e a Otan não
conheciam o terreno de combate, porque ... não dispunham de mapas
confiáveis! Sob os olhares embevecidos de duas entrevistadoras
descerebradas, o conspícuo professor entrava em transe, dissertando
sobre uma guerra do terceiro milênio, mas trabalhando com postulados,
critérios e instrumental teórico das guerras napoleônicas, isto é, dando de
mão à fotogrametria por satélite e do milimétrico levantamento do
terreno por aviões não tripulados etc. Enfim, o jovem sábio (que
invariavelmente se apresentava com a barba por fazer, como que
sugerindo que todo o seu tempo é dedicado à pesquisa) visualizava o
confronto como uma reedição do embate de Little Big Horn, em 25 de
junho de 1876, envolvendo anglo-saxões, sob o comando do General
George Armstrong Custer (aquele que sonhava em ser o Charlton
Heston) e Sioux, sob o comando de Crazy Horse.
No entanto, foi aquilo que se viu: em pouquíssimo tempo e com
inexpressivo número de baixas, a parafernália bélica ocidental, de que os
"especialístas" tupiniquins jamais ouviram falar, e a coesão das tribos
anti-Taleban esmagaram uma das mais opressivas, estúpidas e
retrógradas estruturas de poder da história recente. O Taleban e a
facinorosa AI Qaeda, na realidade, apenas esboçaram um pouco nutrido
fogo antiaéreo, ridiculamente inepto frente a engenhos de última geração.
Alguns desses mecanismos operam em altitudes inatingíveis por
obsoletos mísseis terra-ar. Outros nem sequer são suscetíveis de captação
pelo sistema de radar. De outra parte, em pleno inverno os carros de
guerra deslocaram-se em direção a Cabul e outras cidades, sem encontrar
obstáculo em qualquer montículo de neve.
Pois bem. "Especialistas" desse naipe, o Direito Penal e a Ciência
Criminal também os têm, cá no Brasil. E mais e mais, com o tempo,
porque se descobriu que a empulhação rende belos e gordos dividendos
em certos me10s acadêmicos e proporciona bons lucros no
aventureirismo editorial.
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Temos
sido
testemunhas perplexas desse
oportunismo
despudorado: mal uma lei é editada, o Diário Oficial ainda exibe tinta
fresca, e lá estão eles, os "especialistas", com seus "Comentários" à
venda; como se fosse possível comentar uma lei, que ainda não passou
pelo crivo da realidade concreta, não foi eviscerada, esmiuçada, virada e
revirada nos Tribunais; enfim, não foi vivida; quem me lê pode adotar
este seguríssimo método de identificação de autor de estelionato
intelectual: lançou "Comentários" vinte e quatro horas após a publicação
da lei, pode contar, é vigarista.
O dogma fundamental dos "especialistas" contemporâneos em
Direito Penal é a entrópica teoria de que o Direito de Punir caminha para
o desaparecimento. Melhor dizendo, deve desaparecer, a todo custo, nada
importando se para deixar o vazio em seu lugar ou se para ceder espaço a
alguma coisa que eles, os "especialistas", ainda não sabem o que possa
ser.
O "especialista" contemporâneo em Direito Penal é, por
conseguinte, uma curiosa simbiose de trapaceiro e masoquista.
Compenetrados da impossibilidade de suprimir o Direito de Punir
de uma hora para outra, os "especialistas" seguem, pacientemente, as
técnicas e táticas da via oblíqua, do comer pelas bordas, do ataque pelos
flancos, do solapamento gradativo.
Boa ilustração desse procedimento maquiavélico encontra-se na
forma como os "especialistas" vêm induzindo o legislador desatento a
transformar em letra morta a categoria dos "crimes hediondos", não
obstante se trate de GARANTIA CONSTITUCIONAL (Constituição da
República Federativa do Brasil, art. 5º, XLII) ASSOCIADA A
DIREITOS FUNDAMENTAIS A VIDA, A LIBERDADE, A
SEGURANÇA!
É sabido que, à parte a distinção conceituai derivada do próprio
adjetivo HEDIONDO (= IGNÓBIL, PAVOROSO, REPULSIVO,
SÓRDIDO, DEPRAVADO, IMUNDO, NAUSEABUNDO, FÉTIDO,
REPUGNANTE, DEVASSO, HORRIPILANTE - Dicionário Houaiss,
ed. Objetiva), a diferença prática entre os crimes que exibem esse labéu e
os delitos comuns está na circunstância de que se executa a pena aplicada
aos criminosos hediondos integralmente sob regime fechado (Lei nº
8.072, de 25 de julho de 1990, art. 2º, § 1º). Vale dizer, inadmitida a
progressividade.
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Os "especialistas", tendo bem presente no espírito que é
estrategicamente inviável a remoção do obstáculo constitucional
(embora, certo personagem, que passou pelo Ministério da Justiça, tenha
proposto, mandando a Constituição às urtigas [!], a pura e simples
revogação de referido diploma legal), os "especialistas" não se
empenham em promover emenda supressiva do inciso XLIJI do art. 5º da
CF, preferindo a tática de manobrar, lateralmente e sob as trevas, no
sentido de reduzir a uma ficção escriturai, digamos assim, a categoria dos
crime hediondos. Ela permanecerá como referência textual, mas logo
desaparecerá como realidade punitiva.
O processo de esvaziamento, pela trilha espuna da
inconstitucionalidade, teve início com a edição da Lei nº 8.653, de IO de
maio de 1993, que concedeu ao vil e ignóbil torturador o benefício da
progressão ao regime semi-aberto (art. l º, § 7°), após cumprimento de um
sexto da pena (Lei nº 7 .210, de 11 de julho de 1984, art. 112). Mandando
às favas a "Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas
Cruéis, Desumanos ou Degradantes", adotada pela Assembléia Geral das
Nações Unidas e incorporada à ordem constitucional brasileira pelo
Decreto Legislativo 4, de 23 de maio de 1989, e pelo Decreto
Presidencial 40, de 15 de fevereiro de 1991, Convenção essa que
determina seja a Tortura punida "com penas adequadas que levem em
conta a sua gravidade" (artigo 4, 2), mandando tudo isso às favas, o
legislador desatento, engazopado pelos "especialistas", abandonou o
sistema da Lei dos Crimes Hediondos e autorizou o vil e ignóbil
torturador a gozar as delícias do regime semi-aberto.
E os auto-intitulados "defensores dos direitos humanos", avulsos e
Ongs, protestaram? Nada! Bico calado. Hipócritas! Ao mesmo tempo em
que bradam "Tortura, nunca mais", suavizaram a punição ao torturador.
Hipócritas!
Dá-se, agora, continuidade a esse diabólico projeto de tornar
invertebrada a categoria dos crimes hediondos, retirando-lhe toda e
qualquer significação prática, com a aprovação de lei que estende a
progressividade prisional a nada mais nada menos que toda a canalha
envolvida no tráfico ilícito de drogas! Após o cumprimento de um terço
em regime fechado, o condenado por esses crimes imundos recebe o
"prêmio de férias na fazenda", às custas do povo ordeiro.
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Pior: a Constituição Federal expressamente veda a concessão de
anistia aos condenados por tráfico ilícito de entorpecentes (art. 5º, inciso
XLIII). Mas, a Constituição ... Ora, a Constituição ... Agora, a Lei
ordinária faculta ao Presidente da República anistiar o traficante e
facínoras a ele associados.
Para a colombização total do país falta mais o quê?
Isso é tudo? Não, tem mais.
Rompendo a tradição do Direito Penal pátrio, os "especialistas"
convenceram o legislador desatento a facultar operação retrocessiva de
l/6 (um sexto) a l/3 (um terço) em relação ao limite mínimo, na fixação
da pena-base! Trocando por miúdos, já na primeira fase do cálculo da
pena (CP, arts. 59 e 68, primeira parte), o juiz poderá "reduzir a pena de
1/6 (um sexto) a l/3 (um terço)".
Vejamos, então, como ficam as coisas. Imagine-se redução de 1/3
sobre a pena mínima de 03 (três) anos. Base, portanto, fixada em 24
(vinte e quatro) meses.
Na execução da pena, cumpridos 08 (oito) meses (resultado da
divisão de 24 por 3) sob regime fechado, o condenado passa ao regime
semi-aberto, essa porta aberta à evasão, essa via larga rumo à
reincidência.
Alega-se, como de hábito, que essa é a forma "moderna" de punir.
Não. Na verdade, essa é a forma "moderniza" de não-punir. Porque se a
pena visa à ressocialização do condenado, quem, em sã consciência e no
seu perfeito juízo, pode acreditar que, em fugazes 08 (oito) meses, o vil e
ignóbil traficante (a) reconhecerá a natureza hedionda de sua conduta
pretérita, (b) dela se arrependerá e (c) reaprenderá os princípios e valores
da convivência solidária?
O objetivo acalentado in petto pelos "especialistas" - no papel de
"inocentes úteis" ou de assessores remunerados dos traficantes, não vem
ao caso - era o de quadrar o delito em exame à regra geral do art. 33, §
2º, "c", do Código Penal, de modo que aplicada pena igual ou inferior a
04 (quatro) pudesse ser cumprida, desde o início, no regime aberto.
Verificaram, contudo (afinal, não são eles "especialistas"),
existência de outro obstáculo legal, dificilmente transponível: acontece
que o tráfico ilícito de drogas é, por definição, exemplo de crime
organizado, porque envolve complexas e bem articuladas operações de
aquisição e transporte de matéria-prima (por vezes, constata-se a
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existência de campos de pouso clandestinos), instalação de armazéns e
laboratórios, montagem de redes de distribuição, estruturação de forças
de proteção, lavagem de receitas milionárias etc. E acontece que a pena
aplicável a crime organizado, seja qual for a sua quantidade, deve ser
cumprida inicialmente "em regime fechado" (Lei nº 9.034, de 03 de maio
de 1995, art. 1O).
Os "especialistas" contentaram-se, então, com os benefícios da
imposição de pena inferior ao limite mínimo e da progressividade. Mais
uma vitória do "lobby da insegurança", essa sórdida aliança entre o crime
organizado e o esnobismo acadêmico (que, anestesiado por sua
arrogância, não percebe que se expõe à suspeita de conluio com a
estrutura empresarial do tráfico de entorpecentes, cujas vendas
"movimentam anualmente a astronômica cifra de 150 bilhões de dólares
em todo o mundo", consoante informa a revista VEJA de 09/01/02,
acrescentando que, "no Brasil, as apreensões de cocaína feitas pela
polícia federal passaram de 983 quilos em 1989 para 8.600 quilos em
200 l ").
Mais uma derrota da Sociedade ordeira.

i
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V. TESTEMUNHO DO POLICIAL NO PROCESSO PENAL

Doutor Cláudio Luís Pavão - Juiz de Direito
Titular da Comarca de Mirante do
Paranapanema

Sumário: !.Introdução 2. A prova no processo penal 3. Meios de
prova 4. A prova testemunhal 5. Admissibilidade do testemunho de
policial 6. Conclusão.

1. Introdução
Embora há pouco mais de três anos na Magistratura, tem sido cada
vez mais freqüente, no julgamento das causas criminais, deparar-me com
a impugnação da fala da testemunha simplesmente porque ela é policial.
Argumentam os defensores que o policial tem interesse em incriminar o
acusado para coroar de êxito a ocorrência na qual desempenhou sua
função.
A despeito da usual combatividade demonstrada por esses
defensores, força é convir que tal argumentação não procede, conforme
se tentará demonstrar nas modestas linhas deste escrito.
Antes, porém, convém fazer uma breve incursão sobre a questão da
prova no Processo Penal, a fim de permitir ao paciencioso leitor uma
visão panorâmica sobre o terreno que se está a palmilhar.
2. A prova no processo penal
Para dirimir o conflito de interesses embutido no processo, o juiz
faz uma análise dos fatos (quaestio factí) e do direito (quaestio juris). A
primeira pressupõe atividade probatória, porquanto o juiz conhece o
direito, mas não conhece os fatos, sobretudo os da vida alheia.
Assim é que a prova visa, na dicção de Amaral Santos, a "incutir no
espírito do julgador a convicção da existência do fato perturbador do
direito a ser restaurado". 1 Sobre o objeto da prova, Florian escreve que
"es lo que hay que determinar en el proceso; es en otras palabras, aquello
ln Prova Jurídica no Cível e Comercial, vol. l, pág. 15
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sobre lo que e! juez debe adquirir e! conocimiento necesario para resolver
sobre la cuestión sometida a su examen" 2 •
No Processo Penal vigora o princípio da obrigatoriedade de defesa,
o que não significa obrigatoriedade de produzir provas. Prova - não custa
lembrar - diz com ônus, não com obrigação.
Sobre a distribuição do ônus da prova sintetiza Hélio Tornaghi que
"o sentido do art. 156 (do CPP) deve ser esse: ressai vadas as presunções
que invertem o ônus da prova, as alegações relativas ao fato constitutivo
da pretensão punitiva têm de ser provadas pelo acusador e as referentes a
fatos impeditivos ou extintivos devem ser provadas pelo réu" 3 . Ainda
sobre a distribuição do ônus da prova, Adalberto José Q. T. de Camargo
Aranha leciona que cada parte deve provar os fatos que alegar; à
acusação cabe provar os fatos constitutivos (materialidade do fato típico,
autoria e culpa stricto sensu), enquanto à defesa cabe provar os fatos
extintivos, impeditivos ou modificativos (inexistência de dolo, causas
extintivas da punibilidade, causas excludentes da antijuridicidade e
eventuais excluidoras da culpabilidade) 4 .

3. Meios de prova e sistemas de valoração
No Direito Processual Penal, ao contrário do Processual Civil,
inexistem limitações quanto aos meios de prova, exceto no que concerne
ao estado das pessoas (art. 155 do Código de Processo Penal). É
compreensível que assim seja, uma vez que o processo penal persegue a
verdade real e existe um interesse público na repressão ao crime. São
admitidos, portanto, todos os meios de prova: pericial, documental, oral,
etc.
Entretanto, restrição há para a chamada prova proibida, que pode
ser: ilícita (quando ofende norma de direito material, tendo sido obtida
com violação de uma lei, de um princípio de direito, da moral, ou dos
costumes) ou ilegítima (quando ofende norma de direito processual).
Nesse campo, grande importância tem a teoria do interesse
preponderante, pela qual, em certas ocasiões, direitos fundamentais como
os de liberdade, de proteção à vida, de segurança e outros não podem ser

ln Elementos de Derecho Procesal Penal, trad. Prieto Castro, pág. l 5
ln Instituições de Processo Penal, vol. 4, pág. 226
ln Da Prova no Processo Penal, Saraiva 5ª ed., pág. 15
36

Revista A FORÇA POLICIAL

São Paulo

nº 34

abr/mai/jun

2002

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. __ _ _ _ _ _..,,._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

. . . . . . . .p

restringidos por outros que estabelecem proteção à intimidade, à
correspondência, à comunicação telefônica, à imagem etc.; há de
prevalecer o interesse socialmente mais relevante.
Para valoração da prova existem basicamente três sistemas: 1) o
legal ou tarifado (em que o legislador aprioristicamente hierarquiza o
valor de cada meio de prova); li) o da livre ou íntima convicção (no qual
o juiz é totalmente livre e não precisa fundamentar sua decisão, como
ocorre no julgamento em plenário pelo Tribunal do Júri); III) o da
persuasão racional (em que o juiz também é livre para formar sua
convicção, desde que se atenha à prova dos autos e dê os motivos que o
levaram a decidir desta ou daquela forma).

4. A prova testemunhal
No campo penal, a prova testemunhal é mais comum e mais
controvertida, a ponto de receber o pejorativo epíteto de prostituta das
provas.
Curiosamente, a Bíblia, ao contrário do nosso sistema, não confere
valor ao depoimento de testemunha única 5 . Entre nós, a chamada voix
d'un não encontra limitação, quando, tal seja o seu mérito, puder bastar à
elucidação da verdade e à certeza moral do juiz6.
São características da prova testemunhal: a oralidade, a
objetividade (depõe sobre fatos percebidos pelos sentidos, sem emitir
opinião pessoal, salvo se inseparável da narrativa) e retrospectividade
(depõe sobre fatos pretéritos, sem fazer previsões sobre o futuro).
Em regra, toda pessoa capaz está apta para depor. Os mencionados
no art. 206 do CPP podem ser dispensados; a possibilidade de não depor
fica ao exclusivo arbítrio do depoente, a quem caberá dizer se deseja ser
ouvido. O art. 207 do CPP refere-se aos que estão proibidos de depor,
salvo se desobrigados pelo interessado.
Testemunha incapaz é a que por condição pessoal está impedida de
depor. Testemunha suspeita ou inidônea é a que por variados motivos
tem diminuída a credibilidade de seu depoimento, tal como o condenado
criminalmente, a meretriz, o vadio, o ébrio, o amigo íntimo, o inimigo
capital, o dependente econômico etc. À luz do CPP, as testemunhas
ln Números 35, 30; Deuteronômio 19, 15 Coríntios 15, 1
Conferir a Ex:posição de Motivos do CPP, item VII, em que o Ministro Francisco
Campos rejeita o velho brocado testis unus nullus
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podem ser contraditadas (art. 214), cabendo ao juiz indagar a causa,
tomar o depoimento e depois valorá-lo.
A testemunha tem quatro deveres: de comparecer, de identificar-se,
de depor e de dizer a verdade. Nas hipóteses do art. 208 do CPP não se
presta o compromisso de dizer a verdade.
Na valoração da prova testemunhal o juiz deve considerar a pessoa
do depoente (se é fidedigna, se foi firme, se tem antecedentes etc.) e o
conteúdo de sua fala (se é verossímil, se está em harmonia com outros
elementos, se é coerente etc.).

5. Admissibilidade do testemunho policia)
O policial não está impedido de depor, uma vez que não é nem
inidôneo nem suspeito (art. 214 do CPP). Basta que sua fala seja recebida
com reserva, sempre cotejada com outros elementos de prova.
A jurisprudência inclina-se a admitir o testemunho policial. Nesse
passo: Os testemunhos de policiais devem ser recebidos com a mesma
credibilidade que se reconhece em qualquer outro cidadão 7. E Também:
Inexiste impedimento para policial figurar como testemunha, pois,
depondo sob compromisso, suas informações devem ser cotejadas com
as demais provas, não sendo possível passar-se um atestado de
inidoneidade em relação a uma pessoa, somente pelo fato de ser ela um
agente de segurança, seja civil, seja militar (TACrimSP - Apelação Rei. Walter Swensson)8.
Em processo originário da Comarca de Mirante do Paranapanema,
o eminente Juiz Renato Nalini, hoje Presidente do Egrégio Tribunal de
Alçada Criminal de São Paulo, ponderou que "seria contra-senso
credenciar o Estado funcionários para atuar na prevenção e repressão
da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estadojuiz, procedem a relato de sua atuação de ofício 9 .
Alberto Silva Franco colaciona julgado do já mencionado Tribunal
de Alçada Criminal de São Paulo, da relatoria do eminente juiz Nogueira
Filho, segundo o qual "corno servidores públicos que são, os agentes
policiais têm, no exercício de suas funções, a presunção juris tantum, de
que agem escorreitarnente, não estando proibidos de depor sobre atos de

8

y

ln JUTACRIM 10/138
ln Revista de Jurisprudencia do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo 25/334
ln TACimSP, Apelação nº l.182.985-1, Voto 7742
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ofício de cuja fase policial tenham participado (RJD 6/65)" 10 . Também
traz julgado relatado pelo hoje Desembargador Gonzaga Francheschini,
que acoimou de preconceituosa "a alegação de que o depoimento de
Policiais é sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor,
o valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente desprezado,
máxime quando estas se harmonizam com os demais elementos colhidos
no processo e nada indique que tivessem a intenção de prejudicar
inocentes (RJD 18/80)" 11 •
Nos autos da Apelação Criminal n. 267.746-3, o Desembargador
Canguçu de Almeida fez anotar que "a lei não furta validade ao
testemunho dos agentes da segurança; tanto que não os dispensa do
compromisso de dizer apenas a verdade, nem os poupa dos
inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venham a sonegar a
realidade dos acontecimentos. Por isso, desde que não se vislumbrem
razões para que, mentirosamente, viessem incriminar inocentes, e uma
vez que até mesmo o que declarou o acusado rrestigia a narrativa dos
policiais, o que cumpre é aceitá-la, sem dúvida" 1 •
No mesmo sentido são os julgados encontrados na RT 730/569 e
714/349.
6. Conclusões
O policial não está impedido de depor. É ouvido invariavelmente
sob o compromisso de dizer a verdade, sujeitando-se assim às penas do
falso testemunho. Na maior parte das vezes, desconhece o réu, com quem
teve o primeiro contacto no atendimento da ocorrência, razão pela qual
não tem interesse de imotivadamente incriminá-lo. A eficácia de sua
atuação não é avaliada segundo tenham os envolvidos na ocorrência sido
condenados ou absolvidos.
À luz da legislação em vigor e da jurisprudência majoritária dos
tribunais paulistas, conclui-se que inexiste motivo para aprioristicamente
desprestigiar o testemunho do policial no processo penal.

10

11

12

ln CPP e sua Interpretação Jurisprudencial, Alberto Silva Franco e Rui Stoco
(Coordenadores), RT, pág. 1842
ln CPP e sua Interpretação Jurisprudencial, Alberto Silva Franco e Rui Stoco
(Coordenadores), RT, pág. 1833
ln JTJ-Lex 217/328
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Antes, a regra é de que a fala do policial, sobretudo o militar submetido à rígida hierarquia e para quem a honra ocupa lugar de
destaque no rol de valores a preservar -, merece crédito e, se harmônica
com o conjunto da prova, serve tranqüilamente para embasar a
condenação do acusado.
Nem poderia ser diferente, pois, a despeito da velada campanha
difamatória que se percebe nos meios de comunicação de massa, o
policial, na esmagadora maioria, mostra-se servidor aplicado, fiel
cumpridor de sua nobre função, que sacrifica a própria vida em favor do
cidadão e que comparece em juízo apenas para dar contas daquilo que,
pelos sentidos, logrou apreender no momento dos fatos apurados no
processo, contribuindo assim para a consecução da Justiça.

)
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VI. "VIOLÊNCIA:- CAUSAS, ESTÍMULOS, SOLUÇÕES"

N/LSON G!RALDI. Coronel da Reserva da
Polícia Militar do Estado de São Paulo.
Integrante do Corpo Docente do Centro de
Aperfeiçoamento e Estudos Superiores (CAES)
da PMESP. Especialista em Segurança
Pública, Violência, Ocorrências Policiais
Complexas, Seqüestros, Drogas, Tiro, Armas,
Munições, etc. Idealizador do "Método
Giraldi" de "Tiro Defensivo na Preservação
da Vida". Assessor de Tiro da PMESP.

SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Causas da Violência. 3. Solução para
acabar com as causas da violência. 4. Estímulos para a prática da
violência. 5. Impunidade; soluções. 6. Outros fatores que estimulam a
violência. 7. Conclusão. 8. Propostas. 9. Observação.
"A educação é a vacina contra a violência" (Giraldi)
"Não se pode exigir sem dar os meios" (Giraldi)

1.INTRODUÇÃO
A população do planeta Terra, no ano 1, quando Jesus nasceu, está
calculada em 300 milhões de pessoas. Para dobrar, e chegar aos 600
milhões, demorou 1.600 anos. Em 1.960 já era de 3 bilhões de pessoas;
para dobrar e chegar aos 6 bilhões demorou apenas 39 anos ( 1.999). O
planeta não tem condições de abrigar, satisfatoriamente, mais que I
bilhão de pessoas.
Em países pobres, como o Brasil, onde a mulher analfabeta tem em
média 7 filhos, e a "letrada" apenas 1,5 filhos, a população dobrou nos
últimos 30 anos.
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O Brasil tem em torno de 50 milhões de pessoas (quase 1/3 da
população) vivendo abaixo do nível de pobreza (menos de R$ 80,00 por
mês), entre os quais perto de 25 milhões de indigentes.
A gênese do Povo Brasileiro é única no mundo, possuindo
características não encontradas em nenhuma outra parte, influindo,
sobremaneira, no seu desenvolvimento educacional, social, cultural e
econômico.
Boa parte da população brasileira vive nos trópicos, em região de
clima quente. Nenhum país do mundo, localizado nessa região, não
importa quem o tenha colonizado, conseguiu evoluir para primeiro
mundo e provocar bem-estar à sua população. O calor, que provoca
lassidão, pode estar relacionado a esse fato.

2. CAUSAS DA VIOLÊNCIA
Conforme foi afirmado, o Brasil dobrou sua população nos últimos
30 anos; o Estado, a Sociedade e as Famílias não souberam dar educação
para boa parte dessa geração e hoje clamam por providências, jogando
toda a responsabilidade sobre a polícia, como se nada tivessem a ver com
tamanho descalabro. Como "a educação é a vacina contra a violência",
e ela não foi sabiamente ministrada (e ainda continua não o sendo), as
conseqüências não poderiam ser diferentes: "epidemia de violência". E,
com relação à polícia, é necessário frisar que "não se pode exigir sem
dar os meios", e ela não os tem da forma como necessita.
Cientificamente, está provado que nenhum adulto se torna
profissional da violência se não tiver sofrido ou presenciado violência
quando criança (em detrimento da educação), e isso ocorre, na maioria
das vezes, dentro dos próprios lares, provocada, quase sempre, pelos pais
ou parentes próximos; o restante, nas ruas e nas escolas. A violência
aparece mais entre os pobres porque são maioria absoluta, mas,
proporcionalmente, é maior na classe média.

3. SOLUÇÃO PARA ACABAR COM AS CAUSAS DA
VIOLÊNCIA
Educação! ("a educação é a vacina contra a violência").
Arregimentação, imediata, do Estado, Sociedade e Famílias para
educação geral, incluindo a dos pais e adultos, pois de nada adiantará
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educar só as crianças se elas continuarem sofrendo ou presenciando
violência dentro dos lares, nas ruas e nas escolas. Sem isso, as "fábricas
de agressores" continuarão funcionando a todo vapor "jogando, no
mercado", milhares de novos "agentes da violência" todos os meses. Está
comprovado que lares calmos, sem gritos, sem discussões, sem agressões
físicas ou morais, onde impere o amor, a tolerância e a compreensão, por
mais dificuldades que tenham e humildes que sejam, jamais se
transformarão em "fábricas de agressores".

4. ESTÍMULOS PARA A PRÁTICA DA VIOLÊNCIA
Mesmo que uma pessoa tenha sofrido ou presenciado violência
quando criança, em contrapartida à educação que deveria receber, para ela
se tomar um profissional da violência há necessidade de certos estímulos,
sem os quais isso não ocorrerá. Os principais são:
5. IMPUNIDADE
No Brasil, apenas 1% dos autores de homicídios, estupros, roubos,
cumpre pena (imaginem o que ocorre, então, com os crimes de menor
gravidade); os outros 99% continuam na criminalidade. Temos mais ou
menos a· mesma quantidade de criminosos dos Estados Unidos; lá 2,3
milhões estão encarcerados, aqui apenas 230 mil (só temos 140 mil vagas
carcerárias), uma boa parte em regime semi-aberto. "Manter os lobos
soltos é penalizar as ovelhas". Só a Polícia do Estado de São Paulo
prende, em flagrante, por ano, quase 90 mil criminosos; poucos
permanecem presos. Conclusão:- Nosso sistema criminal e prisional não
funcionam; o mais difícil é feito:- prisão do criminoso em flagrante; daí
para a frente está tudo emperrado, e ele volta para as suas atividades.
Teria o Estado interesse e condições de manter esses criminosos presos?
Um preso fica em torno de R$ 800,00 por mês; um menor da FEBEM em
R$ 1.500,00; um aluno da rede pública de primeiro grau em R$ 70,00. A
construção de uma cela em presídio de segurança máxima em R$
19.000,00, de segurança média em R$ 12.000,00; uma casa popular em
R$ 7 .000,00.
Solução:- O Estado tem que modernizar, urgentemente, o sistema
criminal e prisional. Se a falta de educação é a causa da violência, a
impunidade é seu maior incentivo.
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6. OUTROS FATORES QUE ESTIMULAM A VIOLÊNCIA
Além da Impunidade, outros fatores também estimulam a violência,
entre os quais se destacam:Incapacidade do Estado em recuperar seus presos.
Tráfico e uso de drogas (estão, na maioria das vezes, ligados à
violência).
Tráfico e excesso de armas de fogo junto à população (é necessário
maior rigor na Lei que trata das armas de fogo; quase 90% dos crimes são
praticados com elas).
Investimento insuficiente ou errado do Estado em Segurança Pública
(o Estado que não investe o suficiente em Segurança Pública é cúmplice da
violência).
Falta de integração das polícias para execução de serviços comuns
ou complementares (essa integração é impossível em serviços específicos).
Ausência da polícia no estudo e decisões sobre Segurança Pública.
Morosidade da Justiça no julgamento, aplicação imediata, rigorosa e
certa da pena.
Falta de especialistas no assessoramento de quem tem a
responsabilidade sobre Segurança Pública.
Desmoralização da polícia (provocada pelos seus próprios
responsáveis ou pela generalização de erros isolados).
Enfraquecimento ou cerceamento do trabalho da polícia.
Não reconhecimento ao bom trabalho da polícia ou dos seus
integrantes.
Corrupção policial (está presente em toda a Sociedade, também na
polícia; tem que ser combatida, com rigor).
Deficiências da polícia (por sua culpa ou culpa de seus responsáveis.
A proporção polícia/povo, por exemplo, recomendada pela ONU, para
sociedades normais, é de I policial, no policiamento efetivo, para cada 250
habitantes. Nova York, sempre citada como modelo e exemplo, tem 1/180.
Para o grau de violência da Grande São Paulo, seria necessário em torno
de 1/150; tem quase 1/1.000, e isso não é culpa sua. Nenhuma polícia do
Brasil tem sequer metade do efetivo necessário para o cumprimento de sua
missão específica.Com relação ao armamento, nenhuma o possui dentro de
suas necessidades. O revólver, por exemplo, é arma superada para polícias.
As armas necessárias para uma polícia fardada são: Pistola semiautomática .40 S&W (Glock modelo 22 para o serviço fardado e modelo
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27 para o serviço velado) como arma de porte; submetralhadora .40 S&W;
carabina semi-automática .40 S&W; espingarda "12" semi-automática;
fuzil especial moderno. Nenhuma polícia fardada brasileira as tem.).
Falta de pressão da Sociedade para que o Estado cumpra com suas
responsabilidades sobre Segurança Pública (pressão pacífica e inteligente.
Sem essa pressão o Estado considerará que tudo está bem).
Omissão da população no auxílio à polícia (é necessário incentivá-la,
através de campanhas sistemáticas).
Formação de quadrilhas (o homem só é uma coisa; em quadrilhas, é
outra. Quem atua em quadrilha tem que ter a pena agravada e não gozar de
nenhum benefício).
Desejos de Consumo (não se trata de comida, mas de supérfluos,
drogas, etc.).
Arrogância, prepotência, menosprezo por parte de quem tem o poder
e/ou o dinheiro sobre quem não o tem (aquele que tem o poder e/ou o
dinheiro, mas trata quem não os tem com dignidade, humildade, respeito e
educação, não despertará ira; será admirado e poderá até ser transformado
em líder).
Idade entre 14 e 20 anos (toda atenção aos jovens dessa faixa etária
ainda será pouco; é a idade do perigo).
Maioridade penal só acima dos 18 anos (precisa ser acima dos 16;
grande parte dos crimes são praticados por menores, a quase totalidade
pelos que estão na faixa dos 16 aos 18 anos).
Ociosidade ("ociosidade e . mente vazia são extraordinárias
ferramentas do Diabo").
Determinados dias, horários e locais também estimulam a violência
(o maior perigo está entre 18:00 h de sexta feira e 4:00 h do Domingo. Os
locais que estimulam a violência têm que ser regulamentados, vigiados e
até fechados dentro dos períodos mais graves).
Oportunidades para a violência (é a própria pessoa, pelo seu
descuido, estimulando a violência contra si).
Falta de religião (a prática de uma religião segura a violência que
pode estar latente dentro de uma pessoa).
Falta de perspectiva de vida (estímulo perigosíssimo para a prática da
violência. É tão grave que pode se voltar contra a própria pessoa, através
do suicídio).
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Desestruturação dos lares (as maiores vítimas são os filhos, cujos
traumas sofridos poderão desencadear uma série de estímulos à violência).
Falta de amor (quem não ama nem é amado é um ser que caminha
num mundo cinzento, triste, quase sem razão para existir. Amor é vida!).
Não estar de bem com a vida (quem não está de bem com a vida
poderá estar de mal com muitas outras coisas, e até partir para a violência).
Incapacidade dos pais, das escolas e outros segmentos da sociedade
em tratar do assunto (os pais tem que encontrar tempo para seus filhos;
conversar com seus filhos; brincar com seus filhos; sentir seu cheiro e
fazer com que eles sintam o seu; respeitar sua individualidade, deficiências
e falta de experiência; ser seu melhor amigo, exemplo e ídolo; orar com
seus filhos; amá-los com intensidade).
Etc.
Dezenas de milhões de brasileiros já tiveram (ou estão tendo) "à sua
disposição" um ou mais desses estímulos para a prática da violência; no
entanto, não o fizeram, única e exclusivamente porque não foram atingidos
pelas suas causas quando crianças (sofrido ou presenciado violência, em
detrimento da educação).

7. CONCLUSÃO
As soluções estão indicadas pelos próprios problemas; é necessário
revertê-los. Não podem ser setorizados; têm que ser gerais, visando
causas e estímulos. Não podem ser demagógicas, paliativas, superficiais
ou para determinados momentos; mas, sérias, profundas e constantes.
Não se estipula tempo; são eternas. Não se estipulam metas; são as
melhores possíveis. Não são responsabilidade de alguns, mas de todos.
Não podem ser discutidas com paixão, mas com a razão. Não podem ser
tratadas por leigos, mas por profissionais. "Não se pode exigir da polícia
sem lhe dar os meios" (entre outras coisas ela necessita de leis ágeis e
rigorosas que dêem sustentação ao seu trabalho; apoio; materiais e
tecnologia de ponta; efetivo suficiente; instrução à altura de suas
necessidades; vencimentos dignos). Não se estimulam policiais pagandolhes míseros salários e não reconhecendo o seu bom trabalho. Ao contrário
do que muitos afirmam, nossa polícia é competente; policiais de países de
primeiro mundo, que tomam contato com nossa realidade, principalmente
com a dos grandes centros, são unânimes em afirmar que não teriam
condições de trabalhar aqui.
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Se a violência atua contra a vida, e se a vida não tem preço e é o
maior bem das pessoas, o combate a ela acaba sendo o mais importante,
imprescindível e necessário dos combates; tem que ser vigoroso.
enérgico, uníssono.
É responsabilidade do Estado, da Sociedade e das Famílias, e não
só da Polícia como se tem exigido (embora lhe caiba parcela enorme de
responsabilidade; ela também é vítima da violência; perde, por ano,
quando em defesa da sociedade, mais homens e mulheres que nossas
Forças Armadas perderam durante toda a Segunda Guerra Mundial;
milhares de lares seus também estão de luto).

8. PROPOSTAS
Para auxiliar no combate à violência é necessário formar Grupos de
Trabalho, permanentes, em todos os níveis de governo (municipal, estadual e
federal) interligados e integrados por "notáveis" de todas as áreas necessárias
(incluindo policiais), com a coordenação geral do Secretário Nacional de
Segurança Pública, ou outra autoridade nomeada pelo Presidente da
República. Caberia a esses grupos o estudo e a apresentação de soluções, de
acordo com o seu nível de abrangência e competência. Ex.:- Modernização do
sistema criminal; responsabilidade do grupo federal. Campanhas para que a
população colabore com a polícia; responsabilidade do grupo estadual.
Fechamento de locais que estimulem a violência; responsabilidade do grupo
municipal. Educação, esporte, cultura, lazer, religião, orientação, assistências
gerais, etc., de todos.
Sem um ataque geral, violento e imediato às causas ("a educação é a
vacina contra a violência") e a todos os estímulos da violência, em breve a
situação que já se encontra insustentável, será um caos.

9. OBSERVAÇÃO
Este resumo foi extraído de extenso e profundo trabalho sobre
"Violência:- Causas, Estímulos, Soluções" desenvolvido pelo autor, com
base em quase 50 anos de experiência, pesquisa em nível mundial, e
atuação na área, com assessoramento de médicos, psicólogos, psiquiatras,
parapsicólogos, sociólogos, antropólogos, educadores, etc.
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Observação:- Parte desses cursos já foi traduzida para o inglês e
o espanhol.
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VII. BATALHÕES, GRUPAMENTOS E REGIMENTO DA
MILÍCIA PAULISTA
Waldyr Rodrigues de Moraes - Professor
Titular da Escola de Engenharia Mackenzie e
Engenheiro efetivo do Departamento de Águas
e Energia Elétrica

1. BATALHÕES PAULISTAS
Bosquejo Histórico

SUMÁRIO: 1. Batalhões de Choque. 2. Batalhão de Guarda. 3.
Batalhões Rodoviários. 4. Batalhões Ambientais. 5. Batalhões do
Interior. 6. Batalhões Metropolitanos. 7. Grupamentos. 8. Bibliografia.

Na Milícia Paulista somente em 1892 apareceu a "figura"
denominada Batalhão. Os cinco primeiros Batalhões surgiram pela
transformações dos cinco Corpos Militares de Polícia em cinco Batalhões
de Infantaria. E o Corpo de Cavalaria criado em 1892 é hoje o Regimento
de Polícia Montada.De 1892 até 1924 foram criados o 2º Regimento de
Cavalaria, o 5º, 6º e o 7º Batalhões de Infantaria. Sete anos depois, em
1931, foram criados os 8º e 9º Batalhões de Infantaria, alterado para 3º e
4º Batalhões de Caçadores Paulista. Os nove batalhões receberam a
denominação de Batalhões de Caçadores Paulistas. Em 1932 foi
desativado o 9º Batalhão de Caçadores Paulista, antigo 4º Batalhão de
Infantaria. Em 1936 foi criado o Batalhão de Guardas. Entre 1937 e 1956
foram criados o 1º e 2º Batalhões de Policiais e o 1º de Caçadores. Em
1960 os Batalhões de Caçadores e Policiais receberam a denominação de
Batalhões Policiais, numerados do 1º ao 16º.
Entre 1960 e 1969 foram criados o 17º, o 18º e o 19º Batalhão
Policial.
Com a fusão da Força Pública com a Guarda Civil foram criados os
Batalhões Policiais de números 20 a 39 Em 1971, esses Batalhões foram
denominados de Batalhões de Polícia Militar. Em 1975, com o
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reagrupamento dos efetivos da Força Pública e da Guarda Civil, foram
transformados em 19 Batalhões de Polícia Militar Metropolitano, 19
Batalhões de Polícia Militar do Interior, um Batalhão de Polícia
Rodoviária, um Batalhão de Polícia Florestal, um Batalhão de
Policiamento Feminino, um Batalhão de Polícia de Guarda, três
Batalhões de Polícia de Choque, um Regimento de Polícia Montada, três
Batalhões de Polícia de Trânsito e onze Grupamentos de Bombeiros.
Atualmente os Batalhões Paulistas são: 33 Batalhões de Polícia
Militar Metropolitanos, 46 Batalhões de Polícia Militar do Interior, três
Batalhões de Polícia Rodoviária, quatro Batalhões de Polícia Ambiental,
um Batalhão de Polícia de Guarda, três Batalhões de Polícia de Choque,
um Grupamento de Radiopatrulhamento Aéreo, dezoito Grupamentos de
Bombeiros, e um Regimento de Polícia Montada. A seguir uma súmula
de cada batalhão ou grupamento e do regimento.

2. BATALHÕES DE CHOQUE
1º. BPChq "Tobias de Aguiar" - Primeiro comandante: Coronel
Manoel José Branco.
O 1º. Batalhão de Polícia de Choque "Tobias de Aguiar" nasceu
junto com a Polícia Militar, em 15 de dezembro de 1831. A História do
1º. Batalhão confunde-se com a da própria corporação. Foi a primeira
unidade de Infantaria da Polícia Militar com o nome de Companhia de
Infantaria da Guarda Municipal Permanente e depois 1ª. Companhia do
Corpo Municipal Permanente (1844) e em 1868 a 1ª. Companhia do
Corpo Policial Permanente. Essa companhia, em 1º. de dezembro de
1891, foi o "casco" do 1º. Corpo Militar de Polícia, que teve como
primeiro comandante o Coronel Manoel José Branco.
O batalhão participou das seguintes operações de guerra: Paraná
(1894), Canudos (1897), Rio de Janeiro (1904), estado de São Paulo
(191 O, 1922, 1924, 1930 e 1932), Mato Grosso (1918), Goiás ( 1926), e
Rio Grande do Sul (1925). Em 1970 atuou no Vale do Ribeira contra
grupos guerrilheiros.
A primeira companhia de choque policial foi criada em 1944 na
Polícia Especial. Com a extinção da Polícia Especial, o acervo de choque
passou ao então Batalhão Policial. Em 14 de junho de 1960, a
Companhia de Policiamento Auxiliar foi transferida do 11 º. Batalhão
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Policial para o 1º. Batalhão Policial, onde em 1966 const1tum a 5ª
Companhia (Choque). Em 15 de outubro de 1970 foram criadas as
Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, "ROTA", e, em 15 de dezembro do
mesmo ano, foram instaladas a 2ª. e 3ª. Companhias de Choque.
Em 1970 o efetivo do Batalhão era de 633 homens, distribuídos por
uma Companhia de Comando e Serviços e três Companhias de Choque.
Em 15 de dezembro de 1975 foi transformado no 1º Batalhão de Polícia
de Choque "Tobias de Aguiar".
2º. BPChq - Primeiro comandante: Tenente-Coronel Walter
Cavalcante de Barros.
O 2º. Batalhão de Polícia de Choque tem origem na Divisão de
Reserva da Guarda Civil criada em 7 de maio de 1934, nos termos do
Boletim Geral da Guarda Civil nº 35, sendo o seu primeiro comandante o
Inspetor Pedro Kaufmann. Sua finalidade era atender serviços
extraordinários, tendo em vista que o grosso do efetivo da Guarda Civil
estava empenhado no policiamento, como consta do boletim supracitado,
em suas folhas 15/7, a saber: "Considerando que o serviço de
policiamento da capital do Estado exige freqüentes intervenções de
guardas que não estejam empregados no policiamento normal";
considerando que as divisões da Guarda Civil existentes na organização
atual, relacionam-se aos delegados especializados e de circunscrição;
considerando que a Divisão Administrativa tem todo o seu pessoal
absorvido nas guarnições, patrulhas e outras escoltas; considerando que a
Chefatura de Polícia tem necessidade de homens à sua ordem direta. É
criada a Divisão de Reserva, para correr aos serviços extraordinários, e
que atenderá exclusivamente às ordens da Chefatura de Polícia, por
intermédio da direção da Guarda Civil. Com efetivo de 98 homens,
posteriormente a Divisão de Reserva passou a ser denominada Divisão de
Policiamento Especializado (Portaria 1048/1968, da Guarda Civil).
Em 1944, a Divisão de Reserva cedeu 79 homens para compor o
Pelotão de Polícia Militar da 1ª. Divisão Expedicionária Brasileira, que
participou da Campanha da Itália. Inicialmente foram comandados pelo
1ºTenente do Exército José Sabino Maciel Ribeiro.
A Divisão de Reserva da Guarda Civil foi incluída na Polícia
Militar como o 29º. Batalhão Policial, mantendo as mesmas atribuições
dessa Divisão. Em 1º de março de 1971 foi transformado no 29º.
Batalhão de Polícia Militar, que em 1975 foi denominado 2º. Batalhão de
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Polícia de Choque. Foi organizado em 1975 com um efetivo de 578
homens, distribuídos por uma Companhia de Comando e Serviços e três
Companhias Operacionais, com atribuições de agir em ações de controle
de distúrbios civis e contra-guerrilha urbana; supletivamente é
empregado em ações de policiamento preventivo. Entre 1973 e 1975
recebeu o nome de Batalhão de Operações Especiais.
O primeiro comandante do 2º. Batalhão de Choque foi o Major
Hermógenes Gonçalves Batista(interino).
O 2º. Batalhão de Choque foi a unidade pioneira a incluir na polícia
de choque uma oficial feminina, no caso a 2º. Tenente Cláudia Virgília
Raposo de Faria. Em 1988, o 1º Tenente Eduardo Agostinho de Arruda
Augusto colocou no topo do Pico da Neblina, o ponto mais alto do
Brasil, os estandartes do 2º BPCHq e do 7º BPMM.
3º. BPCHq - Primeiro comandante: Major Othon Fernandes de
Oliveira e Silva.
O 3º. Batalhão de Polícia de Choque tem origem na Companhia de
Policiamento Auxiliar, que fazia parte do Batalhão Policial em 1948. A
Delegacia Policial Militar - DPM foi criada em 16 de agosto de 1950
pelo Boletim Geral da Força Pública nº. 182. O primeiro comandante do
3º. Batalhão de Polícia de Choque foi o Capitão Altino Magno
Fernandes.
Em 1952, o Canil, criado em 1950, foi incluído na Delegacia de
Polícia Militar.
Em 1954, a DPM recebeu o nome de Companhia Policial Aero
Transportado ao incluir um efetivo de pára-quedistas, voltando ao nome
de DPM em 1957.
Em 1963, a Delegacia foi transformada em Departamento de
Polícia Militar. Seis anos mais tarde, esse Departamento esteve,
inicialmente, subordinado ao 1º. Batalhão Policial, e, posteriormente, ao
Quartel-General. Em 1º de agosto de 1970 foi transformado em 3ª.
Companhia Independente
Em 1970, foram absorvidos pela 3ª Companhia o Pelotão de
Recuperação da Força Pública e o Serviço de Informações da Guarda
Civil e, em 13 de março, foi criado o Pelotão de Operações Especiais, na
3ª. Companhia. Em lº. de março de 1971, essa Companhia deu origem ao
35º. Batalhão de Polícia Militar (DPM).
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Em 1971, o 35º. Batalhão tinha três companhias: a lª Companhia
destinando-se ao patrulhamento disciplinar e policiamento especial; a 2ª
Companhia, ao Serviço Reservado; e a 3ª Companhia, ao Canil. Em
1975, o 35º BPM foi transformado no 3º Batalhão de Polícia de Choque.
Em 1994, o 3º Batalhão tinha uma Companhia de Comando e Serviços,
duas Companhias de Polícia de Choque, uma Companhia de Operações
Especiais, um Grupo de Ações Táticas Especiais.
RPMONT "9 de Julho" - Primeiro comandante: Tenente-Coronel
Joaquim Inácio Batista Cardoso.
O Regimento de Polícia Montada "9 de Julho" teve origem na
Seção Policial de Cavalaria, anexa à Guarda Urbana criada em 28 de
janeiro de 1891 pelo decreto do Governo provisório número 127. Em 4
de novembro de 1891, pela lei 17 foi transformada em Companhia de
Cavalaria da Força Militar de Polícia, e em 21 de setembro do ano
seguinte foi organizado o Corpo de Cavalaria da Força Policial. A
primeira unidade de Cavalaria da Polícia Militar foi a Seção de Cavalaria
da Guarda Municipal Permanente, criada em 15 de dezembro de 1831.
Esta Seção evoluiu até Companhia, sendo extinta e recriada diversas
vezes até 1884. Em 1924 o Regimento foi designado 1º. Regimento de
Cavalaria e, em 1931, voltou a ser o Regimento de Cavalaria.
GRPAé "João Negrão" - Primeiro comandante: Tenente-Coronel
Ubirajara Guimarães.
Em 15 de agosto de 1984, a Polícia Militar colocou no ar as
aeronaves da Milícia, criando o Grupamento de Radiopatrulha-Aérea,
que atua ativamente no policiamento e nas buscas e salvamento. O
Grupamento de Radiopatrulha-Aérea foi constituído com um
comandante, um subcomandante, uma seção de vôo, uma seção
operacional, uma seção de suprimento e manutenção de material
operacional, uma seção de apoio administrativo, uma seção de fundos e
uma seção de intendência.
Oficiais comandantes de Aeronaves (Helicópteros): TenenteCoronel Ubirajara Guimarães, Major Gerson Vitória, Capitães Sérgio
Luchesi, Márcio Antonio Visconti, Waldir dos Santos, Irineu Motta Filho
e Otacílio Soares de Lima. Pessoal de manutenção: Subtenente Florêncio
Carlos Rangel e Sargento Ulisses Barbosa Schonevald. Pessoal de
salvamento: 1º. Sargento Joseval Gomes de Oliveira, Cabo Edvaldo
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Rogério, soldados Messias Adolpho Muller e Pedro Assumpção.
Observador Aéreo: Sargento Oswaldo Gerino Pereira Neves.
Em 1992 o Grupamento operava com onze aeronaves sendo sete
helicópteros (tipo "Esquilo") e dois aviões (um "Seneca" e outro
"Bonanza") e tinha um efetivo de 98 homens. Em 1997, o efetivo do
Grupo era de 33 pilotos e I 04 praças especializadas.

3. BATALHÃO DE GUARDA
I º. BPGd - Primeiro comandante: Tenente-Coronel Cicero Solano
Pereira.
O atual 1º. Batalhão de Polícia de Guarda tem origem no 15º.
Batalhão Policial da Força Pública, criado em 19 de outubro de 1962, e
organizado em 4 de janeiro de 1963, pelo Decreto 41273, com três
Companhias Operacionais e uma de Comando e Serviço. Em 15 de
dezembro de 1975, a 13, 43, 6ª (parte) Companhias do 15º Batalhão
Policial e a 1ª Companhia do 14º Batalhão Policial formaram o 15º
Batalhão de Polícia Militar, hoje o I º Batalhão de Polícia de Guarda.
Compete a este batalhão o policiamento externo dos presídios e
estabelecimentos penais na Capital do Estado. Em 1975, a 23, 3ª e S3
Companhias do Batalhão, que estavam destacadas, foram absorvidas
pelos batalhões das suas áreas de atuação. As Companhias restantes
formaram a 13, 2ª e 3ª companhias do Batalhão que conta ainda com a
Companhia de Comando e Serviço.
Em 1989, a 1ª. Companhia atendia os serviços da Casa de
Detenção; a 23, da Penitenciária do Estado; e a 33, o Centro de
Observações Criminológicas.

4. BATALHÕES RODOVIÁRIOS
I º BPRv - Primeiro comandante: Tenente-Coronel Raul Lanzelloti.
Em 2 de abril de 1928, a Guarda Civil criou a Divisão de
Policiamento Rodoviário. Essa Divisão policiava todas as estradas do
Estado, troncos e ramais. Em I O de janeiro de 1948, pelo Decreto nº
17.868, o Governo do Estado criou a Polícia Rodoviária distinta da
Guarda Civil.
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Essa nova Polícia foi organizada com 60 homens e comandada pelo
lº Tenente José Pina de Figueiredo. Metade do efetivo era composto por
60 elementos da Força Pública e a outra metade por civis.
A Polícia Rodoviária passou a ser o Corpo de Policiamento
Rodoviário e com esse nome foi incorporada à Força Pública em 1962.
Em 24 de março de 1971, este Corpo foi transformado no 39º
Batalhão Policial Militar Rodoviário e instalado em 9 de abril de 1971;
este Batalhão tinha quatro companhias instaladas: em Cubatão (1ª),
Campinas (2ª), Itapetininga (3ª) e Dersa (4ª).
Em 4 de dezembro de 1973 recebeu o nome de Batalhão de Polícia
Rodoviária e, em 15 de dezembro de 1975, o de 1º. Batalhão de Polícia
Militar Rodoviária. O 1º. Batalhão, com sede em São Bernardo do
Campo, tinha jurisdição sobre as regiões do Vale do Ribeira, do Litoral,
do Vale do Paraíba e Metropolitana de São Paulo. Em 1989 o 1º.
Batalhão tinha cinco companhias, instaladas pela ordem em: São
Bernardo do Campo, Praia Grande, Taubaté, Jundiaí e Cotia.
2º BPR v - Primeiro comandante: Major Francisco San toro.
Em 23 de janeiro de 1979, foi criado o 2º Batalhão de Polícia
Rodoviária. O 2º Batalhão, com sede em Bauru, tinha jurisdição sobre as
regiões de Sorocaba, Bauru, Marília e Presidente Prudente. Em 1989, o
2º Batalhão tinha seis Companhias, pela ordem, instaladas em: Bauru,
Itapetininga, Assis, Tatuí, Presidente Prudente e Araçatuba.
3º BPRv - Primeiro comandante: Tenente-Coronel Clovis Carvalho
Azevedo.
O 3º. Batalhão de Polícia Rodoviária, criado em 23 de janeiro de
1979, foi instalado em Rio Claro, e tinha jurisdição sobre as regiões de
Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Araçatuba. Em 1989
o 3º. Batalhão tinha quatro companhias, pela ordem, instaladas em:
Campinas, Araraquara, São José do Rio Preto e Ribeirão Preto.

5. BATALHÕES AMBIENTAIS
1º BPAmb. - Primeiro comandante: Tenente-Coronel Antonio Paes
de Barros Neto.
A Polícia Florestal do Estado de São Paulo foi organizada em 28 de
julho de 1948 e instalada em 13 de maio de 1949 como Companhia de
Policiamento Florestal do Estado, pelo 1º Tenente Odilon Spindola Neto.
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Tinha um efetivo inicial de 28 homens e foi transformada em 11 de
novembro de 1956 no Corpo de Policiamento Florestal A competência da
Polícia Florestal inclui a fiscalização da área florestal e impedir a caça e
a pesca predatórias.
O Corpo Florestal foi organizado com oficiais e praças da Força
Pública. Sua organização era a seguinte: comandante, subcomandante,
instrutor, chefes de destacamentos e praças. Os primeiros destacamentos
regionais foram: Presidente Venceslau, Piedade, Pariquera-Açu, Bananal,
São José dos Campos e Mogi das Cruzes (Bacia do ltatinga).
Em 1963 o Corpo tinha três Companhias sediadas em : Presidente
Venceslau(!ª), Horto Florestal na Capital (2ª) e Araraquara (3ª).
Em 1963, a 13, 2ª e 3ª Companhias (Decreto Lei 41292/62) estavam
sediadas em Presidente Prudente, Mogi das Cruzes e Piedade,
respectivamente. Posteriormente a 3ª Companhia foi transferida para
Sorocaba, e a 2ª Companhia para Taubaté. Em 7 de março de 1967 foram
instaladas a 4ª e 5ª Companhias, respectivamente, em São Paulo e Rio
Claro; esta última, posteriormente, foi transferida para Ribeirão Preto.
Em 5 de abril de 1971 passou a ter cinco companhias; estas Companhias
estavam instaladas em Presidente Venceslau (lª), Taubaté (2ª), Sorocaba
(3ª), São Paulo (4ª) e Ribeirão Preto (5ª). Em 9 de fevereiro de 1971
recebeu o nome de Corpo de Policiamento de Recursos Naturais. Em 5
de abril do mesmo ano passou a denominar-se 38º Batalhão de Polícia
Militar - Corpo de Policiamento de Recursos Naturais. Em 14 de junho
de 1974 recebeu o nome de Batalhão de Polícia Florestal e, em 24 de
maio de 1975, teve seu nome mudado para Batalhão de Polícia Florestal
e de Mananciais, com sede em S. Paulo.
Em 1976, a 13, 23, 3ª, 4ª e S3 Companhias desse Batalhão foram
instaladas em S. Paulo, Taubaté, Sorocaba, Santos e Campinas.
Em 21 de junho de 1977 passou à denominação de 1º. Batalhão de
Polícia Florestal e de Mananciais e em 9 de novembro de 2001 recebeu o
nome de 1º Batalhão de Polícia Ambiental. O !º. Batalhão, em 1989,
atuava nas regiões Metropolitana de São Paulo, de Campinas e Sorocaba
e tinha cinco companhias, pela ordem, instaladas em: São Paulo,
Taubaté, Sorocaba, Campinas e Araras
Comandaram, como primeiro comandante do Corpo de
Policiamento Florestal, 38º Batalhão de Polícia Militar, do Batalhão de
Policiamento Florestal e do Batalhão de Polícia Florestal e de
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Mananciais, respectivamente, o Capitão Theodoro Salgado, o TenenteCoronel Leonidas Tavares, o Coronel Edgard Lara e o Tenente-Coronel
José Ivo Nogueira.
2º BPAmb - Primeiro comandante: Major Bertolino Cardoso Lopes.
Por desdobramento do 1º Batalhão, foi formado o 2º. Batalhão de
Polícia Florestal e de Mananciais, com sede em Birigüi, criado em 30 de
setembro de 1976. O 2º Batalhão, em 1989, atuava nas regiões de
Presidente Prudente, Marília e Bauru, e tinha quatro companhias, pela
ordem, instaladas em: Birigui, Bauru, Presidente Prudente e Marília.
3º Bpamb - Primeiro comandante: Tenente-Coronel Osmar Paulo
Sabitu.
Em 14 de setembro de I 987, foi criado o 3º Batalhão de Polícia
Ambiental, com sede em Santos. O 3º. Batalhão, em 1989, atuava nas
regiões do Litoral, Vale do Ribeira e Vale do Paraíba; e tinha três
companhias, instaladas, pela ordem, em: Santos, Registro e
Caraguatatuba.
4º BPAmb - Primeiro comandante: Tenente-Coronel José Wilson
Macota.
Em 18 de maio de 1989, o 4º. Batalhão de Polícia Florestal e de
Mananciais, hoje 4º Batalhão de Polícia Ambiental, com sede em S. José
do Rio Preto, atuava nas regiões de Araçatuba, São José do Rio Preto e
Ribeirão Preto. As suas quatro companhias, pela ordem, estavam
instaladas em São José do Rio Preto, Fernandópolis e Ribeirão Preto.
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6. BATALHÕES DO INTERIOR
1º. BPMI - Primeiro comandante: Major Lincoln Porfírio da Silva.
O lº. Batalhão de Polícia Militar do Interior tem como origem
remota o Contingente de Policiamento de Estradas de Ferro criado em 29
de dezembro de 1964 (efetivo: 60 homens) e transformado em
Grupamento de Policiamento de Estradas de Ferro (Efetivo: mais de 300
homens) em 28 de agosto de 1968. Em Iº de março de 1971 o
Grupamento Ferroviário formou o 27º. Batalhão de Polícia Militar. Em
19 de outubro de 1973, o 27º Batalhão foi transformado em Batalhão de
área para atuar na área da 2a. Companhia do 5º BPMI e transferido para
a cidade de São José dos Campos (Boletim Geral 197 de 1973), onde foi
instalado em 4 de janeiro de 1974. A 1ª Companhia foi instalada na sede
do Batalhão, a 2ª Companhia em Campos do Jordão e a 3ª em Jacareí.
Em 1975 o Batalhão recebeu o nome atual. Em 1986 as companhias
estavam sediadas em São José dos Campos ( 1ª e 2ª Companhia) e Jacareí
(3ª Cia) A antiga 2ª Companhia foi incluída no 5º BPMI e a 3ª
Companhia no 41 º BPMI. Em 1989 foi criada a 3ª. Companhia e as três
companhias operacionais ficaram sediadas em São José dos Campos.
2º. BPMI - Primeiro comandante: Tenente-Coronel José Leite
Barbosa.
O 2º. Batalhão de Polícia Militar do Interior tem como origem à 2ª
Companhia do 4º. Batalhão de Caçadores, instalada em Araçatuba em
1958, sob o comando do Capitão Maurício de Macedo Cardoso. Em 27
de maio de 1966, a 2ª Companhia do 4º Batalhão foi substituída pela 3ª
Companhia Independente, sob o comando do Capitão Jair Foresti. A 3ª
Companhia Independente tinha um efetivo de 447 homens, sendo 4
oficiais, um subtenente e 13 sargentos.
Em 27 de junho de 1970, a 3ª Companhia foi incorporada no 1º.
Grupamento de Policiamento Independente, transferido de São Paulo
para Araçatuba, tendo como comandante o Capitão Ubirajara Pisani. A 3ª
Companhia, como 1ª. Foi instalada em Araçatuba, e a outra em
Andradi na. Em 1°. De março de 1971, o Grupamento recebeu o nome de
36º. Batalhão de Polícia Militar, suas Companhias estavam instaladas em
Araçatuba (1 ª.) e Andradina (2ª). Em 15 de dezembro de 1975, o 36º
Batalhão foi designado 2º. Batalhão de Polícia Militar do Interior, sob o
comando do Tenente-Coronel Sergio Fernando Ostini.
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Comando e Serviço e a 1ª. Companhia), Andradina (2ª. Cia.), Penápolis
(3ª. Cia) e Ilha Solteira (4ª. Cia.) Atuando em 37 municípios, o batalhão
em 1980 tinha o seguinte efetivo: 18 oficiais e 541 praças. Em 1979, a 1ª.
Companhia estava em Araçatuba, a 2ª em Penápolis e a 3ª em General
Salgado. Em 1989 estavam instaladas a 4ª e S3 Companhias em Birigui e
Guararapes, respectivamente.
3º BPMI - Primeiro comandante: Tenente-Coronel João Ferreira
Leal.
O 3º Batalhão de Polícia Militar do Interior foi criado em 26 de
junho de 1931 com o nome de 8º. Batalhão de Infantaria. Em seguida
passou a ser denominado 3º Batalhão de Caçadores Paulista (Boletim
Geral 213, de 11 de setembro de 1931 ). Foi instalado em São Paulo e
participou da Revolução de 32. Em 17 de outubro de 1932 foi instalado
na cidade de Ribeirão Preto. A 13, 23, 3ª e 4ª. Companhias e a CMP
estavam instaladas, respectivamente, em Orlândia, Bebedouro, Batatais,
Casa Branca e Ribeirão Preto. Em 15 de julho de 1944, o 3º Batalhão de
Caçadores foi transferido para Batatais e mais tarde, em 2 de novembro
de 1947, o Batalhão foi transferido para Ribeirão Preto. Em 23 de abril
de 1955, o Batalhão ocupou o novo Quartel.
Em 1960 recebeu o nome de 3º Batalhão Policial, e suas
Companhias estavam instaladas em Ribeirão Preto (iª e 3ª) e Casa
Branca (2ª); em 1966 foi instalada a 4ª Companhia na cidade de Franca.
Em 1970, incorporou a Divisão de Policiamento de Ribeirão Preto da
Guarda Civil; e a 1ª, 2ª, e 3ª Companhias estavam instaladas, as duas
primeiras em Ribeirão Preto, e a última em Franca. Em 15 de dezembro
de 1975 recebeu o nome de 3º Batalhão de Polícia Militar do Interior,
com sede em Ribeirão Preto. A 2ª Companhia do 13º Batalhão Policial
foi incluída no 8º Batalhão. A 13, 2ª 33, 4ª, e S3 Companhias foram
instaladas em Ribeirão Preto, Sertãozinho, Batatais, São Simão e
Ribeirão Preto.
A 5ª Companhia de Ribeirão Preto recebeu o nome de 2ª
Companhia; a 2ª Companhia de Sertãozinho passou a ser a 6ª
Companhia; e foi instalada em Jaboticabal a 5ª Companhia. A
Companhia de Franca e, posteriormente, a de Batatais foram incluídas no
15º Batalhão de Polícia Militar do Interior. Em 1989, foi criada e
instalada em Altinópolis a 3ª Companhia, que em 19 de janeiro de 1998
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foi transferida para o 15º Batalhão de Polícia Militar do Interior onde
recebeu o nome de 5ª Companhia. A 5ª Companhia de Jaboticabal foi
transferida para o 13º Batalhão de Polícia Militar do Interior, onde
recebeu o nome de 5ª Companhia. Foram criadas duas Companhias
novas em Ribeirão Preto, a 3ª e a 5ª.
4º BPMI - Primeiro comandante: Tenente-Coronel Elisário de Faria
Paiva.
Em 1931 foi criado o 9º Batalhão de Infantaria, com sede em S.
Paulo. Em 26 de agosto de 193 l, o 4º Batalhão de Infantaria, de Bauru, e
o 9º Batalhão de Infantaria, de S. Paulo, passaram, respectivamente, a
serem denominados 9º e 4º Batalhão de Caçadores Paulista. Como 4º
Batalhão,
em
1932
part1c1pou
ativamente
da
Revolução
Constitucionalista. Finda a Revolução de 32 foi recolhido a São Paulo.
Em 19 de outubro de 1932, o 4º Batalhão de Caçadores Paulista foi
transferido para Bauru. Em 1933 foi denominado 4º. Batalhão de
Infantaria, e em 1937 foi transformado no 4º. Batalhão de Ca1;adores.
A atuação do 4º. Batalhão abrange as áreas das ferrovias
Sorocabana, Noroeste do Brasil e Paulista. Em 1937 foi construído pelo
Serviço de Engenharia o atual quartel, sendo que o estande de tiro foi
executado em 1959.
Em 1967 as Companhias do 4º Batalhão estavam sediadas em: a 1ª
em Jaú, a 2ª em Bauru e a 3ª em Lins.
Em 197 4 foi reconstruído o estande de tiro Tenente-Coronel
Benedito Antunes Chaves.
O efetivo de 1096 homens foi mantido de 1957 até junho de 1960;
de junho de 1960 até 1966, o efetivo foi de 1069. De 1966 até 1970 o
efetivo foi reduzido para 697 homens.
Em 28 de setembro de 1962, foi conferida ao 4º. Batalhão de
Polícia a medalha MMDC, pela participação ativa do Batalhão na
Revolução de 1932, conforme consta no decreto 40087, de 4 de maio de
1962. Em 9 de Julho de 1962, recebeu a medalha da Constituição,
outorgada pela Assembléia Legislativa Estadual. Em 1º. de agosto de
1965 o Pavilhão Nacional do 4º. Batalhão foi agraciado com a medalha
MMDC.
Em 1971 passou ao nome de 4º. Batalhão de Polícia Militar. De
1970 até 1975 o efetivo variou de 1109 homens a 996 homens. Em 15 de
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dezembro de 1975 o efetivo foi fixado em 813 homens. Em 1975 passou
a ser designado como 4º. Batalhão de Polícia Militar do Interior.
O 4º Batalhão tem seis companhias, e seus homens atuam em 43
destacamentos. O seu efetivo em 1993 era de 27 oficiais, 102 subtenentes
e sargentos e 1129 cabos e soldados. Em 1960 foi transformado no 4 º.
Batalhão Policial, e em 1970 no 4º. Batalhão Policial Militar. Em 1960,
as Companhias do 4 º. Batalhão estava localizadas em Bauru ( 1ª e 3ª),
Marília (2ª.) e Jaú (4ª.); em 1966 a 1ª. Companhia foi localizada em Jaú e
as 2ª e 3ª Companhias em Bauru; em 1967 a 3ª. Companhia foi localizada
em Lins; e em 1970, a lª e 2ª Companhias estavam instaladas em Bauru,
a 33, em J aú e a 4ª. em Ourinhos. Em 1971 recebeu o nome de 4 º
Batalhão de Polícia Militar. Em 1973 a 4ª Companhia de Ourinhos foi
cedida ao 37º Batalhão e deste recebeu a 4ª Companhia de Lins.
Em 15 de dezembro de 1975 foi transformado no 4º. Batalhão de
Polícia Militar do Interior, com sede em Bauru e com um efetivo de 813
homens.
Em 1979, a 13, 23, e 4ª Companhias estavam em Bauru e a 3ª em
Pirajuí. Em Pirajuí estava instalada a 1ª. Companhia de Polícia de
Guarda. A 13, 2ª, 3ª e 4ª. Companhias, em 1980, estavam instaladas em
Bauru, Lençóis Paulista, Lins e Jaú. Em 1989, a 13, 23, 33, 4ª e 5ª
Companhias estavam instaladas em Bauru, Pirajuí, Lins, Bauru e Lençóis
Paulista, respectivamente.
5º BPMI "General Júlio Marcondes Salgado" - Primeiro
comandante: Tenente-Coronel Arthur da Graça Martins.
O 5° Batalhão de Polícia Militar do Interior foi criado em 17 de
dezembro de 1912 com o nome de 5º Batalhão de Infantaria.
Foi.Instalado em 17 de fevereiro de 1913. Sua primeira sede era em São
Paulo no Quartel do Vergueiro. A primeira companhia foi criada com o
Batalhão. As 2ª, 3ª e 4ª Companhias foram criadas em 1913, a primeira
em 1º. de julho e as duas últimas em 4 de setembro.
Os primeiros comandantes da 1ª, 23, 3ª e 4ª Companhias foram,
respectivamente, o Capitão Emílio Meissner, Tenente Barnabé Vieira,
Tenente Sinfronio de Alcântara e Silva e Tenente Messias José de Farias.
Em 1931 o Batalhão recebeu o nome de 5º Batalhão de Caçadores
Paulista. Participou ativamente da Revolução de 32. Em 11 de outubro de
1932 teve a sua sede localizada em Taubaté. As companhias foram
sediadas em Taubaté (CMP), Cruzeiro (lª), Guaratinguetá (2ª), São José
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dos Campos (3ª) e Mogi das Cruzes (4ª). Em 1933 a Iª e 3" Companhias
foram recolhidas para Taubaté.
Em 5 de janeiro de 1934, o 5º. Batalhão de Infantaria passou a ter
três companhias de fuzileiros e uma de metralhadoras. A 2ª Companhia
foi transformada na Companhia de Metralhadora, e a 4ª Companhia
passou a ser a 2ª Companhia de Fuzileiros. Em 31 de janeiro de 1934, a
Companhia de Metralhadoras foi recolhida à sede do Batalhão. Em 23 de
janeiro de 1942, a Companhia de Metralhadoras reduziu-se a um Pelotão
de Metralhadoras.
O 5º Batalhão foi transferido para o novo quartel em 18 de julho de
1949, no Bairro da Independência, oficialmente inaugurado em 25 de
março de 1950. Em 1960 recebeu o nome de 5º Batalhão Policial, e suas
Companhias estavam sediadas em Guaratinguetá ( 1ª), São José dos
Campos (2ª), Cruzeiro (3ª) e Taubaté (4ª). Em 1970 (com três
companhias operacionais), o de 5º Batalhão Policial Militar; em 1971, o
de 5º Batalhão de Polícia Militar e, finalmente, em 1975, outro nome, 5º
Batalhão de Polícia Militar do Interior. A 2ª. Companhia do 15º.
Batalhão de Polícia Militar foi incluída no 5º Batalhão. Em 11970 as 13, 2ª
e 3ª Companhias estavam sediadas em Taubaté, São José dos Campos e
Guaratinguetá. Em 1973 o Batalhão só contava com duas companhias
operacionais, ambas com sede em Taubaté. Em 1975, as companhias
foram instaladas em Taubaté (] ª), Guaratinguetá (2ª), Lorena (3ª) e
Taubaté (Cia. Gd). Hoje o 5º Batalhão de Polícia Militar do Interior tem
o nome de Batalhão "General Júlio Marcondes Salgado". A 2ª e a 3ª
Companhias foram incluídas no 23º Batalhão de Polícia Militar do
Interior, que recebeu a 3ª. Companhia do I º Batalhão de Polícia Militar
do Interior. Em 1979, a Iª e a 4ª Companhia (ex-Companhia de Guardas)
estavam em Taubaté, a 2ª Companhia em Pindamonhangaba, e a 3ª
Companhia em Campos do Jordão. Em 1989, a 4ª e 5ª Companhias foram
sediadas em Taubaté, e a 6ª Companhia (Cia.Gd.) estava em Tremembé.
6º BPMI "Tenente-Coronel Pedro Arbues" - Primeiro comandante:
Tenente-Coronel José Pedro de Oliveira.
O 6º Batalhão de Polícia Militar do Interior teve sua origem na
Companhia de Guarda Cívica da Capital, criada em 29 de dezembro de
1896. Em 1898, a Companhia foi transformada em Corpo da Guarda
Cívica, incorporado à Força Policial em 29 de dezembro de 1901. Em
1912 foi transformado no 1º Corpo de Guarda Cívica e em 31 de
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dezembro de 1924 passou a ser o 6º Batalhão de Infantaria, com um
efetivo de 1 105 homens. Policiava as regiões Centro, Liberdade,
Cambuci e Consolação Rel.1925 do Cel Pedro Dias de Campos). Durante
a revolta de 1924 foi tropa legalista comandada pelo Coronel Alexandre
Gama. Em 2 de outubro de 1930 o 6º. Batalhão com três companhias de
fuzileiros e uma de metralhadoras pesadas foi deslocado para Campinas
sob o comando do Major Álvaro Martins em ope~ções de guerra. O
batalhão tinha um efetivo de 358 praças e 16 oficiais. No dia 1O do
mesmo mês ocupou a cidade mineira de Ouro Fino. O restante do
Batalhão seguiu para ltapetininga, lgarapava e Apiaí. No dia 15 de julho
de 1924 o Tenente-Coronel Juvenal de Campos Castro seguia para Itararé
com 11 oficiais e 495 praças. Participou da revolução de 1932.
Em 1932 as Companhias estavam instaladas em Santo Amaro ( 1ª),
Santos (2ª e CMP), São Bernardo do Campo (3ª) e Sorocaba (4ª).
Em 1960 o Batalhão recebeu o nome de 6º. Batalhão Policial, suas
Companhias estavam localizadas em Santos (1ª e 3ª), Litoral Sul (2ª e 4ª),
e em 1964, a 5" Companhia foi instalada em Cubatão; em 1966, a 2ª
Companhia foi sediada em Santos, e a 4ª em São Vicente. Em 1970 a 1ª,
2ª e 3ª Companhias estavam instaladas em Santos, a 4ª em São Vicente, a
5ª em Cubatão, e a 6ª em São Sebastião. Em 1º de março de 1971 recebeu
o nome de 6º Batalhão de Polícia Militar (as cinco companhias
operacionais atuavam em Santos). Em 1973, o Batalhão tinha quatro
companhias operacionais instaladas em Santos. Em 1975 foi
transformado no 6º Batalhão de Polícia Militar do Interior "TenenteCoronel Pedro Arbues". As !ª, 2ª e parte daJª Companhia do extinto 32º
Batalhão foram incluídas no 6º Batalhão.
Foi criado em São Paulo e atualmente tem sua sede em Santos. A 1ª
2ª e 3ª Companhias estavam sediadas em Santos, a 4ª em São Vicente, a
5ª em Cubatão e a 6ª e no Guarujá. A 4ª Companhia foi incluída no 39º
BPMI, e a S3 e 6ª no 21º BPMI.
Em 1989, as quatro companhias do batalhão estavam sediadas em
Santos.
7° BPMI "Coronel Pedro Dias de Campos" - Primeiro comandante:
Tenente-Coronel Antonio de Carvalho Sobrinho.
O 7° Batalhão de Polícia Militar do Interior teve a sua origem no
desdobramento do Corpo de Guarda Cívica em 6 de janeiro de 1913,
formando o 2º Corpo de Guarda Cívica. Em 31 de dezembro de 1924
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recebeu o nome de 7º Batalhão de Infantaria e, em 193 1 o de 7º.
Batalhão de Caçadores Paulista. Em 1932 estava sediado em
Itapetininga, e suas Companhias estavam em Botucatu (!ª), Santa Cruz
do Rio Pardo (2ª), Faxina (3ª), Presidente Prudente (4ª) e Itapetininga
(CMP). Em Sorocaba estava sediada a 4ª Cia do 6º BCP. Em 1960 foi
denominado 7º Batalhão Policial. e suas Companhias estavam sediadas
em Sorocaba (I ª e 5"), Itapetininga (2ª), Assis (3ª) e Botucatu (4ª); em
1966, a 4ª Companhia foi sediada em Sorocaba, e a 3ª em São Roque.
Em 1970, a 1ª e 2ª Companhias estavam instaladas em Sorocaba, a 3ª em
ltapetininga e a 4ª em Itapeva. Em 1975 foram incluídas no 7º Batalhão a
6ª Companhia Independente de Polícia Militar e a 5ª Companhia do 15º
Batalhão de Polícia Militar. Em 1975 foi transformado no 7º Batalhão de
Polícia Militar do Interior, com sede em Sorocaba. As companhias
estavam instaladas em Sorocaba ( 1ª), São Roque (2ª), Itapetininga (3ª) e
Itapeva (4ª). Depois da criação do 22º BPMI, a 3ª Companhia do 7º foi
instalada em Itu e a 4ª em Sorocaba. A 5ª Companhia, que estava em
Votorantim, foi incluída no 40º BPMI.
As três companhias do 7º Batalhão, em 1989, estavam sediadas em
Sorocaba. Em 20 de julho de 2000 é criada a Companhia de Trânsito
(Boi. Geral 139/2000).
Atualmente o Batalhão tem a denominação de Batalhão Coronel
Pedro Dias de Campos.
8º BPMI - Primeiro comandante: Tenente Coronel Ayres de
Campos Castro.
O 8º Batalhão de Polícia Militar do Interior tem origem na 3ª
Companhia de Infantaria do Corpo Policial Permanente criada em 1O de
abril de 1870. Em 1891 formou o 3º Corpo Militar de Polícia.
Em 1896 foi absorvido pela Guarda Cívica do Interior, que foi em
1898 transformada no Corpo Policial do Interior. Em 28 de junho de
190 l, com a extinção do Corpo Policial do Interior, foram recriados o 3°
e 4º Batalhões de Infantaria da Força Policial. O 3º BI foi instalado em 8
de agosto de 1901. Em 1924 participou do combates nos bairros
paulistanos do Cambuci, Vila Mariana e lpiranga. Em 5 de outubro de
1920, o Batalhão foi mobilizado e recebeu o nome de 3º Batalhão de
Guerra, com duas companhias de infantaria e duas seções de
metralhadoras pesadas. Foi desmobilizado em fins de outubro do mesmo
ano.
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Em 11 de setembro de 1931, Boletim Geral 213, o 3º Batalhão de
Infantaria foi transformado no 8º. Batalhão de Caçadores Paulista, a
seguir 8º Batalhão de Infantaria ( 1933), depois 8º Batalhão de Caçadores
(1937).
Como 3º Batalhão, foi instalado em São Paulo e transferido para
Itapetininga em 1927, e para Campinas desde 1932. As Companhias
estavam em Campinas (CMP), Bragança (1 ª), Amparo (2ª), Piracicaba
(3ª) e Araras (4ª) De l l de julho a 3 de outubro de 1932 participou da
revolução constitucionalista, atuando na região de Itararé, sob o comando
do Tenente-Coronel Pedro de Morais Pinto.
Em 1960 foi transformado no 8º Batalhão Policial e, em 1971, 8º
Batalhão de Polícia Militar. Em 1960 as Companhias do Batalhão
estavam localizadas em Campinas ( 1ª e 3ª) e Piracicaba (2ª); em 1966 foi
instalada a 4ª Companhia em Rio Claro; e, em 1967 a 5" Companhia foi
instalada em Jundiaí. Em 1970 a 1ª, 23, 33, 4ª e 5ª Companhias estavam
localizadas em, respectivamente, Campinas, Piracicaba, Casa Branca e
Jundiaí. Em 1973 o Batalhão tinha cinco companhias operacionais, três
em Campinas, uma em Casa Branca e outra em Jundiaí.
Em 15 de dezembro de 1975 recebeu o nome de 8º Batalhão de
Polícia Militar do Interior. Foram incluídas no 8º Batalhão a 4ª e 5ª
Companhias Independentes de Polícia Militar. Em 1975 as quatro
Companhias do Batalhão estavam sediadas em Campinas.
Em 1986, o Batalhão tinha 8 companhias sediadas em Campinas.
Em 1989, o 8º Batalhão tinha quatro Companhias. A 1ª atuava na
área do 1º DP de Campinas. As áreas do 2º, 5º e 1Oº DP de Campinas
eram policiadas pela 2ª Companhia. A 3ª atuava nas áreas do 6º e 11º DP
de Campinas. A 4ª Companhia atuava na área do 9º DP de Campinas e na
cidade de Indaiatuba. Recebe a 2ª Companhia do 26º BPMI, que recebeu
o nome de 6ª Companhia (Boletim Geral de 7 de julho de 2000).
9º. BPMI - Primeiro comandante: Tenente-Coronel João Batista de
Campos Li ma.
O 9º. Batalhão de Polícia Militar do Interior teve sua origem na I3
Companhia do 4º Batalhão de Caçadores, instalada em Marília, em 13 de
julho de 1958, sob o comando do Capitão Domício Silveira. Em 7 de
maio de 1965, a 1ª Companhia foi transformada na 4ª Companhia
Independente, sob o comando do Capitão Irahy Vieira Catalano. Em 23
de dezembro de 1966, a 4ª Companhia Independente foi transformada no
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----····2º Grupamento de Policiamento Independente, sob o comando do Major
Rodolfo Castein Castilho. O Grupamento foi instalado em 5 de maio de
1967 com duas companhias, uma em Marília e outra em Adamantina. Em
1O de agosto de 1970 foi incluída no Grupamento a Subdivisão de
Policiamento da Guarda Civil de Marília. A 1ª e 2ª Companhias estavam,
em 1970, instaladas em Marília e Tupã. Em 1970, o 2º Grupamento
recebeu a 3ª companhia de Lins do 4º Batalhão, e a 3ª Companhia de
Assis do 18º Batalhão, e cedeu para este último a 2ª Companhia de
Adamantina do Grupamento. Em 7 de julho de 1970, o Grupamento foi
transformado no 37º Batalhão Policial, e em 2 de abri I de 1971 recebeu o
nome de 37º Batalhão de Polícia Militar; suas companhias estavam
instaladas em Marília (1 ª), Tupã (2ª), Assis (3ª) e Lins (4ª). Em 1973 foi
instalada a 4ª Companhia em Ourinhos oriunda do 4º BatalMío de Bauru,
e a 4ª Companhia de Lins foi transferida para o 4º Batalhão. Em 15 de
dezembro de 1975 o 37º. Batalhão passou para 9º. Batalhão de Polícia
Militar do Interior. A 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Companhias estavam instaladas em
Marília, Tupã, Assis e Ourinhos. A 3ª Companhia foi incluída no 32º
BPMI e a 4ª no 31º BPMI. Em 1989, a lª e 3ª Companhias estavam
instaladas em Marília, a 2ª em Tupã e a 4ª em Garça.
l Oº. BPMI - Primeiro comandante: Tenente-Coronel Oswaldo
Rodrigues Pinto.
A 3ª. Companhia do 8ª BPM de Piracicaba foi transformada em 4ª
Companhia Independente de Polícia Militar em 19 de outubro de 1973. O
1Oº Batalhão foi criado em 15 de dezembro de 1975 e instalado em 16 de
janeiro de 1976, tendo como "casco" a Companhia de Piracicaba. As
companhias foram instaladas em Piracicaba ( 1ª), Limeira (2ª) e Rio Claro
(3ª). Em 1989, a 2ª Companhia foi incluída no 36º BPMI, e a 3ª
Companhia no 37º BPMI. A 2ª Companhia do 10º BPMI foi criada e
instalada em Piracicaba.
11 º BPMI - Primeiro comandante: Tenente-Coronel Jair de Oliveira
Moura Moraes.
O 11 º Batalhão de Polícia Militar do Interior tem suas origens na 5ª.
Companhia Independente (criada em 23 de novembro de 1965) de
Bragança Paulista e na 5ª Companhia do 8º Batalhão Policial Militar de
Jundiaí. Essas Companhias formaram a 2ª em Bragança Paulista, e 1ª
Companhias, em Jundiaí, do novo batalhão, e foi criada a 3ª Companhia
em Itatiba. O Batalhão foi instalado no dia 16 de janeiro de 1976 com um
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efetivo de 428 homens. Em 1986, a 2ª Cia foi incluída no 34 º BPMI, e a
3ª foi transformada na 2ª Cia do 11 º BPMI. Em 1989 a 1ª e 2ª
Companhias foram instaladas em Jundiaí e Itatiba, e foi criada a 3ª
Companhia em Várzea Paulista.
12º BPMI - Primeiro comandante: Major Luiz Gonzaga de Barros.
O 12º Batalhão de Polícia Militar do Interior teve origem na 4ª
Companhia de Fuzileiros Incorporada do 7°. Batalhão de Caçadores,
sediada em Botucatu, sendo o seu primeiro comandante o Capitão Júlio
César Verlangerie. Esta Companhia foi instalada em 27 de setembro de
1957. Em 25 de abril de 1968 a 4ª. Companhia foi transformada na 6ª.
Companhia Independente, sob o comando do Capitão João Batista de
Campos Lima. Em 15 de dezembro de 1975 a 6ª. Companhia foi
transformada no 12º. Batalhão de Polícia Militar do Interior,.
As Companhias foram instaladas em Botucatu (1ª.), Tatuí (2ª.),
Avaré (3ª.) e São Manoel (4ª em 1986 estava em Botucatu). Em Avaré
estava, também, uma Companhia de Polícia de Guardas, que foi
absorvida pela 3ª Companhia. A 2ª Companhia foi instalada em Piraju
(1989).
13º BPMI - Primeiro comandante: Major Milton Ciriáco de
Carvalho.
O 13º Batalhão de Polícia Militar do Interior tem origem na 3ª Cia
do 4º Batalhão de Caçadores, instalado em Araraquara em 1932 (Em
1947 a 4ª Cia estava sediada em Araraquara).
Em 18 de março de 1950 foi criada a 4ª. Companhia Independente
de Araraquara, instalada em 31 de julho do mesmo ano, sob o comando
do Capitão Antonio Augusto de Souza Filho.
Em 17 de julho de 1958, as 2ª (S. J. do Rio Preto). e 4ª.(Araraquara)
Companhias Independentes deram origem ao l º. Batalhão de Caçadores.
A 1ª. Companhia (antiga 4ª. Companhia Independente) estava sediada em
Araraquara, e a 2ª. Companhia (antiga 2ª. Companhia Independente)
ficou sediada em São José do Rio Preto. Em 15 de junho de 1960 a 2ª.
Companhia do 13º. Batalhão foi transformado na 2ª. Companhia
Independente, mantendo a sua sede em São José do Rio Preto.
Em 1960 o Batalhão recebeu o nome de 13º. Batalhão Policial e em
7 de julho de 1970 o nome de 13º. Batalhão Policial Militar. As 1ª. e 2ª.
Companhias estavam instaladas em Araraquara, a 3ª. em Barretos e a 4ª.
em São Carlos.
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Posteriormente, o 13º. Batalhão de Polícia Militar, em 15 de
dezembro de 1975, recebeu o nome de 13º. Batalhão de Polícia Militar
do Interior, com sede em Araraquara. A 3ª. Companhia foi transferida
para o 3º. Batalhão de Polícia Militar do Interior.
As Companhias foram instaladas em Araraquara (lª.), Itápolis (2ª.),
Bebedouro (3ª.), São Carlos (4a,) e Araraquara (Cia.Gd).A 3ª.
Companhia foi incluída no 33º. BPMI e a 4ª. Companhia no 38º. BPMI.
A 2ª. Companhia foi transferida para Taquaritinga e a 3". Companhia
para Matão.
Em 1989 as três primeiras Companhias do Batalhão foram sediada
em Araraquara, mantendo a 4ª. Companhia em Matão. Em l 998 recebe a
5ª Companhia do 3º BPMI com 5ª Companhia.
14º. BPMI "Capitão Alberto Mendes Junior" - Primeiro
comandante: Major Francisco Expedito de Oliveira e Silva.
O 14º. Batalhão de Polícia Militar do Interior tem sua origem em 30
de novembro de 1966 com a criação da 7ª. Companhia Independente,
sendo instalada em 26 de fevereiro de 1970, sob o comando do Capitão
Waldyr Augusto. Em 1970, de 22 de janeiro até 20 de maio, participou
da operação antiguerrilha no Vale do Ribeira. Em 1970 recebeu o nome
de 7a. Companhia Independente de Polícia Militar. Durante a operação
antiguerilha "Registro" foi morto o lº. Tenente Alberto Mendes Junior e
feridos um sargento, 5 praças da 7a. Companhia e 10 praças do lº.
Batalhão Policial.
Em 15 de dezembro de 1975 o 14º. Batalhão foi organizado com
base na 7a. Companhia e com parte do efetivo do 32º. Batalhão
(Companhia de Comando e Serviço e parte da 3ª. Companhia), que fora
extinto, e instalado em 15 de janeiro de 1976. As companhias, em 1980,
estavam instaladas em Registro e Jacupiranga. Em 1989 a 3ª. Companhia
estava instalada em Iguape.
15º. BPMI "Coronel Antonio Batista da Luz" - Primeiro
comandante: Tenente-Coronel Alcibíades Sebastião Motta.
A 3". Companhia do 3º. Batalhão e a 2ª. do 13º. Batalhão são as
origens do 15º. Batalhão. O 15º. Batalhão de Polícia Militar do Interior
foi criado em 15 de dezembro de 1975 e instalado na cidade de Franca
em 19 de janeiro de 1976. As 1ª. 2ª. e 3ª. Companhias do 15º. Batalhão
estão sediadas em Franca, Ituverava e Barretos. A 3ª. Companhia de
Barretos foi incluída no 33º. Batalhão de Polícia Militar do Interior. A Y
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Companhia recebeu o nome de 3ª. Companhia; e foram criadas as 2ª. e
4ª. Companhias.
Em 1989 as 1ª. 2ª. 3ª. e 4ª. Companhias estavam instaladas em
Franca, Batatais, Ituverava e Orlândia. Em 1998 recebe a 3ª Companhia
do 3º BPMI como a sa Companhia.
Atualmente o Batalhão tem a denominação de Batalhão Coronel
Antonio Batista da Luz.
16º. BPMI - Primeiro comandante: Tenente-Coronel Enemêncio
Borges
O 16º. Batalhão de Polícia Militar do Interior tem origem no
Destacamento Policial de Fernandópolis da 2ª. Companhia Independente
sediada em São Paulo. Em 19 de dezembro de 1947 a 2ª. Companhia
Independente foi transferida para São José do Rio Preto. Em 1958 a 2ª.
Companhia passou a fazer parte do 1º. Batalhão de Caçadores, com sede
em Araraquara. Uma nova 2ª. Companhia Independente instalada em São
José do Rio Preto, em 25 de setembro de 1964 foi transformada no 17°.
Batalhão Policial O Destacamento de Fernandópolis passou a ser a 3ª.
Companhia do 17°. Batalhão Policial e em 26 de outubro de 1970 passou
a ser a 6ª. Companhia do mesmo batalhão. Em 15 de dezembro de 1975 a
3ª. e a 6ª. Companhias do 1º. Batalhão foram incluídas no 16º. Batalhão
de Polícia Militar do Interior como a lª. Companhia. A 2ª. Companhia
foi instalada em Jales e a 3ª. Companhia em Votuporanga. O primeiro
comandante do Batalhão foi o Major Enetêncio Borges. Em 20 de janeiro
de 1976 foi instalado o Batalhão, com quatro Companhias, uma de
Comando e Serviço e três operacionais. Em 1989 estavam instaladas as
4ª. e sa. Companhias em Santa Fé do Sul e Nhandeara.
17°. BPMI - Primeiro comandante: Tenente-Coronel Jayme dos
Santos
O 17º. Batalhão de Polícia Militar do Interior teve origem na 2ª.
Companhia Independente instalada em 19 de dezembro de 1947 em São
José do Rio Preto, sendo o seu primeiro comandante o Capitão José
Simão da Silva Moraes. Essa Companhia foi criada em 31 de agosto de
1944 instalada inicialmente em São Paulo, Em 1958 essa Companhia foi
incorporada ao 1º. Batalhão de Caçadores como 2ª. Companhia. Em
1960, 15 de junho, a 2ª. Companhia do 13º. Batalhão Policial foi
transformada na 2ª. Companhia Independente.
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Em 25 de setembro de 1964 a 2ª. Companhia foi transformada no
17º. Batalhão Policial. Em 1966 as Companhias do Batalhão estavam
localizadas em Votuporanga (1 ª.), São José do Rio Preto (2ª.) e
Fernandópolis (3ª.) e em 1968 a 4ª. Companhia estava em Votuporanga e
a !ª. em São José do Rio Preto. Em 1970 as 1ª. 2ª. 3ª. 4ª. S3. e 6ª.
Companhias estavam instaladas, respectivamente, em São José do Rio
Preto (1 ª. e 2ª.), Votuporanga, Catanduva, Monte Aprazível e Jales. Em
1º. de março de 1971 recebeu o nome de 17º. Batalhão de Polícia Militar
e em 15 de dezembro de 1975 passou a ter o nome de 17º. Bàtalhão de
Polícia Militar do Interior. As companhias foram instaladas em São José
do Rio Preto (] ª.), José Bonifácio (2ª.), Monte Aprazível (3,a.), Olímpia
(4ª.) e Catanduva (5ª.). Em 1979, a 1ª. e a 2ª. Companhias estavam em
São José do Rio Preto, a 3ª. Companhia em Monte Aprazível e a 4ª.
Companhia em José Bonifácio.
Em 1989 o 17º. Batalhão tinha seis companhias, quatro em São
José do Rio Preto, uma em Mirassol (5ª. Cia.) e outra em José Bonifácio
(6ª. Cia.).
18º. BPMI - Primeiro comandante: Tenente Coronel Vicente de
Falco.
O 18º. Batalhão de Polícia Militar do Interior tem origem na 3ª.
Companhia Independente da Força Pública, instalada em Sorocaba em 31
de agosto de 1944. Primeiro comandante da Companhia foi o Capitão
Pantaleão de Lima. Em 19 de dezembro de 1947 a Companhia foi
instalada em Presidente Prudente. Posteriormente a 3ª. Companhia foi
transformada no 18º. Batalhão Policial, mudando em 1º. de março de
1971 para 18º. Batalhão de Polícia Militar. Em 1970 as!ª. 2ª. 3ª. e 4ª.
Companhias estavam instaladas, as duas primeiras em Presidente
Prudente, e as duas últimas em Presidente Venceslau e Adamantina, em
1966 a 33, Companhia estava sediada em Assis e a 4ª. não estava
instaladas. Em 1971 recebeu o nome de 18º. Batalhão de Polícia Militar
e sua companhias estavam instaladas em Presidente Prudente (1 ª. e 2ª.),
Presidente Venceslau (3ª.) e Adamantina (4ª.). Em 20 de janeiro de 1973
foi inaugurado o novo quartel do batalhão.
Em 15 de dezembro de 1975 o 18º. Batalhão recebeu o nome de
18º. Batalhão de Polícia Militar do Interior. A 3ª. Companhia do 15º.
Batalhão de Polícia Militar foi incluída no 18º. Batalhão. As Companhias
estavam instaladas em Presidente Prudente (]ª.), Martinópolis (2ª.),
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Presidente Epitácio (3ª.), Dracena (4ª.), Adamantina (S3.) e Presidente
Venceslau (Cia. Gd). As 4ª. e S3. Companhias foram incluídas no 25º.
BPMI e a 4ª. Companhia foi instalada em Pirapozinho.
Em 1989 a 4ª. Companhia foi constituída com a Companhia de
Guardas de Presidente Venceslau e instaladas as S3. e 6ª. Companhias em
Pirapozinho e Montalvão.
Com a criação do 42º. Batalhão foram transferidos para esse
Batalhão as 3ª. e 4ª. Companhias. As S3. e 6ª. Companhias do 18º.
Batalhão passaram a ser as 3ª. e 4ª. Companhias.
19º. BPMI - Primeiro comandante: Tenente-Coronel José Luiz
Camargo Moreira.
O 19º. Batalhão de Polícia Militar do Interior foi criado em 15 de
dezembro de 1975 e instalado em Americana (antiga 3ª. Cia. do 8º.
Batalhão) com três companhias operacionais. Em 1980 as companhias
estavam sediadas em Americana(]ª. Cia,), Amparo (2ª. Cia.) e a última
em Casa Branca (3ª. Cia.). Posteriormente, a 2ª. Companhia foi incluída
no 34º. BPMI e a 3ª. Companhia no 24º. BPMI. A nova 2ª. Companhia
do 19º. BPMI foi instalada em Sumaré.
Em 1989, as 1ª. 2ª. e 3ª. Companhias do Batalhão estavam
instaladas em Americana, Santa Bárbara e Mogi-Guaçu, respectivamente.
A companhia de Sumaré (2ª. Cia). foi transferida para o 26º. BPMI onde
formou a 4ª. Companhia.
20º. BPMI "Cel Edgard Pereira Armond" - Primeiro comandante:
Major José Lopes de Aquino.
O 20º. Batalhão de Polícia Militar do Interior, com sede em São
Sebastião, teve origem na transformação da 3ª. Companhia do 320.
Batalhão Polícia Militar na 3a Companhia Independente criada em 7 de
julho de 1970. Em 1O de janeiro de 1974 passa a comandar a Companhia
o Capitão José Lopes de Aquino.
Em 1º. de fevereiro de 1974, o Comandante e oficiais da 3ª.
Companhia Independente de Itapecerica da Serra foram transferidos para
São Sebastião. O efetivo da 3ª. Companhia Independente ficou
constituído pelos elementos da 3ª Companhia do 320 BPM e dos oficiais
oriundos da antiga 3a Companhia Independente. Em 15 de dezembro de
1975 a unidade de São Sebastião passou a ter o nome de Companhia
Independente de Polícia Militar (Decreto 7289)
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Em 23 de janeiro de 1979 a Companhia Independente foi
transformada no 20º. Batalhão de Polícia Militar do Interior. Inicialmente
a Unidade estava aquartelada à rua Duque de Caxias, 179, depois, foi
transferida para a rua Nossa Senhora da Paz, 157, sendo finalmente, em
1o. de julho de 1981 passou a ocupar o prédio da antiga da Câmara e
Cadeia Pública, na praça Brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar, 1. Em 27
de dezembro de 1985 o 20º. Batalhão foi transferido da CPA/1.6 para o
CPA/1.1 (decreto 24572). A 1ª. Companhia foi instalada em São
Sebastião e a 2ª. Companhia em Caraguatatuba. Em 23 de agosto de 1989
o Batalhão instalou a 3ª. Companhia em Ubatuba (área total de
policiamento: 2.004 km2).
Hoje o Batalhão tem o nome de Batalhão "Coronel Edgard Pereira
Armond", conforme decreto 37549, de 29 de setembro de 1993.
21 º. BPMI - Primeiro comandante: Tenente-Coronel Geraldo
Aparecido Corrêa.
O 21 º. Batalhão de Polícia Militar do Interior tem origem na S3.
Companhia do 6º. Batalhão Policial destacada para Cubatão.
Posteriormente, essa companhia (como 2ª. Cia.) ficou subordinada ao
32º. Batalhão Policial Militar e com a extinção desse batalhão voltou a
pertencer ao 6º. Batalhão de Polícia Militar do Interior. Em 19 de outubro
de 1973 a 1ª Cia. do 32º BPM foi transferida para o Guarujá. Em 20 de
março de 1979 foi instalado o 21 º. Batalhão de Polícia Militar do
Interior, com sede em Cubatão, posteriormente, transferido para o
Guarujá, onde estava instalada a 6ª. Companhia do 6º. BPMI. A 1ª.
Companhia estava instalada em Cubatão, a 2ª. no Guaruj:á e a 3ª. em
Vicente de Carvalho. Em 1989, as 1ª. 2ª. 3ª. e 4ª. Companhias estavam
instaladas no Guarujá, Vicente de Carvalho, Bertioga e Cubatão.
22º. BPMI - Primeiro comandante: Tenente-Coronel Martinho de
Moraes Filho.
O 22º. Batalhão de Polícia Militar do Interior teve como origem a
3ª. Companhia do 7º. Batalhão Policial. De 1927 a 1930 Itapetininga foi
sede do 3º. Batalhão de Infantaria, hoje, o 8º. Batalhão de Polícia Militar
do Interior instalado em Campinas. Em 1932 estava sediada em
ltapetininga a Cia. de Metralhadoras Pesadas do 7o. BCP. Em 22 de
março de 1979 foi instalado o 22º. Batalhão de Polícia Militar do
Interior. Em 1980, as 1ª. 2ª. e 3ª. Companhias estavam sediadas em
ltapetininga, Capão Bonito e Itapeva. As 1ª. e 2ª. Companhias foram
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instaladas junto com o Batalhão. A 4ª. Companhia do 7º. Batalhão foi
transformada na 3ª. Companhia do 22º. Batalhão. Os primeiros efetivos
das 1ª ., 2ª ., 3ª. Companhias e Companhia de Comando e Serviços foram,
respectivamente, de 96, 60, 94 e 47 policiais.
A 2ª. Companhia do 12º. Batalhão foi incluída no 22º. Batalhão
como 4ª. Companhia e instalada em Tatuí ( 1989).
23º. BPMI - Primeiro comandante: Tenente-Coronel João Carlos de
Menezes.
O 23º. Batalhão de Polícia Militar do Interior foi instalado em 5 de
março de 1979 na cidade de Cruzeiro. Posteriormente foi transferido para
Lorena. A lª. Companhia está em Lorena e a 2ª. Companhia em
Guaratinguetá. Em 1989 foram instaladas a 3ª. Companhia (Aparecida) e
a 4ª. Companhia (Cruzeiro).
24º. BPMI - Primeiro comandante: Tenente-Coronel Anivaldo de
Campos.
O 24º. Batalhão de Polícia Militar do Interior tem origem na 2ª.
Companhia do 3º. Batalhão de Caçadores instalada em Casa Branca, com
110 homens, sob o comando do Capitão José Victor Seleghin, em 25 de
janeiro de 1958. Em 1970 a 2ª. Companhia do 3º. Batalhão Policial,
antigo 3º. Batalhão de Caçadores foi transformada na 4ª. Companhia do
8º. Batalhão Policial Militar. Em 15 de janeiro de 1976 a 4ª. Companhia
do 8º. Batalhão foi transformada na 3ª. Companhia do 19º. Batalhão de
Polícia Militar do Interior Em 23 de janeiro de 1979, as companhias
existentes em São João da Boa Vista e Casa Branca foram transformadas
nas 1ª. e 2ª. Companhias do 24º. Batalhão de Polícia Militar do Interior,
com sede em São João da Boa Vista. Em 13 de maio de 1989 foi
transferido para o CPA/1.12 (recém criada) e as Iª. 2ª. e 3ª. Companhias
do Batalhão estavam instaladas em São João da Boa Vista, Casa Branca e
Mococa, respectivamente.
25º. BPMI - Primeiro comandante: Tenente-Coronel Paulo
Rodrigues.
O 25º. Batalhão de Polícia Militar do Interior foi instalado no dia 8
de março de 1979, na cidade de Dracena, onde estava instalada a 4ª.
Companhia do 18º. BPMI. Em 27 de dezembro de 1985 o 25º. Batalhão
foi transferido para o recém criado CPA/1. l O. A 1ª. Companhia estava
sediada em Dracena, a 2ª. em Andamantina e a 3ª. em Oswaldo Cruz. Em
1989 foi instalada em Tupi Paulista a 4ª. Companhia.
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26º. BPMI - Primeiro comandante: Tenente-Coronel Germano
Denisale Ferreira.
O 26º. Batalhão de Polícia Militar do Interior, com sede em
Campinas, foi instalado em 26 de março de 1986, com a 1ª. Cia em
Campinas e a 2ª. em Mogi Guaçú. Em 1989, as 1ª. 2ª. e 3". Companhias
do Batalhão atuavam nas áreas dos 3º. 4º. 7°. e 8º. DP de Campinas. A 4ª.
Companhia foi instalada na cidade de Sumaré. A 4ª Companhia foi
instaladas em Indaiatuba (BG 220, de 20/11/98). A 2a. Companhias do
26º BPMI foi transferida para o 8º BPMI e foi criada uma nova 2ª
Companhia no 260. BPMI (Boletim Geral 138, de 29 de julho de 2000).
27º. BPMI - Primeiro comandante: Tenente-Coronel José Fabio
Recciardelli.
O 27º. Batalhão de Polícia Militar do Interior foi instalado em 3 de
abril de 1986 em Jaú, onde estava a 4ª. Companhia do 4º. BPMI. A 1ª.
Companhia foi instalada em Jaú e a 2ª. em Lençóis. Em 1989 as 1ª. 2ª. e
3ª. Companhias estavam instaladas em Jaú, Barra Bonita e Dois
Corregos, respectivamente.
28º. BPMI - Primeiro comandante: Tenente-Coronel Benedito
Caetano Navarro.
O 28º. Batalhão de Polícia Militar do Interior foi instalado em 13 de
maio de 1986 em Andradina, onde estava a 2ª. Companhia do 2º. BPMI.
A 1ª. Companhia foi instalada em Andradina e 2ª. na Ilha Solteira (antiga
4ª. Cia. do 17º. BPMI).
29º. BPMI - Primeiro comandante: Tenente-Coronel Arnaldo
Pagan.
O 29º. Batalhão de Polícia Militar do Interior foi instalado em 24 de
março de 1986 na cidade de Itanhaém, onde estava instalada a 2ª.
Companhia do 14º. BPMI. Em 1989 as 1ª. 2ª. e 3ª. Companhias estavam
instaladas em Itanhaém (1 ª. Cia.), Praia Grande (2ª. Cia.) e Mangagua
(3ª. Cia.).
30º. BPMI - Primeiro comandante: Tenente-Coronel Valdemar
Lopes.
O 30º. Batalhão de Polícia Militar do Interior foi instalado em 10 de
abril de 1986 em Catanduva, onde estava a 5ª. Companhia do 17°. BPMI.
A lª. Companhia foi instalada em Catanduva e a 2ª. em Cafelândia. Em
1989 a 2ª. Companhia foi transferida para Catanduva.
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31º. BPMI - Primeiro comandante: Tenente-Coronel Dorival
Rodrigues Montemor.
O 31º. Batalhão de Polícia Militar foi instalado em 24 de março de
1986 na cidade de Ourinhos, onde estava instalada a 4ª. Companhia do
9º. BPMI. A I ª. Companhia estava em Ourinhos e a 2ª. em Pirajuí. Em
1989, a 3ª. Companhia foi instalada em Santa Cruz do Rio Pardo.
32º. BPMI - Primeiro comandante: Tenente-Coronel Tadao Fugita.
O 32º. Batalhão de Polícia Militar do Interior foi instalado em 13 de
abril de 1986 na cidade de Assis, onde estava instalada a 3ª. Companhia
do 9º. BPMI. A I ª. Companhia estava em Assis e a 2ª. em Paraguaçu
Paulista.
33º. BPMI - Primeiro comandante: Tenente-Coronel Milton Luiz
Vespoli.
O 33º. Batalhão de Polícia Militar do Interior foi criado em 28 de
dezembro de 1985 e instalado em I O de abril de 1986 em Barretos.
Foram transferidas para esse batalhão a 3ª. Companhia do 15º. Batalhão,
4ª. Companhia do 17°. Batalhão e 3ª. Companhia do 13º. Batalhão com o
nome de 1ª. 2ª. e 3ª, Companhias, respectivamente. As companhia foram
instaladas em Barretos (!ª.),Olímpia (2ª.) e Bebedouro (3ª.). o Batalhão
atua numa área com 19 municípios que somam 8215 km2 onde vivem
cerca de 350000 habitantes.
34º. BPMI - Primeiro comandante: Tenente-Coronel Antonio
Theodoro da Silva Junior.
O 34º. Batalhão de Polícia Militar do Interior foi instalado em 24 de
maço de 1986, com sede em Bragança Paulista. A 2ª. Companhia do 11 º.
BPMI, de Bragança Paulista, como 1ª. foi o "casco" do novo batalhão e
foi criada a 2ª. Companhia em Amparo. Em 1989, foi criada a 3ª.
Companhia com sede na cidade de Atibaia.
35º. BPMI - Primeiro comandante: Tenente-Coronel Antonio
Carlos Salgado Cesar.
O 35º. Batalhão de Polícia Militar do Interior foi instalado em
Campinas em 29 de setembro de 1989. As três primeiras companhias
foram instaladas em Campinas e a 4ª. Companhia em Valinhos.
Atualmente o Batalhão compõe das seguintes subunidades: as Rondas
Ostensivas de Campinas (ROTAC), o Canil, Grupo de Ações Táticas
(ATAC), as Rondas Ostensivas com apoio de motocicletas (ROCAN), o
Policiamento à cavalo (Cavalaria), três Companhias de Policiamento de
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Área e uma Companhia de Força Tática. Criada a Companhia de Trânsito
(BG de 19/7/200). Em 15 de janeiro de 2002 foi extinta a 5ª Companhia
(Trânsito) e a 7ª Companhia foi transformada na 6ª (BG 16/02)
36º. BPMI - Primeiro comandante: Tenente Coronel Victor
Waldemar Rawen.
O 36º. Batalhão de Polícia Militar foi instalado na cidade de
Limeira em 12 de outubro de 1989, onde estava a 2ª. Companhia do 10º.
BPMI. As companhias, pela ordem, foram instaladas em Limeira, Araras
e Pirassununga. A 5" Companhia foi extinta e a 6ª Companhia recebeu o
nome de 5" Companhia (Boletim Geral de 19 de julho de 2000).
37º. BPMI "Coronel Sérgio Monaco" - Primeiro comandante:
Pedro Frederico Facchini
O 37º. Batalhão de Polícia Militar do Interior foi instalado na
cidade de Rio Claro em 15 de agosto de 1989, onde estava a Y
Companhia do 10º. BPMI. A lª. Companhia foi instalada em Rio Claro e
a 2ª. em Itirapina. Atualmente é denominado Batalhão Coronel Sérgio
Mo naco.
38º. BPMI - Primeiro comandante: Tenente-Coronel José Joaquim
Maurino Rodrigues
O 38º. Batalhão de Polícia Militar do Interior foi instalado na
cidade de São Carlos em I O de outubro de 1989, onde estava sediada a
4ª. Companhia do 13º. Batalhão de Polícia Militar do Interior. As 1ª. 2ª. e
3ª. Companhias foram instaladas em São Carlos, Rio Bonito e Itarapina.
39º. BPMI "João Ramalho" - Primeiro comandante: TenenteCoronel Sebastião Tenório dos Santos Filho.
O 39º. Batalhão de Polícia Militar do Interior foi instalado na
cidade de São Vicente em 12 de maio de 1989, onde estava instalada a 4ª.
Companhia do 6º. BPMI. As três companhias do batalhão foram
instaladas em São Vicente.
40º. BPMI - Primeiro comandante: Tenente-Coronel Elói Coelho.
O 40º. Batalhão de Polícia Militar do Interior foi instalado em
Votorantin em 12 de maio de 1989, onde estava instai.ada a 5".
Companhia do 7°. BPMI. As Companhias, pela ordem, foram instaladas
em Votorantin, São Roque e ltu.
41 º. BPMI - Primeiro comandante: Tenente-Coronel Sebastião
Rosa Calderaro.
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O 41 º. Batalhão de Polícia Militar do Interior foi instalado em
Jacareí onde estava a sede da 3ª. Companhia do 1º. BPMI sendo esta
transformada na 1ª. Companhia do novo Batalhão, quando foi criada a 2ª.
Companhia em Caçapava. A 2ª Companhia passa a ser a 3ª Companhia
do 46º BPMI; a 3ª.Companhia passa a ser a 2ª Companhia do 41 º BPMJ:
A 3a. Companhia do 46º BPMI passa a ser a 4ª Companhia do 41º BPMI.
(Boletim Geral 137/2000). Em 19 de julho de 2000 a 2ª Companhia e
transferida para 46º BPMl; a 3ª Companhia recebe a denominação de 2ª
Companhia; recebe a 3ª Companhia do 46º BPMI.
42º. BPMI - Primeiro comandante: Tenente-Coronel Jacomo
Antunes de Andrade.
O 42º. Batalhão de Polícia Militar do Interior foi instalado em 12 de
junho de 1991 em Presidente Venceslau, onde estava a 4ª. Companhia do
18º. BPMI.
430. BPMI - Primeiro comandante: Tenente-Coronel C!édis José
Torquato.
Criado em 26 de novembro de 1999; instalado em 11 de janeiro de
2000 na cidade de Sertãozinho.
440. BPMI - Primeiro comandante: Tenente-Coronel Attilio
Ghiselli.
Criado em 26 de novembro de 1999 e instalado em 31 de dezembro
de 1999 na cidade de Lins. Em \ 932 estava sediada em Lins a 2a. Cia. do
4o. BCP.
450. BPMI - Primeiro comandante: Tenente-Coronel Francisco de
Assis Maracajá.
Criado em 26 de novembro de 1999 e instalado em 11 de janeiro de
2000, na cidade de Santos.
460. BPMI - Primeiro comandante: Tenente-Coronel Lamarque
Monteiro.
Criado em 26 de novembro de 1999 e instalado em 3 de dezembro
de 1999, na cidade de São José dos Campos. Recebe a 2ª Companhia do
41º BPMI e cede a 3ª Companhia para o 41º BPMI(Boletim Geral
137/2000).
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7. BATALHÕES METROPOLITANOS
1º. BPMM "Marechal Alencar de Castelo Branco". Primeiro
comandante: Major Dorival Rossi
O 1º. Batalhão de Polícia Militar Metropolitano foi criado em 23 de
dezembro de 1966 como 19º. Batalhão Policial. Foi organizado com uma
companhia de comando e serviços e duas companhias operacionais. Em 5
de maio de 1970, as 3ª. e 4ª. Companhias do 12º. Batalhão Policial foram
transformadas nas 1ª. e 2ª. Companhias do novo batalh,fo (Boi. Geral
82/70). Em 14 de abril de 1970 foi nomeado comandante interino o
Major Dorival Rossi (Boi. Geral 69/70), substituído em 24 de julho de
1970 pelo Major Edival José dos Santos (Boi. Geral 135/70). O Batalhão
foi instalado em 5 de novembro de 1970 (Bol.Geral 220/70). Em 1970
atuava nas áreas dos 26º ,35º,43, 11 ºe 27º. Distritos Policiais, os dois
primeiros na área da 2ª Companhia e os demais na área da Iª Companhia
(Boi. Especial 1, de 1º de junho de 1970).
Por decreto de 5 de outubro de 1970 (Bol. Geral 186170) recebeu o
nome de "Marechal Humberto Alencar de Castelo Branco··• e em 1º de
março de 1971 foi reorganizado com o nome de 19º. Batalhão de Polícia
Militar, com duas companhias operacionais e teve como "casco" a CCS,
1a. e 2a. Companhias do 190.BP, a DP de Santo Amaro e as SDP de
Campo Belo, Vila Guarani e Cidade Adernar.
Em 1975 recebeu o nome atual (Boi. Geral 242, de 17 de dezembro
de 1975).
Em 1989 o 1º. Batalhão policiava a área do Aeroporto que
compreendia os distritos policiais de Santo Amaro (11º. DP), Jardim São
Luís (47º. DP) e Capão Redondo (47º. DP), onde, atuavam as lª. 2ª. E 3ª.
Companhias.
2º. BPMM "Coronel Herculano de Carvalho e Silva" - Primeiro
comandante: Coronel Rodolfo Gregório de Azambuja
O 2º. Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, o "Dois de Ouro",
teve origem na 2ª. Companhia de Infantaria do Corpo Policial
Permanente, criada em 27 de fevereiro de 1844 e depois foi a 2ª.
Companhia de Infantaria do Corpo Policial Permanente. Essa companhia
deu origem ao 2º. Corpo Militar de Polícia, criado em 1º. de dezembro de
1891. Esse 2º. Corpo tinha quatro companhias e um efetivo de 723
homens. Foi instalado no Quartel da Luz. Foi nomeado fiscal o Major
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Antonio de Jesus e os capitães Antonio do Carmo Branco, Antonio de
Oliveira Pena. Benedito de Carvalho e Ricardo de Moura Teles,
respectivamente, comandantes das 1ª., 2ª., 3ª. e 4ª. Companhias.
O efetivo do 2º. Corpos era de 754 homens, sendo 15 oficiais, 26
músicos, 30 sargentos, 4 furriéis, 48 cabos e 586 soldados.
Em 29 de setembro de 1892, foi designado 2º. Batalhão de
Infantaria, e sua sede transferida para Jundiaí, retornando a São Paulo em
1896.
Em 4 de outubro de 1930 foi deslocado para Itararé, em operações
de guerra, sob o comando do Tenente-Coronel Herculano de Carvalho e
Silva.
De 1912 a 1936, o 2º. Batalhão de Infantaria ficou instalado no
Quartel dos Agostinianos, na rua Jorge Miranda em São Paulo. Em 1958
foi denominado 2º. Batalhão de Infantaria e em 1960 recebeu o nome de
2º. Batalhão Policial. Em 1968 o 2o. Batalhão atuava nas áreas dos 1Oo.
21 o;, 300. e 31 o. Distritos Policiais.
Em 1º. de junho de 1970 foi atribuída ao 2º. BPM a área da zona
Leste. O Batalhão tinha cinco companhias operacionais. Em 26 de
fevereiro de 1971 o 2º. Batalhão foi instalado na sua sede definitiva em
Vila Esperança, na Capital. Em l º. de março de 1971 recebeu o nome de
2º. Batalhão de Polícia Militar e foi reorganizado com quatro companhias
operacionais, tendo como "casco" a CCS, la. 2a. 3a. e 4a. Cia. do 2o.BP,
das DP da Penha e da Vila Carrão, da 3a.Cia do 220.BP e as SDP da Vila
Matilde, São Miguel Paulista, Ermelinda Matarazzo, ltaquera e Vila
Rica.
Em 15 de dezembro de 1975 passou a ter o nome de 2º. Batalhão de
Polícia Militar Metropolitano. Em 1980 o batalhão tinha quatro
companhias operacionais e uma companhia de comando e serviços. Este
batalhão recebeu o nome de "Coronel Herculano de Carvalho".
Em 1989 as l ª. 2ª. 3ª. 4ª. e 5ª. Companhias atuavam nos distritos de
Penha de França (10º, 60º. e 61º. DP), São Miguel Paulista (22º., 63º., e
72º. DP), Ermelinda Matarazzo (24º. e 62º. DP), Itaim Paulista (500.,
59º. e 67º. DP) e Vila Matilde (21º. e 65º. DP). O batalhão atuava nos
distritos da Penha de França, de São Miguel Paulista, de Ermelinda
Matarazzo, do ltaim Paulista e da Vila Matilde. A área de policiamento
do batalhão foi denominada de Vila Esperança.
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A 4ª. Companhia é transferida para o 8º BPMM e a 5ª. Companhia
passa a denominação de 4a Companhia (Boi. Geral 138, de 19 de julho
de 2000).
Em I O de janeiro de 2002 foram criadas as 5". e 6ª. companhias(BG
11/02)
3º. BPMM - Primeiro comandante: Tenente-Coronel José Lopes
Castilho.
A 16ª. Divisão de Policiamento da Guarda Civil criada em 19 de
junho de 1958 é a origem remota do 21º. Batalhão Policial. Essa divisão
foi reunida com as 14ª. e 15". Divisões de Policiamento, em 19 de junho
de 1958, no 3º. Agrupamento de Divisões. Em 1968 o 3º. Agrupamento
tinha as 5". 11ª. 16ª. 17º. e 42\ Divisões de Policiamento. Em 14 de julho
de 1970 as Divisões de Policiamento da Saúde (ex-16ª. DP), Ipiranga
(ex-17ª. DP), Santo Amaro (ex-11ª. DP) e Parque São Lucas {ex-42ª. DP)
do 3º. Agrupamento e as Divisões de Policiamento da Lapa (ex-7ª. DP) e
da Vila Sônia (ex-34ª. DP) do 2º. Agrupamento foram incluídos na
Polícia Militar como 21 º. Batalhão Policial, designado 21 º. Batalhão de
Polícia Militar em 1º. de março de 1971, tendo como "casco" a CCS do
220.BP, 2a.Cia do 120.BP, 2a.Cia. do 190.BP, das DP do Parque São
Lucas e do Tpiranga e as SDP do Sacomã e Vila Simões.
Nesse mesmo ano contava com quatro companhias operacionais
que atuavam na3 áreas dos distritos policiais do Ipiranga ( l ª. Cia.),
Sacomã (Y Cia.), Vila Prudente (3ª. Cia.) e Parque São Lucas (4ª. Cia.).
Em 1971, com o nome de 21 º. Batalhão de Polícia Militar tinha uma
companhia áe comando e serviços, uma companhia de policiamento e
uma companhia de rádio patrulha. Em 15 de dezembro de 1975 recebeu o
nome de 3º. Batalhão de Polícia Militar Metropolitano.
O batalhão atuava na área de policiamento de Vila Clementino que
compreendia os distritos do Ipiranga ( 17º. DP), do Sacomã (26º. DP) e do
Jabaquara (35º. DP). Em 1995, as 3ª. 2ª. e 1ª. Companhias policiavam,
respectivamente os distritos do Ipiranga, Sacomã e Jabaquara. Em 11 de
janeiro e 2002 foi criada a r companhia(BG 11 /02).
4º. BPMM - Primeiro comandante: Tenente-Coronel Francisco
Torres de Araujo.
O 4º. Batalhão teve origem no 7º. Agrupamento de Divisões,
reorganizado em 29 de agosto de 1968. Este Agrupamento tinha quatro
divisões: 1ª. (ex-15ª. DP), 2ª. (ex-3ª. DRP), 3ª (ex-DEPE) e 4ª. (ex-1".
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DP). Em 16 de junho de 1970 foi incluído na Polícia Militar como 22º.
Batalhão Policial. Em 1º. de março de 1971 foi transformado no 22º.
Batalhão Policial Militar tendo por "casco" as 3a. 4a. e 5a. Companhias
do 160.BP, a DP da Lapa, as SDP de Perdizes e Vila Magalot e da
1a.Cia. do 220.BP; e, em 15 de dezembro de 1975 passou a ter o nome de
4º. Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, com quatro companhias,
sendo três operacionais. As companhias atuavam nas áreas dos distritos
policiais da Lapa ( 1ª. Cia), Perdizes (2ª. Cia) e Vila Magalot (3ª. Cia).
Em 1989 a área de policiamento do 4º. Batalhão denominava-se Lapa e
compreendia os distritos: Lapa (7º. DP), Perdizes (23º. DP), Pirituba
(33º. DP) e Perus (46º. DP), onde atuavam, respectivamente, as 1ª. Y 3ª.
e 4ª. Companhias. Em 19 de julho de 2000 a 2ª Companhia do 4º BPMM
foi transferida para o 80 BPMM com o 5ª Companhia. A 2ª Companhia
do 5º BPMM foi transferida para o 4º BPMM como 2ª Companhia. Em
1O de janeiro de 202 foi criada a 6ª Companhia (BG 11/02).
5º. BPMM - O primeiro comandante: Tenente-Coronel Oswaldo
Machado.
Em 23 de março de 1971 foi criado e instalado o 23º. Batalhão de
Policial Militar, com quatro companhias, sendo duas operacionais, tendo
como "casco" a CCS do 260. BP, la. e 4a. Companhias do 9o. BP e as
SDP do Carandiru, Vila Maria. Vila Gustavo e a 4a.Cia. do 220. BP.
Em 17 de dezembro de 1975 o 23º. Batalhão de Polícia Militar foi
transformado no 5º. Batalhão de Polícia Militar Metropolitano. Em 1980
o Batalhão tinha um efetivo de 807 homens e quatro companhias, sendo
três delas operacionais.
Em 1989 a área de policiamento (71,284 km 2 ) de Vila Gustavo
estava sob guarda do 5º. Batalhão. As 1ª. 2ª. 3ª. e 4ª. Companhias
atuavam nos seguintes distritos: Carandiru (9º. DP), Vila Maria ( 19º.
DP), Vila Gustavo (39º. DP) e Jaçanã (73º. DP). Em 19 de julho de 2000
recebeu a 2ª Companhia do 4º BPMM e cedeu a 2ª Companhia para o 4º
BPMM e a 5ª Companhia para o 6º BPMM. Em 18 de outubro de 2001
foi criada a 6ª Companhia do 5o BPMM.
6º. BPMM - O primeiro comandante: Major Júlio Monte Serrat.
O 6º. Batalhão Metropolitano criado em 1970 teve como base as Y
e 3ª. Companhias do 1Oº. Batalhão Policial. Essas companhias formaram,
respectivamente, as Y e 1ª. Companhias do 35º. Batalhão de Polícia
Militar (2 de janeiro de 1971) e em 11 de março de 1971 recebeu o nome
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de 24º. Batalhão de Polícia Militar, com duas companhias operacionais,
uma em São Bernardo do Campo e outra em São Caetano. Em 1975 foi
transformado no 6º. Batalhão de Polícia Militar Metropolitano. A, 4ª.
Companhia tem sede em São Caetano do Sul e as demais em São
Bernardo do Campo. A 1ª. Companhia está no Centro, a 2ª . em Rudge
Ramos e a 3ª. em São Bernardo do Campo.
7º. BPMM - Primeiro comandante: Tenente-Coronel Cristóforo
Martins.
O 25º. Batalhão Policial Militar foi criado em 22 de março de 1971
e instalado em 12 de abril de 1971 com cinco companhias, sendo quatro
operacionais, tendo como "casco" a Companhia de Serviço e Comando
do 28º. BPM, a !ª. Companhia (parte) e a S3. Companhia do 11º.BPM e
as SDP da Sé da Consolação ... A 1ª. Companhia atuava na área do
Distrito Policial da Sé e a 2ª. na do Distrito Policial da Consolação. e em
15 de dezembro de 1975 foi transformado no 7º. Batalhão de Polícia
Militar Metropolitano.
O 7º. Batalhão atuava, em 1989, na área de Higienópolis,
compreendendo os distritos da Sé(]º. DP) e da Consolação (4º. DP). As
1ª. e 2ª. Companhias atuavam no da Sé e a 3ª. no distrito da Consolação.
8º. BPMM - Primeiro comandante: Tenente-Coronel Agrinaldo de
Malta Azevedo.
O 8º. Batalhão foi criado com as 1ª. e 2ª. Divisões de Divertimento
Público do 10º. Agrupamento e a Divisão de Pessoal Intérprete do 1º.
Agrupamento de Oi visões da Guarda Civil em 14 de julho de 1970 e
incluído na Polícia Militar como 30º. Batalhão Policial, tendo como
"casco" a CCS do 300.BP, a 5a.Cia., do 2o.BP e as 1a.DDP, 2a.DDP,
SDP do Belenzinho e da Vila Cardim e a DPI da Guarda Civil.
Em 1º. de março de 1971 foi transformado no 30º. Batalhão de
Polícia Militar com quatro companhias, sendo duas operacionais, tendo
como "casco" parte da 3ª. e a 5ª.Companhia do 2º. BPM. As companhias
atuavam nas áreas dos distritos policiais do Alto da Moóca (1 º. Cia),
Belenzinho (2ª. Cia.) e Vila Gomes Cardim (3ª. Cia.). Esse batalhão em
1975 passou a ser o 8º. Batalhão de Polícia Militar Metropolitano.
Em 1980 tinha seis companhias, sendo cinco operacionais, e um
efetivo de 813 homens. Em 1989 tinha as 1ª. 2ª. 3ª. e 4ª. Companhias
policiando os distritos de Tatuapé (30º. e 52º. DP), Vila Carrão (51º. e
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58º. DP), Vila Rica (41º, 66º. e 69º. DP) e São Matheus (49º. e 55º. DP).
A área de policiamento do 8º. Batalhão era denominada de Tatuapé.
Pelo Boletim Geral de 19 de julho de 2000 recebeu transferida do
2º BPMM a S3 Companhia e a S3 Companhia do 8º BPMM recebeu a
denominação de 6ª Companhia.
9º. BPMM - Primeiro comandante: Tenente-Coronel Bento Barros
Ferraz.
O 9º. Batalhão de Caçadores foi criado em 11 de dezembro de 1956
e instalado em 1º. de abril de 1957. O Batalhão recebeu como primeiro
efetivo um contingente de 300 homens do 1º. Batalhão de Caçadores.
Recebeu os seguintes nomes: 3º. Batalhão de Infantaria (l7 de junho de
1958), 9º. Batalhão Policial (9 de abril de 1960), 9º. Batalhão de Polícia
Militar (1 º. De março de 1971) e 9º. Batalhão de Polícia Militar
Metropolitano ( 15 de dezembro de 1975). Em 1968 o 9o. Batalhão
atuava nas áreas dos 9o. 120. 19o., 200 e 390. Distritos Policiais, na zona
norte da Capital. Em 1970 o Batalhão tinha cinco companhias
operacionais atuando na zona São Paulo-Norte. Em 1º. de março de 1971
o batalhão tinha cinco companhias operacionais e atuava em áreas dos
distritos policiais 13º. 20º. 40º. 28º. e 35º. e nos municípios de Caieiras,
Francisco Morato e Franco da Rocha, tendo como "casco" as CCS, 2a.
3a. e 5a. Cia. do 9o.BP e as DP Nossa Senhora do Ó, DP Vila Santa
Maria, SDP Casa Verde, SDP Tucuruvi e SDP Vila Amalia do 2o.
Agrupamento de Divisões.
Em 1989 o 9º. Batalhão atuava na área de policiamento do
Tucuruvi, compreendendo os distritos da Casa Verde (13º. DP), Água
Fria (20º. DP) e Vila Amalia (38º. DP), onde, respectivamente, estavam
as Iª. 2ª. e 3ª. Companhias.
1Oº. BPMM - Primeiro comandante: Tenente-Coronel Alfredo
Guedes de Souza Figueira.
O I Oº. Batalhão de Polícia Militar Metropolitano foi criado em 11
de dezembro de 1956, e instalado em 30 de abril de 1957, como 10º.
Batalhão de Caçadores da Força Pública. O "casco" do batalhão foi
constituído com aproximadamente 300 homens oriundos do 2º. Batalhão
de Caçadores. O batalhão foi criado com um efetivo de 612 homens. Em
1958 foi designado 2º. Batalhão de Caçadores e em 1960, de 10º.
Batalhão Policial e sua Companhias estavam sediadas em Santo Abdré
(1ª.), São Caetano (2ª.) e São Bernardo (3ª.). Em 1970 as 1ª. 2ª. 3ª. e 4ª.
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Companhias estavam instaladas, respectivamente, em Santo André, São
Caetano do Sul, São Bernardo do Campo e Mauá. Em 1971 recebeu o
nome de I Oº. Batalhão de Polícia Militar e em 1975 o de 1Oº. Batalhão de
Polícia Militar Metropolitano. Este Batalhão em 1971 estava organizado
com duas companhias operacionais, uma em Santo André e outra em
Mauá.
As 1ª. e 2ª. Companhias, em 1989, estavam sediadas em Santo
André. As 3ª. e 4ª. Companhias estavam sediadas em Mauá e Ribeirão
Pires.
11 º. BPMM - Primeiro comandante: Coronel Benedito de Castro
Oliveira.
O 11 º. Batalhão de Polícia Militar Metropolitano tem origem na
Companhia Independente Provisória criada em 23 de fevereiro de 1942,
que recebeu o nome de Companhia Independente em 31 de agosto de
1944. A Companhia foi organizada com três Agrupamentos: Transito,
Radio Patrulha e Policiamento Urbano; completava a Companhia um
Pelotão de Capturas e uma Seção Extra. um Capitão comandava a
Companhia. A Companhia Independente tinha três pelotões, e um efetivo
de 4 oficiais e 279 praças. O Batalhão Policial tinha um pelotão
extranumerário, uma companhia de policiamento de trânsito, uma
companhia de rádio patrulha, uma companhia de policiamento urbano e
uma companhia de policiamento auxiliar, respectivamente, com os
seguintes efetivos em homens: 47, 230, 240, 206 e 179.
Posteriormente, em 16 de julho de 1948 foi transformado, em
caráter experimental, no Batalhão Policial e instalado em 29 de Julho de
1948 (Boi. Geral 157/48) ... Em 11 de dezembro de 19:56 passou à
denominação de 1º. Batalhão Policial, e em 2 de julho de 1958 recebeu o
nome de Batalhão de Trânsito.
Os primeiros fiscal e chefe de policiamento foram,
respectivamente, Major Jaime Bueno de Carvalho e Major Homero da
Silveira. Comandavam as companhias os capitães: José Ribamar
Amorim, Djanir Caldas, João Alves do Nascimento e Zeferino Astolfo de
Aragão Filho.
O batalhão tinha, em 1958, uma companhia de comando e serviços,
uma companhia de capturas, uma companhia de divertimentos públicos e
um grupamento de trânsito, com duas companhias. Em 11 de abril de
1958 (Boletim Geral 82) foi criado na Secretaria de Segurança Pública a
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"Polícia de Trânsito", com efetivos de 2000 homens. Ficaram a
disposição dessa Polícia o 11 o. BPM da Força Pública e os
Agrupamentos de Trânsito da Guarda Civil. Em 13 de outubro de 1960 a
Companhia de Divertimentos Públicos foi transferida para o 1º. Batalhão
Policial "Tobias de Aguiar". Em 1962 o 1º .BP tinha três companhias:
Fiscalização (1ª.), Trafego (2ª.) e Policiamento Escolar e Escolta (3ª.). O
Boletim Geral 56, de 1967, publicou a transferência do efetivo do 11 º.
BPM para o 1º. BPM, ficando o Batalhão com o efetivo de 92 homens.
Em 23 de janeiro de 1968 os serviços de trânsito da Força Pública foram
transferido à Guarda Civil. Em 10 de janeiro de 1969 o 11 º. BP passou a
atuar na área Centro da Capital. Em 1970 o 11 º. Batalhão tinha cinco
companhias operacionais atuando na zona São Paulo-Centro. Em 1971
foi reorganizado com duas companhias operacionais, tendo como
"casco" a CCS, 2a. Cia. e 4a. Cia. do 11 o.BP e das D P da Li herdade e do
Brás e da SDP do Cambuci.
Esse batalhão recebeu sucessivamente os seguintes nomes: 11 º.
Batalhão Policial (1960), 11º. Batalhão de Polícia Militar (1971) e 11º.
Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (1975). Foi seu primeiro
comandante o Tenente-Coronel Paulo da Cruz Mariano. O batalhão
atuava em uma área abrangendo 19,39 quilômetros quadrados.
Em 1989, o 11º. Batalhão atuava na área da Liberdade, abrangendo
os distritos da Liberdade (5º. DP), Cambuci (6º. DP) e Brás (8º. DP). As
1ª. 2ª. e 3ª. Companhias atuavam, respectivamente, nos distritos da
Liberdade, Cambuci e Brás.
12º. BPMM - Primeiro comandante: Coronel Efrain Lastefisch
Lastebasse.
O 12º. Batalhão de Polícia Militar Metropolitano teve a sua origem
no desdobramento do Batalhão Policial da Força Pública. O
desdobramento do batalhão ocorreu em 31 de janeiro de 1957, tomando
como base a Companhia de Policiamento de Rádio Patrulha do Batalhão
Policial. Em 1958 o 2º. Batalhão Policial recebeu o nome de Batalhão de
Rádio Patrulha. Esse batalhão tinha, em 1958, uma companhia de
comando e serviços, uma companhia de policiamento auxiliar e um
agrupamento de rádio patrulha, com duas companhias. Em 17 de julho de
1960 foi transformado no 12º. Batalhão Policial e em 1962 tinha duas
Companhias de Radio Patrulha ( 1ª e 2ª). Em 1970 tinha três companhias
atuando na zona São Paulo-Sul. Em 1º. de março de 1971 foi
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reorganizado como 12º. Batalhão Policial Militar (com duas companhias
operacionais, uma de policiamento geral e outra de radio patrulha), tendo
como "casco" a CCS, 1a. e 3a. Cia. do 120.BP e da DP Vila Prudente, as
SDP lndianópolis, Alto da Moca, Vila Prudente, Vila Mariana e da 3a.
Cia. do 220.BP. passando para 12º. Batalhão de Polícia Militar
Metropolitano a partir de 15 de dezembro de 1975. O 12º. Batalhão foi a
primeira unidade da Força Pública a operar na área da rádio patrulha. Em
19950 Batalhão tinha quatro companhias operacionais la. 2\ 3ª e 4\
respectivamente, nos distritos policiais Brooklin, Vila Mariana, Vila
Clementina e Vila Olímpia.
13º. BPMM - Primeiro comandante: Tenente-Coronel Newton
Pereira da Silva.
O 13º. Batalhão foi criado com as 1ª. e 2ª. Divisões de Policiamento
em Repartições do 10º. Agrupamento da Guarda Civil e em 14 de julho
de 1970 e incluído na Polícia Militar como 31 º. Batalhão Policial. Em 1º.
de março de 1971 foi reorganizado como 31 º. Batalhã.o de Polícia
Militar, tendo como "casco" a CCS do 3 lo.BP, as lª. e 2ª. DPR do !Oo.
Agrupamento, as lª. 2ª. e 3ª. Companhias do 11 o.BP, as DP do Pari e do
Bom Retiro e a SDP dos Campos Elíseos; e, em 1975, recebeu o nome
atual. Em 1971 o Batalhão tinha quatro companhias, sendo três
operacionais. As companhias atuavam nas áreas dos distritos policiais do
Bom Retiro(!ª. Cia.), Campos Elíseos (2ª. Cia.) e Parí (3º. Cia.). O 13º.
Batalhão, em 1989, policiava os distritos do Bom Retiro (2ª. DP), Santa
Cecília (2ª. DP) e Pari (12ª. DP). A área do 12º. Batalhão foi denominada
Campos Elíseos e as 1ª. 2ª. e 3ª. Companhias atuavam, respectivamente,
nos distritos do Bom Retiro, Santa Cecflia e Parí.
14º. BPMM - Primeiro comandante do batalhão: Major Luiz
Sebastião Malvásio.
A origem remota do 14º. BPM foi a Polícia Marítima do Porto de
Santos, criada em 25 de outubro de 1892, e, reorganizada pela Lei 1254,
de 16 de setembro de 1911. Em 27 de outubro de 1952 a polícia do Porto
de Santos passou a denominação de Polícia Marítima e Aérea dos Portos
do Estado de São Paulo, que em 27 de maio de I 968 foi incorporada a
Guarda Civil. Em 1970 a Superintendência de Polícia Marítima e Aérea
da Guarda Civil foi transformada no 34º. Batalhão Policial. Em 1º. de
março de 1971 recebeu o nome de 34º. Batalhão de Polícia Militar. Foi
organizado com quatro companhias operacionais; as !ª. e 2ª. Companhias
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com sedes em Santos, a 3ª. em São Paulo e a 4ª. em Campinas
(Viracopos).
Em I º. de outubro de 1973 os serviços de fiscalização marítima e
aérea passaram para a Delegacia Especializada de Estrangeiros do
Departamento Estadual de Ordem Política e Social. Após a denúncia do
acordo entre a União e o Estado de São Paulo sobre o policiamento
marítimo e aéreo, o batalhão foi transferido de Santos para São Paulo.
Em 28 de janeiro de 1974 o Batalhão foi transferido para a cidade
de Osasco e foi instalado com quatro companhias, sendo uma de
comando e serviços. Esta unidade absorveu as 3ª CIPM (ltapecerica da
Serra) e 4ª. CIPM (Osasco). Em 15 de dezembro de 1975 recebeu o nome
de 14º. Batalhão de Polícia Militar Metropolitano.
As três companhias do 14º. Batalhão estavam em 1989 sediadas em
Osasco. Em I O de março de 1979 a 2ª. Companhia foi transferida para
Baruerí e em 11 de abril de 1979 foi criada a 4ª. Companhia em Osasco.
Hoje o Batalhão, com suas três Companhias, atua somente no Município
de Osasco.
15º. BPMM - Primeiro comandante: Tenente-Coronel Jonas Simões
Machado.
Desde da sua instalação em 15 de janeiro de 1966 atuava em
Guarulhos a 2ª. Companhia Independente e desde 1970 a Subdivisão de
Policiamento de Guarulhos da Guarda Civil. A Subdivisão da Guarda
Civil foi incluída na 2ª. Companhia. O 15º. Batalhão de Polícia Militar
foi criado em 15 de dezembro de 1975 pela transformação da 2ª.
Companhia Independente de Polícia Militar em Batalhão. Parte da 6ª.
Companhia do 15º. Batalhão de Polícia Militar foi incluída no 15º.
Batalhão de Polícia Militar Metropolitano com sede em Guarulhos. As
companhias atuavam nas seguintes áreas Centro (1ª.), Vila Ga1vão (2ª.),
Cumbica (3ª.) e Pimentas (4ª.) do município de Guarulhos.
16º. BPMM - Primeiro comandante: Coronel Ubirajara Silveira.
O 16º. Batalhão de Polícia Militar Metropolitano foi criado em 6 de
dezembro de 1963 como 16º. Batalhão Policial. A origem deste Batalhão
foi a Guarda Militar da Cidade Universitária criada em 18 de outubro de
1955. Em 1963 o Batalhão tinha três Campanhias: Osasco (1 ª.),
Guarulhos (2ª.) e Zona periférica (3ª.). Em 1970 tinha seis companhias
operacionais atuando na zona São Paulo-Oeste. Em 1971 recebeu o nome
de 16º. Batalhão de Polícia Militar e foi organizado com três companhias
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operacionais e em 1975 o de 16º. Batalhão de Polícia Militar
Metropolitano. Em 1980 o Batalhão estava organizado com seis
companhias, sendo cinco delas operacionais. e com um efetivo de 1193
homens.
Em 1989 as 1ª. 2ª. e 3ª. Companhias do 16º. Batalhão atuava nos
distritos do Rio Pequeno (5º. DP), Morumbi (34º. DP) e Campo Limpo
(37º. DP). Foi denominada de Butantã a área de policiamento do 16º.
Batalhão.
17°. BPMM - Primeiro comandante: Tenente-Coronel Geraldo
Aparecido Corrêa.
Em 18 de março de 1950 foi reorganizada a 1ª. Companhia
Independente com sede em Mogi das Cruzes, onde foi instalada em 5 de
abril de 1950. Em 11 de dezembro de 1956 recebeu o nome de 1ª.
Companhia Independente de Infantaria e em 1970 foi incluída nessa
companhia a Divisão de Policiamento de Mogi das Cruzes da Guarda
Civil. Em 1971 passou a ser a 1ª. Companhia Independente de Polícia
Militar. Em 15 de dezembro de 1975 a companhia de Mogi das Cruzes
foi transformada no 17º. Batalhão de Polícia Militar Metropolitano. O
primeiro comandante da Companhia Independente Provisória em São
Paulo foi o Capitão Gordiano Pereira e da Companhia em Mogi das
Cruzes foi o Capitão Fernão Guedes de Souza.
Em 1989, as 1ª. e 4ª. Companhias estavam sediadas em Mogi das
Cruzes. A 2ª. Companhia estava sediada em Suzano e a 3ª. em
Itaquaquecetuba. Em 1995 a 4ª Companhia tinha sede em Mogi das
Cruzes.
18º. BPMM - Primeiro comandante: Tenente-Coronel Geraldo
Rodrigues Prado.
O 18º. Batalhão de Polícia Militar Metropolitano foi criado em 23
de janeiro de 1979, por desdobramento, com as 3ª. e 4ª. Companhias do
9º. Batalhão. Foi organizado com quatro companhias, sendo uma de
comando e serviços.
A área de policiamento Freguesia do Ó compreendia os distritos de
Nossa Senhora do Ó (28º. DP), Bairro do Limão (40º. DP) e Vila
Brasilândia (45º. DP). As lª. 2ª. e 3ª. Companhias estavam sediadas,
respectivamente, nos distritos de Nossa Senhora do Ó, Bairro do Limão e
Vila Brasilândia.
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19º. BPMM - Primeiro comandante: Tenente-Coronel Chead
Abdalla.
O 19º. Batalhão de Polícia Militar Metropolitano foi criado em 23
de janeiro de 1979, pelo desdobramento, com as 3ª. e 4ª. Companhias do
2º. Batalhão e foi organizado com cinco companhias, sendo quatro
operacionais. Em 1989 as 1ª. e 3ª. 2ª. e 4ª. Companhias policiavam os
seguintes distritos: ltaquera (32º, 53º, 64º. e 102º. OP), Guaianazes (44º.
e 68º. OP) e Cidade Tiradentes (54º. OP). A área de policiamento do
batalhão era denominada de Itaquera. Em 18 de outubro de 2001 é criada
a 7a Companhia do 19o BPMM.
20º. BPMM - Primeiro comandante: Tenente-Coronel João Rosa de
Oliveira.
O 20º. Batalhão de Polícia Militar foi instalado 27 de dezembro de
1979 em Barueri e incluído na região de Osasco. Em 1989 as 1ª., 2ª. e 3ª.
Companhias, respectivamente, estavam sediadas em Barueri, Carapicuíba
e Itapevi.
21 º. BPMM - Primeiro comandante: Tenente-Coronel Valdemar
Gonçalves.
O 21 º. Batalhão foi instalado em 27 de dezembro de 1979 na região
Leste atuando na área de policiamento de Vila Prudente. As 1ª. 2ª. e 3ª.
Companhias policiavam os distritos do Alto da Moóca (] 8º. OP), Vila
Prudente (29º. OP) e Parque São Lucas (42º. OP).
22º. BPMM - Primeiro comandante: Tenente-Coronel Koji
Yamaguita.
O 22º. Batalhão de Polícia Militar Metropolitano instalado em 22
de junho de 1986 e incluído na região Sul. Em 1989 o 22º. Batalhão
atuava na área de policiamento Cidade Adernar, compreendendo os
distritos Cidade Adernar (43º. OP), Cidade Outra (48º. OP) e Parelheiros
(25º. OP). As 2ª. e 3ª. Companhias policiavam a Cidade Outra, a 1ª.
Companhia e a 4ª. Companhia policiavam, respectivamente, a Cidade
Adernar e Parelheiros. Em 1O de janeiro de 2002 foi criada a 6ª
Companhia (BG 11/02).
23º. BPMM - Primeiro comandante: Tenente-Coronel Fabio Solano
Pereira.
O 23º. Batalhão de Polícia Militar Metropolitano foi instalado em
12 de maio de 1989 e incluído na região Oeste onde atuava na área de
policiamento Pinheiros. As 1ª. 2ª. e 3ª. Companhias policiavam os
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distritos Pinheiros (14º. DP) e Jardim Paulista (15º. DP). As duas
primeiras companhias policiavam o distrito de Pinheiros.
24º. BPMM - Primeiro comandante: Tenente-Coronel Renato Cesar
Melo.
O 24º. Batalhão de Polícia Militar foi instalado em 30 de junho de
1989 e incluído na região do ABC, com sede em Diadema. A 1ª.
Companhia (Centro), a 2ª. Companhia (Pirapozinho) e a 3ª. Companhia
(Eldorado).
25º. BPMM - Primeiro comandante: Tenente Coronel José Augusto
Pontes Ricco.
O 25º. Batalhão de Polícia Militar Metropolitano foi instalado em
12 de maio de 1989 em Taboão da Serra sendo incluído na região de
Osasco. Posteriormente a sede foi transferida para Itapecerica da Serra.
As 1ª. 2ª. e 3ª. Companhias estavam, respectivamente, sediadas em
Taboão da Serra, Embu e ltapecerica da Serra.
26º. BPMM - Primeiro comandante: Tenente-Coronel Antonio
Carlos Rufino Freire.
O 26º. Batalhão de Polícia Militar Metropolitano foi instalado em
12 de maio de 1989 e incluído na região Nordeste, com sede em Franco
da Rocha.
As 1ª. e 2ª. Companhias estavam sediadas em Franco da Rocha e a
3ª. em Mairiporã.
27º. BPMM - Primeiro comandante: Tenente-Coronel Otaviano de
Almeida Junior.
Criado em 26 de novembro de 1999 para atuar na Zona Sul.
Instalado em 8 de janeiro de 2000. Em 18 de outubro de 2001 foi criada a
6a Companhia do 270 BPMM.
28º.BPMM - Primeiro comandante: Tenente-Coronel Raimundo
Marques.
Criado em 26 de novembro de 1999 para atuar na Zona Leste.
Instalado em 6 de janeiro de 2000.
29º. BPMM - Primeiro comandante: Tenente-Coronel Sergio
Lombardi Senendin.
Criado em 26 de novembro de 1999 para atuar na Zona Sudeste.
Instalado em 8 de janeiro de 2000. Em 18 de outubro de 2001 foi criada a
8a Companhia do 29º BPMM.
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30º.BPMM - Primeiro comandante: Tenente Coronel Fem. Fátima
Ramos Dutra.
Criado em 26 de novembro de 1999 para atuar em Mauá. Instalado
em 7 de fevereiro de 2000.
31 º. BPMM - Primeiro comandante: Tenente-Coronel José Gomes
de Oliveira Filho.
Criado em 26 de novembro de 1999 para atuar em Guarulhos.
Instalado em 6 de janeiro de 2000.
32º. BPMM - Primeiro comandante: Tenente-Coronel Nabuo Aoki
Xiol.
Criado em 26 de novembro de 1999 para atuar em Suzano.
Instalado em 3 de dezembro de 1999.
33º. BPMM - Primeiro comandante: Tenente-Coronel João Xavier.
Criado em 26 de novembro de 1999 para atuar em Carapicuíba,
instalada em 6 de janeiro de 2000, tendo como subcomandante o Major
Valmir da Conceição Vieira.

8. GRUPAMENTOS
1º. GB - Primeiro comandante: Major Helio Barbosa Caldas.
O 1º. Grupamento de Busca e Salvamento teve origem na Seção de
Salvamento, criada em 1950, pelo Major Armínio de Melo Gaia Filho.
Como Agrupamento Auxiliar de Salvamento foi comandado
interinamente pelo 1º. Tenente João Bidin e, depois, pelo Tenente José
Ribeiro de Godoy. Em 20 de setembro de 1957, como Companhia de
Salvamento, foi instalado no Cambuci, sob o comando do Capitão
Armando Soares. Em 1965 foi transformada na 4ª. Companhia do 1º.
Grupamento Incorporado de Bombeiros.
Em 17 de dezembro de 1974 recebeu o nome de l º. Grupamento de
Busca e Salvamento, assumindo o comando interinamente o 1º. Tenente
José Carlos da Silva. Grupamento do Cambuci foi organizado, em 1989,
com dois Subgrupamentos, um no Cambuci e outro no lpiranga. Ambos
Subgrupamentos tem uma Seção de Incêndio; o do Ipiranga tem duas
Seções de Busca e Salvamento, e o do Cambuci uma Seção.
Atualmente o lo. SGBS tem Postos no Cambuci e no lpiranga. O
2º. SGBS tem Postos na Sé, Consolação e Câmara Municipal. O l º.
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Grupamento de Busca e Salvamento passou a ser o 1º. Grupamento de
Bombeiros.
2º. GB - Primeiro comandante: Major Oswaldo Pelegrine Martins.
O 2º. Grupamento tem origem na 2ª. Companhia de Bombeiros,
criada em 17 de novembro de 1891, e instalada em 1 1 de outubro de
1895, que em 1965 foi transformada no 2º. Grupamento Incorporado de
Bombeiros. Esse Grupamento foi em 1971 novamente transformado na
2ª. Companhia de Bombeiros e em 1974 no 2º. Grupamento de Incêndio.
Em 1895 comandava a 2ª. Companhia de Bombeiros o Capitão Alvaro
Guimarães.
O 2º. Grupamento tem dois Subgrupamentos de Incêndio. Os
Sub grupamentos estão com sedes nos bairros dos Campos Elíseos ( 1º.
SGI) e Casa Verde (2º. SGI). Cada um deles tem uma Seção de Busca e
Salvamento. O lº. SGI tem 3 Seções de Incêndio e o 2º. SGI, 5. As
seções foram substituídas por Postos de Bombeiros. O 1º. SGI tem 4
Postos (Campos Elíseos, Santana, Vila Maria e Luz) e o 2º. SGI tem 3
Postos (Casa Verde, Pirituba e Almanara). Em 1999 passou a
denominação de 2º.Grupamento de Bombeiros.
3º. GB - Primeiro comandante: Major Joel A voleta.
O 3º. Grupamento tem origem na Iª. Zona de Bombeiros (]ª.
Companhia, 14 de março de 1891 ), passando a fazer parte do l º.
Grupamento Incorporado de Bombeiros, depois 1ª. Companhia
(organizada em 10 de março de 1964) e junto com a 3ª. Companhia
(organizada em 10 de março de 1964) formou o 3°. Grupamento em
1975. Tem 2 Subgrupamentos. Foi instalado em 15 de dezembro de
1975. Foi primeiro comandante o Capitão Carlos José Schmidt. Os
Subgrupamentos estão com sedes nos bairros da Moóca e do Parque do
Carmo.
Em 1989 tinha dois Subgrupamentos, um no Alto da Mooca e outro
na Vila Maria. Ambos tem uma Seção de Busca e Salvamento e duas
Seções de Incêndio.
Atualmente o lº. SGI tem sede na Mooca e o 2º. SGI em Itaquera.
O primeiro tem 3 Postos (Mooca, Belém e Vila Prudente) e o 2º. SGI,
também, tem 3 Postos (ltaquera, Vila Esperança e São Miguel Paulista).
Formou o 3º. Grupamento de Bombeiros em 1999.
4º. GB - Primeiro comandante: Major Milton Dei Piccolo Faccio
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O 4º. Grupamento tem origem nas 5ª. e 7ª. Companhias de
Incêndios (organizadas em 1971) e foi instalado em 15 de fevereiro de
1975. Foi seu primeiro comandante o Capitão Milton Dei Piccolo Faccio.
Atuava na região sul da Capital paulista.
Em 1989 o 4º. Grupamento de Incêndio tinha dois
Subgrupamentos, um em Vila Mariana e outro em Pinheiros. Ambos
tinham duas Seções de Incêndio e uma Seção de Busca e Salvamento.
O atual Iº. SGI tem sede na Vila Mariana e o 2º. SGI em Santo
Amaro. O primeiro tem Postos em Vila Mariana, Assembléia Legislativa
e Jabaquara; o segundo tem Postos em Santo Amaro Aeroporto e Campo
Belo. Atualmente é o 4º. Grupamento de Bombeiros (1999).
5º. GB - Primeiro comandante: Major Luiz Carlos Pontes Fabri.
O 5º. Grupamento teve sua sede instalada em Vila Mariana, na
Capital, tendo sido criado em 15 de dezembro de 1975. Os quatro
Sub grupamentos estavam sediados em Osasco ( 1º.), em Guarulhos (2º.),
Mogi das Cruzes (3º.) e Congonhas (4º.). Em lº. de junho de 1979 a sede
deste Grupamento foi instalada em Guarulhos.
Em I 989 tinha três Subgrupamentos instalados em Guarulhos,
Osasco e Mogi das Cruzes. O Subgrupamento de Guarulhos tinha três
Seções de Incêndio e uma de Busca e Salvamento. Os outros dois
Subgrupamentos tinham uma Seção de Busca e Salvamento e duas
Seções de Incêndio.
Os 1º. SGI, 2º. SGI e 2º. SGI tem sedes em Guarulhos, Osasco e
Mogi das Cruzes. Os 4 Postos do I o.SGI estão situados em Guarulhos
(dois), Arujá e Franco da Rocha. Os 4 Postos do 2º. SGI estão situados
em Osasco (dois) Taboão e Barueri. Os 3 Postos do 3º. SGI estão
localizados em Mogi das Cruzes (dois) e Suzano. Foi o casco do 5o.
Grupamento de Bombeiros ( 1999).
6º. GB - Primeiro comandante: Capitão Arminio de Melo Gaia
Filho.
O 6º. Grupamento teve origem no Corpo Municipal de Bombeiros
de Santos e foi criado em 24 de fevereiro de 1890, com efetivo de 10
homens, sob a direção do civil José de Souza Ramos. Reorganizado
várias vezes, em 1899 passou a ser comandado por um capitão e contava
com 76 homens.
Em 4 de fevereiro de 1947 o Corpo de Bombeiros de Santos foi
incluído na Força Pública dando origem à 6ª. Companhia de Bombeiros,
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com efetivo de 115 homens. Em 1949 foi transformado na Companhia
Independente de Bombeiros e em 1957 na 4ª. Companhia de Bombeiros,
voltando em 1960 para a antiga denominação de Companhia
Independente de Bombeiros (lei 5594 de 9 de abril). Esta em 16 de maio
de 1962 foi transformada no 1º. Grupamento de Bombeiros e em 1º. de
março de 1971 no 1º. Batalhão de Bombeiros, e finalmente, em 15 de
fevereiro de 1975, no 6º. Grupamento de Incêndio.
O Major Luiz Sebastião Malvásio foi o primeiro comandante do 1º.
Batalhão de Bombeiros e o Capitão Armínio de Melo Gaia Filho o
primeiro comandante da 6a. Companhia de Bombeiros. O 6º.
Grupamento atuava na área de Santos, Litoral Sul e Vale do Ribeira, com
Subgrupamentos em Santos, Cubatão e São Vicente.
Grupamento tinha, em 1989, três Subgrupamentos, instalados em
Santos, Cubatão e São Vicente. Os Subgrupamentos de Santos e Cubatão
tinham quatro Seções de Incêndio cada um e o de São Vicente tinha 3
Seções de Incêndio.
Os 3 Subgrupamento de Incêndio estão localizados em Santos (1 º.),
Cubatão (2º.) e São Vicente (3º.). Os 3 Postos do 1o. SGI estão sediados
em Santos. O 2º. SGI tem um Posto em Cubatão e outro no Guarujá. O
3º. SGI tem um Posto em São Vicente e outro na Praia Grande. Foi
denominado de 60. Grupamento de Bombeiros em 1999.
7º. GB - Primeiro comandante: Major Hernani Benedito de Tolosa
O 7º. Grupamento teve origem no Corpo Municipal de Bombeiros
de Campinas, criado em 23 de janeiro de 1900. O primeiro comandante
foi o Tenente Aurélio José das Chagas. Em 28 de junho de 1914 assumiu
o comando do Corpo de Bombeiros de Campinas o segundo-sargento
José Moreira de Souza. Em 23 de janeiro de 1963 o Corpo de Bombeiros
de Campinas foi incluído na Força Pública e veio a constituir a
Companhia Independente de Bombeiros, cujo primeiro comandante foi o
Capitão Hernani Benedito de Tolosa. Em 23 de dezembro de 1966 a
Companhia foi transformada no 2º. Grupamento de Bombeiros. Em 7 de
julho de 1971 esse Grupamento foi transformado no 2º. Batalhão de
Bombeiros.
Em 15 de dezembro de 1975 a lª. Companhia do 2º. Batalhão de
Bombeiros foi transformada no 7º. Grupamento de Incêndio, com sede
em Campinas e com efetivo de 806 homens. Os Subgrupamentos estão
em Campinas, Jundiaí e Piracicaba.
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Em 1989 o Grupamento tinha três Subgrupamentos, instalados dois
em Campinas e um em Jundiaí. O 3º. SGI de Campinas tem quatro
Seções de Incêndio e os outros dois tem duas Seções de Incêndio.
O atual l º. SGI está localizado em Campinas e o 2º. SGI está
sediado em Viracopos. Os 6 Postos do lº. SGI estão sediados em
Campinas. Os 4 Postos do 2º. SGI estão localizados em Viracopos,
Paulina, Mogi Guaçú e São João da Boa Vista. Foi o "casco" do 7º.
Grupamento de Bombeiros.
8º. GB - Primeiro comandante: Tenente-Coronel Celestino
Henriques Fernandes.
O 8º. Grupamento de Incêndio, atual 8º Grupamento de Bombeiros,
tem origem no Destacamento de Santo André da 3ª. Companhia de
Bombeiros. Em 26 de maio de 1966 a 7ª. Companhia, recém criada, foi
instalada em Santo André, sob o comando do Capitão Celestino
Henriques Fernandez.
Em lO de março de 1967 a 7ª. Companhia foi transformada em lª.
Companhia Independente de Bombeiros, que em 4 de abril de 1974 foi
reorganizada formando o 8º. Grupamento de Incêndio, com 429 homens.
Os Subgrupamentos estão em Santo André e São Bernardo do Campo.
Em 1989 o Grupamento tinha três Subgrupamentos, instalados em
Santo André, São Bernardo do Campo e Mauá. O Subgrupamento de
Santo André tinha quatro Seções de Incêndio e uma de Busca e
Salvamento. Os outros dois tinham duas Seções de Incêndio e uma de
Buscas e Salvamento.
Os três Subgrupamentos de Incêndio estão localizados em Santo
André, São Bernardo do Campo e Mauá. Dos quatro Postos do 1º. SGI 3
estão em Santo André e 2 em São Caetano do Sul. Dos Postos do 2º. SGI
um está em Diadema e três em São Bernardo do Campo. Os sois Postos
do 3o. SGI estão em Mauá.
9º. GB - Primeiro comandante: Major Paulo Antonio Casilo Rego.
O 9º. Grupamento tem origem no Corpo de Bombeiros Municipal
de Ribeirão Preto, criado em 1912 e instalado em 4 de maio de 1915. Foi
nomeado tenente-comandante do Corpo Municipal o Alferes João Soares
de Macedo, da 4ª. Companhia do 2º. Corpo de Guarda Cívica sediada em
Campinas. Em 2 de dezembro de 192 l assumiu o comando do Corpo de
Bombeiros de Ribeirão Preto o 2º. Sargento João da Silva Gama.
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Em agosto de 1948 o Corpo Municipal de Bombeiros foi incluído
na Força Pública. Em 6 de agosto de 1970 os Bombeiros de Ribeirão
Preto foram incluídos na 2ª. Companhia do 2º. Batalhão de Bombeiros.
Em 15 de dezembro de 1975 a 2ª. Companhia foi transformada no 9º.
Grupamento de Bombeiros. Os Subgrupamentos estão em Ribeirão Preto,
São José do Rio Preto e Araraquara.
Em 1989 o Grupamento tinha três Subgrupamentos, instalados em
Ribeirão Preto, Franca e Araraquara. Cada um dos Subgrupamento tem
três Seções de Incêndio.
Os atuais SGI estão sediados em Ribeirão Preto ( 1º.), Franca (2º.) e
Araraquara (3º.). Os Postos do 1º. SGI estão sediados em Ribeirão Preto
(seis), Bebedouro, Sertãozinho e Jaboticabal. Os do 2º. SGI estão em
Franca (dois), Barretos e Orlândia. Os Postos do 3º. SGI estão
localizados em Araraquara (três), São Carlos (três) e Matão. Atualmente
é o 9º. Grupamento de Bombeiros.
1Oº. GB - Primeiro comandante: Major Iracy Vieira Catalano.
O 1Oº. Grupamento de Marília teve origem na 3ª. Companhia do 2º.
Batalhão de Bombeiros. Foi criado em 15 de dezembro ele 1975. Este
Grupamento tem três Subgrupamentos, respectivamente, em Marília,
Bauru e Presidente Prudente.
Em 1989 os três Subgrupamentos estavam instalados em Marília.
Bauru e Assis. Este último tinha duas Seções de Incêndio e os outros dois
tinham três Seções. O 2º. SGI foi transformado no 12º. GI e o 3º. SGI em
2º. SGI. O 1º. SGI tem 3 Postos em Marília e um em cada uma das
seguintes cidades: Tupã, Garça e Lins. O 2º. SGI tem Postos em Assis,
Ourinhos, Paraguaçú Paulista e Santa Cruz do Rio Pardo. Desde de 1º de
janeiro de 2000 é o 10º. Grupamento de Bombeiros.
11 º. GB - Primeiro comandante: Major Ayrton Santos Miranda
O 11 º. Grupamento de Incêndio tem origem no Destacamento de
Bombeiros da 1ª. Companhia Independente de Bombeiros instalado em
Taubaté em 5 de dezembro de 1970. Seu primeiro comandante foi o 1º.
Tenente Adalberto Gomes da Silva. O primeiro comandante do
Destacamento de São José dos Campos foi o 2º. Tenente José de
Menezes Filho. Em 1O de março de 1975 os Destacamentos deram
origem ao 11 º. Grupamento, com sede em São José dos Campos. Em 3
de abril de 1976 foi instalado o Destacamento de Jacaref. O primeiro

96

Revista A FORÇA POLICIAL

São Paulo

................____________________________

,_

nº 34

abr/mai/jun

2002

________,,_,....,........ _.,............

1

-----------··

i

comandante do 11 º. Grupamento foi o Capitão Adalberto Gomes da
Silva.
Posteriormente a sede do 11 º. Grupamento foi transferida
provisoriamente para Jacareí. Os Subgrupamentos estão em São José dos
Campos e Taubaté.
O Grupamento, em 1989, tinham três Subgrupamentos de Incêndio,
instalados em São José dos Campos, Taubaté e Guaratinguetá. O
Subgrupamento de Taubaté tem duas Seções de Incêndio os outros tem
três Seções. Os Postos do 1º. SGI estavam localizados em São José dos
Campos (dois), Jacareí e São Sebastião. Os Postos do 2º. SGI estavam
sediados em Taubaté (dois), Campos do Jordão e Pindamonhangaba. O
3o. SGI mantinha um Posto em Cruzeiro e outro em Guaratinguetá. Em
1999 recebeu o nome de 11 o. Grupamento de Bombeiros.
12º. GB - Primeiro comandante: Major Edson Alves Domingues
Criado em 12 de maio de 1989, em São Paulo (Itaquera), teve
origem no 1º. Subgrupamento do 3º. Grupamento de Incêndio. Tem 2
Subgrupamentos, em 1989, um em Itaquera e outro em São Miguel
Paulista. Ambos tem uma Seção de Busca e Salvamento.
Subgrupamento de Itaquera tem uma Seção de Incêndio e o de São
Miguel Paulista tem duas Seções. Este Grupamento foi transferido para
Bauru, sendo que a unidade de São Paulo foi absorvida por outros
grupamentos paulistanos.
A sede do 120. SGI foi transferida para Bauru e os subgrupamentos
estão localizados em Bauru e Botucatu. O !º. SGI tem 3 Postos em Bauru
e um em Jaú, O 2º. SGI mantém um Posto em Botucatu e outro em
A varé. Desde 1999 é denominado 12º. Grupamento de Bombeiros.
13º. GB - Primeiro comandante: Tenente-Coronel Cláudio Manoel
Romeiro Junior
Criado em 12 de maio de 1989, em São José do Rio Preto, teve
origem no 3º. Subgrupamento do I Oº. Grupamento de Incêndio. Esta
organizado com 3 Subgrupamentos, sediados em São José do Rio Preto,
Catanduva e Fernandópolis. O Subgrupamento de Fernandópolis tem três
Seções e os dois outros tem duas Seções. de Incêndio. Atualmente o 1º.
SGI tem três Postos em São José do Rio Preto, um em Mirassol e outro
em José Bonifácio. O 2º. SGI tem um Posto em Catanduva e outro em
Olímpia. O 3º. SGI tem um Posto em Fernandópolis, dois em
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Votuporanga e um em Jales. Em 1999 foi denominado 13º. Grupamento
de Bombeiros.
14º. GB - Primeiro comandante: Tenente-Coronel José Domingos
de Oliveira
Criado em 12 de maio de 1989, em Presidente Prudente, Em 1º. de
outubro de 1974 teve como origem o Subgrupamento do 9º. Grupamento
de Incêndio. Foi organizado com três Subgrupamentos, instalados em
Presidente Prudente, Araçatuba e Dracena. Todos os Subgrupamentos
tem três Seções de Incêndio.
Atualmente o 1o. SGI dois Postos em Presidente Prudente e um em
cada uma das seguintes cidades: Rancharia, Martinópolis, Presidente
Venceslau, Presidente Epitácio e Mirante do Paranapanema. O 2º. SGI
tem um posto em cada uma das seguintes cidades: Araçatuba, Birigui,
Andradina, Penápolis e Pereira Barreto. O 3º. SGI tem Postos em
Dracena, Adamantina e Oswaldo Cruz. É atualmente o 14º. Grupamento
de Bombeiros.
15º. GB - Primeiro comandante: Tenente-Coronel! Roberto
Montgomery Soares
Criado em 12 de maio de 1989, em Sorocaba, pelo desdobramento
do 7°. Grupamento de Incêndio. Foi organizado com 2 Subgrupamentos,
ambos sediados em Sorocaba. O primeiro Subgrupamento tem duas
Seções de Incêndio e o segundo tem três Seções. Atualmente o 15º. GI
tem três Subgrupamentos sediados em Sorocaba (lº.), Itu (2º.)e Jundiaí
(3º.). O 1º. SGI tem um Posto em Registro e dois em Sorocaba. O 2º. SGI
tem Postos em ltu, Indaiatuba e Salto. O 3º.SGI tem Postos em Jundiaí,
Vinhedo, Bragança Paulista, Amparo e Atibaia. Em 1999 recebeu o
nome de 150. Grupamento de Bombeiros.
16º. GB - Primeiro comandante: Major Hugo Massotti Junior
Criado em 12 de maio de 1989, em Piracicaba, pelo desdobramento
do 7º. Grupamento de Incêndio. O 16º. Grupamento de Incêndio foi
organizado com dois Subgrupamentos, um em Piracicaba e outro em São
Carlos. Este tem três Seções de Incêndio e o de Piracicaba tem duas
Seções.
Atualmente o 1º. SGI mantém Postos de Bombeiros em Piracicaba
(dois) Santa Barbara d'Oeste e Americana. O 2º. SGI tem Postos em Rio
Claro, Limeira (dois), Araras e Pirassununga. Atualmente chama-se l 60.
Grupamento de Bombeiros.
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17º. GB - Primeiro comandante: Tenente-Coronel Zeno de Almeida
Lima
O 3º. Grupamento de Busca e Salvamento foi criado em 12 de maio
de 1989, no Guarujá, pelo desdobramento do 6º. Grupamento de
Incêndio. Foi organizado com três Subgrupamentos de Busca e
Salvamento, instalados no Guarujá, Praia Grande e São Sebastião
(atualmente em Caraguatatuba). O Subgrupamento da Praia Grande tem
três Seções de Busca e Salvamento e os outros duas tem duas Seções,
cada um.
Atualmente o I o. SGBS (Guarujá) tem 12 Postos de Bombeiros,
que são: Guarujá (seis), Santos (dois), São Vicente (dois) e Bertioga
(três). O 2º. SGBS tem sete Postos, a saber: Praia Grande (três),
Mongaguá, ltanhaém, Peruíbe e lguape. O 3o. SGBS tem os seguintes
Postos: Caraguatatuba (dois), São Sebastião e Ubatuba. O 3º.
Grupamento de Busca e Salvamento é o atual 17º. Grupamento de
Bombeiros.
18º. GB - Primeiro comandante: Major José C. Martins
O 2º. Grupamento do Butantã teve origem na 8ª. Companhia de
Salvamento, criada por desdobramento da 4ª. Companhia de Bombeiros.
O 2º. Grupamento de Busca e Salvamento foi criado em 17 de dezembro
de 1974, com efetivo de 290 homens e organizado com dois
Subgrupamentos de Busca e Salvamento. Cada um deles tem duas
Seções de Busca e Salvamento e uma de Incêndio. O 2º. GBS tem dois
Sub grupamento, um no Butantã () I o.() e outro na Guarapiranga (2º.). O
]º. SGBS tem Postos no Butantã, Palácio dos Bandeirantes e Lapa. O 2º.
SGBS tem Postos em Pinheiros e Guarapiranga. O 2º. Grupamento de
Busca e Salvamento é atualmente o 18º. Grupamento de Bombeiros.

9. UNIDADES DESATIVADAS
No período de 1930 a 2002 foram desativadas as seguintes
unidades:
2º Regimento de Cavalaria (2ºRC - 1925/1931), com sede em Presidente
Venceslau.
Batalhão de Guardas (BG - 1936/1970), com sede em São Paulo.
9º Batalhão de Caçadores Paulista (9º BCP- 1901/1931), com sede em S.
Paulo, depois Bauru.
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14º Batalhão de Polícia Militar (14ºBPM - 1966/1975), com sede em São
Paulo.
32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM - 1970/1975), com sede em
Santos.
Batalhão de Transporte (BT - 1970/1971 ), com sede em São Paulo.
Batalhão de Polícia de Guarda dos Palácios do Governo (BPGP 1989/1994), com sede em São Paulo.
Batalhão de Polícia de Guarda Especial (BPGE - 1989/1994), com sede
em São Paulo.
1º Batalhão de Policiamento Feminino (1 ºBPFcm - 1955/1999), com
sede em São Paulo
2º Batalhão de Policiamento Feminino (2ºBPFem - 1989/1999), com
sede em São Paulo.
3º Batalhão de Policiamento Feminino (3º BPFem - 1990/1999), com
sede em São Paulo
4º Batalhão de Policiamento Feminino (4º BPFem - 1990/1999), com
sede em São Paulo.
5º Batalhão de Policiamento Feminino (5º BPFem - 1991/1999), com
sede em São Paulo.
1º Batalhão de Polícia de Trânsito (1 º BPTran - 1970/2002), com sede
em São Paulo.
2º Batalhão de Polícia de Trânsito (2º BPTran - 1970/2002), com sede
em São Paulo.
3º Batalhão de Polícia de Trânsito (3º BPTran - 1971/2002), com sede
em São Paulo.
4º Batalhão de Polícia de Trânsito (4º BPTran - 1979/2002), com sede
em São Paulo.

10. SIGLAS
BCHq - Batalhão de Polícia de Choque
RPMont - Regimento de Pol; ícia Montada
GRPAé - Grupamento de Radiopatrulhamento Aéreo
BPGd - Batalhão de Polícia de Guarda
BG - Batalhão de Guardas
BPRv - Batalhão de Polícia Rodoviária
BPAmb - Batalhão de Polícia Ambiental
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BPMI - Bartalhão de Polícia Militar do Interior
BPMM - Batalhão de Polícia Militar Metropolitano
GB - Grupamento de Bombeiros
GI - Grupamento de Incêndio
BCP - Batalhão de Caçadores Paulista
BI O Batalhão de Infantaria
BC B atai hão de Caçadores

11. BIBLIOGRAFIA
I - Boletins Gerais: da Força Pública (1925/1970); da Guarda Civil
( 1926/1970); e da Polícia Militar (1970/2002).
II - Milícia Paulista, de Waldyr Rodrigues de Moraes
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VIII. MEMORANDO Nº 90.356/2002-CG

Belo Horizonte, 05 de fevereiro de 2002.

Do Cel PM Comandante Geral
Aos Senhores Comandantes/Diretores/Chefes
Assunto: Exercício da segunda atividade remunerada.
Em que pese à existência de farta e completa documentação que
trata do referido assunto, o mecanismo de controle da Corporação, no
que tange ao exercício do "bico" pelos seus membros, muitas vezes não
tem sido eficaz, pois casos funestos (militares mortos, feridos, etc.) vêm
ocorrendo. Dos casos registrados, à guisa de exemplo, podem ser citados
os seguintes:
a) no dia 030ut97, em CONTAGEM/MG, um militar, de folga, em
trajes civis, quando trabalhava como "segurança" num posto de
combustível, após uma discussão e luta corporal com um caminhoneiro,
foi baleado na cabeça por este, com um projétil da sua própria arma de
fogo. O autor evadiu-se e o militar foi socorrido, porém, faleceu a dar
entrada no Hospital de Pronto Socorro;
b) no dia 21Jan98, BELO HORIZONTE/MG, um militar estava
exercendo "bico" de segurança na empresa JAGUAR, quando ao deixar
o serviço, esqueceu a arma na residência do proprietário da referida
empresa, ligando na manhã seguinte para que o proprietário guardasse a
arma, o que foi feito. Entretanto, naquele dia, por volta das 13:00 horas, o
filho do proprietário foi encontrado morto pelo seu pai, tendo usado para
esse fim a ama do militar;
e) no dia 310ut99, em CONTAGEM/MG, um militar ao tentar
impedir que dois homens entrassem sem pagar na Danceteria MILÊNIO,
onde fazia "bico" de segurança, o militar foi ferido com um golpe de faca
no abdome, vindo a falecer. O autor e seu comparsa foram presos e
autuados em flagrante delito;
d) no dia 25Mar00, EM BELO HORIZONTE/MG, um militar
trabalhava no Posto de Combustíveis FAZENDA VELHA, quando um
indivíduo armado de revólver anunciou o assalto. O militar esboçou uma
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reação, levando a mão por dentro da camisa, ocasião em que o meliante
efetuou um disparo em sua direção, alvejando-o na cabeça. O graduado
chegou a efetuar três disparos contra o agente, acertando-o de raspão na
cabeça e ombro, momento em que ele se evadiu, levando
aproximadamente R$ 57 ,00 (cinqüenta e sete reais) EM DINHEIRO. O
graduado foi socorrido ao HPS, constatando traumatismo craniano e
morte parcial cerebral, três dias depois o mesmo faleceu;
e) no dia 18Jul01, em BELO HORIZONTE/MG, no ponto final de
ônibus Venda Nova/cidade Industrial (1204), três indivíduos armados
dominaram o motorista de um ônibus coletivüo quando chegava o ponto
final, momento em que um militar, que fazia segurança "bico" dos
ônibus para o recolhimento do dinheiro, abordou os dois meliantes, que
estavam arrombando o cofre, ocasião em que o terceiro autor, que estava
ao lado de fora, alvejou o militar com um disparo de arma de fogo na
região torácica, tendo revidado e acertado os dois meliantes que estavam
dentro do coletivo, os quais, mesmo feridos conseguiram evadir. O
policial foi socorrido ao hospital, onde deu entrada já sem vida.
O exercício do segundo emprego remunerado, sobretudo em
atividade de segurança privada, tem tomado proporções indesejáveis,
principalmente quando, atraídos pela possibilidade de ganhar mais do
que recebem no serviço público, servidores militares passam a satisfazer
os interesses escusos de seus patrões, enveredando pelo caminho do
crime e da contravenção.
A titulo de exemplo, cita-se a matéria jornalística publicada no
jornal O GLOBO, edição de 08jul97, que ressalta o seguinte:
O policial, melhor que ninguém, deveria estar ciente de que ganhar
pouco não é desculpa para desrespeitar a lei. Se a sociedade aceitasse
esse tipo de lógica, estaria oficializando o caos.
O agente da lei é pago pelo Estado para proteger o cidadão
contribuinte que deve exclusiva lealdade. Um soldado pode ganhar como
segurança três vezes o seu saldo. Não é de surpreender, portanto, que
ele venha a dedicar mais esforços e atenção à atividade paralela e acabe
se vendo a si mesmo como protetor, em qualquer circunstância e a
qualquer momento, da parcela da sociedade que lhe paga melhor. Além
dessa distorção de mentalidade, existe outra grave implicação ética, que
costuma passar despercebida: ao complementar o salário trabalhando
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para empresas se segurança, o policial está fazendo vantagem da
ineficiência da instituição a que pertence."
Não bastasse afirmar que o exercício da segunda atividade
remunerada atenta contra o ordenamento jurídico vigente é oportuno
salientar que há dois outros aspectos negativos a serem considerados:
a) excessivo desgaste físico do militar que exerce essa atividade
paralela, com o sacrifício de sua folga semanal e de seu descanso diário,
podendo isso ocasionar o de absenteísmo ou reformas prematuras por
incapacidade física. Deve-se levar em conta, ainda, a sensível inibição
dos reflexos do militar durante o cumprimento de suas missões na
Corporação, aumentando o risco pessoal e o de terceiros, principalmente
se ele for motorista. Evidentemente que essa desvantagem só é possível
ocorrer nos períodos em que o militar estiver exercendo serviços de
escala, nas missões da caserna, com os da segurança particular;
b) comprometimento da imagem da POLÍCIA MILITAR no
conceito da comunidade se acontecer à permanência (ou freqüência
inusitada) de viaturas em determinados lugares em que os militares
prestem o serviço de segurança particular, que estariam sendo
privilegiados em prejuízo do oferecimento de segurança (objetiva e
subjetiva) aos moradores e transeuntes de outros subsetores que
coubessem às referidas guarnições patrulhar;
c) o policial militar envolvido nessas atividades tem utilizado as
informações privilegiadas e os conhecimentos teóricos e práticos da sua
profissão no exercício de sua segunda atividade.
Pode-se ainda, afirmar que o policial militar, certo de que não será
demitido, dedica-se ao patrão que tem condição de lhe pagar melhor e
relega a Corporação e sua missão principal.
A legislação pertinente à proibição do exercício da segunda
atividade remunerada, pelos integrantes da Polícia Militar, decorre de
ordem jurídico-institucional quanto jurídico-administrativo-disciplinar e
penal. Os princípios normativos estão ligados à dedicação exclusiva e
disponibilidade para o serviço, além do dever de agir, que é inerente à
missão constitucional da Corporação de preservação da ordem pública.
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O ARCABOUÇO JURÍDICO PERTINENTE AO ASSUNTO PÉ O
SEGUINTE:
"Art. 42 Os membros das Policias Militares e Corpos de
Bombeiros Militares, instituições organizadas com hase na hierarquia e
disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios".
§ lº Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito e dos
Territórios, além do que vier a ser fixado em lei. As disposições do art.
(... ) e do art. 142. §§ 2º e 3º. Cabendo a lei estadual específica dispor
sobre as matérias do art. 142. § 3º. Inciso X. sendo as patentes dos
oficiais conferidas pelos respectivos governadores.
Art.142. ( ... ).
§ 3º "Os membros das Forças Armadas são denominados
militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as
seguintes disposições":
X - a lei disporá sobre os ingressos nas Forças Armadas, os limites
de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar
para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as
prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas às
peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumprida por força
de compromissos internacionais e de guerra.

DECRETO LEI Nº 1001, DE 2IOUT69
MILITAR:

CÓDIGO PENAL

EXERCÍCIO DE COMERCIO POR OFICIAL
"Art. 204 - comerciar o oficial da ativa, ou tomar parte da
administração ou gerência de sociedade comercial, ou dela ser sócio 011
participar, exceto como acionista ou catista em sociedade anônima, ou
por cotas de responsabilidade limitada".
Pena: Suspensão do exercício do posto, de seis meses a dois anos,
ou reforma.
CONDESCENDÊNCIA CRIMINOSA
"Art. 322 - Deixar de responsabilizar subordinado que comete
infração no exercício de cargo, ou. quando lhe falte competência, não
levar o fato ao conhecimento da autoridade competente".
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Pena: Se o fato praticado por indulgência, detenção até seis meses:
se por negligência, detenção até três meses.
PATROCÍNIO INDÉBITO
"Art. 334 - Patrocinar, direta ou indiretamente interesse privado
perante a administração militar, valendo-se da qualidade de funcionário
ou militar".
Pena: Detenção até três meses.
Parágrafo Único: Se o interesse é ilegítimo.
Pena: Detenção de três meses a um ano.
Decreto Federal nº 667, de 02Jul69:
"Art. 22 - Ao pessoal das policias militares em serviço ativo, é
vedado fazer parte de firmas comerciais de empresas industriais de
qualquer natureza ou nelas exercer função ou emprego monetário".
Decreto Federal nº 88.777, de 30Set88 -R 200:
"Art. 16 - A carreira policial militar é caracterizada por atividade
continua e inteiramente devotadas às finalidades precípuas das policias
militares denominada" atividade policial militar"".
Lei nº 7 .102, de 20Jun83 - Normas para constituição e
funcionamento de empresas de segurança privada:
"Art. 1O - São consideradas como segurança privada as atividades
desenvolvidas em prestação de serviços com a finalidade de":
I Proceder à vigilância patrimonial das instituições financeiras e de
outros estabelecimentos públicos ou privados, bem como a segurança de
pessoas físicas:
II
Realizar o transporte de valores ou garantir o transporte de
qualquer outro tipo de carga.
§ 1º - Os serviços de vigilância e de transporte de valores poderão
ser executados por uma mesma empresa.
§ 2º - As empresas especializadas em prestação de serviços de
segurança, vigilância e transporte de valores, constituídos sob a forma de
empresas privadas, além das hipóteses previstas nos incisos do "Caput"
deste artigo, poderão se prestar ao exercício das atividades de segurança
privada a pessoal: a estabelecimentos comerciais, industrias, de prestação
de serviço ou residenciais: a entidades sem fins lucrativos e órgãos e
empresas públicas.
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§ 3º - Serão regidos por esta lei, pelos regulamentos dela
decorrentes e pelas disposições da legislação civil, comercial, trabalhista,
previdenciária e penal, as empresas definidas no parágrafo anterior.
§ 4º - As empresas que tenham objeto econômico diverso da
vigilância ostensiva e do transporte de valores, que utilizam pessoal de
quadro funcional próprios para execução dessas atividades ficam
obrigadas ao cumprimento do dispositivo nesta lei e demais legislações
pertinentes.
Art. 15 - Vigilante para efeito desta lei é o emprego contratado
para a execução das atividades definidas nos incisos I e II do "Caput" e
§ 2º, 3º e 4º do artigo 10."

LEI FEDERAL Nº 8.429, DE 02JUN92 ADMINISTRATIVA.

IMPROBIDADE

"Art. 1º Os atos de improbidade praticada por qualquer agente
público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou
funcional de qualquer dos poderes da União dos Estados, do Distrito
Federal dos Municípios, de território de empresa incorporada ao
patrimônio público ou entidade para cuja criação ou custeio erário haja
concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio
ou receita anual, serão punidos na forma desta lei".
"Art. 3º As disposições desta lei são aplicáveis no que couber,
aquele que, mesmo que não seja agente público, induza ou concorra para
a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma
direta ou indireta".
"Art 4º Os agentes públicos de qualquer nível ou hiernrquia são
obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhe
são afetos".
"Art. 9º Constitui ato de improbidade administrativa, importando
enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial
indevida em razão do exercício do cargo, mandado, função, emprego ou
atividades nas entidades no art. 1º desta lei, e notadamente":
IV - utilizar em obra ou serviço particular ou à disposição das
entidades no art. 1º desta lei, bem como o trabalho de servidores públicos
empregados, ou terceiros contratados por essas entidades:
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VII - adquirir, para si ou para outrem, no exercício do mandado,
cargo, emprego ou função pública, bens de qualquer natureza cujo valor
seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda agente público:
VII - aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de
consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha
interesse suscetível de ser atingindo ou amparado por ação ou omissão
decorrente das atribuições do agente público, durante a atividade:
"Art. 11 Constitui ato de improbidade administrativa que atenta
contra os princípios da administração pública, qualquer ação ou omissão
que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e
lealdade às instituições e notadamente":
I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou
diverso daquele previsto, na regra de competência.
II - retardar ou deixa de praticar indevidamente ato de ofício:
III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das
atribuições e que deva permanecer em segredo:
"Art. 12 Independentemente das sanções penais, c1v1s e
administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo
ato de improbidade sujeito às seguintes cominações":
Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta lei o juiz
levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito
patrimonial obtido pelo agente.
Constituição Estadual:
"Art. 39 - São militares do Estado os integrantes da Polícia Militar
e do Corpo de Bombeiros Militar, que serão regidos por estatuto próprio
estabelecido em lei complementar".
§ 1º - As patentes com prerrogativas, direitos e deveres a elas
inerentes, são asseguradas em plenitude aos Oficiais da ativa. da reserva
ou reformados, sendo-lhes privativos os títulos, postos. uniformes
militares (Gr(fo nosso).
§ JO - Os direitos, deveres, garantias e vantagens do servidor militar
e as normas sobre admissão, promoção, estabilidade, limites de idade e
condições de transferência para a inatividade serão estabelecidos no
estatuto."(Grifo nosso)".
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LEI Nº 5.301, DE 100UT69 - ESTATUTO DO PESSOAL DA
POLÍCIA MILITAR-EPPM:
"Art. 14 -A função policial militar é exercida por Oficiais e Praças
da Polícia Militar, com a finalidade de preservar, manter e restabelecer a
ordem pública e a segurança interna, através de várias ações policiais ou
militares em todo o território do Estado".
"Art. 15 - A qualquer hora do dia ou da noite, na sede da Unidade
ou onde o serviço o exigir, o policial militar deve estar pronto para
cumprir a missão que lhe for c7onfiada pelos seus superiores
hierárquicos ou impostas pelas leis e regulamentos".
"Art. 22 - Aos militares da ativa é vedado fazer parte de firmas
comerciais, empresas industriais de qualquer natureza ou nelas exercer
função ou emprego remunerado".
§ 1º - Os militares da reserva, quando convocados para o serviço
ativo, ficam proibidos de tratar nas repartições públicas civis ou
militares, de interesse industria ou comércio a que estejam ou não
associados.
§2º - Os militares da ativa podem exercer diretamente a gestão de
seus bens que não infrinjam o disposto no presente artigo.
§3º - No intuito de devolver prática profissional e elevar o nível
cultural dos elementos da Corporação é permitida, no meio cívil, aos
militares titulados, o exercício do magistério ou de atividades técnicos
profissionais, atendida as restrições previstas em lei."

DECRETO Nº 23.085, DE 100UT83
REGULAMENTO
DISCIPLINAR DA POLÍCIA MILITAR (RDPM):
"Art.10 - A honra, o sentimento do dever, o pundonor militar e o
decoro da classe impõe a cada um dos integrantes da Polícia Militar
conduta moral e profissional irrepreensíveis, com obedit!ncia dos
seguintes preceitos de ética policial militar":
IV - cumprir e fazer cumprir os regulamentos, as instruções e as
das autoridades competentes.
"Art.13 - As transgressões disciplinares a que se refere o inciso I
do artigo 12 são as seguintes, obedecidas à classificação de intensidade,
definida no artigo 15":
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7 - Deixar de cumprir ou fazer cumprir as normas regulamentares
na esfera de suas atribuições (m).
20 - Exercer qualquer atividade remunerada, estando dispensado
ou licenciado para tratar de saúde (GG).
139 - Participar o policial militar da ativa, de firma comercial, de
empresa industrial de qualquer natureza ou nela exercer qualquer função
ou emprego remunerado (M).
149 - Fazer o policial militar da ativa, da reserva ou reforma, uso
do posto ou graduação para obter facilidade ou satisfazer interesses
pessoais de qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares
seus ou de terceiros (G).
163 - Ter conduta incompatível com os princípios e valores
policiais militares (GG)."

DECRETO Nº 11.636, DE 23JAN69 - REGULAMENTO GERAL
DA POLÍCIA MILITAR (RGPM):
"Art. 317 - O policial militar, mesmo de folga, é obrigado a atuar,
do ponto de vista policial, em qualquer local em que esteja a fim de
preveni ou reprimir a prática de delito desde que não haja elemento ou
força de serviço suficiente".
Consoante se vê da legislação exposta, pode-se inferir as seguintes
observações:
a) a legislação constitucional determina que o militar estadual tem
vs direitos, deveres e prerrogativas assegurados através de legislação
complementar - Estatuto;
b) a legislação estatutária define a função policial militar e
disponibiliza o militar ao serviço a qualquer hora do dia ou da noite, em
obediência à determinação de seus superiores hierárquicos ou impostas
pelas leis e regulamentos;
c) as leis e decretos citados proíbem ao Oficial de comerciar, ou
tomar parte na administração ou gerência de sociedade comercial, ou
dela tomar-se sócio ou participar em sociedade anônima, ou por cotas
de responsabilidade limitada; e, aos militares em geral, prescreve pena
em caso de condescendência criminosa e o patrocínio indébito;
d) em leis também estão estabelecidas normas para o exercício das
atividades de segurança privada, nas quais não se enquadram os
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militares estaduais. assim como os atos que caracterizam a improbidade
administrativa;
e) observada as instruções e ordens "internas corporis", tendentes
a proibir ao militar a participação em atividades de segurança privada,
verifica-se a existência, em vigor. de recomendação para coibir a prática
do "bico" de segurança privada, portanto deve-se cumpri-la.
Após a edição de uma infinidade de recomendações, memorandos,
ordens e etc, pode-se concluir que:
a) há um controle deficiente por parte da Administraçüo da
PMMG, quanto às atividades realizadas por militares da ativa em seus
horários de folga/descanso:
b) a segunda atividade remunerada de segurança privada também
é exercida por Oficiais, o que poderia refletir uma conivência por parte
de militares que têm a função de gerência;
c) o exercício da segunda atividade remunerada é proibido,
conforme se vê dos dispositivos legais, apreciados pela Comissão,
embora a atividade de segurança privada somente seja expressamente
citada, por proibição, através de memorandos;
d) há necessidade da Corporação adotar uma postura definitiva,
diante da atual situação;
e)a procura por uma segunda atividade remunerada, no ramo de
segurança privada, é decorrente de diversos fatores, destacando-se a
melhoria salarial, a demanda familiar, a i11;fiuência do mercado de
consumo, o clamor social por segurança, a tolerância tácita por parte da
administração da POLÍCIA MILITAR. a d(ficuldade e desmotivação de
ascensão profissional, e outros; é oportuno salientar que a composição
para aumento do salário não mais encontra respaldo como fator
determinante do "bico", sobretudo em comparação com outras classes
de trabalhadores;
f) não há uma distinção de proporcionalidade considerável dos
motivos que dão causa ao problema, tornando complexas as medidas
saneadoras para a questão, o que envolve o tratamento administrativodisciplinar de cada caso em particular;
g) a prática da atividade ele segurança privada por militares, sem
qualquer controle por parte da Corporação. pode ocasionar situações
conflitantes com a atividade policial militar, com reflexos negativos para
a PMMG e para o militar;
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i) observando-se os trabalhos realizados pela 2ª Seção do Estado
Maior, verificou-se que a segurança privada é, dentre as atividades
extras exercidas por militares, a de maior incidência e a que tem trazido
os piores problemas, como licença por acidente de trabalho, mortes,
atrito verbal, vias de Jato, lesão corporal e outras práticas delituosas;
j) sabe-se que o número de militares que exerce ou exerceu a
atividade de segurança privada é bem maior do que o que se conhece;
k) enfim, ficou caracterizado que o exercício da atividade de
segurança privada praticado por militares da ativa da PMMG, é uma
realidade inconteste e que caso, efetivamente se queira, há mecanismos
suficientes para erradica-lo, em que se pese haja necessidade de um
melhor tratamento em nossa legislação;
A condição funcional do militar favorece, de plano. a
confiabilidade nos serviços de segurança particular que ele se proponha
a prestar. Com isso na condução desse interesse junto às pessoas que
estejam contratando a segurança particular com os militares, pode estar
ocorrendo, concomitantemente, a prática de outras transgressões
disciplinares, o que só poderá comprovar-se e coibir mediante um
sistemático acompanhamento por parte das autoridades às quais
competem a supervisão e a fiscalização desses militares.
Do exposto e diante da farta legislação correlata ao tema, apta a
ser utilizada na repressão aos possíveis desvios de conduta verificados,
pois todas impõem ao militar o poder-dever de agir no cumprimento do
que nelas se proíbe ou se determina. RECOMENDO:
1. Os Comandantes, diretores e chefes, em suas respectivas áreas
de atuação, providenciarão a composição de equipes itinerantes de
fiscalização, que terão a responsabilidade de constatar a prática do
exercício do "bico", sobretudo em atividades de segurança privada e
adotar os seguintes procedimentos:
1.1 Em caso de flagrante exercício de atividade, remunerada ou
não, de segurança privada e adotar os seguintes procedimentos:
I. I. I aplicação de punição de disciplina, nos termos do art. 13,
incisos 7 (M), 139 (M) e 163 (GG) e outros, conforme o caso concreto;
1.1.2 transferência por interesse da disciplina da região policial
militar a que pertence;
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1. 1.3 confecção de Boletim de Ocorrência, dirigida ao Juizado
Especial Criminal, pelo cometimento, em tese, da Contravenção Penal
prevista no art. 47 da LCP;
1.2 Em se tratando de oficial no cometimento do crime previsto no
art.204 do CPM;
1.2.1 prisão emflagrante, se possível, ou abertura de 1PM;
1.2.2 aplicação de punição disciplinar pela eventual transgressão
residual subjacente aflorada;
1.2.3 tran~ferência da região policial militar a que pertence;
1.3 Em ambos os casos, o Diretor, Comandante ou Chefe
encaminhará comunicação do fato aos órgãos regionais do Ministério
do Trabalho, da Receita Federal, Estadual e Municipal e do INSS,
competentes para apurar e punir o contratante dos serviços do policial
militar por eventuais crimes contra a organização do trabalho, a ordem
tributária e a previdência social;
1.4 Deve-se atentar para o eventual cometimento de outros crimes
(porte/posse ilegal de arma) e transgressões disciplinares, que deverão
ter a reprimenda adequada e oportuna;
1.5 Todos os casos deverão ser relatados à PM2, para controle;
1.6 O EMPM programará supervisões com o intuito de verificar
junto às unidades da PMMG o fiel cumprimento destas recomendações,
sendo certo que os que se omitirem serão enquadrados e punidos com o
mesmo rigor;
1. 7 A Corregedoria da Polícia Militar, na RMBH, deverá instituir
uma equipe de supervisão para fins do exercício co controle interno.

(a) ÁLVARO ANTÔNlO NICOLAU, CORONEL PM.
***COMANDANTE-GERAL***
PUBLICADO NO BGPM Nº 011, DE 07 DE FEV2002.
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IX. LEGISLAÇÃO

a. LEI Nº 10.909, DE 4 DE OUTUBRO DE 2001.
Dcí denominação ao Centro de Ape,feiçoamento e Estudos Superiores - CAES, da
Polícia Militar do Estado.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a
seguinte lei:
Artigo Iº - Passa a denominar-se "Cel. PM Nelson Freire Terra" o Centro
de Aperfeiçoamento e Estudos Superiores - CAES da Polícia Militar do
Estado de São Paulo, sediado na Capital.
Artigo 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 4 de outubro de 2001.
GERALDO ALCKMIN
Marco Vinicio Petrelluzzi
Secretário da Segurança Pública
João Caramez
Secretário-Chefe da Casa Civil
Antonio Angarita
Secretário do Governo e Gestão Estratégica
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 4 de outubro de 2001.
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b. LEI Nº 11.058, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2002.

Dispõe sobre o cadastramento de usuários de telefones celulares pré-pagos e dá
providências correlatas

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a
seguinte lei:
Artigo 1º - Incumbe aos prestadores de serviço de telecomunicações na
modalidade de pré-paga, em operação no território do Estado, manter
cadastro atualizado de usuários.
§ 1º - O cadastramento referido no "caput", além do nome e endereço
completos, deverá conter:
1- no caso de pessoa física, o número do documento de identidade ou o
número de registro no respectivo cadastro do Ministério da Fazenda;
2- no caso de pessoa jurídica, o número de registro no respectivo
cadastro do Ministério da Fazenda;
3- o registro da informação a que se refere o artigo 3º, inciso II, quando
for o caso.
§ 2º - Os atuais usuários deverão ser convocados para fornecimento dos
dados necessários ao atendimento do disposto neste artigo, no prazo de
90 (noventa) dias, prorrogável a critério do Poder Executivo.
§ 3º - Os dados constantes do cadastro deverão ser imediatamente
disponibilizados para atender solicitação da autoridade judicial.
§ 4º - O não-cumprimento do disposto neste artigo sujeitará o infrator à
pena de multa de at 10.000 (dez mil) UFESPs, por infração cometida.
Artigo 2º - Os estabelecimentos que comercializarem aparelhos de
telefonia celular, na modalidade pré-paga, ficam obrigados a informar
aos prestadores de serviço, no prazo de 24 horas após executada a venda,
os dados referidos no artigo anterior, sob pena da sanção prevista em seu
§ 4º.
Artigo 3º - Os usuários ficam obrigados a:
I - atender à convocação a que se refere o § 2º do artigo 1º;
II - comunicar imediatamente ao prestador de serviços ou seus
credenciados:
a) o roubo, furto ou extravio de aparelho;
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b) a transferência de titularidade do aparelho;
c) qualquer alteração das informações cadastrais.
Parágrafo único - O usuário que deixar de atender ao disposto neste
artigo ficará sujeito às seguintes penalidades:
l- multa de at 10 (dez) UFESPs;
2- bloqueio do sinal, nas hipóteses dos incisos I e II, alíneas "a" e "b",
por caracterizarem má utilização do aparelho.
Artigo 4° - As multas previstas nesta lei serão impostas pela Secretaria
da Segurança Pública, mediante procedimento administrativo, garantida
ampla defesa, considerando-se a natureza, a gravidade e o prejuízo
resultante da infração.
Artigo 5° - O produto da arrecadação das multas previstas no artigo
anterior constituirá receita do Fundo de Incentivo à Segurança Pública FISP, de que trata a Lei nº 10.328, de 15 de junho de 1999.
Artigo 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 18 de fevereiro de 2002.
GERALDO ALCKMIN
Saulo de Castro Abreu Filho
Secretário de Segurança Pública
Rubens Lara
Secretário-Chefe da Casa Civil
Dalmo do Valle Nogueira Filho
Secretário do Governo e Gestão Estratégica
Publicada na Assessoria Técnica-Legislativa, aos 18 de fevereiro de
2002.
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e. DECRETO Nº 46.298, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2001.
Dispõe sobre a desvinculaçüo do Estado de Süo Paulo do Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público - PASEP e dá providências correlatas

GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de
suas atribuições legais,
Decreta:
Artigo 1º - A Administração Centralizada, as Autarquias e as Fundações
instituídas ou mantidas pelo Estado deixam de contribuir, a partir de 11
de julho de 2001, para o Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público - PASEP, de que trata a Lei Complementar Federal nº
8, de 3 de dezembro de 1970, e alterações posteriores.
Artigo 2º - O remanejamento de recursos orçamentários para o Sistema
de Previdência do Servidor Público Estadual e para o Fundo de Incentivo
à Segurança Pública - FISP, a que se refere o artigo 3º da Lei Estadual nº
10.851, de 10 de julho de 2001, observará o limite dos saldos das
dotações do corrente ano destinadas à contribuição ao PASEP e
consignadas na funcional programática "Encargos Decorrentes de
Legislação Específica", respeitado o disposto no§ 1º do mesmo artigo.
§ 1º - Enquanto não for criado por lei o Sistema de Previdência do
Servidor Público Estadual, os recursos a ele destinados, nos termos deste
artigo, serão alocados no orçamento da Administração Geral do Estado
que deverá controlar e providenciar a proporcional escrituração dos
respectivos valores em contas contábeis vinculadas ao Instituto de
Previdência do Estado de São Paulo - IPESP e à Caixa Beneficente da
Polícia Militar do Estado de São Paulo, para repasse à medida de suas
respectivas necessidades de gastos.
§ 2º - Dos recursos do Fundo de Incentivo à Segurança Pública - FISP,
10% (dez por cento) serão obrigatoriamente aplicados em programas e
ações de segurança escolar a serem desenvolvidos conjuntamente pelas
Secretarias da Segurança Pública e da Educação.
Artigo 3º - Fica assegurado aos servidores o levantamento dos valores
depositados no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor
Público - PASEP, na forma da legislação federal.
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Artigo 4º - Fica assegurado aos servidores da Administração
Centralizada, autárquica e fundacional, que percebam até dois salários
mínimos de remuneração mensal, o direito ao abono anual previsto no §
2º do artigo 3º da Lei Estadual nº 10.851, de 1O de julho de 2001,
correspondente a um salário mínimo.
§ 1º - O pagamento do abono anual deverá ser efetuado no mês de
setembro de cada ano, a partir do exercício de 2002, observando-se, no
mais, as mesmas condições e critérios previstos na legislação relativa ao
PASEP e efetivamente adotados no âmbito federal.
§ 2º - O processamento do abono anual caberá:
1. à Secretaria da Fazenda, quando se tratar de servidores da
Administração Centralizada do Poder Executivo;
2. às Secretarias de Estado, em relação ao pessoal pago pelas próprias
unidades;
3. aos Poderes Legislativo e Judiciário e ao Ministério Público, em
relação aos seus servidores;
4. às respectivas entidades, quando se tratar de servidores da
Administração Descentralizada.
Artigo 5º - A Secretaria de Economia e Planejamento e a Secretaria da
Fazenda poderão baixar resoluções para o cumprimento dos
procedimentos fixados neste decreto.
Artigo 6° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 11 de julho de 2001.
Palácio dos Bandeirantes, 26 de novembro de 2001.
GERALDO ALCKMIN
Fernando Dall'Acqua
Secretário da Fazenda
João Caramez
Secretário-Chefe da Casa Civil
Antonio Angarita
Secretário do Governo e Gestão Estratégica
Publicado na Secretaria de Estado do Governo e Gestão Estratégica, aos
26 de novembro de 2001 .
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X. JURISPRUDÊNCIA

a. HABEAS CORPUS/ SENTENÇA

COMARCA: GUARATUBA/PR
IMPETRANTES: ELIAS MATTAR ASSAD / ARLETE ANA B.
SARTORI.
IMPETRADO: COMANDANTE DO 9º BATALHÃO DA POLÍCIA
MILITAR

1- RELATÓRIO
Elias Mattar Assad e Arlete Ana Belniaki impetraram pedido de
habeas corpus em favor de Marcius de Paula Xavier Gomes alegando
constrangimento ilegal do paciente por parte do Comandante do 9º
Batalhão da Polícia Militar.
Segundo os impetrantes o constrangimento ilegal decorre do fato
do paciente ter sido ilegalmente notificado por policial militar, e por
ordem da autoridade coatora, a comparecer ao Juizado Especial da
Comarca de Guaratuba por envolvimento em fato delituoso considerado
de pequeno potencial ofensivo.
Sustentam os impetrantes que, tanto a lavratura do termo
circunstanciado, quanto a notificação para a audiência no juizado, são
atos de competência privativa e indelegável da Polícia Civil no Estado do
Paraná por ser ela a "polícia judiciária" segundo prevê o art. 47 da
Constituição Estadual em consonância ainda com o disposto no art. 4º do
Código de Processo Penal.
Requereu a concessão de ordem de habeas corpus para a finalidade
de coarctar constrangimento ilegal, desobrigando o paciente de
comparecimento a qualquer ato decorrente da notificação ordenada pela
autoridade coatora.
Dispensada a requisição de informações e não havendo previsão
legal nesta fase para pronunciamento do órgão do Ministério Público,
vieram os autos conclusos para prolação de sentença.
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II- FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de pedido de habeas corpus onde o constrangimento ilegal
residiria no fato da polícia militar ter lavrado termo circunstanciado relativo
a infração afeta à Lei nº 9.099/95 e de ter promovido a respectiva intimação
do autor do fato para comparecimento à audiência conciliatória que se
realizaria no Juizado Especial Criminal da Comarca de Guaratuba/PR.
Juizado Especial Criminal - Princípios Informativos
O legislador constituinte ao instituir os Juizados Especiais
Criminais 1 , atendendo a clamor da socidade brasileira, revolucionou a
Justiça Criminal, pois nas denominadas infrações penais de menor
potencial ofensivo 2 , o processo há de se orientar pelos princípios da
oralidade, da simplicidade, da informalidade, economia processual e
celeridade, tal qual preconiza o art. 62 da lei nº 9099/95.
"Art. 62. O processo perante o Juizado Especial orientar-se-á pelos
critérios da oralidade, informalidade, economia processual e celeridade,
objetivando, sempre que possível, a reparação dos danos sofridos pela
vítima e a aplicação de pena não privativa de liberdade".Conforme adverte
Damásio de Jesus\ "Os princípios mais importantes, que passam a reger o
procedimento sumarísimo do Juizado Especial Criminal, são os da
oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.
Com isso, todas as regras da Lei nº 9099 deverão ser interpretadas visando
garantir estes princípios. Qualquer ilação contrária à informalidade, à
celeridade, à economia processual, etc., desvÍltua-se da finalidade da Lei. O
legislador teve em mente reduzir a intervenção do Direito Penal e Processual
Penal para os delitos menores, a fim de permitir um controle mais eficiente
da criminalidade grave, e, principalmente, do crime organizado.
Há de se atentar, que outro importante princípio também rege o
Juizado Especial Criminal é o princípio dopas de nullité sans grief, ou

Art. 98 da CF/88
Nos termos do art. 61 da Lei nº 9099/95 consideram-se infrações penais de menor
potencial ofensivo as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena
máxima não superior a um ano, excetuados os casos em que a lei preveja
procedimento especial.
ln parecer: "Significado e alcance da expressão "Autoridade Policial" contida no
art. 69 da Lei dos Juizados Especiais Criminais.
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seja, não há nulidade sem prejuízo, e cujo princípio vem expressamente
consagrado no § 1º do art. 65 da lei nº 9.099/95.
Art. 65 Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem
as finalidades para as quais foram realizados, atendidos os critérios
indicados no art. 62 desta lei.
§ 1º Não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido
prejuízo.
Pergunta-se: Qual o prejuízo que o paciente teve com a lavratura do
termo circunstanciado e sua cientificação quanto a data da audiência
preliminar por ato da autoridade policial militar?
Ao meu ver nenhum. Pelo contrário, cumpriu-se a finalidade
prevista na lei, qual seja: a de trazer o caso imediatamente para
apreciação do Juizado Especial Criminal desta comarca.
Ademais, há de se ter em mente que o termo circunstanciado é peça
meramente informativa e eventual vício não tem o condão de contaminar
atos que venham a ser praticado no âmbito do juizado, tal qual ocorre
com o inquérito policial, onde eventual vício não anula a ação penal, uma
vez que este também se trata de peça meramente de informação, não se
podendo falar em nulidade da ação penal por vício do inquérito policial
conforme anota Damásio de Jesus 4 citando jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal.
Pelos princípios informadores do Juizado Especial Criminal
conclui-se que o principal objetivo da lei nº 9.099/95 é a de tornar a
prestação jurisdicional mais eficiente, almejando dar uma resposta
imediata à sociedade no que diz respeito aos ilícitos penais considerados
como de menor potencial ofensivo. A burocracia até então reinante na
apuração de tais infrações acabava à impunidade, e esta gerando o
descrédito no sistema jurídico instalado.
Da lavratura do termo circunstanciado pela Polícia Militar possibilidade
A questão sub examen há de ser pois analisada sob o enfoque de
tais princípios e não sob à ótica vetusta e formalista do Código de
Processo Penal. E, diante dos princípios informativos do Juizado
Especial Criminal tem-se que pela expressão autoridade policial contida

ln "Código de Processo Penal Anotado", pág. 05, Ed. Saraiva/ 1994
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no art. 69 da lei nº 9.099/95 se entende qualquer agente policial, civil ou
militar. Não se olvidando ainda, que a própria Secretaria do Juizado pode
proceder à lavratura do termo de ocorrência e tomar as providências
previstas no aludido artigo quando a parte ou ofendido levar o fato
diretamente a conhecimento do Juizado Especial.
O art. 69 da lei nº 9.099/95 que trata da lavratura do termo
circunstanciado encontra-se assim redigido:
Art. 69 A autoridade policial que tomar conhecimento da
ocorrência lavrará termo circunstanciado e o encaminhará imediatamente
ao Juizado, com o autor do fato e a vítima, providenciando-se as
requisições dos exames periciais necessários.
Impende registrar que a lei quando menciona a expressão
"autoridade policial" não faz distinção, ou seja, não atribui exclusividade
à polícia civil ou à polícia militar. Vige pois a máxima: "'Vbi !ex non
distinguit, nec intertres distinguire debet" 5
Assim, porque a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a
lei nº 9.099/95 não fixarem esta competência privativa ou exclusiva aos
delegados da polícia civil, é que legitima mostra-se também a atuação da
polícia militar na lavratura do termo circunstanciado.
Por outro lado, a expressão "que tomar conhecimento da
ocorrência" pressupõe a existência de mais de uma autoridade policial,
ou seja, da polícia civil ou militar, que chegasse ao local da ocorrência e
a atendesse.
Tendo em vista a carência de recursos humanos e materiais de
ambas as polícias, tem-se que a apresentação direta das ocorrências
relativas a infrações de pequeno potencial ofensivo ao Juizado, pelo
policial civil ou militar, que primeiro atuou no fato, representaria
adequação da lei à realidade fática, e asseguraria uma prestação
jurisdicional célere e eficaz, como almeja sociedade e é a razão de ser da
lei nº 9.099/95 que institui o Juizado Especial Criminal.

Autoridade Policial - conceito e alcance para os fins do art. 69 da lei nº
9.099195
Para a comissão de redação da Enciclopédia Saraiva do Direito6,
sob coordenação do Prof. Limongi França, tem-se que a expressão
Onde a lei não distingue, tampouco o intérprete deve distinguir.
Volume nº 9, Ed. Saraiva/1978, pág. 351
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autoridade policial indica a pessoa que ocupa ergo e exerce funções
policiais, como agente do Poder Executivo. Tais agentes têm o poder de
zelar pela ordem e segurança pública, reprimir os atentados à lei, ao
direito e aos bons costumes, E, dentro desse contexto, não se pode
excluir como autoridade policial a pessoa do policial militar legalmente
investido para os fins do art. 69 da lei nº 9.099/95, pois há de se tomar
por base o significado da expressão autoridade policial em seu sentido
lato sensu e não stricto senso, que é forma estabelecida pelo Código de
Processo Penal em seu art. 4º.
Neste particular correto é o entendimento defendido pelo TC da
PMSC e Bacharel em Direito pela UFSC Lauro José Ballock7 .
"Com respaldo nos conceitos de autoridade constituída, autoridade
policial e autoridade pública, não persiste a menor dúvida que o policial
militar também é autoridade policial, pois está legalmente investido em
cargo público, em cujo exercício pode restringir bens jurídicos e direitos
individuais, para zelar pela ordem e segurança públicas, reprimir
atentados à lei, ao direito e aos bons costumes.
Não há pois, nenhum interesse em usurpação de atribuições da
Polícia Civil e pela Militar, assim como não consideramos usurpação de
função de polícia ostensiva as atividades que a Polícia Civil executa
barreiras, usando coletes e viaturas identificadas. Há tá somente o
objetivo maior de atender as expectativas da população e o interesse
público, que exige um acesso mais ágil à Justiça Criminal, para a solução
rápida de eventuais conflitos.
Por isso, na conformidade com a nova Lei dos Juizados Especiais
Criminais, a autuação da Polícia Militar é apenas de cooperação ... "
Também correta é a posição sustentada pelos Oficiais-alunos do
Curso Superior de Polícia e Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais em
estudo publicado na Revista "A Força Policial" 8 .
"Para os fins previstos na Lei 9.099/95, conforme seu artigo 69
parágrafo único, a autoridade policial referida poder ser qualquer
policial, milkitar ou civil, federal ou estadual. No âmbito dos Estados
membros, a autoridade policial (civil ou militar) que atender
in "Aspectos Controvertidos dos Juizados Especiais Criminais, contidos na Lei nº
9.099/95, de 26 de setembro de 1995, quanto a atuação da Polícia Militar no
contexto desta lei".
SP/vol. nº 8 out/dez-98. .
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primeiramente a ocorrência de competência dos Juizados Especiais
providenciará o seu encaminhamento à autoridade judiciária
competente.
Como a Lei 9.099/95 visa a agilizar o processo pelos critérios da
oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e
celeridade, e para que esse objetivo seja alcançado, de plano, nas
infrações penais de menor potencial ofensivo e que dispensarem a
apuração da sua autoria e materialidade, os órgãos policiais que
executarem a repressão, os órgãos policiais que executarem a repressão
imediata poderão, por qualquer de seus integrantes que deparar
primeiramente com a infração peal de competência desse Juizado.
conduzir os envolvidos diretamente à autoridade judiciária competente,
para as providências cabíveis.
Com referências às infrações penais de autoria desconhecida,
próprias da repressão mediata, demandará o encaminhamento prévio ao
distrito policial, que após investigar e determinar a autoria, quando
possível, encaminhará a ocorrência ao Juizado competente ao Juizado
competente com o respectivo termo circunstanciado e as partes."
No que concerne a inexistência de competência exclusiva ou
privativa das atividades decorrentes da polícia judiciária pela Polícia
Civil, oportuno se faz o escólio de Hely Lopes Meirelles 9 , que sobre o
tema assim se pronunciou: " ... Portanto, a missão primordial das Polícias
Militares é a manutenção da ordem pública em policiamento ostensivo,
com elementos fardados, que, pela sua presença, como força de
dissuasão, previne ou reprime movimentos perturbadores da
tranquilidade pública. Contudo, em circunstâncias excepcionais, pode a
Polícia Militar desempenhar função de polícia judiciária, tal como na
perseguição e detenção de criminosos, apresentando-os à Polícia Civil,
para o devido inquérito a ser remetido, oportunamente, à Justiça
Criminal. Nessas missões, a Polícia Militar pratica atos discricionários,
de execução imediata, determinados pela autoridade competente, que, em
tais casos, será o comandante da unidade ou o oficial designado para essa
missão."

Polícia de Manutenção à Ordem Pública e suas Atribuições", in Direito
Administrativo da Ordem Pública, Ed Forense/!987, pg. 154/!55.
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A respeito do tema, valiosa se mostra ainda a lição de Márcio Luis
Chila Freyesleben 10 :
"O fato da Constituição ter determinado que as polícias civis
serão dirigidas por delegados de carreira e que lhes incumbem as
funções de polícia judiciária, não tem o alcance pretendido". Para se
entender o que pretenderam dizer os doutrinadores seria preciso atribuirlhes a afirmação de que a Polícia Civil exerce privativamente, ou
exclusivamente, a funções de polícia judiciária, quando não seria
possível chegar à conclusão esposada.
Somente uma exclusividade de ação retiraria de outro órgão da
segurança pública a concorrência de um determinado mister, e isso não
ocorreu. Quando a Constituição quis atribuir funções com exclusividade,
disse expressamente, como é ocaso do § 1º, inciso IV, do art. 114 (a
propósitoda exclusividade da polícia federal...) ou quando quis que
funções fossem exercidas privativamente, disse expressamente, como é o
caso do art. 129 I.
Ademais, não se deduz qualquer prerrogativa que faça concluir que
a Polícia Civil tenha sozinha a missão de apurar infrações e exercer a
função de polícia judiciária. As assembléias Legislativas quando
instauram Comissões Parlamentares de Inquérito (CPis), também apuram
crimes cometidos. A própria Câmara dos Deputados investigou
recentemente a vida criminosa de uma pessoa estranha a seus quadros, no
famoso caso "PC Farias", a despeito do poder de polícia judiciária,
exclusiva d Polícia Federal. Os Ministérios Públicos Estadual e Federal
investigam crimes e apuram responsabilidades, valendo-se de seus
próprios instrumentos, independentemente de inquérito. A Polícia Militar
investiga com poder de polícia judiciária as infrações penais militares. O
juiz pratica ato de polícia judiciária quando preside a lavratura de auto de
prisão m flagrante ou quando procede nos termos do art. 40 do CP.
O poder de polícia é espalhado difusamente, de modo que torna-se
seguro afirmar que a Polícia Civil não o detém com a exclusividade
necessária a impedir a atuação da Polícia Militar.
Ademais, pelo raciocínio articulado pelos renomados autores seria
afirmar que o juiz também não poderia presidir a lavratura de auto de

10

O Ministério Público e a Polícia Judiciária: Controle Externo da Atividade
Policial", Ed. Dei Rey/1993, pág. 122/126.
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pnsao em flagrante, pelos mesmos fundamentos, o que seria uma
conclusão bem distante do tímido§ 4º do art. 144 da CF .
... Além do mais, não é possível, como pretendeu o legislador
constituinte, isolar de modo estanque as funções da polícia ostensiva,
repressiva e judiciária em órgãos determinados. A Polícia Civil faz o
policiamento ostensivo quando vale-se de coletes (semi-uniformes),
utiliza viaturas caracterizadas, etc. Por sua vez a Polícia Militar exerce
função de polícia judiciária quando ao atender uma ocorrência, colhe
nome de pessoas que servirão de testemunhas em Juízo. Aliás, o
atendimento a ocorrências, normalmente pelo telefone 190, representa
verdadeira ação da polícia judiciária realizada pela Polícia Militar,
porquanto esteja agindo "após a quebra da ordem pública" que lhe era
incumbência apenas prevenir.
Assim, 'não há como se afirmar que a Polícia Militar não possa
receber o legislador ordinário funções específicas de polícia judiciária
porque além de não ser exclusiva da Polícia Civil, não caracteriza desvio
de "destinação".
Vê-se pois que a tese sustentada pelos impetrantes deque haveria
usurpação e atribuição ou desvio de finalidade não encontra guarida.
Sendo legítima a ação da autoridade coatora, visto que não esta a afrontar
nenhuma norma constitucional ou infra constitucional. O art. 47 da CE
citado na inicial, praticamente repete o que diz o § 4º do art. 144 da
CF/**, não fazendo nenhuma inovação no que diga respeito a atuação da
polícia Militar no âmbito do Juizado Especial.
Juízado Especíal Crímínal - Dispensa o lnquéríto Polícia/
Outro ponto que reforça o entendimento quanto a possibilidade da
polícia militar poder lavrar o termo circunstanciado reside no fato de que
no âmbito do Juizado Especial Criminal, o inquérito policial (este sim de
competência privativa da polícia civil - art. 4º CPP) é peça dispensável
nos precisos termos do§ Iº do art. 77 da lei nº 9.099/95 11 •
Assim, sendo dispensável o inquérito policial, tem-se que ambas as
autoridades policiais (civil e militar) estão investidas legalmente da
li
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Art. 77 § lº da lei nº 9.099/95: Para oferecimento da denúncia, que será elaborada
com base no termo de ocorrência referido no art. 69 desta lei, com dispensa do
inquérito policial, precindir-se-á do exame de corpo de delito quando a
materialidade do crime estiver aferida por boletim médico ou prova equivalente."
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competência para elaboração do termo circunstanciado e da apresentação
das partes no Juizado Especial Criminal, o que por certo não é caso de
nulidade, muito menos de constrangimento ilegal. Sobretudo, se
considerado que a finalidade da lei que rege o Juizado Especial Criminal
é a desburocratizar a atividade policial e a própria prestação jurisdicional,
tomando-se por norte os princípios da informalidade e da celeridade
processual.
A respeito oportuna se faz a observação criteriosa feita pelo TC
Lauro José Ballock 12 •
"Entendemos seja desnecessário levar à Delegacia de Polícia
aquelas infrações penais de menor potencial ofensivo que dispensem
apuração de autoria, e, portanto, próprias da repressão imediata,
comum a polícia de ordem pública e a polícia judiciária, que devem ser,
direta e indiretamente, encaminhadas aos Juizados Especiais Criminais.
Já em relação às de autoria desconhecida (próprias de repressão
mediara) nosso entendimento é diverso. Opinamos que estas infrações
penais, mesmo quando de menor potencial ofensivo, demandam o
encaminhamento prévio ao Distrito Policial, não para a feitura do
inquérito policial, mas para investigação da autoria, após o que estas
ocorrências deverão ser encaminhadas ao Juizado competente pelo
Distrito Policial.
Em nossa opinião, o eventual encaminhamento ao Distrito
Policial, de ocorrências penais de menor potencial ofensivo de autoria
conhecida ou evidenciada na eclosão do ilícito, tão somente para mera
formalização de termo circunstanciado (Boletim de Ocorrência) e/ou
para elaboração de requisição de exames periciais. há muitos realizados
pela própria Polícia Militar, contraria frontalmente os fundamentos do
Juizado Especial Criminal e os critérios legais que orientam o seu
funcionamento, quais sejam a oralidade. simplicidade. informalidade,
economia processual e celeridade. "

A posição da Comissão Nacional de Interpretação da Lei nº 9.099/95
A Comissão Nacional de Interpretação da Lei nº 9.099/95,
composta pelo Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira (Presidente), Min.
12

ln "Aspectos controvertidos dos Juizados Especiais Criminais, contidos na Lei nº
9.099, de 26 de setembro de 1995 quanto a aatuação da Polícia Militar no
contexto desta lei."
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Luiz Carlos Fontes de Alencar, Min. Ruy Rosado de Aguiar Júnior, Des.
Weber Martins Batista, Desª Fátima Nancy Andrighi, Des. Sidnei
Agostinho Beneti, Prof3 Ada Pellegrini Grinover, Prof. Rogério Lauria
Tucci e pelo Juiz Flávio Gomes, sob a coordenação da Escola Nacional
da Magistratura após reunião realizada na capital mineira em outubro de
1995 concluiu que "a expressão autoridade policial referida no art. 69
compreende que se encontra investido em função policial, podendo a
Secretaria do Juizado proceder à lavratura de termo de ocorrência e
tomar as providências previstas no referido artigo." 13 Ou seja,
compreende todas as autoridades policiais, autorizadas por lei.

Posição dos juristas e estudiosos sobre a possibilidade da polícia militar
lavrar os termos circunstanciados a que alude o art. 69 da lei nº
9.099/95 - Damásio E. de Jesus
O ilustre doutrinador Damásio E. de Jesus ao analisar o significado
e alcance da expressão "autoridade policial" contida no art. 69 da lei nº
9.099/95, assim se manifesta:
" ... O art. 69 da Lei nº 9.099, ao dispor que a "autoridade policial
que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo circunstanciado e
o encaminhará imediatamente ao Juizado, com o autor do fato e a
vítima, providenciando-se as requ1S1çoes dos exames pencw1s
necessários", busca agilizar o procedimento inquisitivo e, com isso, a
prestação jurisdicional final.
É inequívoco que o legislador, ao tratar do inquérito policial no
Código de Processo, empregou a expressão autoridade policial para
designar os agentes públicos com poderes administrativos para a
presidência do inquérito, lavratura de auto de prisão em flagrante,
requisições de exames periciais, audiência de testemunhas, interrogatório
do indicado, reconhecimento de pessoas e coisas, etc. Qual a razão?
Ocorre que o inquérito policial constitui um procedimento público
oficial, embora dispensável, cuja função é a de fornecer elementos
indispensáveis ao oferecimento da denúncia ou queixa. A função de
polícia judiciária, que compreende toda a investigação e produção
extrajudicial de provas é conduzida por Delegado de Polícia de carreira e
não policial militar. No caso da Lei nº 9.099, contudo, não existe função
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investigatória nem atividade de polícia judiciária. A lei, em momento
algum, conferiu exclusividade da lavratura do termo circunstanciado às
autoridades policiais, em sentido estrito. Trata-se de um breve, embora
circunstanciado, registro oficial da ocorrência, sem qualquer necessidade
de tipificação legal do fato, bastando a probabilidade deque constitua
infração penal. Não é preciso qualquer tipo de formaçao técnico-jurídica
para efetuar este relato. Quanto à requisição de algum exame pericial,
poderá ser feita pelo representante do Ministério Público.
Seria uma superposição de esforços e uma infringência à celeridade
e economia processual que o policial miitar, tendo lavrado o respectivo
talão de ocorrência, fosse obrigado a encaminhá-lo para o Distrito
Policial, repartição cujo trabalho se quis aliviar, a fim de que o Delegado,
após um período variável de tempo, repetisse idêntico relato, em outro
formulário, denominado boletim de ocorrência. O policial militar
perderia tempo, tendo de se deslocar inutilmente ao distrito. O delegado
de Polícia passaria a desempenhar a supérflua função de repetir registros
em outro formulário. O juizado não teria conhecimento imediato do fato.
Muitas razões de ordem prática aconselham condução ao Juizado
Especial: a) prejuízo para o policiamento ostensivo, pois haveria duplo
deslocamento da viatura, com desnecessária perda de tempo; b) acúmulo
injustificado de serviço para a repartição policial, contrariando o espírito
e a finalidade da lei; e) valorização do trabalho dos Delegados de Polícia,
que atualmente consomem maior parte de seu tempo instruindo
inquéritos policiais de delitos de diminuta significância social; d) criação
de transtornos injustificados para as partes e as testemunhas, com
retardamento da solução do problema; e) inequívoca ofensa aos
princípios da celeridade, informalidade e economia processual.
Entendemos, portanto, que, para os fins específicos o disposto no
art. 69 da Lei nº 9.099/95, a expressão "autoridade policial" significa
qualquer agente público regularmente investido na função de
policiamento preventivo ou de polícia judiciária. Ao lado desta
interpretação teleológica, o método literal de hermenêutica conduz a
idêntico posicionamento. Senão vejamos:
a) diz a Lei "a autoridade policial que tomar conhecimento da
ocorrência lavrará termo circunstanciado e o encaminhará imediatamente
ao juizado, com o autor do fato e a vítima" ... (grifamos);
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b) nota-se que o sujeito ativo da oração reside na expressão
"autoridade policial";
e) logo em seguida, porém, encontramos na parte final o
dispositivo: " ... providenciando-se as requisições dos exames periciais
necessárias" (grifamos)
d) nesta parte final, o legislador optou por não manter "autoridade
policial" com sujeito da oração, preferindo a seguinte concordância:
" ... providenciando-se as requisições dos exames periciais necessários"
(ao invés de aproveitar o sujeito da oração anterior e inserir
simplesmente: " ... providenciando) (grifamos)
e) assim fazendo, retirou da autoridade o encargo legal de requisitar
exames penciats, prevendo simplesmente a lavratura do termo
circunstanciado da ocorrência e o encaminhamento das partes à sede do
Juizado Especial, local em que se providenciarão as necessárias requisições;
f) deste modo, como as autoridades policiais, na linguagem da Lei,
só tem o encargo de elaborar o registro da ocorrência, nada impede que
tal atribuição seja desempenhada por qualquer agente encarregado de
função policial, preventiva ou repressiva.
Por conseguinte, o policial militar, tão logo tome conhecimento da
prática de uma contravenção penal ou de um crime de menor potencial
ofensivo, poderá registrar a ocorrência de modo detalhado, com a
indicação e qualificação das testemunhas, e conduzir o suspeito
diretamente ao Juizado Especial Criminal. Havendo dúvida sobre a
incidência da Lei sobre o fato cometido, esta será resolvida na própria
sede do Juizado. Esta conclusão coincide com a da Comissão Nacional
de Interpretação da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, sob
coordenação da Escola Nacional da Magistratura e presidida pelo
Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Dr. Sálvio de Figueiredo
Teixeira. A 9ª conclusão indica que a expressão "autoridade policial"
referida no art. 69, compreende quem se encontra investido em função
policial, podendo a Secretaria do Juizado procede à lavratura do termo de
ocorrência e tomar as providências previstas no referido artigo", o
mesmo teor foi a conclusão do Colégio Permanente de Presidentes dos
Tribunais de Justiça do Brasil, reunido em Vitória-ES, de 19 a 20 de
outubro de 1995: "pela expressão autoridade policial se entende
qualquer agente policial, sem prejuíza da parte ou do ofendido levar o
fato diretamente a conhecimento do Juizado Especial." ...
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... Conclusões:
1º) Em sentido lato, sob o enfoque do Direito Administrativo, todo
o servidor público dotado do poder administrativo de submeter pessoas a
atos legais de policiamento (como lavratura de um auto de infração multa de trânsito); diligência de busca pessoal no suspeito (art. 244 do
CPP); apreensão de objetos utilizados na prática de crime;
encaminhamento do preso em flagrante ao distrito policial; escoltas
oficiais; preservação do local do crime até a chegada da Polícia Civil e da
Polícia Científica etc), é autoridade;
2º) De acordo com o modelo tradicional de persecução penal,
constante do Código de Processo Penal, autoridade policial tem um
sentido mais restrito, compreendendo somente a autoridade
administrativa com atribuição e poder para presidir o inquérito policial,
qual seja, o Delegado de Polícia;
3º) A Lei nº 9.099/95, inovando sistemática até então vigente
adotou o modelo consensual de jurisdição, já existente no ordenamento
jurídico dos países mais desenvolvidos, rompendo com os tradicionais
dogmas da jurisdição conflitiva seguida pelo Código de Processo Penal.
Buscando sempre a agilização da prestação jurisdicional para os crimes
de diminuto potencial ofensivo, consagrou novos postulados, como o da
supremacia da autonomia da vontade do acusado ou suspeito, sobre
princípios antes tidos como obrigatórios, como os da ampla defesa e do
contraditório. Nesta nova sistemática, os princípios ora aplicáveis são os
da informalidade, celeridade, economia processual, levando-nos a uma
releitura da expressão "autoridade policial", para seus fins específicos. A
interpretação mais fiel ao espírito da lei, aos seus princípios e à sua
finalidade, bem como a que se extrai da análise literal do texto, é a de
que "autoridade policial", para os estritos fins da Lei comentada,
compreende qualquer servidor público que tenha atribuições de exercer o
policiamento, preventivo ou repressivo.
Se interpretarmos a lei nova sob a ótica do Código de Processo
Penal, não resta dúvida de que a autoridade policial é o Delegado de
Polícia (arts. 4º, 6º, 13, 15, 16, 17, 23, 320, 322, etc). Se entretanto, o
analisarmos à luz da Constituição Federal e dos princípios que a
informam, enconraremos conceito de maior amplitude, o que atende à
finalidade do novo sistema criminal inaugurado pela Lei nº 9.099/95."
Des. Dr. Álvaro Lazzarini
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Em comentário sobre o Juizado Especial e Autoridade, o Des.
Álvaro Lazzarini do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
assim se manifestou:
" ... É o Estado que delega autoridade aos seus agentes. O delegado
de polícia é o agente que tem a delegação da chefia das investigações de
infração penal cometida e de presidir o respectivo inquérito.
O Constituinte de 1988 e o legislador infraconstitucional não mais
quiseram desnecessária intervenção do delegado de polícia nas infrações
de menor potencial ofensivo, salvo nas hipóteses de ser necessária
alguma investigação, como apuração da autoria ou coleta de elementos
da materialidade da infração.
A autoridade decorre do fato de o agente ser policial, civil ou militar,
razão de, na repressão imediata, comum à polícia de ordem pública
(militar) e à polícia judiciária (civil), o policial deverá encaminhar a
ocorrência ao Juizado Especial, salvo aquelas de autoria desconhecida
própria da repressão mediata, que demandam encaminhamento prévio ao
distrito policial para apuraçao e encaminhamento ao juizado competente.
Daí concluir pelo acerto do posicionamento daqueles, que diante da
filosofia que animou o constituinte e o legislador infraconstitucional para
a oralidade, informalidade, economia processual e celeridade do
processo, ao policial, militar ou civil, não se deve exigir o seu prévio
encaminhamento ao distrito policial e de lá para o Juizado Especial
Criminal, prejudicando a atividade da corporação com formalidades
burocráticas desnecessárias.
"Juizados Especiais pedem mudança de mentalidade", advertiu
Walter Ceneviva (Folha 7/10/95), mudança que também deve ser na
mentalidade policial, que não pode ser classista. O policial é autoridade
nos limites da sua investidura legal e independentemente da
denominação do cargo público que ocupa."
Em artigo publicado no jornal Folha de São Paulo 15, o Des. Álvaro
Lazzarini observa que "autoridade" é todo policial, seja civil ou militar
fato reconhecido pela Lei Orgânica da Magistratura, bem como pela Lei
Orgânica do Ministério Público, havendo tal reconhecimento por parte do
STF. Consigna que " ... o policial (civil ou militar) deverá encaminhar a
ocorrência ao Juizado Especial, salvo aquelas de autoria desconhecida,
14

15

134

ln "Juizados Especial e Autoridade". in Folha de São Paulo. publicado m 03/11/95.
Folha de São Paulo, 03/11/95. cad. 3, p.2
Revista A FORÇA POLICIAL

São Paulo

....................__.....___________________________

.,..

nº 34

abr/mai/jun

2002

____ _______....,.....,_
_..

1i

própria de repressão mediata, que demandam encaminhamento prévio ao
distrito policial para apuração e o encaminhamento prévio ao istrito
policial para apuração e o encaminhamento ao juizado competente."
Entende que a norma acima conforma-se com a do art. 62 que exige, para
o Juizado Especial, a adoção de critérios de oralidade, informalidade,
economia processual e celeridade".
Luiz Vicente Cernicchiaro
Luiz Vicente Cernicchiaro 16 conclui que o conceito de autoridade
policial deve ser amplo, não podendo o intérprete se ater à conclusão que
se extrai do Código de Processo Penal, onde, aí sim, seria o Delegado de
Polícia propriamente dito.
Ada Pellegrini Grinover
A doutrinadora Ada Pellegrini Grinover 17 que integrou a comissão de
juristas que elaborou o anteprojeto da Lei nº 9.099/95 assim se manifestou:
"Qualquer autoridade policial poderá dar conhecimento do fato que
poderia configurar, em tese, infração penal. Não somente as polícias
federal ou civil, que tê função institucional de polícia judiciária da União e
dos Estados (art. 144 § lº inciso IV e§ 4º), mas também a polícia militar."
Rogério Lauria Tucci
Rogério Lauria Tucci em artigo publicado na Revista Literária de
Direito 18 , com o título "A Lei dos Juizados Especiais Criminais e a
Polícia Militar", assinala que:
" ... qualquer órgão específico da administração direta, regularmente
investido no exercício de função determinante, que interna, quer
externamente, da segurança pública, subsume-se no conceito de polícia e,
como tal, é dotado de autoridade policial. E integra polícia judiciária,
sempre que sua atividade, não obstante que índole administrativa, se faça
concretamente, na repressão à criminalidade, auxiliar da ação judiciária
penal, de competência dos Juízos e tribunais Criminais." (p.29)
Cândido Rangel Dinamarca
19
O ilustre jurista Cândido Rangel Dinamarco , sobre o tema assim
se manifesta:
((,

17

18

19

Vídeo
ln Juizados Especiais Criminais - Comentários à Lei nº 9.099/95. Revista dos
Tribunais, 1995, p.96/97.
maio/junho de 1996, pp.27 /31
Os Juizados Especiais e os fantasmas que os assombram"in Cardeno de Doutrina publicação da Associação Paulista de Magistrados, ano l, nº l, maio de 1996
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"impõe interpretar o art. 69 no sentido de que o termo só será
lavrado e encaminhado com os sujeitos do juizado, pela autoridade
policial. civil ou militar, que em primeiro lugar haja tomado contato com
o fato. Não haverá a interferência de uma segunda autoridade policial. A
idéia de imediatidade, que é inerente ao sistema e está explícita na lei,
manda que, atendida a ocorrência por uma autoridade policial, ela
propicie desde logo o conhecimento do caso pela autoridade judiciária
competente: o emprego do advérbio imediatidade no texto do art. 69, está
a indicar que nenhuma pesso deve mediar entre a autoridade que tomou
conhecimento do fato e o juizado, ao qual o caso será levado."

Ro~f Koener Junior
O professor e ex-Secretário de Segurança Pública do Estado do
Paraná sobre o tema assim se manifestou 20 :
"O problema sobre se só a Polícia Civil ou também a Polícia
Militar pode comparecer no Juizado Especial Criminal Especial é tão
pequeno que só tem explicação nos seguintes ângulos: (a)
institucionalmente, no sentido de que se insiste em fazer valer suas
atribuições (de uma ou de outra ou uma sobre a outra) que, sob a ótica da
lex nova, não tem mais razão de ser; (b) num enfoque operacional,
policiais civis ou policiais militares estariam de novo, o que é grave, pela
seriedade das conseqüências, confrontando-se no Estado do Paraná.
Interessa à comunidade esta sim a destinatária dos comandos
jurídicos contidos na lei, que o Poder Público não desatenda aos critérios
que informaram o aparecimento dos Juizados Especiais Criminais,
dando-lhes, por isso, tratamento desburocratizante, acima de tudo, em
que a celeridade e a informalidade, jamais sacrifiquem as garantias
constitucionais dos cidadãos - serão essenciais para se legitimar essa
nova fórmula de o Estado Juiz dizer o Direito Penal.
Para o autor, vítima (ou representante da vítima), responsável civil,
testemunhas, advogados, promotores, conciliadores e juizes a polêmica
agora acesa em nosso Estado, por aqueles que devem velar pela
Segurança Pública dos paranaenses, é coisa pequena ou suas razões
sequer justificam o debate que se trava, apoiado em comentários
doutrinários, cujas conclusões apenas contribuem para alimentar a

20
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desesperança em instituição que, para seu funcionamento, ainda não tem
lei que o ampare, mas já provoca conflitos (entre agentes do Estado) e
que se refletem, inexoravelmente, no âmbito de nossas vidas.
Ora, deixo aqui anotada a seguinte sugestão: constitucionalmente,
policiais civis ou militares devem cumprir suas atribuições institucionais e
operacionais. A tratar-se de Juizado Especial Criminal - que não poderá
haver um só para Curitiba, é óbvio - tanto a Polícia Civil quanto a Polícia
Militar poderão nele residir porque para a Lei nº 9.099, de 26 de setembro
de 1995, são autoridade policial. Se se quer burocratizar, então que se crie,
em nosso Estado, e nas Comarcas, centrais de atuação policial, onde,
conjuntamente, atuarão polícias Civil e Militar. Por que complicar?"

A posicão da Secretaria da Segurança Pública do Estado do Paraná
Num primeiro momento a douta Secretaria de Segurança Pública o
Estado do Paraná através da Resolução nº 1.029/95 acabou determinando
que a elaboração do termo circunstanciado era atribuição do Delegado de
Polícia com competência sobre o local da infração penal. Tal resolução,
editada em 22/11 /95, acabou no entanto, tendo seus efeitos suspensos por
ato do próprio Secretário de Segurança Pública através da edição da
Resolução nº 1.064/95 em 05/12/95. Donde se conclui, que no âmbito
interno da Secretaria da Segurança Pública inexista algum óbice para
atuação da Polícia Militar na lavratura de termos circunstanciados
relativos a fatos delituosos de que trata o art. 61 da lei nº 9.099/95.

Cooperação da Polícia Militar no Juizado Especial Criminal - vantagens
para a Polícia Civil
A colaboração da Polícia Militar na lavratura de termos
circunstanciados e remessa do autor do fato diretamente ao Juizado
Especial Criminal não representa nenhum menosprezo ou desprestígio à
Polícia Civil, pelo contrário, valoriza a função do Delegado de Polícia,
pois como bem salientou o ilustre membro do Ministério Público do
Estado do Paraná e eminente professor universitário, Dr. Maurício
Kuehne 21 , a lei nº 9.099/95 implica em menos tarefas incumbidas à
Polícia Judiciária, que com seus parcos recursos, financeiros e humanos,
ainda tinha que colher os elementos probatórios dessas infrações de
21

in artigo publicado no Jornal Estado do Paraná de 03/03/96 com o seguinte título:
Lei nº 9.099/95 - Juizados Especiais Criminais"
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menor porte. A este artigo deve ser reservada investigação de delitos de
maior gravidade, cuja apuração é de maior interesse da sociedade.
Lamentavelmente há de se reconhecer que a Polícia Civil não tem
condições de comparecer imediatamente em todos os locais onde
ocorreram as infrações para proceder o respectivo levantamento de local,
não podendo pois, na sua atual conjuntura, prescindir da colaboração da
Polícia Militar.
Como bem observa o Tenente Coronel da PM e Sociólogo
Abelmídio de Sá Ribas 22 : " ... o cidadão quer um atendimento rápido e
eficiente dos órgãos policiais quando sente o risco imediato ou potencial à
sua integridade ou ao seu patrimônio. Pouco lhe interessa, na realidade se é
atendido por um órgão policial militar ou civil, fato iJTelevante desde que
seja bem atendido. E, mais adiante prossegue dizendo: "A Polícia Militar,
que possui integrantes habilitados para elaborar o termo circunstanciado,
tem a oportunidade de prestar um atendimento mais ágil e eficaz às
ocorrências, coroando seu trabalho com o encaminhamento ao Juizado
Especial, sem outras delongas que irritam o cidadão, imobilizam as
viaturas operacionais e respectivos patrnlheiros e impedem ou retardam o
atendimento às novas solicitações da comunidade. A Polícia Civil poderá
direcionar seu pessoal para a investigação criminal que é sua principal
atividade no exercício da polícia judiciária. Hoje é comum os reclamos de
que há acúmulo de inquéritos e, que por insuficiência de pessoal o próprio
trabalho de investigação fica comprometido ... Pois agora, mais do que
nunca, o cidadão pode e deve exigir do Estado um atendimento rápido por
parte da polícia, o encaminhamento imediato ao Juizado Especial e, deste,
a consequente e ágil decisão para os casos de infrações penais de sua
competência. Mesmo que, para isso, o Estado tenha de superar interesses
corporativistas baseado no medo de mudanças, no personalismo barato, na
intenção de manter o poder e o tráfico de influência ou em outros
propósitos nem sempre confessáveis. Afinal, se fosse para manter tudo
como está, não seria necessária a nova lei. Por outro lado, a expectativa
social é de que os serviços públicos sejam prestados de maneira ágil e
eficiente pelo Estado, desde o atendimento à ocorrência até a prestação
jurisdicional. E o Estado, a rigor, nada mais é do que um ente jurídico a
serviço da sociedade. Ou não?"
in artigo publicado no Jornal Estado do Paraná de 03/03/96, sob o título "A
Sociedade e o juízo especial criminal
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Neste sentido também concluiu o TC da PMSC Lauro José
Ballock23 em extenso e profundo trabalho quanto a atuação da Polícia
Militar nos Juizados Especiais Criminais:
" ... Por isso é preciso somar e não dividir esforços na busca do
aperfeiçoamento do sistema através do diálogo harmônico e produtivo,
voltado sempre para o interesse público que deve prevalecer sobre o
corporativismo inócuo e improdutivo, que nada acrescenta a Segurança
Pública.
Em suma, agora que forma implementadas a alterações necessárias,
é de fundamental que sejam convocados todos os segmentos da
comunidade que possam participar utilmente de um grande esforço no
sentido de diminuir a criminalidade e a impunidade, ajustando-se
adequadamente a participação de ambas as polícias, neste sistema, de
modo a que atendam aos anseios da segurança reclamados pelos
cidadãos.
Para estes não interessa se quem leva o infrator da lei penal à
Justiça é o policial civil ou o policial militar. Interessa-lhe efetivamente,
que o Estado cumpra bem a sua missão de distribuir segurança e justiça.
Assim sendo, se o Estado atende melhor a população, através da
participação conjunta das Polícias Civil e Militar, ambas cumprindo a
mesma missão, no âmbito dos Juizados Especiais Criminais, certamente
o interesse público e o bom senso não só recomendam mas, pelo
contrário, até mesmo exigem e impõem que se adote o melhor
procedimento, que agilize realmente o acesso à Justiça .
.. .Se formos radicais na manutenção o atual estado de coisas,
deixando a irreflexão e a vaidade pessoal sobrepujarem à razão,
implantação dos Juizados Especiais Criminais não trará os resultados
positivos almejados."
Tem-se pois, que o interesse público, há de se sobrepor sobre os
interesses particulares e coporativistas, nas questões afetas a Segurança
Pública e a Justiça Criminal. Sendo que no âmbito do Juizado Criminal
pode haver coexistência pacífica das duas polícias, civil e militar, sem
que isso represente ofensa à lei ou à Constituição Estadual ou Federal.

23

Aspectos Controvertidos dos Juizados Especiais Criminais, contidos na Lei nº
9.099 de 26 de setembro de 1995
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Na opinião do Juiz do TASC Dr. Jasson Ayres Torres 24 : "Não se
trata de estabelecer um conflito de atribuições de competência entre a
Polícia Civil e Militar, é sim de aproveitar a forma de atuação de quem
está permanentemente na rua, para participar ativamente dos Juizados
Especiais Criminais, não há exclusão, há aproveitamento racional da
atividade administrativa do Estado para poder efetivamente atender ao
princípio de celeridade que se quer nos juizados e que os caracterizam
perante as comunidades onde já estão implantados."

A estrutura da Polícia Militar no âmbito da Comarca de Guaratuba
Há de se destacar que a Polícia Militar do Paraná no âmbito da
Comarca de Guaratuba, sobretudo no período de temporada de veraneio,
procurou se estruturar, não só reforçando o seu quadro de pessoal e
qualificando-o, mas também se informatizando, buscando com isso
assegurar a imediatidade exigida pelo legislador tanto na lavratura do
termo circunstanciado, como no tocante a apresentação do autor do fato
do ofendido ao Juizado Especial Criminal, contribuindo assim de forma
decisiva e ao lado da valorosa instituição da Polícia Civil para o sucesso
do projeto "Juizados Especiais - Operação Litoral 97/98", onde os casos
envolvendo infrações de pequeno potencial tem sido, em regra,
solucionados em até 24 horas, evitando que as partes envolvidas
precisem permanecer no local onde o feito está em andamento por vários
dias e a expedição de infindáveis cartas precatórias.
Assim não se vislumbrando estar sofrendo o paciente qualquer
constrangimento ilegal por ato da autoridade apontada como coatora
impõe-se a denegação da ordem postula na inicial pelos impetrantes.

III- DISPOSITIVO:
Ex positis, denego a ordem postulada na inicial.
Sem custas. Transitado em julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se
respectiva baixa na distribuição.
P.R.I. Guaratuba, 23 de janeiro de 1998.
ROBERTO LUIZ SANTOS NEGRÃO - JUIZ DE DIREITO
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Use sua munição para salvar

o Hospital Militar.

Associe-se:
e-mail: propm@ig.com.br - Telefone (11) 6693-2658 / 2962

Participe da

Pró-PNI
Se você ajudar, o campo é imenso.
Cada um participa com aquilo que pode dar.
Se você é alegre, dê sua alegria;
Se você é paciente, dê sua paciência;
Se você é habilidoso, dê sua habilidade;
Se você tem tempo, ajude com o seu tempo.
Se você é instruído, transmita os seus conhecimentos.
Na nossa Associação algumas pessoas participam dando o seu tempo
assistindo e dando apoio aos pacientes do H.P.M;
Outras tem dado o seu conhecimento profissional e técnico para fazer funcionar
o sistema.
Outras, ainda, tem contribuído com dinheiro, materiais ou serviços para
melhorar a qualidade do atendimento ao Policial Militar no nosso sistema
de saúde.
.· ... · .· .... · >, } > /
Você Policial Militar pode~àtticipa1:,sb ilssQÇi~~J PRó-PM.
Com uma pequena contribuíção você estará a:júdapdo a todos e a você
mesmo.
Venha juntar-se a nós e tl'aga um parente ou uniâpligo que também queira
.·
,;
participar.
O Voluntário é aquele que colabora para fatét,'fffp.~scer um ser humano.
,,,,.,,,;,;,,· --·

n

~

Rua Alfredo Pujai, 285 - Conjunto 53 - Santana - CEP: 02017-010 - São Paulo.
Fones:

6959.9906 e 6977.0771 - Fax: 6959.9906
Email: propmadm@ig.com.br
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