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CAPA: Alexandre Gama. Nasceu no Douro, Portugal, a 18 de janeiro de 1873. Em 1891, veio
para o Brasil e em Slo Paulo alistou-se na Forqa Publica a 20 de agosto do mesmo ano, como
praqa de pre.
Galgando todos os postos por merecimento, ascendeu ao posto de Coronel. Exerceu variadas
fimqdes, inclusive tendo viajado a Europa em carater funcional.
Foi agraciado por haver salvo, com risco de sua vida, a vida de urn bombeiro seu subordinado.
Durante a fase da "Misslo Francesa", foi Chefe do Estado-Maior durante mais de 10 anos
inintemptos, funq5o que so deixou para organizar e preparar o lo Corpo da Guarda Civica,
encarregado de policiar a Capital. Foi tambem Comandante Geral Intenno da Forqa durante
quatro meses.
Em virtude de sew predicados de instrutor e disciplinador,logo ao transferir-separa a inatividade
na Forqa Publica, foi convidado pel0 Governo para assumir, em novembro de 1926, as funq6es
de Chefe de Pessoal', Organizador Tecnico e Instmtor da Guarda Civil de Slo Paulo, cnada em
22 de outubro daquele ano.

' Anexo ao Bol G 172169, da FPESP

Colaborando com o Dr. Antbnio Pereira Lima, prirneiro diretor daquela instituiqiio,transformou
a organizaqiio em urna respeitada corporaqiio policial, que forneceu, mais tarde, os primeiros
contingentes da Policia do Exercito da Forqa Expedicioniria Brasileira, que defendeu a
democracia nos campos da Italia.
Vitoriosa a Revoluqb de 30, Alexandre Garna acompanhou o Dr. Pereira Lima no pedido de
exoneraqiio, por ocupar cargo de confianqa do Governo Estadual, retirando- se para o
recesso do lar.
Alexandre Gama faleceu a lode agosto de 1943 em Siio Paulo.
Em sinal de reconhecimento pelos serviqos relevantes que prestara, o Governo de siio
Paulo mandou que guarda de honra da Guarda Civil velasse o corpo e que a Forqa Publica
lhe prestasse as honras militares devidas ao ex- Comandante Geral da Milicia.
Foi, na express50 de Antbnio Pereira Lima, "o braqo direito na organizaqiio e consolidaqiio
da Guarda Civil", cooperando, por sua experiencia, igualmente na organizaqiio da Banda
de Musics, da Caixa Beneficente e da Divisiio de Policiamento Rodoviario da Corporaqiio.
Foi "o primeiro elo de uniiio entre as duas C0rporaq6es"~que, plasmadas, resultararn na
atual Policia Militar de siio Paulo

Fonte: Boletim Especial n." 04, de OlAgo69, da Guarda Civil de Siio Paulo.
Crkdito: Sd Fem PM Karla Andrea Pinheiro/DAMC:O

* ISSOafirmou o Maj EB Joiio Luiz Barcellos Lessa de Azevedo, Comandante da Guarda
Civil, e seu Subcomandante, o Inspetor Chefe Superintendente Omar Galvgo, no Boletim
Especial no04, de 01Ago69, da GC.
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I. REFORMA POL~TICA:0 QUE E POSS~VELMELHORAR?'

ALVARO LAZZARINI - Desembargador VicePresidente do Tribunal de Justiqa do Estado
de Siio Paulo, Corregedor Regional Eleitoral
do Estado de Siio Paulo, Professor de Direito
Administrativo da Academia da Policia
Militar do Burro Branco, Associado
Colaborador do Instituto dos Advogados de
Siio Paulo e Membro do Conselho
Deliberativo do Instituto "Pimenta BuenoWAssociapio Brasileira dos Constitucionalistas

1. Consideraq6es iniciais 2. Reforma do ordenamento eleitoral sobre o
abuso de poder 3. Compatibiliza~iioda Lei n " 9.504/97 com o texto
constitutional 4. Formas de contenqlio da propaganda eleitoral irregular
5. Ordenamento legal ejciente de controle sobre gastos eleitorais. 6.
Consideraq6esfinais.

1. CONSIDERAC~ESINICIAIS

No exato momento em que se pretende, juridicamente, revolucionar o
Brasil com reformas de nossas institui~ijes,nada mais oportuno do que este "I
SEMN~O
SOBRE A REFORMA POL~TICA",para fomecer ao legislador
a vivencia dos operadores do Direito, especialistas no denominado "Direito
Politico", como tarnbCm no "Direito Eleitoral.
0 maior Estado da Federaqzo, com suas 392 Zonas Eleitorais instaladas,
com seus mais de 35.000.000 de habitantes, dos quais s8o eleitores mais de
Roteiro parapalestra sobre o tema no "I SEMINARIO SOBRE A REFORMA POL~TICA",
promovido pela OABISP - Ordem dos Advogados do Brasil, Secqiio de SSlo Paulo, atravCs
da Comissiio de Direito Politico e Eleitoral da OABISP e da Comissao de Valorizaqiio da
Administraqiio Publica da OABISP. Saliio Nobre da OABISP, em 2 de junho de 2003.
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25.000.000 de cidadsos, sendo que, desses, mais de 7.000.000 siio eleitores
de sua Capital, SBo Paulo esta representado por 70 Deputados, por forqa de
norma constitucional ditatorial, mantida por norma constitucional que se disse
cidadii, que limitou a 70 o numero de seus Deputados (artigo 45. 8 lo, da
Constituiqiio da Republica), o que colide com o principio da igualdade de todos
adotado na clhusula pktrea do artigo 5", capzlt, da mesma Constituiqgo, para
niio dizer da petrea clhusula do artigo 3", inciso IV,ainda da referida Constituiqiio
de 1988, que diz constituir objetivo hndamental da Republica Federativa do
Brasil a promoqgo do bem de todos, sem preeonceitos de origem, raqa, sexo,
cor, idade e quaisquer outras formas de discriminaqiio, tudo a sugerir, desde
logo, a revisgo de tal limitaqiio da representaqiio paulista na Ciimara dos
Deputados.
Outro ponto que me parece util abordar nestas considera~6esiniciais e
o aprinioramento do artigo 14,s 5", da Constituiqgo da Republica, na atual
redaqiio dada pela Emenda constitucional n. 1611997, no que diz respeito a
reeleiqiio de quem houver sucedido ou substituido o Chefe do Executivo no
curso do mandado. As posig6es conflitantes da jurisprud6ncia do Tribunal
Superior Eleitoral isto esta a indicar, pois, uma a decisiio em relaqiio ao Chefe
do Executivo da pequena Tabatinga, Amazonas, e outra em face ao chefe do
Executivo do Estado de Siio Paulo. Naquela indeferindo o registro da candidatura,
nesta concedendo-o A seguranqa juridica, que 6 urn dos principios juridicos que
deve prevalecer, esti a exigir urna disciplina constitucionalmais firme.

2. REFORMA DO ORDENAMENTO ELEITORAL SOBRE 0 ABUSO
DE PODER
Fora da realidade e da razoabilidade,que tambeni siio principios juridicos,
apresenta-se o artigo 14,g 10, da Constituiqiio da Republica, ao prever que "o
mandato eletivo podera ser impugnado ante a Justiqa Eleitoral noprazo de quinze
dias contados da diplomaq60, instruindo a aq6o com provas de abuso de
poder econ6mic0, corrupqio ou fraude ".
Tal norma constitucional, com efeito, exige o quase impossivel, ou seja,
que o pedido da impugnaqzo do mandato eletivo venha instruido com provas
do abuso do poder econ8niic0, da corrupqgo ou da fraude, que, na maioria
das vezes, so podem ser produzidas em prazo dilatado, como cediqo entre os
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operadores do direito, a luz do artigo 22 da Lei de Inelegibilidade, Lei
Complementar n. 64, de 18 de maio de 1990, que, no seu artigo 22, corn os
seus quinze incisos e um pardgrafo imico, mesmo com prazos exiguos, disciplina,
de mod0 confuso, o processo de investigaqiio judicial eleitoral, que,
mediante representaggo direta ao Corregedor-Geral ou Regional da Justiga
Eleitoral, formulada por partido politico, coligagiio, candidato ou Ministkrio
Publico Eleitoral, podera ser instaurada, desde que a representaggo relate
fatos e indique provas, indicios e circunst2ncias,tudo para apurar uso indevido,
desvio ou abuso do poder econ6mico ou do poder de autoridade, ou utilizaggo
indevida de veiculos ou meios de comunicag50social, em beneficio de candidato
ou de partido politico.
Para a instruggo deve ser observado o prazo de cinco dias para o
exercicio da ampla defesa, cinco dias para as inquirigdes que se tomarem
inevitaveis, tres dias para o Corregedor proceder diligencias que determinar,
dois dias para as alegagdes das partes, um dia imediato para o Corregedor
apresentar o relatorio conclusivo, dois dias para a Procuradoria Eleitoral se
pronunciar sobre as imputagees e conclusdes do relatorio, sendo, entgo, com
voto, tudo encaminhado em tr6s dias ao Tribunal Con~petente.
Somem-se todos estes prazos necessarios para o devido processo legal,
exigido na petrea clausula do artigo 5", inciso LV, da Constituiggo da Republics
e ver-se-50 ultrapassados em dias os quinze dias previstos na mesma
constituigiio para o ajuizamento da aggo de impugnaggo de mandato eletivo,
isto sem contar corn o que ocorre na realidade paulista, com seu grande colkgio
eleitoral e o numero de candidatos.A estrutura do Tribunal Regional Eleitoral
do Estado de SZo Paulo, em n ~ m e r ode Juizes, que siio sete, e a mesma de
qualquer outro Estado e do Distrito Federal. Ao Corregedor Regional Eleitoral,
no ano eleitoral de 2002, coube instaurar um total de setenta e nove
investigaqdesjudiciais eleitorais por abuso de poder econ6niic0, de autoridade,
uso indevido dos meios de comunicagiio,em grande parte delas com a inquiriggo
dos representados e testemunhas, provas periciais, etc., tudo sem prejuizo
das demais atividades proprias da Corregedoria Regional Eleitoral, o que
totalizou, em 2002, um total de 71.544 atos de sua responsabilidade
adrninistrativae jurisdicional.
Necessiuio, portanto, que numa reforma politica tais dados paulistas sejarn
consideradospara ngo subtrair a lisura dos pleitos eleitorais, pela inviabilidade
do devido processo legal, em desprestigio da Justiga Eleitoral.
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3. COMPATIBILIZACAODALE1 N. 9.504197 COM 0 TEXT0 CONSTITUCIONAL
Cuida da referida lei das eleiqces. E a "Lei das Eleiqces': N i o que
ela n i o esteja compatibilizada com a nossa Constituiqa"~da Republics, o
que a tornaria, no todo ou em parte, inconstituciona~porposteriorao texto
maior.
Mas, ao certo, ela, a Lei Eleitoral, merece ser aperfei~oada,disciplinando,
melhor e de mod0 inequivoco, a quest50 das "Coligag6esY',que tanto comenthios
ensejaram por ocasiio das eleigdes de 2002, com a verticalizagiio determinatia
em Resolugiio do Tribunal Superior Eleitoral a luz do texto vigente.
Outra questio e a "Das convengdes para a escolha de candidatos", pois
o seu artigo 7" remete os convencionais, tambkm, aos estatutos do partido, com
algumas conseqiiencias nem sempre queridas para a lisura do pleito ou
representatividadedo ente federado, como 15possivel imaginar.
Quanto ao "Registro de Candidatos", havera de ser exigida prova concreta
do atual e efetivo dornicilio eleitoral no lugar en1que se pretende o mandato, nio
bastando ficticia residencia ou moradia. Hiio de ser encontrados meios juridicos
para que assim seja.
4. FORMAS DE
IRREGULAR

CONTENCAO DA PROPAGANDA ELEITORAL

A contengiio da propaganda eleitoral irregular, por todas as suas formas,
como radio, televisiio, internet, outdoor, cartazes, pesquisas, imprensa, etc.,
inclusive com o "Direito de Resposta", esta disciplinada na Lei n. 9.504, de
1997, em especial nos seus artigos 33 e seguintes.
~ t iem
l uma reforma politica e eleitoral que se adote e ate que se aperfeiqoe
o quanto foi e for editado pelo Tribunal Superior Eleitoral em suas Resolugdes:
pois elas retratam, de um mod0 geral, tudo quanto aconteceu e previu-se que
poderia acontecer na realidade brasileira.
A titulo de inforn~iio,
na eleigiio2002, a Corregedoria Regional Eleitoral
do Estado de Siio Paulo, atraves de sua Coordenagiio da Fiscalizagiio de
Propaganda Eleitoral, instaurou e registrou 7.930 procedinientos investigatorios
so na Capital do Estado, valendo-se, inclusive, do sucesso do Sistema de
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a propaganda eleitoral irregular.

5. ORDENAMENTO LEGAL EFICIENTE DE CONTROLE SOBRE
GASTOS ELEITORAIS

"0 candidato faz de conta que presta contas, e a Justiqa Eleitoral faz de
conta que as contas devem ser aceitas e afirmaqiio que, a partir da eleiqiio 2002,
deve passar por reformulaqiio.
0 s mais de dois mil candidates paulistas aos diversos cargos eletivos que
1150 se cuidaram e acreditaram no dito politico eleitoral, tiveram e t6m problemas
com a aprovaqgo de suas contas, em especial porque convtnio entre o Tribunal
Superior Eleitoral e a Receita Federal tomou possivel o cruzamento de dados,
verificando-se,na oportunidadeda prestaqiio de contas, a inexatidgo de dados,
das mais variadas espkcies.
Mas, ao certo, alem do aspect0 moral, sangdes eleitorais devem ser
previstas em lei para um eficiente e eficaz controle dos gastos eleitorais, pena
desse controle ser inane.

6. CONSIDERACOESFINAIS
Todo esse quadro sugereque, em se tratando de "Reforrna Politica", haverse-80 de considerar as observaqaes dos Operadores do Direito que atuarn na
area eleitoral e sentem, no seu dia-a-dia, as vicissitudes que o sensivel tema
gera, tudo para que um novo sistema politico seja efetivamente democratico,
dotando a cidadania e o pr6prio Poder Judiciario Eleitoral de uma
instrumentalizag50 adequada para melhor atender a vontade livre e autgnticado
eleitor.
Para tanto se presta este
SEMINARIO SOBRE A REFORMA
POL~TICA",pois especialistas da area politica e eleitoral, nele, cuidargo da
"Legislaqiio Eleitoral - Caminhos da Reforma", "Financiamento das
EleiqGes - Ptiblico ou Privado - Formas de Controle dos Gastos Eleitorais ':
"Propaganda Politica - A Propaganda Partidaria e a Propaganda
Eleitoral", "Eleiqio Proporcional - Lista Partidaria Aberta ou Fechada?
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0 Voto Distrital. 0 Voto Facultative ", "Elei~iioInformatizada: Avan~os
e Recuos " e "0abuso de Poder nas Elei~ces:E SuJiciente o Ordenamento
Yigente? ".

-
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11. ALGUNS REFLEXOS DO NOVO CODIGO CIVIL NO AMBITO
PENAL

MARCUS VINICIUS DE VIVEIROS DIAS Procurador da Republics

Com o advent0 do Novo Codigo Civil, instituido pela Lei no10.4061
2002, a maioridade civil foi reduzida para 18 (dezoito) anos - artigo 5",
igualando-se, destarte, a maioridade penal (ex vi do artigo 27 do Codigo
Penal).
Cremos que os dispositivos infra-assinalados, respectivamente do Codigo
Penal e do Codigo de Ritos, devem merecer novo tratamento:
Artigo 65 do Codigo Penal: S5o circunstincias que sempre atenuam a
pena:
I - ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato, ou maior de
70 (setenta) anos, na data da sentenqa;
Artigo 115 do Codigo Penal: SZo reduzidos de metade os prazos de
prescriqgo quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e
um) anos, ou, na data da sentenqa, maior de 70 (setenta) anos.
Artigo 15 do Codigo de Processo Penal: Se o indiciado for menor, serlhe-ii nomeado curador pela autoridade policial.
Artigo 34 do Codigo de Processo Penal: Se o ofendido for menor de
21 (vinte e urn) e maior de 18 (dezoito) anos, o direito de queixa podera ser
exercido por ele ou por seu representante legal.
Artigo 50 do Codigo de Processo Penal: Arenuncia expressa constara
de declara~Zoassinada pelo ofendido, por seu representante legal ou
procurador com poderes especiais.
Parigrafo imico. Arenbcia do representante legal do menor que houver
completado 18 (dezoito) anos n5o privara este do direito de queixa, nem a
renuncia do ultimo excluiri o direito do prinieiro.
Artigo 52 do C6digo de Processo Penal: Se o querelante for menor de
21 (vinte e um) e maior de 18 (dezoito) anos, o direito de perdZo podera ser
exercido por ele ou por seu representante legal, mas o perd5o concedido por
urn, havendo oposiqZo do outro, nZo produzira efeito.
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Artigo 54 do Codigo de Processo Penal: Se o querelado for menor de
21 (vinte e um) anos, observar-se-a, quanto a aceitaqiio do perdiio, o disposto
no art. 52.
Artigo 194 do Cbdigo de Processo Penal: Se o acusado for menor,
proceder-se-a ao interrogatorio na presenqa de curador.
Artigo 262 do Codigo de Processo Penal: Ao acusado menor dar-se-ii
curador.
Artigo 449 do Codigo de Processo Penal: Apregoado o rku, e
comparecendo, perguntar-lhe-A o juiz o nome, a idade e se tem advogado,
nomeando-lhe curador, se for menor e niio o tiver, e defensor, se maior. Em tal
hpotese, o julgamento sera adiado para o primeiro dia desimpedido.
Artigo 564 do C6digo de Processo Penal infine: A nulidade ocorrera
nos seguintes casos:
I11 - por falta das formulas ou dos termos seguintes:
c) a nomeaqiio de defensor ao reu presente, que o niio tiver, ou ao ausente,
e de curador ao menor de 21 (vinte e um) anos;
(grifos nosso)
Niio e mais aceitavel que os reus menores de 21 (vinte e um) anos
tenham o prazo prescricional reduzido de metade, faqam jus a uma
circunstilncia atenuante generica prevista no artigo 65, inciso I do Codigo
Penal, tenham direito a nomeaqiio de curador especial na fase pre-processual
e posteriormente durante a instruqiio criminal. No tocante aos artigos 34,
50,52 e 54 do C6digo de Processo Penal passara a ser despicienda a figura
do representante legal, respectivamente para exercer o direito de queixa,
para renunciar ao direito de queixa, beni como para exercer o direito de
conceder o perdiio do ofendido e para aceitar o perdiio do ofendido em
nome do querelado.
Sob a Cgide do antigo Codigo Civil as pessoas menores de 21 (vinte e
um) anos e maiores de 16 (dezesseis) anos, eram consideradas relativamente
incapazes (artigo 6" do referido diploma) e, por isso, ganharam tratamento
privilegiado na brbita penal, justamente com a incidsncia de normas
protecionistas.
Com o novel diploma civil tal protecionismo perdeu qualquer sentido.
Qua1 a raziio de urn riu de 18 (dezoito) anos ter um prazo prescricional
reduzido de metade e um reu de 21 (vinte e um) anos niio ter essa benesse?
Quid iuris?
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Primafacie, curnpre repisar que com o novel Codigo Civil o reu com 18
(dezoito) anos deixou de ser considerado relativamente incapaz, para adquirir a
plena capacidade civil.
Ora, com a maioridade civil e penal coincidindo nos 18 (dezoito) anos,
niio ha qualquer raziio para distinqiio entre os rkus maiores de 21 (vinte e um) e
os menores de 21 (vinte e um), jh que a idade que deve figurar como "fie1 da
balanqa" 6 a de 18 (dezoito) anos.
A soluqiio da vexata quaestio, a nosso ver, seria a adoqiio por parte do
legislador de normas penais e processuais penais que objetivassem harmonizar
os dispositivos supracitados corn a nova maioridade civil. Nesse diapasiio os
kus com 18 (dezoito), 19 (dezenove)e 20 (vinte) anos teriam o mesmo tratarnento
dos reus maiores de 21 (vinte e urn) anos, pois todos atualmente siio considerados
absolutamente capazes no h b i t o civil.
A esperada lei processual penal teria aplicaqiio imediata, respeitando os
atos processuais praticados sob a egide da lei anterior, em conformidade com o
artigo 2" do C6digo Adjetivo Penal.
Jri a lei penal restauradora seria uma Iexgravior e, portanto, irretroativa,
somente alcaqando as mfraqdes penais praticadas posteriormentea sua vighcia.
Outras situaqdes previstas na parte especial do Cbdigo Penal e em
legislaq6es extravagantes tambem devem ser adaptadas para a maioridade de
18 (dezoito) anos. Questiio interessante siio as hipoteses em que a lei penal
comina causas de aumento de pena para hfkaq8es penais praticadas contra vitima
menor de 21 (vinte e urn) anos, v.g. o artigo 18, inciso 111,da Lei no6368176.
Nessas hipoteses, a novel lei penal devera prever o referido aumento de pena
apenas para as infiaqces praticadas contra vitima menor de 18 (dezoito) anos e,
por se tratar de lex mitior, retroagira para beneficiar os agentes.
Resta torcer para que o nosso imprevisivel legislador niio esqueqa de
harmonizar e cornpatibilizar o novo Codigo Civil corn os Codigos Penal e
Processual Penal, tendo por base a maioridade de 18 (dezoito) anos.
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VOLNEY CORREA LEITE DE MORAES- Juiz
do Tribunal de Alcada Criminal de S6o Paulo

"Segundo dados da Secretaria de Seguranqa Publica, no primeiro
semestre o Estado de Siio Paulo teve 237 pessoas assassinadas por ladr6es
(...); de janeiro a julho, houve na Capital 55.489 assaltos e 56.395 furtos. No
Estado, foram 109 mil assaltos e 215 mil furtos" (Fonte: 0 Estado de S. Paulo,
2519101).
Esses numeros refletem um estado de coisas a tal ponto dramatic0 e
horripilante que nenhum pretext0 pode ser invocado, sem causar profunda
indignaqiio, para "justificar"a posiqiio de atonia , passividade, inercia, abulia,
paralisia, na qua1 se acham ancoradas as duas casas do Congresso Nacional,
convindo lembrar que do executivo,autor de um desfibrante projeto de reforma
da parte geral do Codigo Penal, nada de serio e razoavel esperar.
Em todo caso, essa abulia, se niio justificada, pode ao menos ser explicada
pela atuaqiio do Lobby da Insegurqa: urna perversa Associaqiiode Acad2micos
Esnobes, cujo espirito critic0 foi desvigorizado pela submissiio a tirania do
"Politicamente Correto", a porta-vozes de organizaqaescriminosas e a loucos
de todo genera.
A despudorada Litania, a lengalenga fraudulenta, a iludente arenga do
Lobby da Inseguranqa resume-se a este falacioso lugar-comum: 0 que estaria
ao alcance do legislador fazer, diante da mark alta da criminalidade violenta,
seria elevar proporcionalmente as penas cominadas no roubo e a tentativa
de latrocinio, mas a medida resultaria inutil, inconseqiiente, porque seguiriam
operante as causas socioeconbmicas do crime.
A chamada "Desculpa Sociologica" e uma evasiva tiio patentemente
desprovida de stlbstratos factuaisque e perder tempo dar-se a1gui.m ao trabalho
de desmitifica-la.
Todavia conceda-se, para argumentar, que a intensificaqiio punitiva niio
tenha a virtude de coibir a expansiio da criminalidade violenta, ou, dito de outra
fonna outra forma, niio tenha propriedade dissuasoria, porque , mantidas as
injunqaes socioeconbmicas, a potencialidade transgressiva estara
continuamente a se concretizar.
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Seja como for, e fato objetivamente indesmentivel que quem esta
recolhido a prisiio niio atormenta os cidadiios ordeiros.
De mais a mais, cabe perguntar: ate a supressiio das supostas causas
sociais do crime (a "furadissima" teoria do determinism0 materialista", deixase o problema ficar como esta, intocado e intangivel?
No fim deste ano, seriio, por projeqiio estatistica, 110.898 as vitimas
de assaltos. Pois bem, nada a fazer ate que se distribua melhor a renda? Ate
la, o Congresso esta desonerado de ao menos tentar conter essa espiral de
inseguranqa por via do agravamento das penas e da eliminaqiio de merces
(que estimulam a reincidencia)?
Basta ao Congresso Nacional niio se deixar engazopar, seduzir e embair
por essa cantilena de que "cadeia niio resolve" e se convencer de que, se
nZo resolve o problema de quem esta dentro, por viver da bolsa alheia,
resolve o problema de quem esta fora, por viver do proprio suor. Basta ao
Congresso Nacional abrir os olhos a realidade e adotar as providencias
pertinentes, para que o cidadiio honesto considere algo niais que simplesmente
plat6nico seu direito fundamental a seguranqapessoal (Constituiqiio Federal,
art. 5"; pacto de Siio Jose, art. 7).
E para niio ficar nesta ordem abstrata de consideraq6es, eis uma
proposta concreta de alteraqces legislativas:
(a) punir a tentativa de latrocinio com pena identica a que se comina a
forma consumada (como facultado pel0 paragrafo unico do Art. 14 do CP:
"Salvo disposiqiio em contrhrio...), porque niio 6 razohvel possa o malfeitos
extrair proveito de circunstincia alheia a sua vontade;
(b) Elevar os limites estabelecidos na primeira parte do 8 3" do Art.
157 (CP), para 16 (dezesseis) anos e 24 (vinte e quatro) anos, de mod0 a
enfatizar que, tambem no roubo, a semelhanqa do que ocorre na Extorsiio
Mediante Seqiiestro (Art. 159), a t6nica da reprovaqiio recai no emprego
de violencia; pel0 mesmo motivo, elevar para 24 anos o lirnite minimo relativo
ao latrocinio;
(c) acrescentar ao rol das causas especiais de aumento da pena aplicada
ao roubo (Incisos do 5 2" do Art. 157) inciso VI: "Se ha invasiio de domicilio",
para dar vida palpavel a tutela desse direito fundamental (CF, art. 5O, XI);
(d) alterar o 5 2" do Art. 157, de mod0 a modular o coeficiente de aumento
pel0 numero de causas concorrentes:"A pena aumenta-se de urn a dois terqos,
consoante o numero de causas especiais: I - Se ..."
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(e) elevar para (08) oito anos a margem inferior da cominaqiiorelativa ao
roubo simples (CP, Art. 157, caput) e ao roubo improprio niio agravado (CP,
Art. 157,g lo)e para 15 (quinze) anos a margem superior, em ordem a (lo)dar
maior proteqiio a sociedade, obviando ?
eventualidade
i
de prematura reintegaqiio
social do condenado e (2") assegurar ao readaptando tempo mais fecund0 A
germinaqiiode bons propositos, que niio se desenvolvem do dia para a noite;
(g) Dara puniqiio da tentativa de roubo simples a mesma soluqiioalvitrada
na alinea"a".
Se os membros do Congress0 Nacional estiverem A altura de sua nobre
rnissiio - inexistindo ra&o para disso duvidar- e tiverem sensibilidade para ver
que a inseguran~acr6nica gera a sensaqiio de impotencia do estado de direito
frente ao crime (o fen6meno da anomia), com as suas terriveis implicaqbes,
estas sugestdes mereceriio alguma consideraqiio.
Aguardemos.
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IV. A CISAO DO JULGAMENTO MILITAR

RONALD0 JOJO ROTH - Juiz-Auditor da l a
Auditoria da Justiqa Militar do Estado de Sfio
Paulo

0 tema envolve questgo processual de envergadura, e o legislador,

sensivel a sua ocorrencia, disciplinou duas hipoteses no artigo 105 do CPPM
(Codigo de Processo Penal Militar).
0 referido dispositivo legal encontra-se previsto no Livro I, Titulo VIII,
Capitulo 111,Da conex60 ou continincia, cabendo, nesse sentido,a necessidade
da abordagem en passant destes conceitos, bem como a alusiio a outros
conceitos pertinentes, para a perfeita compreensgo do tema.
0 poder de julgar, que tem o nomenjuris de jurisdiqgo, "6 a causa final
especifica da atividade do Poder Judicihio", como ensinava Jo6o Mendes Junior.'
Conforme liqgo de Josk Frederico Marques, " Ajurisdiqgo pode ser
definida como a funqgo estatal de aplicar as normas de ordem juridica em
relaggo a uma preten~go".~
Da jurisdiqiio - que k o poder do juiz de dizev o direito - nasce a
competincia, que e a medida de jurisdiqiio. Dai terrnos a competencia da
Justiqa Comum e a da Justiqa Especial, e as regras fixadoras de competencia:
por prevenqgo, por distribuiqgo, por forqa de conex60, por forqa de
continkncia, etc.
Pois bem, conex60 e o nexo, a dependencia reciproca que os fatos sub
judice guardam entre si, enquanto continincia 6 o fato sub judice, cuja causa
esta contida noutro fato, de tal sorte que conex60 e continincia sgo, em sintese,
causas que modz$cariio a competencia, segundo o nosso CPPM (arts. 991107).

' Apud MARQUES, Jose Frederico. Elementos de Direito Processual Penal. Bookseller,
1997, vol. I, p. 170.
*Op.cit.,p.171.
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Como conseqiigncia,a conexiio e a continencia levariio a unidade do
processo; todavia, o nosso tema situa-se na hipbtese autorizativa da lei na
disjunqiio do julgamento, levando-me a verificar se, na ocorr6nciadesta, havera
violaggo da unidade deprocesso.
Insta registrar ainda, nesta parte conceitual, o que deve se entender
por processo e procedimento.
Processo e o meio, o instrumento para se realizar a justiga, aplicandose o direito ao caso concreto, enquanto oprocedimento constitui-se no rito
(ou na forma) a ser seguido naquele ou nos atos que o comp8em. Nio devem
ser confundidos, pois, processo e procedimento, muito embora aquele
contenha este. Ha, assim, uma relaggo deplus (mais) para minus (menos).
Conforme ensina Magalhies Noronha, processo "6 a atividade
jurisdicional, na sua funggo especifica de aplicar a lei", enquanto
procedimento "e o conteudo formal daquele, e a seqiiencia ou concatenaggo
de atos impostos pela lei, para apuragiio do fato, da autoria e das causas
excludentes da culpa ou da antijuridicidade (procedimento ~ e n a l ) " . ~
J o s i Frederico Marques ensina: "Niio se confunde processo com
procedimento. Naquele, a nota especifica dos atos que o comp6em esta na
finalidade que os aglutina, ou seja, a composigiio do litigio secundum ius,
para dar-se a cada urn o que 6 seu. Tern o processo, portanto, urn sentido
preponderantemente teleologico ou finalistico, como instrumento que 6 da
paz social, da Justiga e do imperio da ordem juridica. Em fi~nqiiodessa causa
finalis, os atos processuais reunem-se e coordenarn-se como relagiio juridica
complexa, em que figuram, ao lado do orggo jurisdicional do Estado, os
sujeitos da lide, ou partes. Todos esses atos reunidos, em razgo do signo
finalistico da composigiio do litigio segundo as regras do direito objetivo,
exteriorizam-se sob a forma de procedimento. Forma dat esse rei. E o
procedimento que revela o processo, lhe da realidade formal e torna possivel.
mediante o seu modusfaciendi, que se atinjam os fins compositivos da
jurisdi~go".~

3NORONHA,Magalhiies. Curso de Direito Processual Penal. Saraiva, 1972,
p. 220.
4ApudAQUICNO, Jose Carlos G. Xavier de e NALINI, Jose Renato. Manual
de Processo Penal. Saraiva, 1997, p. 232.
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Das lig6es mencionadas, infere-se que o julgamento 6 um
procedimento do processo criminal, e o comp6e ao lado de outros
procedimentos, como os contidos na instrugiio criminal.
Niio obstante a distinqio entreprocesso eprocedimento, j i aludida,
nosso CPPM estabeleceu causas que levariio a separaq20 do processo
(art. 102) e a separaqio do julgamento (art. 105).

DESENVOLVIMENTO
Como vimos, ha raz6es legais que determinariio a unidade doprocesso,
estas decorrentes dos casos de conexio e de contine^ncia.
E, para essas situagces,o legislador estabeleceu, de maneira obrigatbria,
a separagiiodo processo, prevendo-a: "a) no concurso entre a jurisdigiio n~ilitar
e a comunl; b) no concurso entre a jurisdigiio militar e a do Juizo de Menores"
(art. 102).
Assim, diante das exceg6es mencionadas, haveri cis20 doprocesso. Siio
exemplos:o crime de peculato praticado no Quartel em co-autoria por urn militar
e um civil, caso em que a Justiga Castrense estadual, niio tendo compet2ncia
para processar o ultimo, dara ensejo para a cisiio processual, ficando a Justiga
Castrense com a compet2ncia para julgar o militar, e a Justiga Comun~com a
competsncia para julgar o civil; e o concurso de crimes comuns e militares,
devendo cada Juizo (Comum e Militar) cuidar do delito de sua competsncia;
entre outros.
Logo, depois das causas obrigatbrias de separagiio processual, o
legislador previu situagaes em que o juiz,facultativamente, podera separar
oprocesso, in verbis: "a) quando as infrag6es houverem sido praticadas em
situag6es de tempo e lugar diferentes; b) quando for excessivo o numero de
acusados, para lhes prorrogar a prisiio; c) quando ocorrer qualquer outro
motivo que ele pr6prio repute relevante"(art. 106).
AS hip6teses de separagiio de processo facultativas ao juiz, o legislador
deixou ao mesmo o reconhecimento da convenie"nciadaquele procedimento,
bem como a decisiio noutras hpoteses niio determinadas, ca bendo aprude^ncia
do julgador determina-las. Dai, pertinente o comentirio de MagalhGes
Noronha a regra semelhante da legislag50 comum (art. 80 do CPP),
asseverando: "A enumeragiio niio 6 taxativa, tanto que a lei usa tambem
express20 ampla e generica - 'ou por outro motivo relevante'. Neste, por
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forqa, ha de se incluir os interesses da Justiqa, que inegavelmente siio de relevo.
A disposiqiio niio visa exclusivarnente ao beneficio dos acu~ados".~
Observa-se que, assim como o legislador resolveu aglutinar num unico
processo fatos a serem apurados por um unico Juizo, igualmente deixou-o decidir,
em certas situaqaes, a separaqio doprocesso, desmembrando-o em quantos
foreni necessaries, para se vencer a dificuldade instalada em concreto, corno no
caso da existhcia de n h e r o excessivo de rius.
Aqui insta registrar que o legislador previu a separaqio de
processos, seja pela especialidade (art. 102) ou para melhorpermitir a
administraqio da Justiqa (art. 106), convergindo a separaqiio para facilitar
os esclarecimentos e a produqiio de provas - ainda que aquela medida
volte-se contra a economiaprocessual- tudo, e claro, corn a probabilidade
de existencia de sentenqas dissonantes ou contraditdrias, valores estes
que, por certo, 960 ocorreriam sob o signo de julgamento sob um unico
Juizo.
Pois beni, se isso e o que nos interessa salientar, quanto as hipoteses de
separaqgo dos processos, enfrentemos agora as duas hipoteses de separaqio
dos julgamentos, in verbis:"a) se, de varios acusados, algum estiver foragido
e niio puder ser julgado a revelia; b) se os defensores de dois ou mais acusados
niio acordarem na suspei~iiodo juiz de Conselho de Justi~a,superveniente
para comp6-lo, por ocasiiio do julgamento"(art. 105).
E certo que taii situaqaes deniandariani dificuldade tal que estariam
prejudicando ngo so o direito de urn dos acusados, mas o proprio interesse da
administraqgo da Justiqa, de tal sorte que o dispositivo legal C impositivo ao
determinar que "Separar-se-io somente os julgamentos".
Ora, percebe-se que o enunciado do art. 105 do CPPM imp6e que u
separaqio dos julgamentos k obrigatdria, niio podendo cogitar-se em
contraria-la, sob evidenteprejuizo para uni dos rCus, como, por exemplo, o
caso do revel ou de urn dos rCus que argiiiu suspeiqiio a urn dos Juizes do
Conselho de Justiqa.
Por outro lado, a mesma regra comentada implica que se mantenha
o mesmo processo para o rku que teve cindido o seu julgamento,
evitando-se com isso existirem sentenqas dissonantes ou contraditdrias,
Op. cit., p. 50.
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como ja se falou, haja vista serem elas proferidas pel0 mesmo Juizo da
causa.
EntZo, ha de se perguntar: haveria outras hipoteses a autorizar o juiz
da causa a determinar a cisiio do julgamento, sem que isso violasse a
regra do artigo 105 do CPPM ou aquela que imp6e a unidade do processo
pela conexiio ou pela contintncia?
A resposta parece-me afirmativa. Ora, e certo que o legislador n l o
previu, quando da feitura da lei, todas as hipoteses a serenl albergadas para
aquele desiderato, devendo, nesse caso, ser aplicada a mesma regra onde
haja a mesma causa (Ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio esse
debet, ou seja, onde ha a mesma raziio, deve-se aplicar a mesma disposiqiio
legal).
Conforme ensina Carlos Maximiliano: "A lei C a vontade transformada
em palavras, wna forqa constante e vivaz, objetivada e independente do seu
prolator; procura-se o sentido imanente no texto, e niio o que o elaborador
teve em mira". Cabe ao "aplicador [da lei] extrair da formula concreta tudo
o que ela pode dar implicita ou explicitamente, nlo so a ideia direta, clara,
evidente, mas tambem a indireta, ligada a primeira por mera semelhanqa,
deduzida por analogia. Eis por que se diz que - 'a lei C mais sabia que o
legislador'; ela encerra em si um infinito conteudo de cultura; por isso,
tambkm, raras vezes o respectivo autor seria o seu melhor intkr~rete".~
Veja que a existgnciade outras hipoteses a ensejar a cis50 dos julgamentos
decorreria tambem da aplicaqgo da regra de hennengutica: Permittitur quod
nonprohibetur (presume-se permitido tudo aquilo que a lei n5o proibe).
Logo, somente para demonstrar o que se falou, e de se perguntar: o que
deve fazer o juiz se o processo alcanqar a fase de julgamento e a um dos coreus sobrevier doenqa mental? Seria o caso de cindir o julgamento ou o
processo?
E claro que a decislo evidencia outro motivo relevante para o Magistrado
decidir por m a daquelas altemativas. Bem por isso, nenhum problema haveria
se separado o processo, como tambem nenhurn problema haveria se so cindido
o julgarnento.
MAXIMILIANO, Carlos. Hermene^uticae Aplica~iiodo Direito. Forense,
2000, p. 28/29.
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A raziio para que o reu acometido de doenqa mental na'o seja julgado, ate
que se restabeleqa, e legal (art. 161 do CPPM), ainda que esta medida importe
na cisiio do julgamento ( 5 lodo art. 162 do CPPM).
Assim, diante da separaqiio do processo ou da separaqiio do julgamento,
no caso hipotetico formulado, melhor a separa~a'odo julgamento, ate por
urna questa'o de lbgica e de economiaprocessual.Logica porquanto o processo
ja alcanqou a fase de julgamento. Econornia processual porquanto niio haveria
duplicidade de atos nem de feito.
A soluqiio alvitrada leva-nos a formular uma segunda questgo: a cisio
do julgamento, ainda quando a causa fosse diversa das duas taxativas
alineas do artigo 105 do CPPM, importaria em ilegalidade ou nulidade
da decisa'o?
A resposta obviamente i negativa. Se d o , vejamos as raz6es a seguir.
Primeira, porque a dicqgo do artigo 105 do CPPM estabelece que naquelas
duas hipoteses haveri obrigaqa"~de o Magistrado cindir o processo, isso 6
certo para se evitar prejuizo para um dos reus, ou que esteja foragido e niio
possa ser julgado a revelia, ou que tenha argiiido suspeiqiiocontra urn do Juizes
do Conselho de Justiqa.
A leitura do referido dispositivo legal (art. 105:"Separar-se-iiosomente
os julgamentos") permite afirmar que a colocaqiio do advkrbio somente ngo
foi por acaso, isto porque determinou que naqueles dois casos, explicitados
pel0 legislador, havera a separaqiio dos julgamentos, mas na'o doprocesso.
Quis o legislador assim, embora admitindoa cisiio do julgamento, manter
a mesma causa ou o mesmoprocesso, isso tudo atendendo-se as regras da
conexiio e da continencia que impaem a unidade deprocesso.
Segunda, porque qualquer outra hipbtese relevante apresentada ao juiz
permitira a cis50 do julgamento, independentemente de a mesma estar
expressamenteprevista em lei, pois, alem do caso de superveniencia de doenqa
mental do reu, quando o processo alcanqar a fase de julgamento, existem outras
causas igualrnente relevantes.
Terceira, por uma questa'o de lbgica, deve o ordenamento juridic0
permitir ao Magistrado equacionar o caso que lhe 6 apresentado, ainda que
a soluqiio ngo seja explicita. Lembremos, neste particular, a regra basilar ao
juiz do artigo 126 do Codigo de Processo Civil - "0 juiz ngo se exime de
sentenciar ou despachar alegando lacuna ou obscuridade da lei. No
julgamento da lide caber-lhe-a aplicar as normas legais; niio as havendo,
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recorreri a analogia, aos costumes e aos principios gerais de direito"-, cuja
aplicaqiio tem inteira subsidiariedade i soluqiio da quest50 formulada.
Vencida, assim, de inicio, a interpretaqiioque me parece a mais adequada
as hipoteses de cis50 do julgamento, verifiquemos entiio o caso singular
ocorrido no Processo 18.285197 (Favela Naval - Diadema/SP, Juiz Auditor
Roth, laAuditoria Militar do Estado de Siio Paulo) em que, alcanqada a fase
de julgamento, com varios rCus processados e varios advogados, o Juizo embora tenha procurado estabelecer data de comum acordo entre os
Defensores para a sess5o e tentado vcirias datas de julgamento - encontrou
dificuldadesconcretas de reunir todos os Defensorespara uma unica sessiio
de julgamento e, assim, sem descurar da ampla defesa dos acusados, mas
diante do impasse, adotou a cis50 de julgamento, atendendo requerimento
ministerial, fato este que resultou em tr2sjulgamentos e conseqiientemente
trts sentenqas.
Nio ha duvida de que a soluqiio encontrada no caso concretode maneira
algurna violou a regra do artigo 105 do CPPM, pois, como visto, o legislador
estabeleceu neste dispositivo legal duas hpbteses obrigatorias de cisiio de
julgamento, desde que condicionadasa um zinicoprocesso,G o vedando, entiio,
outras l4poteses existentes.
Para aquela decisiio, o referido Juizo socorreu-se da fundamentaqiio
juridica de existgncia de motivo relevante, previsto na alinea 'c 'do artigo
106 do CPPM, para permitir a cis50 do julgamento, tendo ainda, de maneira
cautelosa, recorrido de oJicio, diante da fundamentaqiio legal adotada, isso
com base no disposto no 6 lo do art. 106 daquele Codex.
Aqui, ha de se invocar o conceit0 de processo, que contkm o
procedimento, con10 se aludiu anteriormente, para sustentaro acerto daquela
decisiio. Desse niodo, quem pode o mais, pode o menos. Se o legislador
permitiu ao juiz, diante da existencia de motivo relevante, separar o processo
(que k o mais), porque niio permitiria a separaqiio do julgamento (que k o
menos). Essa raziio logics, por si so, autoriza ao juiz aquele procedimento, at6
porque, nessa matkria, como salientado, o legislador deixou a verificaqiio da
convenienciaaoprudente arbitrio do Magistrado.
Por outro lado, C de se considerar que a cis50 do julgamento acaba
resultando em maior tempo para a Defesa nos debates em plenario, quando
no processo ha vdrios rCus e vhrios Defensores, como se depreende da
regra do artigo 433 do CPPM, que limita, na prinieira fala, en1 tr2s horas o
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tempo para sustentaqiio das partes e, depois, em mais uma hora, quest50
esta que, por si sb, implementa a ampla dejesa do acusado.
Ainda que inegaveis os motivos a favor da cisiio do julgamento no
referido processo, houve um sobressalto no exame da materia pel0 Juizo ad
quem, o qual, nos Recursos de Oficio no081 e 082, ambos com o Juiz Relator
Cel P M Costa Ramos, decidiupor maioria de votos anular a decisiio porque
a mesma causou prejuizo aos reus, questiio esta que, com o voto vencido do
Juiz Relator, permitiu fosse a mesma embargada pel0 Ministerio Publico e,
assim, julgada como prk-preliminar conjuntamente com o julgamento da
Apelaqiio Criminal no4.644199, Juiz Relator Dr. Evanir Castilho Ferreira,
decidindo-se, a unanimidade, prejudicados os Recursos de Oficio, porquanto
nenhumprejuizo causou aos reus, alkm de desnecesshia a utilizaqiio daquele
recurso, pois a causa geradora niio era a separaqiio de processo, mas sim a
separaqiio de julgamento.
De toda forma, seja pel0 fato de a cisiio do julgamento, em caso de
motivo relevante a criterio do juiz, niio violar o artigo 105 do CPPM, seja
pel0 fato de aquela decisiio resultar em maior vantagem ao rku, dandolhe maior dimensiio a ampla defesa, quando do tempo de debates em plenirio,
a decisiio do Conselho Especial de Justiqa da laAuditoria Militar do Estado
de Siio Paulo foi mantida in totum pel0 Egregio Tribunal de Justiqa Militar.

Conforme se demonstrou, o julgamento e umprocedimento doprocesso,
mantendo corn o mesmo uma relaqiio de minus aplus; logo, se ha hipotese legal
autorizando a separaqiio deste ultimo, tendo em vista exist2ncia de motivo
relevante, nenhurn obice existira ontologicamente para a separaqiio daquele,
pel0 mesmo motivo, conclusiio essa que decorre da lbgica processual e da
propria lei.
A fimdamentagiiolegal para a cis50 facultativa do julgamento e a mesma
prevista para a separaqiio facultativa doprocesso, niio havendo necessidade
do recurso de oficio pel0 Juizo; assim, toda vez que ocorrer motivo relevante,
pode o Magistrado decidir naquele sentido (art. 106, alinea "c ':do CPPM),
pois, como se demonstrou, cabivel a aplicaqiiode soluqiio analogica in casu.
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Na ocorrencia de cis50 do julgamento, em situaq50 n6o expressamente
prevista na lei, de maneira alguma havera violaqiio ao disposto no artigo 105
do CPPM, pois este cuida de dois casos em que a cisiio 6 obrigatoria, niio
vedando outros que eventualmente venhani a surgir no caso concreto.
Nenhumprejuizo deve resultar da cisiiofacultativa do julgamento, que
e matkria de convenigncia do Juizo, quando existirem varios rCus defendidos
por varios advogados, pois havera para o reu maior vantagem no tempo de
sustentaqiio durante os debates em plenario.
Desse modo, o precedente judicial do Conselho Especial de Justi~a,no
caso da Favela Naval, divisou o sentido e o alcance da lei, que devem ser
buscados pel0 trabalho interpretative e essencial do juiz no seu mister de dizer o
direito, permitindo, naquela exegese, a aplicaqiio da oportuna liqiio de JoZo
Del Nero:"A lei C urn instrumento para se alcanqarfins hurnanos e se reprimirem
atitudes anti-sociais- principio que constitui verdadeira conquista revolucioniria
no direito moderno". Em conseqiiencia, "a atividade do juiz somente deve cessar
quando naquela exista proibiqio explicita. N5o se trata, portanto, de contrariala, mas de dar-lhe alcance e contehdo que abranjam casos nela niio contidos
explicitamente, mas inerentes a sua fmalidade e ao sistema juridic0 de que fazem
parte e aos valores morais pre~alecentes".~
Por fim, a cis60 de julgamento k uma forma de resoluqiio do processo,
que atende aos interesses da Justiqa e de maneira alguma fere as regras de
conex60 e de contingncia, que determinam a unidade do processo, ficando
afastado de vez o preconceito de que daquele procedimento pode resultar
sentenqa dissonante ou contraditdria, ate porque oprocesso e a decis6o de
mkrito ocorreriio no mesmo Juizo da causa.
Dai se concluir que, no processo militar, a observiinciado dueprocess of
law (devido processo legal), seja por forqa de conexiio ou de continencia,
ocasiona a unidade doprocesso mas n6o dojulgamento, desde que ocorram
motivos relevantes expressamente reconhecidos pela lei ou pel0 prudente
arbitrio judicial.

NERO, Joiio Del. Interpretaqiio Realista do Direito. RT, 1987, p. 31.
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V. STJ DECIDE: PENAATE DOISANOS VALE PARAOS JUIZADOS
CRIMINAIS E TAMBEM PARAA SUSPENSAO CONDICIONAL DO
PROCESS0

LUIZ FLAVIO GOMES - Doutor em Direito
penal pela Faculdade de Direito da
Universidade Complutense de Madri, Mestre
em Direito penal pela Faculdade de Direito
da USP e Diretor-Presidente do IELF Instituto de Ensino Juridico Luiz Flavio
Gomes

Desde o advent0 da Lei 10.259/01, que criou os juizados federais e
entrou em vigor no dia 14.01.02, discutiamos se o novo conceit0 de infiaqiio
de menor potencial ofensivo nela contemplado (crimes atC dois anos) era (ou
niio) aplichveltambCm aos juizados estaduais.Em menor intensidade, indagavase se esse novo limite valeria tambCm para a suspensiio condicional do
processo.
0 Tribunal de Justiqa do Rio Grande do Sul (acordiio relatado pel0
Des. Amilton Bueno de Carvalho) foi o primeiro a reconhecer a ampliaqiio
dos juizados. 0 Procurador Geral da Republica (Geraldo Brindeiro) rejeitou
representag20 do Procurador Geral de Justiqa do Rio de Janeiro para ingressar
com aqiio direta de inconstitucionalidade(reconhecendo tambem a ampliaqiio
dos juizados). Em seguida nos posicionamos contra a tese defendida pelo
Senhor Procurador Geral de Justiga de S2o Paulo no sentido de que os
membros do MinistCrio Mblico paulista n2o deveriam aceitar a aplicagiio da
lei nova (cf. com detalhes no site www.ielf.com.br).
As politmicas, como se nota, estavam instaladas. Aguardava-se, por
isso mesmo, corn grande expectativa, o pronunciamento do STJ que, em
ac6rdiio da relatoria do Min. FClix Fischer (STJ, RHC 12.033-MS, j.
13.08.02),acaba de decidir o seguinte:
"E M E N T A: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURS0
ORDINARIO DE HABEAS CORPUS. LEI No 9.099/95. LIMITE DE 01
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(UM) ANO. S U S P E N S ~ O CONDICIONAL DO PROCESSO.
MAJORANTE (CRIME CONTINUADO). LEI No 10.259/01. LIMITE DE
02 (DOIS) ANOS. SUMULA 243/STJ.
I - Para verificaqiio dos requisites da suspensiio condicional do
processo (art. 89), a majorante do crime continuado deve ser computada.
11- "0 beneflcio da suspensiio do processo na"o 6 aplicavel em
relaqiio as infra~o"espenais cometidas em concurso material, concurso
formal ou continuidade delitiva, quando apena minima cominada, seja
pelo somatdrio, seja pela incidgncia da majorante, ultrapassar o limite
de um (01) ano. " Szimula 243/STJ.
III - A Lei n o 10.259/01, ao definir as infraq6es penais de menor
potencial ofensivo, estabeleceu o limite de dois (2) anos para a pena
minima cominada. Dai que o artigo 61 da Lei n " 9.099/95 foi derrogado,
sendo o limite de um (01) ano alterado para dois (dois) anos, o que niio
escapa do espirito da Sumula 243 desta Corte.
Recursoprovidopara afastar o limite de um (01) ano, e estabelecer
o de dois (02) anos, para a concessiio do beneficio da suspensiio
condicional do processo
Dois foram os relevantes posicionamentos firmados pel0 STJ (5"
Turma): (a) o art. 61 da Lei 9.099195 foi derrogado e, com isso, ficou
reconhecido de mod0 categbrico que foi ampliado (inclusive aos juizados
estaduais) o conceito de infraqiio de menor potencial ofensivo para dois
anos); (b) o limite da pena minima niio superior a um ano, da suspensiio
condicional do processo (art. 89 da Lei 9.099/95), tambkm foi elevado para
dois anos.
No que concerce ao primeiro tema (ampliaqgo dos juizados) importa
sublinhar o acerto indiscutivel da decisiio do STJ. Grave ofensa ao principio
constitucional da igualdade ocorreria se o novo limite de dois anos nZo fosse
estendido aos juizados estaduais. 0 mesnlo crime nZo pode ter tratamento
duplo no sistema juridico, salvo quando ha motivaqiio concreta para isso.
Para nZo nos alongarmos alCm do necessario, veja o seguinte trecho
do meu livro Juizados Criminais Federais (RT, 2002, p. 18-21), que foi
transcrito no voto do eminente Min. Felix Fischer:
"De 14.01.2002 (data da entrada em vigzncia da Lei 10.259/01)
em diante acha-se inserido no nosso ordenamento juridico o novo
conceito de infraqiio de menor potencial ofensivo ("crimes a que a lei

i

"
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I

comine pena maxima niio superior a dois anos, ou inulta" - art. 2O,
paragrafo unico, do citado diploma legal).
A principal controvirsia que se instalou i a seguinte: esse novo limite
(novo conceito) vale tambkm para os juizados estaduais? Em outras
palavras, o sistema juridic0 brasileiro, doravante, quanto ao conceito de
infraqiio de menor potencial ofensivo, seria bipartido (dois conceitos
aut6nomos e independentes) ou unitario (conceito unico valido para todos
os juizados do pais) ?
a) sistema bipartido: para uma posiqiio minoritaria teriamos agora
no Brasil dois conceitos de infraqiio de menorpotencial ofensivo: um federal
(Lei 10.259/01, art. 2O, paragrafo unico) e outro estadual (o da Lei 9.099/
95, art. 61).
Fundamento dessa tese:
Porque a lei nova niio k mais benkfica (o sistema consensuado niio
.4 mais favorLive1 ao acusado), porque cabera quase sempre a suspensiio
condicional do process0 (art. 89), porque os bens juridicos protegidos no
cimbito federal siio distintos do estadual, porque a CF quis instituir dois
juizados distintos (um federal e outro estadual), porque a Lei 10.259/01
(art. 24, paragrafo unico) enfatizou 'para os efeitos desta Lei", porque o
art. 20 veda a aplicaqiio da Lei 10.259/01 aos Estados, porque niio ha
nenhuma lacuna legislativa nem inconstitucionalidade, porque o Judiciario
niio pode substituir o legisladora nem alterar conceitos legais, o Judiciario
s6 pode atuar como legislador negativo etc.
b) sistema unitario: a posiqiio amplamente majoritaria (Silva
Franco, Bitencourt, Damhsio, Tourinho Filho, Copes, Suannes etc.) niio
concorda com a bipartiqiio do conceito e vem entendendo que o novo
conceito da Lei 10.259/01 se estende aos juizados estaduais. Cuida-se de
conceito (e sistema) unico, portanto. E a nossa posi~iio,em raziio
(sobretudo) do principio constitucional da igualdade (ou do tratamento
isondmico) (CF art. 5 7 , do principio da proporcionalidade ou
razoabilidade e tambim porque se trata de lei nova com conteudo penal
favoravel ( C t art. 2 O,paragrafo unico) etc. (cJ: no site ibccrim.com.br opinices sobre temaspol&micos- inumeros artigos nesse sentido e citados
nu bibliograjia abaixo).
Observe-se, desde logo, que sobre essa interpretaqiio ampliativa (da
compet&ncia dos juizados criminais estaduais) esta havendo
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(praticamente) consenso nacional (cf:no capitulo 2 deste livro o Enunciado
46 dos magistrados coordenadores dos juizados criminais).
Fundamentos da tese unitaria:
Conceber um unico conceit0 de infraqiio de menorpotencial ofensivo
no nosso pais i consequkncia, em primeiro lugar e primordialmente, da
adoqiio do novo mktodo do Direito (inclusive openal),que e o daponderaqb
(decorrente da aplicaqiio do princl'pio da proporcionalidade) e que se op6e
(diametralmente) ao mitodo formalista e obtuso (decorrente do positivismo
legalista) do siculo passado.
0 jurista (e tambkm o estudante) do terceiro milknio esta muito mais
preocupado com a justiqa das soluq6es (leia-se: das decis6es de cada caso
concreto) que com o cumprimento cego, irracional e asskptico da (muitas
vezes incompreensivel e aberrante) letra da lei.
As leis, especialmente as penais, ja niio podem ser interpretadas
segundo o mitodo puramente formalista. Numa espicie de despedida
definitiva do positivismo formalista de Binding, Von Liszt/Beling, Rocco
(tecnicismo-juridico) e de muitos dos prc?ssupostos metodologicos do
finalismo de Welzel, que marcaram a realizaqiio pratica do Direito penal
em todo o seculo XX,concebe-se agora a teoria do fato punivel, e,
particularmente, a do injusto penal e o proprio Direito penal desde uma
sblida base constitucional (Palazzo, Sax, Bricola etc).
As principais conseqiikncias dessa mudanqa (deparadigma) radicam
no novo mktodo do Direito penal bem como na alteraqiio da posiqiio do
juiz: o triunfo do mktodo da ponderaqiio sobre o da mera subsunqiio conduz
a proeminkncia do juiz, a quem cabe em cada caso concreto dizer qua1 dos
princllpios (ou interesses) em conflito deve preponderar.
0 velho eprovecto aforismo "a lei falou, estafalado" esta morrendo.
Alias, ja morreu, embora ainda niio esteja sepultado. Faz parte de outro
momento histhrico da civilizaqiio. De mod0 algum hoje k concebivel a
assertiva de que a lei, ainda que irracional, sendo clara, tem de ser aplicadu
(Lex quanvis irrationabilis, dummodo sit clara).
Se a fonte normativa dos juizados 12 a mesma (legislaqiio federal:
Lei 9.099/95 e Lei 10.259/01), niio se podt! concordar com o argument0
de que o legislador quis instituir dois sistenlas (distintos) de juizados: um
federal diferente do estadual. Se o legislador pretendesse isso, niio teria
mandado aplicar @or forqa da Lei 10.259/01) praticamente in totum a
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Lei 9.099/95 aos juizados federais. Teria criado um sistema juridico ex
novo.
Ademais, de mod0 algum se extrai da Constituiqiio brasileira que ela
tenha pretendido instituir dois conceitos (distintos) de infraqzo de menor
potencial ofensivo: um para o Bmbito federal e outro para os Estados. Alias,
sendo ambos regidos pela Lei 9.099/95, niio ha mesmo justificativa para
isso.
Remarque-se que o legislador niio se limitou a contemplar os delitos
que szo da competkncia exclusiva (ratione materiae) da Justiqa Federal,
como, por exemplo, o crime politico, o crime de ingress0 ou permangncia
irregular de estrangeiro etc. Se assim tivesse procedido, jamais o art. 2'
se estenderia aos juizados estaduais. Adotou, ao contrario, critkrio amplo
que envolve todos os crimes da sua competkncia. Ocorre que a grande
maioria deles k tambkm julgada pelas justiqas estaduais (leia-se: siio
tambkm da competkncia da Justiqa Estadual).
E bem verdade que em varios momentos a Lei 10.259/01 procurou
deixar claro que sua aplicaqiio era restrita ao Bmbito federal (art. 1 O - no
que niio conjlitar com esta lei -, art. 2Opara ao efeitos desta lei -, art. 20 vedada a aplicaqGo desta lei na Justiqa Estadual).
Apesar disso, nossa posiqiio k no sentido de que deve ser aplicado
nos juizados estaduais o conceit0 (novo) de infraqiio de menor potencial
ofensivo. Por quk? Porque sobre o legislador ordinhrio esta a vontade do
Constituinte (a Constituiqiio). Nenhum texto legal ordinario pode, sem justo
motivo, discriminar situaq5es. Se o crime da mesma natureza e julgado
pelas Justiqas Estadual e Federal, deve receber o mesmo tratamento
juridico.
Quanto ao segundo item (o lirnite de dois anos " leia-se:a pena minima ate
dois anos " vale tambCm para a suspensiio condicional do processo), em certo
sentido, pode-se dizer que o julgamento foi uma surpresa. Na doutrina
praticamente ninguem sustentava essa possibilidade. Mas niio foi esse o
entendimento do acord50, que salientou:
"... verificamos que o limite de um (01) anoprevisto no artigo 89 da
Lei no 9.099/95 para a concessiio do beneficio da suspensiio do processo,
inclusive nos casos previstos na S h u l a 243lSTJ (concurso material, concurso
fom~alou continuidade delitiva), niio pode mais ser adotado, devendo ser alterado
para dois (02) anos, tendo em vista a derrogaqiiodo artigo 61 da Lei no9.0991
"
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95, que defitlla as infiaq6es de nienor potencial ofensivo e estabelecia o lirnite de
um (01) ano pel0 paragrafo h c o do artigo 2" da Lei no10.259101, que tarnbkm
define as infraq6es de menor potencial ofensivo e estabelece o limite de dois
(02) anos.
Ademais, sendo a referida lei que aumenta o limite para dois anos mais
benefica para os reus, pois amplia o conceit0 de infraqiio de menor potencial
ofensivo, entiio a aplicaqiio do limite de dois (02) anos e retroativo, conforme
disp6e o artigo 5", inciso XL da ConstituiqiioFederal e o paragrafo unico do
artigo 2" do Codigo Penal.
No caso em analise o paciente foi denunciado como incurso nas sanqties
do artigo 16 clc o artigo lo,inciso I da Lei nc' 7.492186 e artigo 71 do C6digo
Penal. 0 delito previsto no artigo 16 da referida Lei previ2 como pena reclusiio
de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa, sendo que acrescida do aumento previsto
pela continuidade delitiva a pena minima niio ultrapassa o limite de 02 (dois)
anos que agora ha de ser verificado. Ademais, a Sumula 243 desta Corte deve
continuar sendo observada, ressalvando-se que, ao inves de se verificar o limite
de um (0 1) ano, verifica-se, agora, o limite de dois (02) anos para a concessiio
do beneficio da suspens50 do processo.
0 v. acordiio recorrido do e. Tribunal a quo esta assim ementado, in
verbis:
"HABEAS CORPUS. S U S P E N S ~ OCONDICIONAL DO PROCESSO.
RECUSA DE PROPOSITURADO BENEF~CIOPELO REPRESENTANTE
D O MI N I S T ER I O PUBLICO F E D ER A L . P OS I C I O N A M E N T O
ACOLHIDO PELO JUIZ DO PROCESSO. A L E G A C ~ ODE
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
I- 0 representante do Ministkrio Pziblico niio tempoder absoluto no
incidente de apreciaqiio do beneficio da suspensiio do processo sendo
admissivel o contraste jurisdicional com aplicaqiio, por analogia, do artigo
28 do Cbdigo de Processo Penal.
11 - Tratando-se de imputaqiio de crime continuado e sendo o
acrkscimo no percentual inferior sujciente para determinar apena minima
em quantidade superior ao limite legal, descabe o beneficio.
111- Ordem denegada. (Fls. 356).
Verifica-se que o e. Tribunal a quo adotou como lirnite para a concessiio
do beneficio da suspensiio condicional do processo o limite de um (01) ano
(pois se a pena minima do delito imputado ao paciente 6 urn ano, com o acrescimo
"
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inferior da continuidadedelitiva certamenteo lirnite anterior seria ultrapassado).
Porkm, com o novo limite de dois (02) anos, a pena minima de 1 (um) ano
acrescida de 116 ou ate mesmo de 213 pela continuidade delitiva nio ultrapassa
o novo limite de dois (02) anos para o beneficio da suspensio condicional do
processo previsto no artigo 89 da Lei no 9.099195.
Dai que o recurso merece prosperar em parte, niio por causa dos
argurnentosexpendidos pelos recorrentes, mas sim em decorrzncia da alteraqiio
do limite legal para a concessiio do beneficio da suspensiio condicional do
processo, que passou de 0 1 (um) para 02 (dois) anos.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso apenas para afastar o limite
de 01 ano e estabelecer o limite de dois anos, devendo o Ministkrio Publico
verificar se o paciente preenche os demais requisites para a obtenqiio do beneficio
da suspensiio condicional do processo.
E o voto".
Em milhares de processos, particularmente no caso de concurso de crimes
(formal, material ou continuado) com pena minima de um ano, rejeitava-se a
suspensiiocondicional do processo. Observando-se agora o linlite de dois anos
(pena minima at6 dois anos), em tese, todos adrnitem a suspensiio. Cuida-se de
entendimentojurisprudencial favoravel, logo, retroativo. E alcan~aos casos em
andarnento.
0 novo limite da suspensiio condicional do processo (pena minima ate
dois anos) e bastante amplo. Se normalmente do juiz se exige muita prudencia,
agora, com maior raziio, cabe-lhe exortar a ser criterioso no momento da analise
da concessiio (ou nZo) do instituto citado.
P.S.: Veja na integra o voto do Min. Felix Fischer assim como o rol dos
crimes com pena minima ate dois anos no www.ielfcom.br.
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VI. JUSTICA MILITAR - DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE
PAUL0 TADEU RODRIGUES ROSA advogado de Ribeira'o Preto, professor de
Direito Penal e Processo Penal, mestre em
Direito pela UNESP-Campus de Franca,
Coordenador do Curso de Direito do Centro
Universitario Moura Lacerda, membro Etular
da Academia Ribeirgopretana de Letras
Juridicas e do Institute Brasileiro de Ciincias
Criminais - IBCCRIM.

A liberdade, segundo o art. 5O, caput, Constituiqiio Federal de 1988, C
urn direito fundamental do cidadio, assegurado a todos os brasileiros, natos ou
naturalizados,aos estrangeiros residentes no pais, e ate mesmo aos estrangeiros
de passagem pel0 territbrio nacional. No Estado de direito, a liberdade P a
regra, e apvisiio a exceq&, que somente pode ocorrer nos casos expressamente
que autorizam a sua decretaqiio, sob pena da pratica de abuso ou ilegalidade.
A prig0 na Republics Federativa do Brasil, que subscreveu virios tratados
internacionais,dentre eles a Convengo Americanade Direitos Hurnanos-CADH,
somente podera ser decretada por autoridadejudiciiria competente. Adrnitem-se
exceqijes, no caso de prisgo em flagrante delito, ou em decorrencia da pratica de
crime militar ou transgress20 disciplinar militar definidos em lei, o que afasta a
possibilidade de os Regularnentos Disciplinarespreverem situafles de cerceamento
da liberdade do militar por meio de decreto proveniente do poder Executivo,
Federal ou Estadual, como ocorreu recentemente com o Regulamento
Disciplinav do ExPrcito Bvasileiro.
Na irea militar, cabera ao juiz auditor militar , ou ao Conselho de Justiqa
Pennanente destinado ao julgamento das praqas, ou ao Conselho de Justiqa
Especial, destinado ao julgamento dos oficiais, de oficio ou arequerimento do
MinistCrio Publico, ou mediante representaqio da autoridade encarregada do
inqukrito policial, em qualquer fase deste ou do processo, decretar a prisiio
preventiva do militar, estadual ou federal, em atendimento ao disposto no art.
254, do Codigo de Processo Penal Militar.
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Ao decretar a prisiio preventiva do militar, o auditor ou Conselho de Justiqa
devem analisar se os requisitos estabelecidos nos arts. 254 ou 255 do Codigo
de Processo penal Militar est5o presentes; caso contrario, esta prisiio sera ilegal,
autorizando por parte do prejudicado a interposiqiiode habeas corpus perante
a autoridade judiciiiria competente, em atendimento aos principios que foram
estabelecidos pela Constituigiio Federal.
No direito militar, com hdamento na Constituiqiio Federal e nas leis de
organizaqiio judiciaria federal, o orgiio competente para conhecer os pedidos
de habeas corpus decorrentes de atos praticados porjuizes auditores militares,
ou pelos Conselhos de Justiga, que sejam considerados ilegais, &, na Area federal,
o Superior Tribunal Militar - STM, comjurisdigiio em todo o temtorio nacional.
Na Area estadual, nos Estados onde existem os Tribunais Militares, Siio Paulo,
Minas Gerais e Rio Grande do Sul, a cornpetencia pertence a estes Pretbrios.
Nos demais Estados da Federaqiio, cabera aos Tribunais de Justiqa que exercem
o segundo grau da Justiqa Militar Estadual.
0 militar possui os mesmos direitos que siio assegurados aos civis em
tema de liberdade. 0 direito de ire vir somente podera ser cerceado com base
em uma decisiio judicial que esteja fundamentada em atendimento ao disposto
na Constituigiio Federal, e quando o caso em discussiio niio admitir a concessiio
do Codigo de Processo Penal Militar.
0 principio da inoc6ncia estabelecido pela Constituiqiio Federal e previsto
na Convenqiio Americana de Direitos humanos - CADH, assegura ao militar,
primario, possuidor de bons antecedentes, o direito de responder aoprocesso
em liberdade,e tarnbkm o direito de recorrer em liberdade da decisiio proferida
pel0 Conselho de Justiqa, que o tenha condenado em lainstiincia A pena privativa
de liberdade. 0 militar niio e obrigado a se recolher preso para que possa apelar,
em atendimento ao art. 527 do CPPM.
Ao analisar a norma do Codigo de Processo Penal Militar, Luiz Flavio
Gomes observa que "0 art. 527 do CPPM tem redaqiio n~uitoparecida com o
art. 594 do CPP. Diz aquele dispositivo: "0 rku nEo podera apelar sem
recolher-se a prisco, salvo se primario e de bons antecedentes, reconhecidas
tais circunstdncias na sentenqa condenatdria. Segundo a tese que
compartilhamos, esse art. 527 esta revogado, isto k, nna" foi recepcionado
pela ordem constitucional de 88. E, se tivesse sido recepcionado, agora
estaria revogadopela ConvenqiioAmericana sobre Direitos Humanos (art.
8: 2, h) ".
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Caso se admita a vigencia do artigo do CPPM, jamais se pode admitir
a prisso como decorrgncia automiitica ou obrigatoria da sentenqa condenatoria.
Concebendo-se tal prisiio como de natureza cautelar, so niio escapara da
irrefutavel nulidade se devidamente fundamentada, impondo-se ao juiz a
demonstra@o dos motivos faticos e juridicos justificadores da medida
excepcional.
Poderia se indagar, na busca da aplicaqiiodos principios constitucionais,
se o militar com maus antecedentes, com condenaqiio anterior na Justiqa Militar,
o qual venha a ser condenado a pena privativa de liberdade, poderia apelar da
decisiio sem a obrigaqiio de se recolher preso, condiqiio esta imposta pelo
Conselho de Justiqa sem fundamentar os motivos que autorizavam o
cerceamento liminar.
A resposta a esta indagaqiio pode ser encontrada no acordiio proferido
com votaqiio uniinime pel0 Superior Tribunal Militar, no julgamento do HC no
2002.0 1.033727-OIRS, publicado no site do IBCCRIM,
http:\\www.ibccrim.org.br,o qual teve como relator o eminente Ministro Flavio
Flores da Cunha Bierrenbach, decisio proferida pelo Conselho de Justiqa
Permanente da 2" Auditoria Militar da 3" CircunscriqiioJudiciaria Militar.
Segundo o voto do relator, " 0 s maus antecedentes e a perda da
primariedade dos Pacientes niio s i o elementos suficientes para negarlhe o direito de apelar em liberdade, por afrontar o princl'pio de nioculpabilidade. Aprisa"oprocessua1,recepcionada pela ordem constitucional
vigente, exige a demonstraqiio de sua necessidade, sendo que singela
refergncia a perda de prirnariedade e maus antecedentes ndo satisfazem
o requisito de sua validade. 0 s pacientes , ademais prisiio ".
Pode-se afirmar que, no vigente ordenamento constitucional, o
cerceamento da liberdade niio adrnite meros juizos de possibilidade, ou mesmo
de especulaqiio, para que a liberdade sofra qualquer limitaqiio . A autoridade
judiciaria, civil ou militar, deve fundamentar a sua decisiio, apontando os
elementos que transitada em julgado.
Deve-se observar que os Tribunais possuem competCncia, por meio
dos relatores, de concederem liminar em sede de habeas corpus, que deve
ser cumprida imediatamente a partir do momento em que a autoridade coatora
for notificada, sob pena de violaqiio dos preceitos processuais, o que traz
como conseqiicnciaa responsabilidadedo Estado, uma vez que a prisiio tornouse ilegal niio podendo o paciente permanecer preso.
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A responsabilidadedo Estado em caso de pris6es indevidas, processuais
ou adrmnistrativas, C objetiva, prevista no art. 37,§ 6",da Constituiqiio Federal.
Conforme ensina Hely Lopes Meirelles, em sua obra Direito Administrativo
Brasileiro, ao ser condenado a indenizar o dano suportado pel0 adrninistrado,
que deve demonstraro nexo de casualidade e deverh propor urna agiio de regress0
contra o causador do dano, o funcionario public0 integrante de qualquer dos
Poderes da Uniiio, do Estado, Distrito Federal ou Municipio.
Com base na decisiio proferida pel0 STM,pode-se aJimzarque o militar
federal ou estadualpossui o direito de recorrer em liberdade, sem a obrigaqiio
de se recolherpreso. A pris5o cautelar somente podera ocorrer se existirem
niotivos que demonstrem a sua necessidade, devendo a autoridadejudiciaria
fundarnentara sua decisiio em atenhento ao mandamento constitucional.Caso
contrario, a presunqiio de inodncia estabelecida no texto constitucional e na
Convengiio Americana de Direitos Humanos deve ser observada, sob pena de,
quando violada, o interessado ingressar com a aqiio constitucional de habeas
corpus. Neste caso, cabera i autoridade competente se assim o entender ,
conceder medida liminar, que devera ser cumprida de forma imediata em
atendimento as norrnas que se aplicam a especie.
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VII. APOIO LOG~STICO

WALDYR RODRIGUES DE MORAES Professor d a EscoIa d e Engenharia
Mackenzie e Engenheiro Efetivo d o
Departamento de kguas e Energia Elktrica.

0 Apoio Logistico da Milicia teve inicio quando, em 13 de janeiro de
1892, pel0 Decreto no 12, foi criada a Arrecadaqiio Geral dos Corpos
Militares de Policia, anexa a Inspetoria Geral. Ao cargo da Arrecadaqiio
Geral ficava a guarda de todo fardaniento, armamento, equipamento e
muniqdes que niio fossem de imediata utilizaqiio nos Corpos. Para dirigir a
Arrecadaqiio, seria nomeado um oficial com o titulo de quartel-mestre-geral.
A Lei no 491, de 29 de dezembro de 1896, criou um almoxarifado, anexo a
Secretaria da Justiqa, o qua1 teria a seu cargo a arrecadaqiio de todo o
material pertencente a forqa policial. A regulamentaqiio do Almoxarifado
data de 24 de abril de 1897.
Em 1911 foram iniciadasas instalaqdes das diversas oficinas. No subsolo
do 1"Batalhiio"Tobias de Aguiar" foi instalada uma oficina mechica para reparo
de armas, sob a supervisiio do Capit20 Mechico Eugsnio Cupola; no Reginiento
"9 de Julho" foi instalada a forjaria e oficina para reparos de ferragens e armas,
sob o supervisiio do mestre franc& Derosiere; no Corpo de Bombeiros foi
instalada uma oficina para manutenqiio e reparo de material de borrlbeiros, sob
a supervisiio do Engenheiro Civil MoysCs Max.
No Quartel da Guarda Civica, em 1918, onde esteve localizado o 3".
Batalhiio de Policia de Choque, hoje sem guarniqiio,foi montado urn Gabinete
de MuniqGes para fabricar cartuchose muniqdes, sob a &e@o do Major Nataniel
Prado; e, finalrnente, no Quartel do Comando Geral foi instalada uma tipografia.
A Lei no1558, de 20 de outubro de 1917, extinguiu a classe de alferes e
sargentos quarteis-mestrese criou a de alferes e sargentos intendentes.
Em 1924 forarn criados a Repartiqgo de Material e o Servigo de Topografia
Militar.
A Diretoria de Apoio Logistico teve origem na Inspetoria Adrninistrativa
criada em 18 de junho de 1935, sendo designado como primeiro inspetor
admhstrativo o Coronel Arlindo de Oliveira. Essa Inspetoria foi regulamentada
-
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em 6 de seterrlbro de 1935. Efetivo inicial: 3 oficiais e 5 praqas. A inspetoria
deveria planejar e controlar, orientar e fiscalizar a execuqgo orqamentaria,
financeira e patrimonial da entgo Forqa Publica.
Em 1966 a Inspetoria passou a contar, no seu efetivo, com um coronel,
um major, 3 capitges, 4 tenentes e 10 praqas. Em 20 de junho de 1968 a
Inspetoria recebeu o nome de Diretoria Administrativa e foi incluida no EstadoMaior Especial. Em 17 de dezembro de 1974 essa diretoria foi desdobrada
em duas, a Diretoria de Apoio Logistico e Diretoria de Finanqas.
A Diretoria de Apoio Logistico teve o seu efetivo fixado em 27 oficiais
e 139 pragas. Em 23 de janeiro de 1979 esse efetivo foi majorado para 3 1
oficiais e 160 praqas. 0 primeiro Diretor da Diretoria de Apoio Logistico foi o
Coronel Ubirajara Spinola Bravo.
Em 1989 o apoio logistic0 passou a ser efetuado pelas diretorias de
Apoio Logistico e de Material Bklico.
0 Boletim Geral no88, de 8 de maio de 1996, publica alteraqbes na
organizaqgo da Policia Militar com base no Decreto no 29.911 de 1989 e
modificaq6es posteriores.
0 Centro Farmaceutico foi transferido da Diretoria de Apoio Logistico
para a Diretoria de Saude. 0 s Centros de Suprimento e Manutenqgo de
Armamento e Muniqgo e o de Moto-Mecanizaqiio foram incluidos na Diretoria
de Apoio Logistico com a desativaqiio da Diretoria de Material Bklico. A
Diretoria de Apoio Logistico atua no planejamento, coordenaqiio, fiscalizaqiio
e controle das atividades de suprimento e manutenqiio.
CENTRO DE SUPRIMENTO E MANUTENCAO DE OBRAS.
Em 1924 foi criada a Seqiio Cartografica, sob a direqio do Major
Januario Rocco, com sede na Avenida Tiradentes, 14-A, em Siio Paulo
(Capital). A Seqiio abrangia uni Serviqo Topografico, dirigido pel0 Capitgo
Lucio Rosales, e urn Serviqo Cartografico,dirigido pel0 Major Januirio Rocco.
Esta Seq5o passou a constituir do Serviqo Topografico Militar dentro da
estrutura do Comando-Geral. Em 1931 foi extinto o Serviqo Topogrhfico
Militar e criado o Serviqo de Engenharia.Em 1932, sob o comando do Major
Engenheiro Euclides Marques Machado, o Serviqo de Engenharia participou
da Revoluqgo Constitucionalista. Em 1933, o Serviqo de Engenharia foi
transformado na Seqgo de Obras do Serviqo de Intendencia. Em 31 de
dezembro do ano seguinte foi reorganizado o Serviqo de Engenharia.
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0 Serviqo de Engenharia foi novamente reorganizado em 1937 como
uma unidade aut6noma. Passou entiio a contar com uma Chefia, duas Seqaes,
urn Alrnoxarifado-Tesouraria-Aprovisionaniento
e urna Companhia de Operhios.
Esta Companhia tlnha duas SeqGes,urna de Obras e outra de Terraplanagem. 0
efetivo era de doze oficiais, 56 praqas e 200 operarios.
Em 1958 o Serviqo de Engenharia foi de novo incluido no Serviqo
de Intendencia como Seqiio de Construqiioe Reparos. Esta em 1961 passou
a ser a Seqiio de Engenharia do Quartel-General.
0 Serviqo de Engenharia, reorganizado em 1963, foi transformado
em unidade aut8noma. Em 1970, foi transferido para o Serviqo de
Engenharia o Serviqo de Conservaqiio da Guarda Civil. Em 17 de dezembro
de 1974 o Serviqo de Engenharia da Policia Militar foi transformado no
Centro de Suprimento e Manutenqiio de Obras, subordinado a Diretoria
de Apoio Logistico, sendo reorganizado em 15 de dezembro de 1975.
Esse Centro 6 destinado ao recebimento, estocagem e distribuiqiio de
suprimentos de obras, bem como coordenaqiio e fiscalizaqiio de obras
contratadas.
CENTRO DE SUPRIMENTO E MANUTENCAO DE MATERIAL
INTENDENCIA
Ate 1891 o aprovisionamento de armas, fardamentos e equipamentos
para o Corpo Policial era efetuado atraves do Tesouro do Provincia (ate
1889) e depois do Estado. As armas e muniq6es eram requisitadas ao
Corpo de Trem do Exercito ou do Deposito de Armas das Milicias . 0
Decreto no 17 de 13 de dezembro de 1891 cria a Arrecadaqiio em cada
Corpo Militar de Policia. Essa Arrecadaqiio so foi instalada no l oCorpo,
que atendia todas a unidades policiais, substituidopel0 Almoxarifado Geral
dos Corpos de Policia (Decreto 12 de 13 de janeiro de 1892). A Lei no
49 1 de 3 de dezembro de 1896 cria o Almoxarifado da Policia junto a
Secretaria de Justiqa.
Em 1911, o Dr. Washington Luiz, Secretario da Justiqa, manda instalar
na Forqa Publica as seguintes oficinas: no Quartel do l o Batalhiio de
Infantaria, oficina meciinica para fabricaqgo e reparo de armas, organizada
e dirigida pel0 Cap Eugenio Cupola; no Quartel do Regimento de Cavalaria,
oficina de material operacional da cavalaria, organizada e dirigida pel0
franc& Sr. Derosiere; no Quartel do Corpo de Bombeiros oficina de
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manutenqgo de veiculo e material operacional de bombeiros, organizada e
dirigida Sr. Moyses Max; no Quartel do Corpo de Guarda Civica um
Gabinete de Muniqges, organizado e dirigido pel0 Maj Nathaniel Prado;
no Quartel do Comando Geral, uma tipografia.
A Repartiqiio de Material foi criada em 31 de dezembro de 1924, quando
comandava a Forga Publica o Coronel Pedro Dias de Campos. Inicialmente
as ofinas continuaram locadas nas unidades. A Diretoria ocupou urn predio na
Praqa da Liberdade, e aAdministrag20 um imovel na Avenida Tiradentes,
Esta Repartiqiio reuniu sob o seu controle as diversas oficinas existentes e
foi instalada na ma Alfredo Maia, em predio proprio, a partir de 24 de janeiro
de 1927 e oficialmente a partir de 13 de julho de 1927. Foi primeiro Diretor da
Repartiqiio do Material o Major Francisco Julio Cesar d'Alfieri, que
posteriorrnente foi sucedido pelo Major Joiio Dias de Campos.
Por decreto no 5538 de 11 de junho de 1932 e extinto o quadro de
Intendentes criado pela Lei no1.558 de 20 de outubro de 1917, e criado em
sua substituiqiioo quadro de oficiais e sargentos de administra~iioe ainda uma
Companhia de Administraqiio para o desenvolvimento e execuqiio, nas suas
diversas modalidades, dos serviqos privativos do Serviqo de Intendencia (SI,
Chefia, Boletim no 1 de l ode julho de 1932). Assume a Chefia do SI, em
comissiio, o Major Mario de Azevedo (11 de junho de 1932). 0 Servigo de
Intendencia absorveu parte das oficinas da Repartiqiio de Material. 0 s oficiais
e sargentos incluidos no Serviqo de IntendEncia formaram um quadro
denominado de Administragiio.Efetivo inicial do Serviqo de Intendhcia: 173
homens, sendo 72 oficiais. Na Companhia de Administraqiio foram incluidos
todos os artifices e praqas necessarios aos serviqos adrninistrativos da
Corporagiio.
Em 1" de julho foram designados: Major Coroliano de Almeida Junior,
chefe do SI; Capitiio Custodio Rodrigues de Moraes, Chefe de Gabinete,
Capitgo Amadeu de Oliveira Valim, chefe da 1"eqiio (Contadoria), Capitgo
Irineu Range1 de Carvalho, Chefe da 2" Seqiio (IntendEncia), 2" Tenente
Benedito de Oliveira Godoi, Adjunto do Gabinete, l o Tenente Teodoro
Borges dos Santos, Adjunto da la Segiio, 2" Tenente Olimpio de Oliveira
Pimentel, Adjunto da 2" Seqgo, Capitiio Jose de Faria, Diretor do
Estabelecimento de Fardamento e Equipamento, Capitgo Valdredo Toscano
de Brito, Tesoureiro do SI, loTenente Luiz Gonzaga de Carvalho, Adjunto
da Chefia do SI, l oTenente Afonso Pires Evangelista, Chefe da l a Seqiio
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do EFE e Capitfio Cesar Honorio de Campos, Comandante da Companhia
de Administraqiio.
Para organizar e instalar o Serviqo de Intendencia foi designado o Major
de AdministraqiiocomissionadoAbagaro Hermelando da Silva. A Repartiqiio
de Material recebeu o nome de Estabelecimento de Fardamento,
Equipamento e Armamento.
Com a criaqiio dos Serviqos Gerais, em 27 de dezembro de 1933,
estes absorveram o Serviqo de Intendencia e formaram a Seqiio de
Intendencia. Em 13 de janeiro de 1937 foram extintos os Serviqos Gerais
e restabelecido o Serviqo de IntendCncia. Tinha o Serviqo: uma Chefia, um
Estabelecimento de Material de Intendencia, uma Seqiio de Transporte,
uma Tipografia, uma Formaqiio Sanitaria e uma Formaqiio de Intendencia.
Efetivo: 14 oficiais, 158 praqas, 141 operarios militares e 22 operarios
civis.
Em 23 de fevereiro de 1942 foram reorganizados os Serviqos Gerais,
e o Serviqo de IntendCncia foi transformado em Seqiio de IntendCncia dos
Serviqos Gerais.
Em l ode marqo de 1943 foi oficializada a reorganizaqiio do Serviqo
de Intendencia, cuja instalaqio e inicio da reorganizaqiio foi efetuada pel0
Tenente-Coronel Custodio Rodrigues de Moraes, a partir de 30 de marqo
do mesmo ano. Efetivo do Serviqo: 277 homens.
0 Serviqo de Intendencia foi transformado em Centro de Suprimento
e Manuten~iiode Material de Intendencia, subordinado a Diretoria de
Apoio Logistico em 1975 com a reorganizaqiio geral da Policia Militar.
Esse Centro 6 destinado ao recebimento, estocagem e distribuiqiio de
suprimentos de intendencia, bem como executar atividades grificas.
CENTRO DE SUPRIMENTO E

MANUTENCAO

DE ARMA E

MUNICAO
Em 28 de fevereiro de 1918 foi criado na Forqa Publica um Gabinete
de Muniqbes. Este gabinete teve grande atividade, incluindo a criaqiio de
material com caracteristicas proprias. 0 Major Nataniel Prado, entre outras
criaqbes, criou a granada denominada NP. Uma explosiio ocorrida em 27
de maio de 1926, no Quartel do l oBatalhiio de Infantaria, matou diversos
oficiais e praqas, entre eles o Capitiio Nataniel Prado e o 1" Tenente Mestre
de Musica Benedicto de Assis Lorena.
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Em 3 1 de dezembro de 1924 as oficinas de cartuchos, de armas e
muniqaes, de equipamentos e de selaria foram reunidas para formar a
Repartiqiio de Material. As duas ultimas foram transferidas, posteriormente,
para o Serviqo de Intendencia. Foi o primeiro Diretor da Repartiqiio de
Material o Major Julio Cesar de Alfieri.
Em l o de outubro de 1932 a Repartiqiio de Material foi transfonnada em
Serviqo de Material Bklico, porkm, em 25 do mesmo mCs voltou a ter o nome
anterior, Repartiqiio de Material.
Em 14 de agosto de 1935 foi a Repartiqiio de Material transformada em
Serviqo de Material Bklico do Quartel General.
0 Serviqo de Material Belico, em 1927, tinha uma Chefia, um
Almoxarifado-Tesouraria, um Deposito e uma Oficina. 0 Serviqo era chefiado
por um Major e tinha 3 oficiais, 28 praqas, 53 operarios militares e um civil
como mestre geral.
Em 1942 foi novamente transformado, agora em SeqBo de Material
Bklico dos ServiqosGerais. Em 1943 foi restabelecido o Serviqo de Material
Belico, que em 1975 foi reorganizado como Centro de Suprimento e
Manutenqiio de Material Belico, subordinado 21 Diretoria de Apoio Logistico.
0 primeiro Diretor de Material Belico, em 1976, foi o Tenente-Coronel
Joiio Cardoso.
Em 1989, em 13 de maio, o Centro de Suprimento e Manutenqiio de
Material Belico foi transfonnado no Centro de Suprimento e Manutenqiio de
Armamento e Muniqiio, subordinado a Diretoria de Material Belico . Com a
desativaqiio desta Diretoria, foi transferido para a Diretoria de Apoio Logistico
em 8 de maio de 1996.0 CSMAM e destinado ao recebimento, estocagem e
manutenqiio de armas e muniq6es.
CENTRO DE SUPRIMENTO E MANUTENCAO DE MATERIAL DE
SUBSIST~?NCIA
0 Serviqo de Subsistencia teve origem na Comissiio de Subsistencia,
criada em 21 de outubro de 1947, Boletim Geral no 235, e reorganizada em 16
de janeiro de 1948 com o nome de Serviqo de Alimentaqiio. Este Serviqo tinha
um Chefe, o Major Laercio Gonqalves de Oliveira, um Subchefe, um Ajudante,
um Secretario, um Tesoureiro, um Almoxarife e urn Aprovisionador . Em l o de
janeiro de 1948 foi instalada a Cozinha Central, com 78 ~ n c i o n ~ osendo
s , urn
nutricionistae quatro tkcnicos em alirnentaqiio.
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Em 23 de setembro de 1948 aquela Comissiio foi transforrnadaem Serviqo
de Subsistsncia. Com a criaqiio da Policia Militar, o Serviqo de Subsistencia
passou a fazer parte do Centro de Suprimento e Manuten950 de Material de
Intendencia,subordinado i Diretoria de Apoio Logistico. Em 27 de dezembro
de 1985 foi transformado no CSM/M de Subsistencia, e destinado ao
recebimento, estocagem e distribuiqgode suprimentos de manutenqiio e preparo
de alimentaqiio.
CENTRO DE SUPRIMENTO E

MANUTENCAO

E MOTO-

MECANIZACAO
Em 7 de junho de 1934 foi organizada a Seqiio de Transporte dos Serviqos
Gerais , e a 23 de marqo de 1948 foi criado o Serviqo de Transporte e
Manutenqiio, que substituiu o Serviqo de Transporte do Quartel General. Foi
instalado na Rua Ribeiro de Lima, passando a fiscalizare fazer a manutenqiio de
todos os veiculos da Milicia. Foi formado com 2 pelotGes, um de transporte e
outro de manutenqiio .
0 seu primeiro chefe foi o Tenente-CoronelOctacilio Vieira.
Em 1970 a l a Diviszo de Manutenqiio e Transporte Motorizado do 9"
Agrupamento de Divis6es da Guarda Civil foi incluido na Policia Militarcomo o
27" Batalhiio Policial. Em 22 de marqo de 1971 o 27' Batalhiio Policial e o
Serviqo de Transporte e Manutenqiio da Forqa Kblica fonnaram o Batalhiio de
Transporte. Foi seu primeiro comandante o Major Euclides Rizzaro. Este Batalhiio
foi extinto em 1975.
Em 1989, foi criado o Centro de Suprimento e Manutenqiio de MotoMecanizaqiio, subordinado a Diretoria de Material Btlico, sendo transferido
para a Diretoria de Apoio Logistico em 8 de maio de 1996.0 CSM7MM recebe,
estoca e distribui peqas de reposiqiio de veiculos automotores, bem como recebe,
mantem e distribui os veiculos para as diversas Unidades da Corporaqiio.
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VIII. MUSEU DE P O L ~ C I AMILITAR, SUA C R I A C ~ ONUM
O
S ~ E S E
CONTEXT0 HISTORICO-MUSEOLOGICO- S ~ PAULO.
ALVARO GUIMAMES DOS SANTOS - Ten
Cel Res PM - Especialista em Museologiapelo
CEMMAE/USP e Curador Geral das Cole@es
do Museu de Policia Militar

A partir da segunda metade da decada de 1950, sob a coordenaqiio
do professor Vinicio Stein Campos, o Departamento de Educaqiio, da
Secretaria dos Negocios da Educaqiio do Estado de Siio Paulo, cria e instala
quatro museus historico-pedagogicos, com a finalidade de "localizar a
personalidade, a vida e a obra dos Presidentes Prudente de Morais,
Campos Sales, Rodrigues Alves e Washington Luis, bem como os grandes
acontecirnentos e as maiores figuras da vida nacional da respectiva
kpoca ",
Inicialrnente, a proposta para os museus historico-pedagogicos foi restrita
aqueles quatro museus e levou em conta o papel relevante, nos destinos da
nacionalidade, dos homens que, saidos de Siio Paulo, govemaram a Naqiio
em quatrihios que se tornaram memorhveis. Assim, para sede dos
estabelecimentos foram escolhidos os municipiosem que aqueles presidentes
nascerarn ou projetaram sua vida publica. Em Piracicaba foi instalado o Museu
Historico e Pedag6gico "Prudente de Morais"; em Campinas, o "Campos
Sales"; em Guaratingueth,o "Rodrigues Alves", e, em Batatais, o "Washington
Luis".
No imbito da Secretaria da Educaqiio, essa iniciativa foi considerada
bem sucedida, dai entiio o estabelecimento de um programa mais amplo, em
sreivindicaqtjes de Prefeituras, C h a r a s Municipais e Centro do
atendimento i
Professorado Paulista, que pleitearam a criaqgode instituiqdessirnilares em seus
municipios. Ate a decada de 1970, foram criados atraves de decretos
aproximadamente oitenta museus historico-pedagogicos, corn as mesmas
fialidades e propostas museol6gicas entendidas pelo professor Vinicio.
Sob a coordenaqiio tecnica de uma comissiio central do Departamento
de Educagiio da Secretaria da Educaqiio, os museus eram administrados por
professores locais da rede estadual e contavam com a participaqiiodos alunos
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na preservagiio e coleta de objetos para comporem as coleg6es. Segundo o
professor Vinicio, esses museus deveriam, entre outras finalidades, cumprir
o seguinte: ' p r o m o v e r o levantamento e a proteqzo de todo o
documentario histdricopaulista da respectiva kpoca; estudar e dijiundir
a biografia dopatrono; reconstituir a histdria do municipio e divulga-la
por todos os meios, especialmente nus escolas publicas; servir de centro
de interessepara as aulas de Histdria Geral e do Brasil, disciplinas afins
e cursos de extensiio cultural; despertar nu comunidade o interesse pela
preservaqiio dos monumentos histdricos, documentos, reliquias, moveis,
utensilios e demais objetos evocativos dos tempos de outrora; patrocinar
certames culturais e festividades de cunho educacional e civico; e
dfundir as fundaqijes de museus locais, especializados e gerais, como
agentes de uma mentalidade nova, de culto do passado e respeito e amor
as tradiq6es paulistas. "
E nesse amplo context0 que, em 11 de agosto de 1958, foi criado o
Museu Militar de Siio Paulo - hoje denominado Museu de Policia Militar , para retratar a agio da entio Forga Publica do Estado e das Forgas
Armadas brasileiras na Historia de Siio Paulo.
Enibora os principios determinantes de sua criaqiio e a proposta
niweol6gica apresentassem semelhaqa com os observadosnos museus historicopedagogicos, algumas particularidadesiriam diferenciar esse Museu.
0 Museu Militar de Siio Paulo foi o h i c o sediado na Capital do Estado e
o unico diretamente administrado pela Comissiio Central do Departamento de
Educagiio da Secretaria. Diferindo dos demais, niio possuia um patrono, visto
que distinguia corpoydes rnilitares, niio vultos hlstoricos. Estas particularidades
provavelniente vieram a contribuir para maior dificuldade na implantagiio e
materializagiiodo Museu.
0 Professor Vinicio, a frente da Coniissiio Central, acumulou o cargo
de Diretor do Museu, ate a transfertncia deste Estabelecimento, em 1976,
para a Secretaria da Seguranga Publica.
Embora tal situagiio pudesse parecer favoravel a implantaqio e ao
crescimento do Museu, a realidade mostrou o contrario. Por razdes
desconhecidas,o Museu nunca chegou a ter uma sede, embora por algurn tempo
fosse mantida uma funcionhria da Secretaria da Educaqiio junto ao Instituto
Historico e Geografico de Siio Paulo, ali atendendo como sede provisoria do
Museu a ser instalado.
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0 esforqo e a dificuldade em instalar o Museu podem ser notados
atraves das condiq6es em que ocorreram as duas unicas exposiqbes
documentadas. A primeira, como sendo a de inauguraqiiodo Estabelecimento,
aconteceu en1 uma sala nas dependencias do Quartel General da Forqa
Publica do Estado, apresentando armamento cedido por emprkstimo pel0
colecionador Francisco de Barros Melo, da cidade de Santos. A segunda,
com duraqiio de tres meses, deu-se em 1962, em dependencias do Instituto
Historico e Geografico de Siio Paulo, constando ter ocorrido com objetos
de propriedade do Museu Militar.
Mesmo niio possuindo uma sede, procedeu-se a coleta de objetos
para compor as coleqbes do Museu. Niio havendo local para armazenaniento,
esses objetos foram distribuidos aos museus historico-pedagogicos, a titulo
de emprkstimo, para que cuidassem de sua guarda e conservaqiio. Porkm,
todas as tratativas foram verbais e nenlium documento existiu que o
comprovasse. Com o decorrer dos anos, tais objetos foram incorporados
as coleqbes dos museus em que se encontravam, vindo mais tarde ocorrer
impasses burocraticos e politicos insoluveis para sua devoluqiio ao Museu
de Policia Militar, ja devidamente instalado.
Ate o ano de 1976, o Museu Militar de Siio Paulo existiria apenas no
texto legal, visto que em nenhum momento possuiu local para se instalar, e
suas coleq6es estavam distribuidas pelos museus historico-pedagogicos.
Em 26 de abril de 1976, o Museu Militar foi transferido para a
Secretaria da Seguranqa Publica, subordinando-se a Policia Militar do
Estado.Uma nova fase teria inicio. Foi designado para o cargo de Diretor, o
Coronel da Reserva da PM Edilberto de Oliveira Melo.
Ainda sem o entendimento adequado do que fosse uni Museu, a
Corporaqiio destinou uma garagem de um dos prkdios do complexo do
Quartel do Comando Geral para a sua instalaqiio.
Paralelamente a coleta de objetos, pessoalmente realizada pel0
Coronel Edilberto junto a policiais inativos e familiaresde policiais ja falecidos,
e a orgiios da Corporaqiio, seu trabalho foi imenso na divulgaqiio do Museu
e na conquista de local mais condizente para abrigar o Museu.
Seu esforqo foi recompensado quando o Comando Geral da
Corporaqiio, em 1984, destinou para o Museu o conjunto de tres blocos predio da administraqiioe duas enfermarias - que restaram da demoliqiio do
antigo Hospital Militar da Forqa Publica.
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Saindo de modesta garagem de viaturas, para ocupar aqueles tres blocos
historicos, em um primeiro momento o espaqo pareceu demasiado grande, e
apenas um bloco, o da administraqiio, foi ocupado. Na mesma ocasiiio, houve
necessidade de se abrigar uma recem-criada Unidade da Corporaqiio. Como
ainda restassem dois blocos niio ocupados, em comum acordo com o Diretor
do Museu foram eles cedidos para que temporariamente ali se instalasse o Centro
de Aperfeiqoamento e Estudos Superiores da Corporaqiio.
0 edificio ocupado pel0 Museu - prCdio da administraqiio do antigo
Hospital Militar - foi projetado pel0 arquiteto Ramos de Azevedo no final do
sCculo XIX, tem preservado, ainda hoje, muito de suas linhas originais, onde se
destacam a simetria, paredes largas e pe-direito com mais de 4,50 m de altura,
amplas janelas e portas em pinho-de-riga, ladnlhos hidraulicos portugueses e
mkores-de-Carrara.
Materializando-se na Policia Militar, o Museu hoje estii disponibilizadoao
public0 em geral, tanto aqueles em simples visita a exposiqiio, como a
pesquisadores(civis e militares) e estudantes de todos os niveis.
Sua biblioteca possui algo em torno de 5.500 titulos, aproximadamente
8.000 fotos, 4.600 peribdicos e todos os Boletins Gerais da antiga Forqa Wblica,
da Guarda Civil do Estado de Siio Paulo, e da propria Policia Militar.
Vale ressaltar que nas coleqdes existentes no Museu estiio representadas,
alkm da atual Policia Militar paulista e algumas corporaqdespoliciais de outros
estados e paises, antigas organizaqks como a Forqa Wblica do Estado, a Guarda
Civil, a Policia Maritima e ACrea, a Policia Feminina, a Guarda Noturna de Siio
Paulo e a Policia Especial.
As principais coleqdes siio constituidas por indumentikias (uniformesde
varias epocas), coberturas (bonks, capacetes, gorros etc.), calqados, distintivos,
acessorios de uniformes, dragonas, armas (brancas e de fogo), medalhistica,
mobiliario, materiais de campanha, alCm de significativa coleqiio sobre a
Revoluqiio Constitucionalista de 1932, viaturas (incluindo as de traqiio animal).
Fruto de um context0 museologico iniciado na dCcada de 1950, o Museu
de Policia Militar, almhando-se con1os principios da Policia Militar de beni servir
a comunidade, ten1procurado levar aos publicos intemo e extemo cultura, lazer
e o desenvolvimento do espirito de cidadania no respeito a preservaqiio dos
bens historicos e patrimoniais.
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IX. P O L ~ C I AMILITAR x IMPRENSA x
NOTICIAS

DIVULGACAO

DE

ELISEULEITE MORAES- Ten Cel PMe Chefe
da Sepia de ComunicacGo Social do Quartel
do Comando Geral da Policia Militar do
Estado de Siio Paulo.

Na relaqiio PM-Imprensa para divulgaqiio de noticias em queJiguram
pessoas suspeitas ou presas (temporariamente, preventivamente ou em
jlagrante delito), aguardando o desenrolar das fuses inquisitorial e
processual, importa obsewar e cumprir os seguintes pressupostos ou
vertentes: legal, ktico, tkcnico-projissional, responsabilidade funcional,
presewaqiio de imagem institucional, politico e interesse social. fijamos:

1. LEGAL

a. Dever de informar e prestar contas, conforme Art. 5", inciso XXXIII,
da Constituiqiio Federal: "todos t&mdireito a receber dos brgiios pziblicos
informaq6es de seu interesse particulal; ou de interesse coletivo ou geral,
que serdo prestadas no pram da lei, sob pena de responsabilidade,
ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindivela seguranqa da sociedade
e do Estado ";
b. Dever de Preservar a Ordem e garantir a Seguranqa Publica,
conforme art. 144, caput e seu 3 5 O , da CF:"A seguranqapublica, dever do
Estado, direito e responsabilidade de todos, 6 exercida para a presewaqiio
da ordem publica e da incolumidade das pessoas e do patrimznio, atravks
dos seguintes orgiios: (...)
V-policias militares e corpos de bombeiros militares.

6.)
5 5" - ~ s ~ o l i c imilitares
as
cabem apolicia ostensiva e apreservaqiio
da ordem publica ... ".
Nesses mesmos motes ombreiarn-se o previsto no artigo 20, do C6digo
de Processo Penal ("A autoridade assegurara no inqukrito o sigilo necesshrio
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a elucidaqio do fato ou exigidopelo interesse da sociedade '7 e o Decreto
no 4.553102, que trata da salvaguarda de dados, informaqdes e documentos
sigilosos, confonne descrito no seu art. 2": "sio considerados originalmente
sigilosos, e serio como tal classlficados, dados ou informaq6es cujo
conhecimento irrestrito ou divulga~iopossa acarretar risco a seguranqa
da sociedade e do Estado, bem como aquclles necessaries ao resguardo
da inviolabilidade da intimidade da vida privada, da honra e da imagem
das pessoas ".
Paragrafo unico: "o acesso a dados ou informaq6es sigilosos P restrito
e condicionado a necessidade de conhecer ".
0 s paragrafos 3" e 4", do art. 5O, desse mesmo decreto rezam:
J 3': "siio passiveis de classiJicaqiio como confidenciais dados ou
informaq6es que, no interesse do Poder Executivo e das partes, devam ser
de conhecimento restrito e cuja revelaqiio nlio-autorizada possa frustrar
seus objetivos ou acarretar dano a seguranCa da sociedade e do Estado ".
J 4': "siio passiveis de class$caqlio como resewados dados ou
informaq6es cuja revelaqio nio-autorizada possa comprometer planos,
operaq6es ou objetivos neles previstos ou referidos ".
c. Ha que sopesar, ainda, observando-se os julgados e a jurisprudencia,
o direito a liberdade de imprensa (Lei no5.250167) frente aos demais direitos
constitucionais que asseguram o respeito a dignidade da pessoa humana.
Nesses casos, niio resta duvida quanto a prevalencia da Justiqa em relaqtio ao
segundo. Importante destacar que uma pris5o em flagrante delito n5o significa
condenaqiio judicial, raziio porque as investigaqdes tramitam em segredo de
justiqa, para preservar o sigilo e o livre curso das atividades investigativas,
assim como garantir a seguranqa das testernunhas. Niio obstante a isso, ha os
direitos constitucionais da presunqiio da inocencia (art. 5O, inciso LVII, da
Constituiqiio Federal: "ninguPm sera considerado culpado at&o trcinsito
em julgado de sentenqapenal condenatdria "), principio juridic0 aceito e
defendido em todo o mundo; a garantia do contraditorio e da ampla defesa a
qualquer acusado (art. 5", inc. LV, da CF: "aos litigantes, emprocesso judicial
ou administrativo, e aos acusados em geral siio assegurados o
contraditbrio e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes"),
alem do direito inviolabilidadeda intimidade, da vida privada, da honra e da
imagem das pessoas (art. 5O, inciso X, da Constituiqiio Federal, que, ainda,
assegura o direito a indenizaqiio pel0 dano material ou moral decorrente de
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sua violaqiio: "siio inviolaveis a intimidade, a vida privada, a honra e a
imagem das pessoas, assegurado o direito a indeniza~iiopelo dano
material ou moral decorrente de sua violapio "), que esta em perfeita
harmonia corn o Decreto no4.553102, jB apresentado.
A Policia Militar e legalista e, por consequ2ncia7respeita e faz respeitar
os direitos de todas as pessoas, inclusive de seus proprios integrantes, que,
antes de tudo, siio cidadiios, sujeitos aos mesmos direitos e deveres. Niio
fosse assim, a Corporaqio correria o risco de responder possiveis demandas
por danos materiais e morais, solidariamente corn os orgiios de imprensa que
violarem os lreitos assegurados constitucionalmenteas pessoas. Cabe lembrar
que a Lei 5.250197 (Lei de Imprensa), que garante o direito da imprensa de
ter acessos as informaq6es e de divulgar as noticias, foi recepcionada pela
Constituiqiode 1988, estando em vigor; todavia, o proprio texto legal esclarece
que "o direito a informar niio 4absolute, sofre restri~iies,sendo uma delas,
justamen te, a de niio expor a execra~iioptiblica qualquer cidadiio, antes
que seja declarado culpadopela Justi~a"(excerto de Decisio de Mandado
de Seguranqa, da Comarca de Chapeco, publicada na revista Forqa Policial
no36).
Somente o Poder judiciario pode condenar, atribuiqio nio delegada as
policias, tampouco a irnprensa. Vhias siio as decis6es judiciais, no Brasil, nesse
sentido.
Note-se que os profissionais de imprensa podem cometer crimes no
exercicio de sua profissiio, conforme quadro abaixo:

"Art. 16. Publicar ou divulgar noticiasfalsas oufatos verdadeiros truncados
ou deturpados, que provoquem:
I. ... perturbaqiio da ordem publica ou alarma social ...
Pena - de 1 (um) a 6 (seisj meses de detenqiio quando se tratar do autor do
escrito ou transmissiio incriminada, e multa de cinco a dez salarios minimos
da regiiio.
Paragrafo unico. ..., se o crime 4 culposo:
Pena - detenqiio, de 1 (umj a 3 (trgs) meses, ou multa, de urn a dez salarios
minimos da regieo.

6.)
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Art. 20. Caluniar alguem, imputando-lhe .falsamente fato definido como
crime:
Pena - detenqiio, de 6 (seisj meses a 3 (trisj anos, e multa, de um a vinte
salarios minimos da regiiio...
Art. 21. Difamar algukm, imputando-lhe fato ofensivo a sua reputaqiio:
Pena - detenqiio, de 3 (tris) a 18 (dezoitoj meses, e multa, de dois a dez
salarios minimos da regiiio. (...)
J 24 Constitui crime de difamaqiio a publicaqiio ou transmissiio, salvo se
motivada por interesse publico, de fato delituoso, se o ofendido ja tiver
cumprido pena a que tenha sido condenado em virtude dele.
Art. 22. Injuriar alguem, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro:
Pena - detenqGo, de 1 (umj mis a 1 (umj ano, ou multa, de dez salarios
minimos da regiiio. (..j
Art. 23. Aspenas cominadas dos arts. 20 a 22 aumentam-se de um terqo, se
qualquer dos crimes 4 cometido:
I. ...
II. contra funcionario publico, em raziio de suas funq6es;
III. contra drgiio ou entidade que exerqafunq&o de autoridade publica.
Art. 24. Siio puniveis, nos termos dos arts. 20 a 22, a calunia, difamaqiio e
injuria contra a memoria dos mortos.

6.)
Art. 71. Nenhum jornalista, ou, em geral, as pessoas referidas no art. 25,
poderzo ser compelidos ou coagidos a indicar o nome de seu informante ou
a fonte de suas informaqo"es, niio podendo seu silincio, a respeito, sofrer
sanqiio, direta ou indireta, nem qualquer especie de penalidade ".
Permanecendo, ainda, no campo legal, t pertinente apresentar uma analise
sobre denhcia, fomlal e an6nirna, conforme quadro a seguir:
Denimcia Anhima, Denhcia Formal e outras consideragijesafins
Importante abordar a quest50 da acusagiio realizada sob o manto do
anonirnato, pritica constantementeadotada pela imprensa, principalmente pelas
emissoras de televisio,e diferencii-la da denhcia an6nirna e da denhcia formal,
bem como tecer outras consideragdesapropriadas ii finalidadedo assunto. Apesar
de a Lei de Imprensa preservar o sigilo quanto i fonte da informagiioou denimcia,
o procedimento de mostrar pessoas em hndo escuro, corn rostos encobertos
ou distorcidos e vozes alteradas, tecendo acusagdes contra a Corporagfio ou
seus integrantes, sem qualquer tipo de comprometimento corn a verdade, configura
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quase uma leviandade e acaba, simplesmente, promovendo um clima de
inseguranga, indesejado por toda pessoa de bem. Devenios, portanto, analisar a
quest20 sob algurnas vertentes:
a) LEGALISTA:

(1) denuncia an6nima,pel0 sewiqo Disque-Dentincia- n5o configura
elemento de prova, por si so, apenas um ponto de partida para o inicio das
investigaqties pertinentes. Se assim n8o fosse, ningukm estaria a salvo de
arbitrariedades, vingan~ase injustigas. Entretanto, a instituigiio do serviqo
Disque-Dentincia tem se revelado um importante instrumento 9 disposiqgo da
comunidade para ajudar as policias no combate a criminalidade, preservando
o sigilo da fonte, que se presume idhnea, para um uso legitimo do serviqo.
Nele, o anonimato C apenas urn recurso para preservar o denunciante, jamais
para escamotear o autor de acusaqgo falsa ou infundada. Busca fomecer as
policias pistas, infonnag6es, dados etc. para fonnalizar provas ou prender
infiatores.E urn instrumentode parceria positiva comunidade-policia,construtiva
e com interesses comuns. A denuncia anhninia, por si so, niio se constitui em
instrumento suficiente para iniciar urn inqukrito policial, apenas investigaqgo
policial;
(2) denuncias formais: acusaqiio ou dentincia mediante comunicaqio,
queixa ou representaqiio a autoridade policial ou judiciiria - da inicio 21 aqgo
penal (inqukrito), conforme preve o artigo 5' do Cbdigo de Processo Penal, em
seus parAgrafos:
II
3 3'. Qualquerpessoa dopovo que tiver conhecimento da existgncia
de infraq60 penal em que caiba aqiio ptiblica podera, verbalmente ou por
escrito, comunica-la a autoridade policial, e esta, verificada aproced6ncia
das informaqo"es,mandara instaurar inqukrito ".
J 44 0 inqukrito, nos crimes em que a aqiio ptiblica depender de
representaqiio, niio podera sem ela ser iniciado.
$59 Nos crimes de a q b privada, a autoridade policial somente podera
proceder a inqukrito a requerimento de quem tenha qualidadepara intenta-la ".
Dessa forma, k urn procedimento ostensivo dirigido a autoridade policial
ou judicial. Mesrno quando efetuada verbalmente, a autoridade policial deverh
colher, no ato, os dados identificadores do individuo (CPP comentado, de
Guilherme de Souza Nucci, 2" ed.)
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(3) a acusa~iioperpetradasob o manto do anonimato - legalmente, e
inaceitiivel para instauraqgo de inquerito policial, apenas enseja a adoqiio das
apurag6es investigativas. Dificilmente, fornece elementos minimos para a
autoridade policial poder instaurar o inquerito. NZo apresenta qualquer relevo
de similaridade para com a formalizaqiio acusatoria descrita no item anterior.
Cabe, aqui lembrar que a Lei no5.250/97(Lei de Imprensa) tarnbkm niio permite
o anonimato: "Art. 7'. No exercicio da Iiberdade de manifestaqiio do
pensamento e de informaqiio niio Ppermitido o anonimato. Sera, no entanto,
assegurado e respeitado o sigilo quanto as fontes de origem de informaqcjes
recebidas ou recolhidasporjornalistas, radiorrepbrteres, ou comentaristas ".
(4) falsa acusaqio de crime - ressalta-se que imputar crime a pessoa
sabida inocente 6 delito penal, previsto no artigo 339 do Codigo Penal, agravada
se feita sob anonimato: "Denunciaqiio Caluniosa - Dar causa a instauraqiio
de investigaqiio policial, processo judicial, instauraqfio de investigaqiio
administrativa, inquPrito civil ou aqio de improbidade administrativa contra
alguPm, imputando-lhe crime de que o sabe inocente ".
Pena - reclusa"~,
de dois a oito anos, e multa.
j 1 O. A pena i aumentada de sexta parte, se o agente se serve de
anonimato ou de nome suposto.
( 5 ) comunicaqiio~falsade crime ou contravenqiio, prevista no artigo
340, do C6digo Penal: "Provocar a aqCo de autoridade, comunicando-lhe a
ocorre"ncia de crime ou contravenqlio que sabe niio se ter veriJicado ".
Pena - deten~io,de um a seis meses, ou multa.
(6) auto-acusa@o falsa, prevista no artigo 341, do Codigo Penal:
"Acusar-se, perante a autoridade, de crime inexistente ou praticado por
outrem ".
Pena - detenqlio, de tris meses a dois anos, ou multa.
(7)falso testemunho oufalsapericia, previstos no artigo 342, do Codigo
Penal: "Fazer ajrmaqfio falsa, ou negar ou calar a verdade como
testemunha, perito, contador, tradutor ou intkrprete em processo judicial,
ou administrative, inqukrito policial, ou em juizo arbitral".
Pena - reclusiio, de um a tris anos, e multa.
$ 1 O. As penas aumentam-se de um sexto a um terqo, se o crime e
praticado mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova
destinada a produzir efeito em processo penal, ou em processo civil em que
for parte entidade da administra~ioptiblica direta ou indireta.
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$ 2'. 0fato deixa de ser punivel se, antes da sentenqa no processo
em que ocorreu o ilicito, o agente se retrata ou declara a verdade ".
b) POLICIAL
Institucionalizada por meio dos sewiqos Disque-denuncia, da mais
seguranqa aqueles que querem ajudar as policias, fornecendo informaq6es
importantes para o esclarecimento de delitos ou de comportamentos ilegais ou
irregularesrealizados por funcionirio publico. Garante o sigilo da fonte e estirnula
a participaqiio do cidadiio no processo de seguranqa publica. Tem se revelado
urn instrumento necesshrio e eficaz no combatea crirninalidade.

a. A etica deve estar subjacente em todas as aqties, atividades e posturas
da Policia Militar e da Imprensa, como em qualquer orgiio idbneo, seja publico
ou privado, objetivando preservar o respeito a dignidade da pessoa humana,
independente da existencia de normas. Tal direito, embora residindo no
inconsciente de cada pessoa, aflora para o consciente individual ou coletivo,
quando desrespeitado ou niio observado.
b. Por ser orgiio publico, observador e aplicador da lei, e responsabilidade
etica da Instituiqiio participar do fortalecimento e da defesa da Cidadania,
despertando em cada cidadiio a atenqiio para o conhecimento dos seus direitos
fundamentais, para exigir que sejam respeitados, assim como orienta-lo sobre
como restaurar e reparar direitos violados e quais siio os mecanismos e orgiios
de defesa a sua disposiqZo;
c. Respeito a assertiva de que a testemunha que confiou em depor sob
sigilo tera essa condiqgo garantida.

a. A policia deve juntar provar legais, irrehthveis e consistentes, a fim de
que o Ministerio Publico tenha condiqcesde oferecer a denhcia, e o Judiciario
tenha elementos para, apos o devido processo legal, condenar ou absolver uma
pessoa. Em qualquer lugar do niundo as investigaqtiesnecessitam de sigilo, a fim
de niio sofrer interferhcias, niio permitir que provas sejam destruidas ou
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deterioradas, impedir que testemunhas niio sejam constrangidas, ameaqadas ou
subornadas e, essencialmente, niio vir a constranger qualquer pessoa, que se
predisp6s a colaborar corn a policia, diante de denhcias que, eventualmente,
niio venharn a ser provadas. Noticiarparipassu o que se esti fazendo, de quais
elementos de convicqiio ou provas se dispbe, quem siio os investigados, as
testemunhas e o que afirmaram em seus depoimentos, C estimularou garantir
que os culpados empreguem todas suas "armas" para neutralizar ou impedir a
aqiio da Policia e da Justiqa, favorecendo a impunidade e, consequentemente,o
descredito dessas instituiq6es.
b. Uma vez sob custodia da Policia ou da Justiqa, os investigados suspeitos
e as testemunhas que colaboram no process0 devem ter a minima garantia de
que teriio preservadas suas identidades, se assim o desejarem, ou para assegurar
sua seguranqa fisica. Isso C dever da Institui~iio,traduz seriedade e
profissionalismo no exercicio das funqbes e no trato com as pessoas, niio
deixando, tambCm, de ser urn argument0 Ctico para com as testemunhas que
nela confiaram (conforme ja dito anteriormente).
A observiincia desse argument0 conduz ao sucesso do esclarecimento
dos fatos, identificaqiio da autoria e materialidade do delito, alCm da
arregimentaqiio de provas concretas para condenaqiio.

I

4. RESPONSABILIDADE FUNCIONAL
I

0 vazamento de informaq6es sigilosas que cornprometam a efichcia

das investigaqdese a tranquilidade ou seguranqa fisica das testemunhas, ou,
ainda, pennitam a adulteraqiio e/ou destruiqiiode provas, a fuga dos acusados
etc., sera tributada a PM e nio a imprensa, caso seja a responsavel pelo
fato. Cabe-lhe, portanto, a responsabilidade quanto ao momento oportuno
de se proceder a divulgaqio, legalmente amparada, das noticias sigilosas e
avaliar, adequadamente, suas conseqiilincias, isto C, o impact0 que teriio
sobre as testemunhas, os acusados, as familias das vitimas, a conclusiio das
investigaqbes etc.
5. PRESERVACAO DA IMAGEM INSTITUCIONAL
Toda instituiqiioou organizaqiio,publica ou privada, tem como objetivo
preservar e fortalecer a sua imagem, inclusive, os orgiios de imprensa. E mera
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hipocrisia negar tal fato. Distante de assurnirurna Ctica corporativa perniciosa ou
anti-social, o que niio se pode contestar t: a busca do equilibrio entre a
transpargncia e a preservaqiio da imagem sem arranhar a Ctica cidadii, entre o
dever de informar e os demais direitosja comentados.

Seria uma ingenuidade asseverar que niio haja componente politico
(institutional, estruturalou conjuntural) em toda e qualquer atitude organizational.
Sua interferenciapode ser muito pequena, podendo variar, masjarnais sera nula.
7. INTERESSE SOCIAL
Niio C facil conipreender ou definir o que seja de interesse social no
context0 abordado. Not6rio 6 que a imprensa, alegando tal interesse,
pressiona os orgiios policiais para fornecer dados e informaq6es sigilosas,
todavia, indisfarqavelmente, o que se intenta e a priniazia da noticia, o
ineditismo, o furo de reportagem. 0 que se tem visto C que a divulgaqiio
maciqa e constante pela imprensa de fatos criminosos isolados, dentro de
uma sociedade organizada e em que a justiqa criminal 6 efetiva, tem gerado,
como 6nico reflexo, a insergio do medo nas pessoas, a tendgncia a
generalizaqiio, a construqiio de um imaginario coletivo de inseguranqa, a
descrenqa perniciosa nos orgiios p ~ b l i c o svoltados para a proteqio das
pessoas, a reaqiio violenta e ate criminosa das pessoas nos,pequenos
desentendimentos ou conflitos etc. A sociedade niio deseja nem procura
informaqaes que a faqam sentir-se insegura e temerosa, mas, sim, aquelas
que contribuam para elevar sua sensaqiio de seguranqa. Quer informaq6es
que ajudem as pessoas a evitar problemas, a preservar sua integridade fisica
e seu patrimtinio, a melhorar suas condiq6es de vida e suas relaq6es sociais
e trabalhistas, a melhor exercer sua cidadania, a conhecer seus direitos e
deveres, a otimizar suas atividades de lazer, circulaqiio, compras etc. Portanto,
normalmente, niio existe congru2ncia entre o alegado pela imprensa e o
defendido pelas policias, para difusiio de inforniaq6es sigilosas, no arvorado
motivo "interesse social".
0 s argumentos apresentados estiio imbricados entre si, balizando e
estruturando a conduta da Instituiqiio, primeira interessada em resolver e
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esclarecer as denuncias contras seus integrantes. Para niio ficar postado na
retorica, apresenta-se, como provas materiais de que a Policia Militar adota
uma conduta energica, agindo com lisura e transparkncia nas apuraqdes de
denhcias de irregularidadespraticadas por policiais militares,o seguinte:
1"- E a Instituiqiio, no Brasil, que mais depura seu efetivo, niio porque
seja formada por pessoas de ma indole, posto que a fonte de fornecimento de
recursos humanos e miio-de-obra e a mesma para todas as profissdes deste
Pais, ou seja, a sociedade, mas, sim, pel0 rigor exigido na conduta policialrnilitar, quer na vida privada, quer na vida social ou na profissional. Somente nos
ultimos quatro anos (1999 a 2002) foram demitidos e expulsos 1682 PM, uma
media de 35 por mes. Nos tres primeiros meses de 2003, ocorreram 135
demiss6es e expuls6es. Cerca de 80% desse total refere-se a incompatibilidade
para com a f u n ~ i orevelada
,
no constante cometimento de faltas disciplinarese
niio no cometimento de crimes. Embora a analise quantitativa indique urn numero
alto, a analise qualitativa revela que, proporcionalmente, o numero nio e tiio
significante, representando cerca de 0.3%, do universo de aproximadaniente
90.000, o n h e r o de PM demitidos e expulsos ligados ao cometimento de delitos.
Evidentemente, a Corporaqiio reprova e condena qualquer caso, urna vez que o
policial militar 6, e sempre sera, visto como referencial e exemplo para a
sociedade.
2"- A seleqiio e o recrutamento de policiais militares siio extremamente
rigorosos. Apenas 5 a 7 % dos candidatos nos concursos publicos para ingress0
na PM siio aprovados, dentro de um grande numero de candidatos que a
procuram, devido a ser uma profissiio digna, que garante a estabilidade, a
progress50 na carreira,da arnparo medico-hospitalar, pennite o reconhecirnento
social etc. 0 concurso para o acesso a carreira de oficial PM, realizado pela
FUVEST, C um dos mais concorridos.
3" - Alem das demissdes e expulsdes, as puniq6es disciplinares siio
rigorosas e constantes na Corporaqiio, visando a educar o homem e a mulher,
assim como a deixar claro que a Institui~ioobjurga e niio C conivente,
complacente, leniente ou silente (apesar da cacofonia) com os erros e, por
ultimo, para subsidiar futuros casos de demissiio, por incompatibilidade
hcional.
Indubitavelmente, o reconhecimento e o incentivo aos bons policiais
militares, a extrema maioria dos cerca de 90.000 homens e mulheres, 6 o
principal foco de atenqiio do Comando. Todavia, as consideraqdes anteriores
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faz quando se divulgam fatos isolados de maus policiais.
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OUTROS DADOS INTERESSANTES E OPORTUNOS SAO:
1. A PM intervem cerca de 50.000 vezes por dia com a comunidade.
Destas, nunca tivemos cinco erros graves e, se assim ocorresse, seria apenas
0,0001 % de erro frente a 99,9999 % de acerto. Notorio que um err0 policial
pode representar risco a vida humana, e isso niio tem preqo, mas veja-se que a
generalizaqiio 6 descabida.
2 . 0 nivel de confianqa da populaqiio nos serviqos prestados pela PM
e alto, haja vista o numero de telefonemas recebidos pel0 serviqo 190, que
so na cidade de Sgo Paulo chega a 35.000 ligaqaes por dia.
3. 0 Curso Tecnico-Profissional de Soldado PM dura um ano, em
period0 integral, com carga horhria acima de 1.700 horas-aula, contendo aulas
teoricas e exercicios praticos, dentro de um curricula considerado o melhor
do Brasil, sob qualquer tipo de analise, traduzindo a constante preocupaqiio
da Corporaqgo para com a qualidade da formaqiio de seus profissionais e
uma conseqiiente melhoria na qualidade dos serviqos prestados a comunidade.
Niio obstante, todos os policiais militares, uma vez por ano, passam por um
Estagio de Atualizaqgo Profissional, a fim de manter e elevar seus
conhecimentos e tecnicas, demonstrando que o treinamento tambkm 6 uma
constante na Instituiqiio, que niio pactua com os erros, nem permanece estiitica
ou calada, mas, sim, adota conduta pro-ativa em beneficio da sociedade.
4. Durante dois anos os novos policiais rnilitares permanecemem estigio
probatorio antes de serem efetivados, outra preocupaqiio institucional na garantia
de ter profissionais bem preparados e adequadamente aprovados para urn serviqo
t2o dificil e com tamanha responsabilidade.
5. Dos demitidos e expulsos, 80 % o siio devido a niio-adequaqiio a
hierarquia e a disciplina, portanto, por problemas disciplinares, comoja descrito,
e 1150relativos a cometimentosde crimes, resultando que uma insignificante minoria
e que esta corrompida, e contra ela a Corregedoria PM tem, exaustivamente e
com a maxima celeridade perrnitida em lei, atuado de forrna exemplar, retirandoa do seio da Corporaqgo.
Dessa foma, a Policia Militar compreende a boa intenqgo da irnprensa na
tentativa de ajudar a policia e a comunidade. A imprensa cabe noticiar, dar
Revista A FORCA POLICIAL Siio Paulo no38 abrlmailjun 2003

65

publicidade, mformar, niio tendo responsabilidade pelo rum0 das investiga96es.
A policia cabe investigar, fonnar provas legais e consistentes, atuando corn
conipetEncia e responsabilidade, conferidas pela lei, nos rumos das
investigaqijes.
Deixamos claro que a iniprensa pode colaborar, e muito, com as policias,
divulgando as formas e os nieios para as pessoas fazerem denimcias,bem como
estimulandoa participagiio comunitiria,como essenciado processo de Seguranqa
miblica.
Pode-se denunciar da seguinte forma:
1"- na Corregedoria da Policia Militar:
a. Pessoalmente, na Rua Alfredo Maia, 58 - Luz, Capital, fone:
3322.0190, nas 24 horas de todos os dias, ou
b. pelo Disque- Dentincia da Corregedoria PM fone 0800 7706190.
c. pel0 e-mail: correg@polmil.sp.gov.br
2" - na Corregedoria da Policia Civil, situada na Av. Consolaq50,2333
- Consola@io, fone: 3231.5536. Funcionamento nas 24 horas de todos os dias
da semana.
3" - por meio do serviqo DISQUE - DENUNCIA, numeros: 0800156315 (para Siio Paulo, Grande Siio Paulo, Jundiai e Jacarei), (19) 3236.3040
(para Campinas e regigo) e (1 1)3272.7373 (para as demais cidades do Estado
de SBo Paulo e outros Estados do Brasil), sob responsabilidade da Secretaria
de Seguranga Riblica e do hstituto SBo Paulo Contra Violencia. Em Carnpinas
a SSP tem como parceiro nesse servigo o Movimento Vida Melhor. 0 servigo
0800 6 gratuito e os demais s5o tarifados. Todos preservam o sigilo da fonte.
4" - Por intermedio do DISQUE- PM, telefone 0800 - 555190, gratuito
para todo o Estado, preserva-se o sigilo da fonte, sendo de responsabilidadeda
Policia Militar.
5" - na Ouvidoria das Policias, pel0 fone 0800 - 177070, pessoalmente
ou por carta remetida a ma Libero Badaro, no 600,2" andar - Centro - Siio
Paulo. 0 atendimentoe das 09:OO as 15:OOhoras. Outrasforrnas de comunica@o
podem ser:
site da Ouvidoria: www.ouvidoria.policia.sp.gov.br ou pelo fax, n h e r o :
(11) 32916027.
6" - procurando pessoalmente o Comando de Policia Militar local.
Concluindo, a PM esta fazendo a sua parte. A divulgaqiio dos rumos das
apurag6es deveri ocorrer no momento oportuno, pois o agodamento pode
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comprometer a sua eficacia ou violar os pressupostos e argumentos ja
apresentados. A recusa da Policia Militar em fomecer dados sobre apuraqces
em andamento, tem como unico objetivo garantir um serviqo eficaz para a
persecuqiio criminal em pro1 da comunidade, em prejuizo dos criminosos e na
busca da verdade real, jamais para obliterar fatos, nem mascarar ou omitir a
verdade.
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X. 0 VOLUNTARIADO E A POLICIA MILITAR
JEFFERSON DE A LMEIDA - Capit20
da Policia Militar do Estado de SGo
Paulo

0 terceiro milcnio ira se caracterizar pelas aqdes voluntarias e pelas
a ~ d e de
s responsabilidade social das empresas. Niio bastara somente
auferir lucros, mas cada empresa ou pessoa fisica devera desenvolver
um sentimento de solidariedade e dedicar-se a melhoria das condiq6es
de vida da comunidade onde estiio inseridas. Stephen Kanitz ja escreveu
que uma sociedade somente sera de fato cidadii se seus participantes
forem atuantes iia area social.
Ser proximo e ajudar a quem precisa sem olhar a quem, sem esperar
retribuiqiio nem elogio. Ser proximo significa ser h ~ r n a n o . ~
0 Brasil possui 12 milh6es de pessoas, entre gestores, voluntarios,
doadores e assistidos por entidades beneficentes, alem dos 45 milhdes
de jovens que vCem como sua miss50 ajudar o terceiro setor, aquele que
esta posicionando-se como forma de completar as lacunas deixadas pel0
Estado, principal responsavel e m prover a sociedade de suas
necessidades sociais.
Dentro desse context0 surge a figura do policial militar, volunthrio
nato, que promete sacrificar a propria vida em beneficio da comunidade
que comprometeu-se a proteger.
A filosofia do policiamento comunitario prega o envolvimento do
policial militar com a comunidade, con10 forma de atender as expectativas
sociais e criar condiqaes para a melhoria da qualidade de vida. 0 policial
rnilitar e integrante da comunidade, envolve-se socia1mente.e torna-se o
elo entre ela e o Estado. Sua presenqa diuturna termina por obrig8-lo a

BERGAMIN, D. Luciano. 0 voluntariado no Brasil. IV Seminario CIEE - Gazeta
Mercantil.
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executar funqbes que, originariamente, s l o de responsabilidade de outros
orgiios do executivo estadual. Desta forma, termina a Policia Militar
transformando-se numa grande prestadora de serviqo social, mormente
que e o ultimo recurso utilizado pela populaqiio em caso de uma
necessidade urgente.
E patente que a melhoria das condi~besde vida de uma comunidade
pode influenciar na diminuiqiio dos indices criminais. A prevenqiio iniplica
numa politica de presenqa, vigilincia e inclusive participaqiio social com
a finalidade de evitar o surginiento de urn fato d e l i t i ~ o . ~
A grandiosidade da institwiggo Policia Militar e fator que facilita a
implementaqiio de programas de voluntariado, haja vista que o universo
de policiais proporciona voluntarios nas mais variadas areas de atividades.
Nosso efetivo @ capaz de gerar voluntarios para qualquer tip0 de
atividade.
A discriqiio do policial militar, sua pontualidade e seu senso de
responsabilidade o tornam um voluntario em potencial. A qualidade de
ser generalista empresta ao policial militar as condiqaes necessarias para
tentar desenvolver as atividades que lhe siio designadas, sendo que o
sucesso ou o fracasso de uma empreitada ngo lhe provoca o des5nimo.
E o policial militar "pau pra toda obra". Vontade de mudar, criatividade
e equilibrio tambem siio requisitos para o voluntariado e que, felizmente,
estiio presentes em cada policial militar.
Bayley e Skolnick6, citando a declaraqiio do chefe Raymond Davis,
de Santa Ana, Estados Unidos, em 1983, ja demonstravam o necessario
envolvimento da policia com a comunidade:
Acredito na fllosofla antiga de que um departamento de policia
deve ter o apoio da comunidade, deve envolver-se corn a comunidade,
deve servir a comunidade.
Atualmente temos policiais militares voluntarios desenvolvendo
atividades ligadas ii arrecadaqgo e distribuiqiio de alimentos a crianqas,
RICO, Josk Maria, SALAS, Luis. Delito, Inseguran~ado cidadco e Policia. Rio de
Janeiro: Policia Militar do Estado do Rio de Janeiro, 1992.
BAYLEY, H. David, SKOLNICK, Jerome H. Nova Policia. Inovapjes nus Policias de seis
cidades norte-americanas. Ford Fundation. NEV - N6cleo de Estudos da Violencia USP. Ed Universidade de Siio paulo, 200 1.
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adolescentes e familias carentes. Estas atividades estiio normalmente
ligadas a distribuiqiio de agasalhos e remkdios. Atividades sociais ligadas
a recuperaqiio de dependentes quimicos, ressocializaqiio de crianqas,
visitas a hospitais, asilos, auxilio a crianqas portadoras do virus HIV
tan~bkrnsho realizadas por voluntarios policiais militares.
Aqhes de cidadania envolvendo palestras relativas ao meio
ambiente, trgnsito, noqhes basicas sobre os direitos fundamentais do
cidadiio, atividades ligadas a musica, equoterapia, atividades esportivas,
movimentos escoteiros e policias mirins tambCm est5o entre o rol de
atividades desenvolvidas.
E necessario destacar que as organizaqhes nho governamentais
querem receber o trabalho voluntario desenvolvido por policiais militares,
pois entendem que a presenqa do policial imphe respeito e oferece maior
seguranqa a prestaqiio do serviqo, alCm de dar mais seriedade ao trabalho
da ONG 7. Todas as pesquisadas informaram que consideram o trabalho
voluntario desenvolvido por policiais militares muito importante e
contribuidor a melhoria da imagem da Policia Militar.
0 voluntariado na Policia Militar C capaz de abrir caminho para o
desenvolvimeilto do policiamento comunitario, uma vez que contribuira
para a melhoria das relaqhes entre os moradores e a Instituiqiio,
permitindo a troca imediata de informaqijes, divulgaqiio do trabalho
policial e, principalmente, angariar a confianqa da comunidade.
A confianga obtida atravCs do desenvolvimento de a@es voluntarias
permite ao policial militar desenvolver projetos sociais, sanar as duvidas
da comunidade, ministrar conselhos relativos a prevenqiio primaria,
aglutinar os lideres comunitarios em torno de um unico objetivo e, em
especial, verificar o problema no local e dar uma resposta imediata ao
anseio da comunidade.
Com a confianqa da comunidade 6 possivel obter com niais
facilidade as infornlaq6es criminais necessarias para a prisiio de
procurados pela justiqa, localizaqhes de desmanches irregulares de
veiculos, identificaqho de autores de crimes etc.

' Resultado de pesquisa realizado pel0 autor durante a confecqiio de Monografia do
Curso de Aperfeigoamento de Oficiais1-02.
-

- -
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Outro beneficio trazido para a Instituiqiio e a melhoria constante
em sua imagem. 0 desenvolvimento de a ~ d e voluntarias
s
por parte dos
integrantes da Policia Militar, alCm de valorizar e melhorar sua autoestinia, termina por agregar novo valor i imagem da Instituiqiio. Martinelli8
donna:
Valor agregado a imagem da empresa.
Valor agregado aqui significa a atitude favoravel que a sociedade
atribui a uma organizap70, como reconhecimento por sua atua@o na
comunidade.
Isto acontece porque a empresa trunscendeu o interesse apenas
pelo seu consumidor para entrar em sintonia com as necessidudes da
prbpria sociedade.
Estimuladas em seu papel de cidadiis e engajadas em programas
conscientes, as pessoas apresentanz um rendimento pessoal
surpreendente, com reflexes favoraveis para outros papkis, como o
profissional, familiar e pessoal.
E inegavel a contribuiqiio do voluntariado.
Assim, 6 necessirio que o voluntariado seja incentivado, como forma
de alavancar o policiamento comunitario, melhorando a imagem da Policia
Militar e, principalmente, melhorando a qualidade de vida da comunidade.
Todo policial militar deve ser estimulado a doar uma parcela de seu tempo
e de seu trabalho ao serviqo voluntario, buscando completar as lacunas
sociais. E precis0 que o Policial Militar adote uma causa, envolva-se
com ela e estimule a participaqiio de sua familia, como forma de multiplicar
as a ~ d e sociais.
s
Abrindo caminho com o voluntariado, a idkia da filosofia do
policiamento comunitario de integrar a sociedade com a Policia torna-se
mais prazerosa e niuito mais eficaz.
Portanto, torne-se um voluntario.

MARTINELLI, Antonio Carlos. Empresa-cidad;: Uma visEo inovadorapara uma a ~ Z o
transformadora. GIFE. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2000.
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XI. A INEXIST~~NCIA
DO DUPLO GRAU DE JURISDICAO NA VIA
ADMINISTRATIVA TORNA NULA A D E C I S ~ OPROFERIDA EM
UNICA INSTANCIA?
HONAZI DE PAULA FARIAS - l oTen PM lotado nu Corregedoria da Policia Militar
do Estado de SZo Paulo - Graduando em
Direito pela Faculdade de Direito da
Universidade Presbiteriana Mackenzie - SP

1. Consideraqces introdutorias - 2. A ampla defesa e o contraditbrio- 3 . 0 s
recursos administrativos- 4. Vicios Processuais- 5 . 0 duplo grau de
jurisdiqiio na via adrninistrativa - 6. Conclusiio- 7. Bibliografia.

Na presente conjuntura, tem-se entendido que o recurso adrninistrativo
niio C uma garantia constitucional, pois, se niio ha nenhum principio segundo
o qua1 haja constitucionalmente a necessidade de duplo grau de jurisdigiio,
com maior raziio niio ha constitucionalmente duplo grau em process0
adnlinistrativo.
Outrossim, embora inexista texto express0 na Constituiqiio, a doutrina
ensinaque o duplo grau dejurisdigiio estA insito em nosso sistema constitucional'.
Poitanto, tem-se que o duplo grau de jurisdiggo e urna construqiio doutrinaria, a
fim de melhor garantir a esscncia do substantive dueprocess of law, posto que
este reside na necessidade de proteger os direitos e as liberdades das pessoas
contra qualquer modalidade de legisla~iioque se revele opressiva ou destituida
do necessiuio coeficiente de razoabilidade.

JosC Frederico Marques, Institui@io de direito processual civil, v. IV, p. 210, apud
Barbosa Moreira, Comentbrios ao cddigo deprocesso civil, 2" ed., v. V, no 257, p. 458-
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Entretanto, curnpre ter presente, bem por isso, que a garantia basica do controle
da legalidade da administraqio no sistema brasileiro 6 a plenitude da jurisdiqgo
do Poder Judiciario, garantida no art. 5 O , XXXV, da Carta Magna.

2. A AMPLA DEFESA E 0 CONTRADITORIO.
Preambularmente, verifica-se que somente a partir da promulgaqiio
da Constituiqiio Federal de 1988, e que a Administraqiio Publica vem, con1
maior esmero, se preocupando com a oportunidade de assegurar aquele
que seja acusado de infringir alguma norma regulamentar, o direito ao
contraditorio e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
( G. N.)
Por certo, a Constituiqiio de 1967, com a Emenda no 1, de 1969, ja
dispunha em seu art. 153, 5 15, a ampla defesa, conforme se verifica, in
verbis:
" A lei assegurara aos acusados ampla defesa, corn os recursos a
ela inerentes. Niio havera foro privilegiado nem tribunais de exceqiio".
No entanto, como aponta Manoel Gonqalves Ferreira Filho, "o direito
anterior, s6 exprimia a proposito da instruqiio criminalv2.
Hoje, pela Constituiqiio, foi o principio claramente estendido ao
processo administrativo, evidentemente no que concerne ao de natureza
disciplinar, pois, em face do direito anterior, n8o era indiscutida essa extens50,
todavia, como adverte Ada Pellegrini Grinover, "havia jurisprudencia que
anulava processos administrativos em que niio se deram condiqaes de defesa
ao acusadon3.
N i o se confunda, portanto, condiqdes de defesa com recursos para
ser revista a decisiio proferida em unica instincia.

Comentcirios d constitui~Zobrasileira de 1988. Slo Paulo: Saraiva, 1990, p. 68.

' 0 processo em sua unidade-11. Rio de Janeiro, Forense, 1984, p. 64-5, apud Manoel
Gonqalves Ferreira Filho, op. cit., p. 69.
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3. OS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Para discorrer melhor sobre o tema em epigrafe, e mister que se fagarn
algumas consideragdes sobre os recursos, principalmente no que tange ao
processo administrative-disciplinar.
0 que justifica o recurso 6 o prejuizo, ou o gravame, que a parte sofreu
com a decisiio que lhe foi desfavoravel.
No que conceme ao processo civil, so o vencido, destarte, no todo ou em
parte, tem interesse para interpor recurso (art. 499 do CPC), podendo, ainda,
ocorrer sucumbencia reciproca: entiio ambas as partes seriio legitimadas para
recorref .
Na seara criminal, segundo a ligiio de Fernando Capez, "quando a parte
vencida niio se conforma com a decisiio, pede a instiincia superior um novo
exame da causa, e esse pedido constitui o recurso, assim denominado porque o
julgador a que se recorre con10 que deve retroceder no exame do processo,
voltando para tras a fim de fazer um novo estudo do processo e proferir nova
decisiioV5.
Na sistematica do processo administrativo-disciplinar niio i: diferente,
porquanto o recurso hierhrquico ou recurso"por via hierh-quica" tem possibilitado
urn vemediumjuris ao servidor p6blic0, perante a autoridade superior para que
esta reexamine a decisiio proferida por seu subordinado, considerada lesiva a
direitos ou interesses do recorrente.
Neste cainpo, tern-se que diferenciar o recurso hierarquico proprio do
imprbprio, posto que o primeiro 6 o pedido de reexame dirigido a autoridade
superior Aquela de que emanou o ato impugnado, isto 6, verifica-se dentro da
mesma escala hierirquica; enquanto este ultimo k o pedido de reexarne dirigido
A autoridade niio hierarquicamente superior Qquelade que emanou o ato
impugnado6.Neste caso, visto que autoridade revisionists niio 6 superior, que
tenha como poder normal o reexame dos atos da outra autoridade, deve a lei
conceder expressamente poderes para tanto.
Humberto Theodoro J6nior, Curso de direito processual civil. 26" ed., Rio de Janeiro:
Forense, 1999, v. I, p. 554.
Curso deprocessopenal. 5"ed., Slo Paulo: Saraiva, 2000, p. 376.
Jose Cretella Junior. Curso de direito administrative. Rio de janeiro: Forense, 1993,
passim.
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N i o obstante, tem-se, ainda, em nosso ordenamento juridic0 o
pedido de reconsideragio, que nada mais e do que a solicitagiio feita a
autoridade que despachou no caso, do reexame do ato, tendente a
imprimir outro rumo a decisio anteriormente tomada. Ngo se trata,
portanto, de recurso.
Ao contrario do recurso her&-quico,que 6 dirigido sempre a autoridade
superior aquela de cujo ato se recorreu, o pedido de reconsiderag20 6
enderegado sempre a mesma autoridade prolatora do ato.
Por outro lado, conta ainda o servidor public0 corn um recurso
denominado revisco, que t utilizado por aquele que foi punido pela
Administraqio, quando, com o decurso do tempo, toma-se conhecimento
de fatos novos suscetiveis de demonstrar sua inocincia.
Cabe ressaltar que a revisio pode ser requerida, a qualquer tempo,
pel0 pr6prio interessado, por seu procurador ou por terceiros, conforme
dispuser a lei estatutaria, posto que visa reabilitar o acusado.

4. VICIOS PROCESSUAIS
Em linhas gerais, podemos classificar os vicios processuais de acordo
corn sua relevilncia; portanto, pode-se dizer que havera uma mera
irregularidade quando a formalidade violada estiver estabelecida em norma
infraconstitucional e n8o visar o resguardo do interesse de nenhuma das partes.
Por conseguinte, seu desatendimento e incapaz de gerar qualquer prejuizo
para o processo.
No que concerne a nulidade relativa, o vicio provCm da violaqiio de
uma regra legal infraconstitucional, estabelecida no interesse predominante
de um dos integrantes da relaqiio processual, n8o tendo fim em si mesma.
Por esta razio, seu desatendimento e capaz de gerar prejuizo, porem a
invalidagio do ato fica condicionada a demonstragio de efetivo prejuizo e a
argiiiqio do vicio no momento oportuno.
Por seu turno, a nulidade absoluta decorre sempre de uma ofensa aos
principios constitucionais do devido processo legal, pois o interesse violado
C sempre de ordem publica; sendo o prejuizo presumido, niio depende,
conseqiientemente, de prova de sua ocorrencia. Com efeito, o ato processual
inconstitucional, quando n i o juridicamente inexistente, sera sempre
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absolutamente nulo, devendo a nulidade ser decretada de oficio, independente
de provocaqiio da parte interessada7.
Ja no ato inexistente, o vicio processual6 Go grave que ele sequer reune
elementos para existir como ato juridico. Ao contrario da nulidade (relativa ou
absoluta), a inexistencia nio precisa ser declarada pelo julgador, bastando
que ignore o ato e tudo o que foi praticado em seqiiCncia, pois o que niio
existe e o "nada", e o "nada" nio pode provocar coisa alguma.

5 . 0 DUPLO GRAU DE JURISDICAO NAVIAADMINISTRATIVA
Ao se delinearem as vertentes do contraditorio, da ampla defesa e os
recursos a ela inerentes, bem con10 os vicios processuais, e necessario que
se aborde, nesse momento, o cerne do duplo grau de jurisdigiio na via
adrmnistrativa.
A teor do tema em estudo, jh se manifestou o eminente Ministro
Sepulveda Pertences, sobre a desnecessidade do duplo grau em processo
administrativo, o que corn a devida venia sera transcrito parcialmente:
"Com relaqiio ao Processo Jurisdicional, ja afirmei, incidentemente,
nesta Casa, a inexistencia da garantia constitucional do duplo grau de
jurisdiqiio, o que tornaria facil concluir que ao menos ainda existiria ela na
instiincia administrativa"; continuando, no seu voto, proclamou que: "A
Constituiqiio, a meu ver, niio garante o recurso administrativo. Ela
estabelecera, conforme a materia, procedimentos administrativos para tornar
definitivas as decis6es administrativas sempre sujeitas a controle jurisdicional.
Controle jurisdicional, no entanto, repita-se, jamais dependente da exaustio
da instiincia administrativa".
Corn efeito, apesar da ampla construqio doutrinaria sobre o duplo
grau de jurisdiqgo, veio, o Supremo Tribunal Federal, em outras duas
oportunidades, se posicionar no sentido de que niio se insere, na Carta de
1988, a garantia do duplo grau de jurisdiqiio administrativa9.
Grinover, Scarance e Magalhzes. As Nulidades no processo penal.S5o Paulo: Revista
dos Tribunais, 2001, p. 21.
* Voto do Ministro Sep6lveda Pertence, nas Aqi7es diretas de inconstitucionalidade no
1.922 e 1.976lDF.
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Neste diapasiio, pode-se inferir que niio pode ser considerada nula uma
decisio administrativa que imponha uma sanqiio ao servidor publico, apenas
por nio ter sido ela submetida A apreciaqiio de autoridade hierarquicamente
superiora a prolatora.
Todavia, somente a titulo de argumentaqiio, pode a Administraqiio
Publica, se o desejar, rever seus proprios atos, pelo que se denota do principio
da autotutela, pois que em decorrencia do principio da legalidade a
Administraqgo Publica esta sujeita 2i lei, cabendo-lhe, evidentemente, o
controle da legalidade. Nesse sentir, alem de a Administraqio exercer o
controle sobre os atos de terceiros, pode exercer, tambem, o controle sobre
seus proprios atos, com a possibilidade de anular os ilegais e revogar os
inconvenientes ou inoportunos, independentemente de recurso ao Poder
judiciirioI0.

Pelos articulados de exposiqiio e fundamentaqiioacima expostos C que
pode ser extraida a seguinte conclusiio:
0 recurso administrativo niio t uma garantia constitucional; portanto, e
possivel, ate por lei, acabar-se com o duplo grau, pura e simplesmente,
tornando, desta fonna, a decisiio administrativa irretratavel pela propria
Administraqio, com preclusiio de seus efeitos intemos, principalmente se niio
houver expressa previsiio de recurso na lei estatutaria ou no regulamento
disciplinar.
Destarte, firma-se o entendimento de que o ato jurisdicional da
Administraqiio niio deixa de ser urn simples ato administrativo decishrio, sem a
forqa conclusiva do ato jurisdicional do Poder Judiciarioll.

STF-RE 169077 i MG, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI, Diirio da Justiqa, 27-03-98, PP00018 EMENT VOL-01904-03 PP-00556; STF- RE 311023 I RJ, Rel. Min. MOREIRAALVES,
Diirio da Justiqa, 26-10-01, PP-00063 EMENT VOL-02049-05 PP-00961.
l o Maria Sylvia Zanella Di Pietro, Direito administrativo, 13" ed., Siio Paulo: Atlas, 2001.
p. 73.
" Hely Lopes Meirelles, Direito administrativo brasileiro, 24" ed., SZo Paulo: alheiros
Editores, 1999, p. 612.
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Assirn sendo, a decisiio adrmnistrativaproferida em imica instiincia, desde
que devidamente fundamentada,pode ser imutavel na via adrninistrativa,nio
ensejando, destarte, sua nulidade, pel0 simples fato da impossibilidadede recurso
pelas vias de impugnaqgo interna.
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XII. CONCUSSAO: UMA DESONRA EM FORMA DE DELITO NA
POL^CIA MILITAR

ABELARDO JULIO DA ROCHA - 1 O Ten PMOficial da Policia Militar do Estado de Sa'o
Paulo- Bacharel em Direito- Analista de
Processo Administrativo Disciplinar nu
Corregedoria PM e Instrutor de Direito
Constitutional Aplicado e Direito Penal
Militar Aplicado no Curso de Policia
Judiciriria Militar e Direito Processual
Penal Militar no Centro de Forma~a'ode
Soldados "Cel PM Eduardo Assumpqa'o" Pirituba

I- 0 conceit0 de concussiio; I1- Da distingiio entre coagiio e exighcia ;IIIDa exigencia direta e indireta; IV - Da consurnaqiio; V - 0 s sujeitos do
crime;VI- Da natureza desonrosa do delito; VII - ConclusEo.

0 funcionario public0 que exige, para si ou para outrem, direta ou
indiretamente, ainda que fora da funqiio ou antes de assumi-la, mas em raziio
dela, vantagem indevida, pratica o crime denominado concussiio, consoante
disposiqiio do artigo 316 do Codigo Penal Brasileiro.
Este delito 6 previsto com identica redaqiio no Codigo Penal Militar, no
artigo 305, caput, dai porque e considerado no direito substantivo castrense,
por aqueles nFio adeptos da teoria classica, crime militar improprio.
Na liqiio de Nelson Hungria,"Concutere ",que surgiu a partir do termo
"concussio ",era o verbo empregado para definir o ato de sacudir uma arvore
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para fazer cair os frutos. (in Comentiriosao C6digo Penal, Volume IX,Forense,
Rio de Janeiro, 2" Ediqiio, 1959).
E crime funcional proprio, pois a qualidade de funcionario public0 do
agente e elementar cuja ausencia retira o carater delituoso da conduta, resultando
em atipicidade.
Assim, a d o primikia da exigenciadeve ser em miio da h q i i o publica,
que o particular, evidenteniente,niio possui.
Estando, porem, previsto no Codigo Penal Militar, mas com idzntica
previsiio no Codigo Penal Comum, C crime rnilitar improprio.Em outras palavras,
nio C delito exclusivamente praticado pelos militares.
2. A DISTINC~OENTRE COACAO E EXIG~NCIA
Exigir a vantagem indevida niio se confunde com coagir, pel0 menos
conceitualmente.
Alias, neste sentido, oportuno mencionar que coaqio niio esta presente
na conduta tipificada no artigo 316 do Codigo Penal Brasileiro e no artigo 305
do Codigo Penal Militar. Aceitavel, porem, tal paralelo, vez que, de fato, a
exigzncia concussionikia se avizinha do constrangimento,especialmente em se
tratando de policial militar.
E que a vitima pode ter a nitida sensaqiiode estar sendo"constrangida".
Alem do mais, o homem fardado, incorporando a autoridadedo Estado sobre
os achimstmdos,ao exigira vantagem ilicita, de certo imp& a vitima a concessiio da
vantagem indevida. Ha, engo, em um certo sentido,"ViolEncia"psicolbgica.
Em homenagem a boa tkcnica juridica, porem, deve ser firmado desde
logo que a exigencia se extrema da coaqiioa medida que a vitinia nio e agredida
fisicamente para o fim de ceder a exigencia, nem ha promessa de causaqiio de
ma1 injusto, em caso de recusa.
Devemos admitir, contudo, que, em se tratando de policial militar,
especialmente se estiver de serviqo, mesmo niio havendo promessa de represidia
no caso de recusa, esta fica no ar, em raziio do justificado temor. 0 agente tem
facilidade em prejudicar o particular de muitas forrnas.
E o que ocorre, por exemplo, nos casos em que o policial militar exige
vantagem indevida do condutor, em raziio de abordagem para fiscalizaqiio
veicular. 0 particular que cede a exigzncia teme que o infrator, utilizando-se
covardemente do Poder de Policia, possa h e causar contratempos e dissabores,
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tais como estender, injustificadamente, a duraqiio da abordagem ou aplicar
autuaqdes ao arrepio da lei.
Mesmo assim, exigkncia n5o se confunde com coaqiio.

3. DA EXIGENCIA DIRETA E INDIRETA
Para Celso Delmanto, exigir tem o sentido de reclamar, demmdar, impor,
ordenar. (in Codigo Penal Comentado, Rio de Janeiro, Renovar, 3" edigfio,
1991, pag. 4.78)
Aexighcia pode ser fonnulada de maneira direta, franca, explicita,
ou indiretamente - neste caso, utilizando-se, o policial militar, de insinuaqdes
bbvias, maliciosas ou falsas interpretaqBes ou, ainda, capciosas sugestdes.
De qualquer modo, C fundamental que o policial militar se valha de sua
hqiio. Desnecessha, no entanto,a ameaqa a vitirna que, ao nosso ver, 6 estranha
ao delito de concussiio.
Ao exigir diretamente a vantagem, o policial militar niio deixa qualquer
duvida acerca de seu objetivo escuso e logo sinaliza claramente a vitima a
exigencia.
Este tip0 de comportarnento crirninoso extema a sensaqiio de impunidade
que muitas vezes permeia a mente do policial infrator. E a certeza do sucesso na
empreitada delitiva, isto e, niio ser surpreendido.
No momento em que o policial militar chega ao ponto de exigir vantagem
indevida de maneira direta e tranqiiila, evidencia-se grave desvio de conduta,
que, alCm da relevhcia penal, afronta com ousadia valores deontologicos caros
a Policia Militar.
Ja a exigkncia indireta parece ser a mais comum. Esta sempre perrnite
urna interpretaqiio dubia da imposiqiio, de maneira que, se recalcitrmte a vitima,
o agente pode esquivar-se do impasse estabelecido simplesmente negando o
intento escuso.
E tambem a maneira predileta de praticar a concuss50 porque
fortalece a tese defensiva do agente, vez que C tarefa dificil provar a
existencia do tip0 subjetivo, que 6 o dolo de exigir vantagem que sabe ser
indevida.
Pode ocorrer, na pratica, ontologicos ma1 entendidos, tais como uma
abordagem veicular demorada, porque rigorosa, ser confundida com a intenqiio
de exigir, veladarnente, vantagem ilicita.
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0 caso concreto e suas circunstincias C que viio dirimir a questio sob o
ponto de vista penal e processual penal.

Uma coisa C certa, a mera exigencia configura o crime de concussio. E
crime formal; portanto, pouco importa a consumag50 que haja a entrega da
vantagem indevida.
Trata-se, neste caso, de mero exaurimento da empreitada delitiva.
Interessante mencionar que o Legislador n5o tratou especificamente do
exaurimento, isto 6, do objeto material do crime. De notar-se que n5o se configura
qualificadora tarnpoucocausa especial de aumento de pena. E tiio somente uma
agravante genkrica.
Sendocrime formal,pode ocorrer,inclusive,que o agente desistade se apoderar
davantagem indevida,logo apos a exigencia, especialrnentenaqueles casos em que
a consumaqiioe o exaurirnento ocorremem locals hstintos.
E o que ocorre, por exemplo, quando o policial rnilitar exige certa quantia
para deixar de adotar as providencias legais em relagiio a um condutor cujo
veiculo n5o esta licenciado, contudo, apos receber a vantagem, rasga o cheque
da vitima porque arrependido da conduta ilicita.
N5o pode haver duvida de que a pratica do crime de concussiio, nestes
casos, ocorreu no momento em que o policial militar fez a exigencia.
Assim, se o infrator C preso em flagrante delito no momento em que o
objeto material ainda esta em poder da vitima, se houve a exigencia
concussionaria, configurada esta a conduta criminosa.
Situaqio muito comum e aquela em que a Adrmnistraqiio colhe o policial
militar no niomentoposterior a exigencia,em que este vai receber a vantagem. E
que a vitinia promete satisfazer a exigencia em data posterior, avisando, porem,
a autoridadede policia judiciaria militar, para a prisiio em flagrante. Parece-nos
muito claro que neste caso niio ha falar-se em flagrante preparado, evidentemente
nulo, e sim em flagrante esperado, desde que o recebimento ocorra "logo
depois " da exigincia.
Doutrinariamente, o flagrante preparado se dS quando o policial militar
infrator 6 levado a praticar a concuss50 pela conduta indutora do chamado
agenteprovocador que, de maneira insidiosa, conduz aquele ao cometimento
da empreitada delitiva ao mesmo tempo em que providzncias s5o tomadas
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para impedir que o crime seja consumado. Niio e outra a disposiqiio da
Sumula 145 do Supren~oTribunal Federal: "Niio hh crime quando a
p r e p a r a ~ i i od o flagrante pela policia torna impossivel a sua
consumaqiio ".
Niio C sem raziio que estes crimes siio charnados pela doutrina de crimes
putativos ou crimes de ensaio.
Ja nojlagrante esperado a atuaqiio da autoridade de Policia Judiciaria
Militar nso vem para se imiscuir na forqa motora determinante da conduta
criminosa.
Provocaqiio niio ha, tampouco induzimento. Ha, ai sim, uma espera de
urna conduta previamente conhecida, que sera perpetrada independentemente
da atuaqiio do agente provocador.
Assim, se a Autoridade e avisada de que esta em andarnento a pratica da
conduta nuclear do tipo concussiio, e policiais militares siio designados para
acompanharem a ocorrEnciasurpreendendo o infrator"logo apos" a exigencia,
lidima sera a prisiio.
Neste sentido tem sido a orientaqiio do Tribunal de Justiqa de Siio Paulo,
sen50 vejamos: " Concuss50- Investigadores de policia que exigenl dinheiro
de u n ~
possivel receptador para niio envolve-lo em inqutrito - Prisiio em
jlagrante dos policiais no momento em que recebiam a quantia - Hipotese
de crime putativo niio cavacterizada - Condenaqiio mantida." (RT 603/
334, grifo nosso)
5. OS SUJEITOS DO CRIME
Tratando-se a concussiio de crimeprbprio, o funcionario public0 e o
agente. No caso dos policiais militares o crime so serh militar se presente alguma
das hipoteses previstas no artigo 9" do Codigo Penal Militar.
Em relaqiio ao sujeito passivo, o Estado k a vitima primaria. E ele o
titular da Administraqiio Publica que sofre a violaqiio do dever de retidiio
funcional. Secundariamente 6 ofendido tan~bkrno particular a quem e dirigida a
exigsncia indevida.
Trata-se a concussiio de um crime que implica em pluriofensividade. De
urn lado, ha o maltrato h probidade da conduta funcional, ha abuso e ma1 uso da
autoridade com a qua1 esta investido o agente. De outro, porkm niio menos
importante,ha o atingimentodo patrim6nioda vitima.
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Sendo o infrator policial militar, insta pontuar que a conduta se reveste de
extrema desonra, incompatibilizandoo agente com a atividade policial, niediante
apuraqiio por meio do devido process0 administrativo.
"A deontologia policial-militar e constituida pelos valores e deveres eticos,
traduzidos em normas de conduta, que se ilnpdem para que o exercicio da
profissiio policial-rnilitar atinja plenarnente os ideais de realizaqgo do bem comurn,
mediante a preservaqiio da ordem publics," conforme o disposto no caput do
artigo 6" da Lei Complementar no 893101 (Regulamento Disciplinar da Policia
Militar de Siio Paulo).
Neste compass0 reflexivo, mfere-se que a exigencia concussioniria revelase uma traumatica quebra da confiaqa entre a Admimstraqiio e o agente publico,
especialmente em se tratando de policial militar.

6. DA NATUREZA DESONROSA DO DELITO
A pratica da concus&o revela-se sobremodo aviltante e desonrosa porque
lanqa improba macula sobre a irnagem de toda a Corporaqgo.Maltrata a idkia de
que o homem fardado 6, antes de tudo, probo e honesto. Frustra a idkia de que o
policial militar e a p e r s ~ ~ c a q ide
i oprincipios deontol6gicos&lidos.Comportamento
que remete nodoa no trabalho anbnimode centenas de homens que, dmturnarnente,
com o sacrificio da propria vida, se necesshriofor, protegenl a sociedade. Pessoas
que, G o raras vezes morrem para defender o patrirnbnio de outrem.
0 particular que i.vitimado pela exiggncia indevida se v6 absolutarnente
indefeso, mormente em funqiio de que o policial esta investido do Poder de
Policia, podendo, "ipso facto", imprimir-lhe dissabores incontaveis.
Ultimamente temos assistido a uma mobilizaqgo nacional no sentido
de orquestrar uma campanha pela moralizaqiio do pais, sobretudo nos setores
publicos.
Esti na contramiio deste esforqo a conduta do infrator que abusa do
poder de que esta investido para exigir vantagem que sabe ser indevida.
Mais que uma conduta manifestamente ilegal, a exiggncia concussiva
constitui-se verdadeira i n f h i a . Desvio de comportamento que, na dosinletria
da sanqgo adrninistrativa,reclarna a pena maxima, isto 6, expulsgo das fileiras
da Corporaqiio.
Interessante trazer a colaqiio que o militar do Estado, ao ingressar nas
fileiras da Corporaqiio, presta compromisso de honra, em carater solene,
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afirmando a consciente aceitaqgo dos valores e deveres policiais-militares e
a firme disposiq50 de bem cumpri-10s.
Ve-se, assini, que a honra 6 um dos valores fundamentais,
determinantes da moral policial-militar, ao lado da dignidade humana e da
honestidade, entre outros.
Tamanha a natureza desonrosa da concussiio, que apenas urn episodio
6 capaz de anular, perante a opiniio publica, dezenas de atos nieritorios
praticados pela Policia Militar no atendimento i populagio.

Resenhados estes comentirios, conspecto de inquestionivel relevo 6
o combate sistematico a pratica da exigkncia concussiva perpetrada pel0
policial rnilitar.
No nivel da profilaxia, afigura-se mister a continuidade dos cuidados
que vim sendo tornados na formaq5o do policial militar. Incutir no individuo
que ingressa na Corporagiio os valores que nos s5o caros e que comp6em a
deontologia da nossa Instituiqiio s5o providencias de cariter perene e que
acabam por ilidir desvios comportamentais que o militar do Estado pode ter
trazido da vida civil.
No tangente a repress50"interna corporis nenhuma tolerincia pode
ser dispensada ao infiator. As providtncias de policiajudiciiria militar deveni
ser tomadas incon tinenti, sem nenhuma hesitagiio.
Ao procurar a Adrniniskqiio para noticiar a pritica de exigbcia de vantagen1
indevida,o particular deve ser extremamenterespeitado, "primo" porque ja esth se
submetendo a urna especie de Gnus, haja vista que, em alguns casos, deixa de
comparecer ao trabalho ou a outros compromissos para pleitear a adoqiio das
medidas quea e@ie requer."Secundum", porque padece grande " c o ~ g i m e n t o " '
em face dos procedimentos persecutorios preliminares necesshrios A elucidaq50 da
s pessoais.
identidade do policial &tor, tais como reconhecimentosf o t o ~ f i c oou
Em abono ao assert0 referido, pode-se citar o caso de algumas pessoas
que deixam de formalizar a noticia do crime de concussiio i Administraggo,
temendo eventuais dissabores decorrentes.
Impende notar, ainda, que, sendo a concussiio urn delito clandestino, por
vezes o campo probatoriose mostra acentuadarnente rnitigado,e a prova existente
resume-se ao depoimento davitima.
"

-

-

-

-

-

-

- - -- -
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Nestes casos a palavra do ofendido, respeitada a avaliaqiio global do
caso concreto, deve revestir-se de especial importincia. A reflex20 deve girar
em torno de eventuais motivos pessoais que a testemunha teria para prejudicar o
agente e a coerEncia do depoimento em relag20 ao context0 processual.
Por fim,o sucesso da repress50 a este delito passa pela rapidez na adog5o
das providencias de policia judiciaria, inclusive a prisiio em flagrante delito, se
couber, obviamente, sem embargo da aplica~iiodas medidas administrativas
disciplinares aplicaveis a espkcie, sempre de maneira celere, de maneira a dar
pronta resposta a sociedade e ao public0 intemo.
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a. LEI FEDERAL No 9.868, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1999.

Disp6e sobre oprocesso e julgamento da aqlio direta de inconstitucionalidade
e da aqlio declaratbria de constitucionalidadeperante o Supremo Tribunal
Federal.
0 PRESIDENTE DA REPUBLICA, fago saber que o Congress0 Nacional
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAP~TULOI
DA ACAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE E DA
ACAO DECLARATORIADE CONSTITUCIONALIDADE
Ait loEsta Lei disp6e sobre o process0 e julgamento da agiio direta de
inconstitucionalidade e da aqiio declaratbria de constitucionalidade perante o
Supremo Tribunal Federal.

SECAO I
Da Admissibilidade e do Procedimento da AqSio
Direta de Inconstitucionalidade

Art 2" Podem propor a aqiio direta de inconstitucionalidade:
I - o Presidente da Republics;
I1 - a Mesa do Senado Federal;
111 - a Mesa da Ciimara dos Deputados;
IV - a Mesa de Assemblkia Legislativa ou a Mesa da C h a r a Legislativa
do Distito Federal;
V - o Governador de Estado ou o Governador do Distrito Federal;
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VI - o Procurador-Geral da Republica;
VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;
VIII - partido politico com representaqiio no Congress0 Nacional;
IX - confederaqiio sindical ou entidade de classe de iimbito nacional.
Paragrafo hico. (VETADO)
Art. 3" A petiqiio indicara:
I - o dispositivo da lei ou do ato normativo impugnado e os fbndarnentos
juridicos do pedido em relaqiio a cada uma das impugnaqdes;
I1 - o pedido, com suas especificaqdes.
Paragrafo unico. A petiqiio inicial, acompanhada de instrumento de
procuraqiio, quando subscrita por advogado, sera apresentada em duas vias,
devendo conter copias da lei ou do ato normativo impugnado e dos docurnentos
necessarios para comprovar a impugnaqiio.
Art 4" A petiqiio inicial inepta, niio fundamentada e a manifestamente
improcedente seriio liminarmente indeferidas pel0 relator. Pdgrafo imico. Cabe
agravo da decisiio que indeferir a petiqiio inicial.
Art 5" Proposta a aqiio direta, niio se admitira desistencia.
Paragrafo imico. (VETADO)
Art 6" 0 relator pediri informaqbes aos 6rgiios ou i s autoridades das
quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado.
Paragrafo h c o . As informaqdes seriio prestadas no prazo de trinta dias
contado do recebimento do pedido.
Art 7" Niio se admitira intervenqiio de terceiros no process0 de aqiio
direta de inconstitucionalidade.
tj 1" (VETADO)
tj 2" 0 relator, considerando a relev8ncia da materia e a
representatividade dos postulantes, podera por despacho irrecon-ivel, admitir,
observado o prazo fixado no paragrafo anterior, a manifestaqiio de outros
orgiios ou entidades.
Art 8" Decorrido o prazo das informaqdes, seriio ouvidos,
sucessivan~ente,o Advogado-Geral da Uniiio e o Procurador-Geral da
Republica, que deveriio manifestar-se, cada qual, no prazo de quinze dias.
Art 9" Vencidos os prazos do artigo anterior, o relator lanqari o
relatorio, com copia a todos os Ministros, e pedira dia para julgamento.
tj 1" Em caso de necessidade de esclarecimento de materia ou
circunstiincia de fato ou notoria insuficienciadas informaqees existentes nos
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autos, podera o relator requisitar informaq6es adicionais, designar perito ou
comissiio de peritos para que emita parecer sobre a questiio, ou fixar data
para, em audizncia piiblica, ouvir depoimentos de pessoas com experihcia
e autoridade na materia.
5 2" 0 relator podera, ainda, solicitar inforrnaq6es aos Tribunais
Superiores, aos Tribunais federais e aos Tribunais estaduais acerca da
aplicaqiio da norma impugnada no imbito de sua jurisdiqiio.
5 3" As informa~6es,pericias e audiencias a que se referem os
paragrafos anteriores ser5o realizadas no prazo de trinta dias, contado da
solicitaqiio do relator.

SECAO 11
DA MEDIDA CAUTELAR EM A C ~ O
DIRETA
DE INCONSTITUCIONALIDADE
Art 10. Salvo no period0 de recesso, a medida cautelar na aqiio direta
sera concedida por decisiio da maioria absoluta dos membros do Tribunal,
observado o disposto no art. 22, apos a audigncia dos 6rgiios ou autoridades
dos quais emanou a lei ou ato nonnativo impugnado, que deveriio pronunciarse no prazo de cinco dias.
4 lo0 relator, julgando indispensavel, ouvira o Advogado-Geral da
Uniiio e o Procurador-Geral da Republica, no prazo de trzs dias.
5 2" No julgamento do pedido de medida cautelar, sera facultada
sustentaqiio oral aos representantes judiciais do requerente e das autoridades
ou orgiios responsaveis pela expediqiio do ato, na forma estabelecida no
Regimento do Tribunal. 5 3" Em caso de excepcional urgsncia, o Tribunal
podera deferir a medida cautelar sem a audisncia dos orgiios ou das
autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado.
Art 11. Concedida a medida cautelar, o Supremo Tribunal Federal
fara publicar em seqiio especial do Diario Oficial da Uniiio e do Dihrio da
Justi~ada Uniiio a parte dispositiva da decisiio, no prazo de dez dias, devendo
solicitar as informaqbes a autoridade da qua1 tiver emanado o ato,
observando-se, no que couber, o procedimento estabelecido na Seq5o I
deste Capitulo.
5 1"A medida cautelar, dotada de eficacia contra todos, sera concedida
com efeito ex nunc, salvo se o Tribunal entender que deva conceder-lhe
-

-
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eficacia retroativa. tj 2" A concess5o da medida cautelar torna aplicavel a
legislaqiio anterior acaso existente, salvo expressa manifestagiio em sentido
contririo.
Art 12. Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da
releviincia da materia e de seu especial significado para a ordem social e a
seguranqa juridica, podera, apos a prestagiio das informaqbes, no prazo de
dez dias, e a manifestaqiio do Advogado-Geral da Uniiio e do ProcuradorGeral da Republica, sucessivamente, no prazo de cinco dias, submeter o
process0 diretamente ao Tribunal, que tera a faculdade de julgar
definitivamente a aqiio.

CAPITULO 111
DAAC~O
DECLARATORIA DE CONSTITUCIONALIDADE

SECAO I
DA ADMISSIBILIDADE E DO PROCEDIMENTO DA ACAO
DECLARATORIA DE CONSTITUCIONALIDADE
Art 13. Podem propor a aqiio declaratoriade constitucionalidadede lei
ou ato normativo federal:
I - o Presidente da Republica;
I1 - a Mesa da CAmara dos Deputados;
111- a Mesa do Senado Federal;
IV - o Procurador-Geral da Republica.
Art. 14. A petiqio inicial indicark
I - o dispositivo da lei ou do ato normativo questionado e os fundamentos
juridicos do pedido;
I1 - o pedido, com suas especificaqbes;
I11- a existsncia de controvkrsia judicial relevante sobre a aplicagiio da
disposiqiio objeto da agio declaratoria.
Paragrafo unico. A petiqiio inicial, acompanhada de instrumento de
procuragio, quando subscrita por advogado, sera apresentada em duas vias,
devendo conter copias do ato normativo questionado e dos documentos
necesshrios para comprovar a procedincia do pedido de declaragiio de
constitucionalidade. Art 15. A petiqio inicial inepta, nZo fundamentada, e a
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manifestamente improcedente seriio liminarmente indeferidas pel0 relator.
Parhgrafo unico. Cabe agravo da decisiio que indeferir a petiqiio inicial.
Art 16. Proposta a aqiio declaratoria, 1-60se admitira desistencia.
Art. 17. (VETADO)
Art 18. Niio se admitira intervenqiio de terceiros no processo de aqiio
declaratoria de constitucionalidade.
5 lo(VETADO)
5 2" (VETADO)
Art 19. Decorrido o prazo do artigo anterior, sera aberta vista ao
Procurador-Geral da Republics, que deveh pronunciar-se no prazo de quinze
dias.
Art 20. Vencido o prazo do artigo anterior, o relator lanqara o relatorio,
com copia a todos os Ministros, e pedira dia para julgamento.
5 1"Em caso de necessidadede esclarecimentode matbria ou circunsthcia
de fato ou de notoria insuficiencia das informaqbes existentes nos autos, podera
o relator requisitar mformaqbesadicionais, designarperito ou cornissiiode peritos
para que emita parecer sobre a quest20 ou fixar data para, em audiencia pfiblica,
ouvir depoimentos de pessoas com experiencia e autoridade na materia.
fj 2" 0 relator poderi solicitar, ainda, mformaq6es aos Tribunais Superiores,
aos Tribunais federais e aos Tribunais estaduais acerca da aplicaqiio da norma
questionada no &bit0 de sua jurisdiqiio.
5 3" As informaqbes,pericias e audigncias a que se referem os paragrafos
anteriores seriio realizadas no prazo de trinta dias, contado da solicitaqiiodo
relator.

SECAO 11
DA MEDIDA CAUTELAR EM ACAO DECLARATORIA
DE CONSTITUCIONALIDADE
Art 21 . 0 Supremo Tribunal Federal, por decisiio da maioria absoluta
de seus membros, podera deferir pedido de medida cautelar na aq5o
declaratoria de constitucionalidade, consistente na determinaqzo de que os
juizes e os Tribunais suspendam o julgamento dos processo que envolvam a
aplicaqiio da lei ou do ato normativo objeto da aqiio at6 seu julgamento
defhtivo.
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Paragrafo iinico. Concedida a medida cautelar, o Supremo Tribunal
Federal fara publicar em segiio especial do Diario Oficial da Unigo a parte
dispositiva da decisiio, no prazo de dez dias, devendo o Tribunal proceder ao
julgamento da aggo no prazo de cento e oitenta dias, sob pena de perda de sua
eficacia.

CAPITULO IV
DA DECISAO NAACAO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE E NA ACAO
DECLARATORIA DE CONSTITUCIONALIDADE
Art 22. A decisiio sobre a constitucionalidadeou a inconstitucionalidade
da lei ou do ato normativo somente sera tomada se presentes na sessiio pel0
menos oito Ministros.
Art 23. Efetuado o julgamento, proclamar-se-a a constitucionalidade
ou a inconstitucionalidadeda disposigiio ou da norma impugnada se num ou
noutro sentido se tiverem manifestado pel0 menos seis Ministros, quer se
trate de agiio direta de inconstitucionalidade ou de aggo declaratoria de
constitucionalidade.
Paragrafo unico. Se n2o for alcangada a maioria necessaria a
declaragzo de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, estando
ausentes Ministros em numero que possa influir no julgamento, este sera
suspenso a fim de aguardar-se o comparecimento dos Ministros ausentes,
at6 que se atinja o numero necessario para prolaggo da decisgo num ou
noutro sentido.
Art 24. Proclamada a constitucionalidade, julgar-se-a improcedente a
aqiio direta ou procedente eventual agiio declaratoria; e, proclamada a
inconstitucionalidade, julgar-se-a procedente a agiio direta ou improcedente
eventual agiio declaratoria.
Art 25. Julgada a agiio, far-se-a a comunicaqiio a autoridade ou ao
orgiio responsavel pela expediqgo do ato.
Art 26. A decisiio que declara a constitucionalidade ou a
inconstitucionalidade da lei ou do ato norrnativo em agio direta ou em agiio
declaratoria 6 irrecorrivel, ressalvada a interposiqiio de embargos
declaratorios, niio podendo, igualmente, ser objeto de agiio rescisoria.
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Art 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e
tendo em vista raz6es de seguranqajuridica ou de excepcionalinteresse social,
podera o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terqos de seus
membros, restringir os efeitos daquela declaraqiio ou decidir que ela so terha
eficacia a partir de seu trinsito em julgado ou de outro momento que venha
a ser fixado.
Art 28. Dentro do prazo de dez dias apos o trinsito em julgado da
decisiio, o Supremo Tribunal Federal fara publicar em seqiio especial do
Diario da Justiqa e do Diario Oficial da Uniiio a parte dispositiva do
acbrdiio.
Paragrafo 6nico. A declaraqiio de constitucionalidade ou de
inconstitucionalidade,inclusive a interpretaqiio conforme a Constituiqiio e a
declaraqiio parcial de inconstitucionalidade sem reduqiio de texto, tern efichcia
contra todos e efeito vinculante em rela950 aos 6rgiios do Poder Judicihrio e
a Administraqiio Publica federal, estadual e municipal.

CAP~TULOV
DAS DISPOSICOES GERAIS E FINAIS
Art 29. 0 art. 482 do Codigo de Processo Civil fica acrescido dos
seguintes paragrafos:
"Art. 482 ................................................................................
.........................................................................................................................
6 1" 0 Ministkrio Publico e as pessoas juridicas de direito public0
responsaveis pela ediqiio do ato questionado, se assim o requerem, poderiio
manifestar-se no incidente de inconstitucionalidade,observados os prazos e
condiqdes fixadosno Regimento Intemo do Tribunal.
8 2" 0 s titulares do direito de propositura referidos no art. 103 da
Constituiqiio poderiio manifestar-se, por escrito, sobre a quest50 constitucional
objeto de apreciaqiio pelo orgiio especial ou pelo Pleno do Tribunal, no prazo
fixado em Regimento, sendo-lhesassegurado o direito de apresentar memoriais
ou de pedir a juntada de documentos.
5 3" 0 relator, considerando a relevincia da matkria e a
representatividadedos postulantes, podera adrnitir, por despacho irrecorrivel,
a manifestaqiio de outros orgiios ou entidades."
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Art 30. 0 art. 8" da Lei no 8.185, de 14 de maio de 1991, passa
vigorar acrescido dos seguintes dispositivos:
"Art. 8' ................................................................................

......................................................................................................................
......................................................................................................................
n) a aqgo direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Distrito
Federal em face da sua Lei Orginica;

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

5 3" Siiopartes legitirnaspara propor a aqiio direta de inconstitucionalidade:
I - o Governador do Distrito Federal;
I1 - a Mesa da C h a r a Legislativa;
I11- o Procurador-Geral de Justiqa;
IV - a Ordem dos Advogados do Brasil, seqiio do Distrito Federal;
V - as entidades sindicais ou de classe, de atuaqiio no Distrito Federal,
demonstrando que a pretensiio por elas deduzida guarda relaqiio de pertinencia
direta com os seus objetivos institucionais;
VI - os partidos politicos com representaqiiona Cimara Legislativa.
$ 4" Aplicam-se ao processo e julgamento da aqiio direta de
Inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiqa do Distrito Federal e Temtbrios
as seguintes disposiqbes:
I - o Procurador-Geral de Justiqa sera sempre ouvido nas aqbes diretas
de constitucionalidadeou de inconstitucionalidade;
I1- declarada a inconstitucionalidadepor omissilo de medida para tomar
efetiva norma da Lei Orginica do Distrito Federal, a decisiio sera comunicada
ao Poder competente para adoqiio das provid6ncias necessirias, e, tratando-se
de orgiio administrative, para faze-lo em trinta dias;
I11- somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou de seu
orgiio especial, podera o Tribunal de Justiqa declarar a inconstitucionalidade de
lei ou de ato normativo do Distrito Federal ou suspender a sua vigincia em
decisiio de medida cautelar.
5 5"Aplicam-se, no que couber, ao processo de julgamento da aqgo
direta de inconstitucionalidade de lei ou ato norrnativo do Distrito Federal
em face da sua Lei Orginica, as normas sobre o processo e o julgamento
Revista A FORCA POLICIAL Sb Paulo no38 abrlmaifjun 2003

I

f
I

da aq5o direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal
Federal."
Art 31. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaqiio.
Brasilia, 10 de novembro de 1999; 178" da Independencia e 1 1l o da Republics.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Jose Carlos Dias
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b. LEI ESTADUAL No11.275, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2002

Disp6e sobre o registro de entidades publicas ou privadas que mantcm
sewiqo prbprio de vigilincia, entidades de guardas noturnosparticulares e
profissionais aut6nomos de seguranca cornunitaria para guardas de rua
0 GOVERNADOR DO ESTADO DE SAO PAULO:
Fago saber que a AssemblCia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte
lei:
Ai-tigo 1" - A Secretaria da Seguranqa Pfiblica, atravts da Divisgo de
Registros Diversos - DRD do Departamento de Identificaqiio e Registros Diversos
- DIRD, efetuar6 o registro de entidades publicas ou privadas que mantem seniqo
proprio de vigilincia, expedindo o competente certificado de autorizaqiio de
fhcionamento.
Paragrafo 6nico - Siio consideradas entidades privadas, para efeito do
que trata o "caput" deste artigo, as industrias, o comtrcio, os condoniinios, os
estabelecimentos de ensino, de servigose afins.
Artigo 2" - Para efetivaqzo do registro, as entidades interessadas deveriio
apresentar prova de existCncia de pessoa juridica, designagiiodo responsavel
pelo pessoal da vigilhcia, apresentaqiio do plano completo do uniforme,
informagiio pormenorizada sobre as armas de propriedade de entidade e
comprovante de recolhimento das taxas devidas.
5 lo- 0 s requerimentossolicitando o registro tratado nos artigos anteriores
seriio subscritos pelos Prefeitos Municipais, quando se tratar de Guarda
Municipal, prevista no artigo 144, 5 go, da Constituigiio Federal; pelos
representanteslegais, quando se tratar de pessoaj ~ i d i c apel0
; presidente, quando
se tratar de guarda noturna.
5 2" - 0 s profissionais aut6nomos de seguranga comunithria para guardas
de ma devergo solicitar o seu registro em requerimento oficial, assinado pel0
requerente.
Artigo 3" - As guardas notumas particulares siio entidades sem fins
lucrativos e sergo mantidas por eventuais contribuiq6es espontiineas dos
beneficiiriosdo servigode vigilhcia noturno exercida.
5 lo- Em nenhuma hipotese a eniidade de guarda noturna podera firmar
contratode vigiliincia com fins econ6micos.
-

-

-

-

-
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2" - 0 s certificados de registro teriio validade ailual, ate 31 de
dezembro de cada ano. 0 pedido de renovaq50, salvo justo motivo, deverk
ser entregue na DRD, at o ultimo dia do mes de fevereiro do ano subseqiiente
ao do vencimento.
9 3" - As entidades de guarda noturna de Campinas e de Santos
continuam regidas pelas leis que as instituiram e sujeitam-se ao controle e
orientagiio policiais estabelecidos nesta lei.
5 4" - As entidades de guardas noturnas particulares ficariio sob controle
do Delegado de Policia Titular do Municipio e, na Capital, do Diretor do DRD
em que exercem suas atividades.
Artigo 4" - 0 s agentes prestadores do serviqo de vigilhcia credenciados
pela Divisiio de Registros Diversos receberiio as seguintes denominaqdes:
Agente de Seguranqa Municipal, Agente de Seguranqa Patrimonial, Agente
de Seguranga Noturno e Agente de Seguranga Comunitaria para guardas de
ma.
$ 1" - 0 s requisitos minimos para os registros de agentes prestadores
de serviqos de vigilgncia sio os seguintes:
1. ser brasileiro;
2. ser maior de 21 (vinte e urn) anos;
3. ser alfabetizado;
4. ter sido apt0 em exame psicotecnicorealizado em clinica especializada,
credenciada pela DRD;
5. estar quite com o serviqo militar;
6. niio possuir antecedentes criminais;
7 . possuir carteira profissional para os que trabalham com vinculo
empregaticio;
8. possuir comprovante de inscriqiio, para os aut6nomos, na Prefeitura
Municipal e no Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS;
9. comprovar domicilio.
5 2" - As credenciais dos agentes prestadores de serviqos de vigiliincia
devergo ser renovadas bienalmente, com apresentaqiio da documentag50
mencionada, filiaqiio ao orgiio ou associagiio de classe da categoria e
comprovante de participagiio e aproveitamento em curso de habilitaqiio e
manuseio com armas de fogo, ministrado por clubes de tiro habilitados pel0
Exircito Brasileiro, para os agentes que portarem armas de fogo quando em
serviqo.
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Artigo 5" - 0 armamento utilizado pelo agente prestador do serviqo
devera ser de propriedade da entidade empregadora e, no caso do Agente de
Seguranqa Comunitaria, devera ser de propriedade do proprio agente.
Artigo 6" - 0 unifonne dos agentes prestadores de serviqo de vigilgncia
niio podera ser objeto de conhsiio ou assemelhado com os das Forqas Armadas
ou Policia Militar.
Artigo 7" - As normas de constituig50 e funcionamento das empresas
particulares que exploram serviqos de vigilgncia e de transporte de valores
para os estabelecimentos financeiros s8o regidas pela Lei federal no7102, de
22 de junho de 1983, pela Lei federal no 8863, de 28 de marqo de 1994,
ficando, ainda, tais atividades obrigadas ao cumprimento do contido no artigo
38 do Decreto no89.056, de 24 de novembro de 1983, alterado pelo Decreto
no 1592, de 10 de agosto de 1995.
Artigo 8" - 0 niio-cumprimento das normas estabelecidas nesta lei
sujeitara as entidades e os prestadores do serviqo de vigilincia as seguintes
penalidades:
I - advertencia;
I1 - impediment0 do exercicio das atividades;
I11 - multa de 1.000 (mil) a 10.000 (dez mil) UFESPs;
IV - suspensiio do registro;
V - cassaqiio do registro.
Artigo 9" - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaqiio, revogadas
as disposiqBes contidas no Decreto no50.301, de 1968.
Palacio dos Bandeirantes, 3 de dezembro de 2002
GERALD0 ALCKMIN
Saulo de Castro Abreu Filho
Secretario da Seguranqa Publica
Rubens Lara
Secretario-Chefe da Casa Civil
Dalmo Nogueira Filho
Secretario do Governo e Gestgo Estratkgica
Publicada na Assessoria Tbcnico-Legislativa, aos 3 de dezembro de 2002

--
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c. LEI MUNICIPAL No8.044, DE 27 DE JUNHO DE 2000
Disp6e sobre a criaqa"ode Conselho de Seguran~ado Municbio - CONSEM
e da outras provide"ncias.
CELSO AUGUST0 DANIEL, Prefeito do Municipio de Santo Andre, Estado
de Siio Paulo, no uso e gozo de suas atribuig6es legais,
FAZ SABER que a C h a r a Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a
seguintelei:

CAP~TULOI
DO CONSELHO DE SEGURANCA DO MUNIC~PIO
Art. 1" - Fica criado o Conselho de Seguranqa do Municipio - CONSEM, orgiio
de assessoria da adrninistragiio municipal, vinculado ao Gabinete do Prefeito.
Art. 2" - 0 CONSEM terh as seguintes atribuig6es:
I - propor aq6es que visem promover a seguranqa dos municipes;
I1- implementar ag6es tendentes a estimular a participagiioda sociedade civil em
projetos que visem a melhoria da seguranga no Municipio;
I11 - receber sugestces da comunidade relativas a seguraqa do Municipio,
encarmnhando as propostas aos orgiios competentes;
N - encarninharpara os orgiios competentes as denbcias que lhe forem dingidas;
V-apoiar realiiqks desenvolvidaspor orgiiospublicosmunicipaise organizagks
niio governamentais, no auxilio a seguranga, a assisthcia social e ao campo
educational;
VI - estabelecer diretrizes para a aplicaqiio de recursos financeiros em planos e
projetosrelativos A seguranca no Municipio.
Art. 3" - 0 CONSEM, de composigiioparikkia entre poder public0 e sociedade
civil, serh constituido de 14 (quatorze) conselheirose seus respectivos suplentes,
sendo:
I - 7 (sete) conselheiros indicados pelo govern0 municipal, devendo ser
convidados: urn representante da Delegacia Sectional de Santo Andre, um
representante do 10" Batalhiio da Policia Militar Metropolitana - BPMM e
urn representante do Batalhiio do Corpo de Bombeiros - Sub. de Incendios
(SGI);
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I1 - 4 (quatro) representantes do Conselho Comunitario de Seguranqa CONSEG, escolhidos entre os representantesdas associagbes e outras entidades
prestadoras de servigos relevantes, conforme disposto no artigo 2", inciso 111,
do Decreto Estadual no23.455, de 10 de maio de 1985;
I11 - 1 (um) representante indicado pela Ordem dos Advogados do Brasil,
integrante da 38" Subsecgiio de Santo Andre;
IV - 1 (urn) representante do Municipio de Santo Andre, indicado pela Delegacia
Regional do Grande ABC do Sindicato dos Engenheiros no Estado de SZo
Paulo;
V - 1 (um) representante indicado pela Associagso Comercial e Industrial de
Santo Andre - ACISA.
§ lo- 0 niandato dos conselheiros indicados pela sociedade civil sera de 2
(dois) anos, sendo permitida uma reelei~iioconsecutiva.
5 2" - 0 CONSEM podera convidar para participar de suas reunities, sem
direito a voto, Secretarios Municipais, representantes de outros Conselhos
Municipais e outras autoridades, sempre que na pauta constar assuntos
relacionados corn atribuigbes de suas pastas.
Art. 4" - 0 CONSEM sera presidido por um dos representantes da sociedade
civil e, na sua auskncia, pel0 coordenador por ele indicado.
8 l o- 0 CONSEM tera urn Nucleo de Apoio Tkcnico-Adrninistrativo, corn as
atribuigties de apoiar a preparagiio e secretariar os trabalhos, efetuar
levantamentos e pesquisas, alkm de receber sugestties.
tj 2" - Para os fins do paragrafo anterior, o Gabinete do Prefeito designara os
servidores necessaries ao desempenho das ahibuigbes.
tj 3" - De acordo corn a necessidade, sera proposta a criagZo de Grupos de
Trabalho, objetivando o desenvolvimento das atividades deliberadas pel0
Conselho.
Art. 5" - A hnqiio de membro do Conselho, considerada de interesse public0
relevante, nZo sera remunerada.
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CAP^TULO rr
DO FUND0 MUNICIPAL DE SEGURANCA
Art. 6"- Fica criado o Fundo Municipal de Seguranqa, instrumento de captaqiio

e aplicaqiio de recursos, vinculado orqamentariamenteao Gabinete do Prefeito,
tendo como objetivo custear a execuqiio das aq6es em apoio a seguranqa publica
municipal.
Art. 7" - Constituem receitas do Fundo Municipal de Seguranqa:
I - dotaqiio orqanientariapropria ou crkditosque Ihe sejam destinados;
I1 - rendimentos e juros provenientes de aplicaq6es fmanceiras de seus proprios
recursos;
I11- contribuiqaes, subvenqGes, auxilios ou dotaq8es dos setores public0 e
privado;
IV - resultado de convtnios, contratos e acordos firmados pel0 Poder Phblico
Municipal, com instituiq6es pfiblicas, privadas, nacionais ou estrangeiras;
V- doaqks, contribuiqaesem dmheiro, valores, bens moveis e imoveis recebidos
de pessoas fisicas ou juridicas, nacionais ou estrangeiras, feitas diretamente ao
Fundo;
VI - legados;
VII - outras receitas previstas em lei.
5 1"- 0 Fundo Municipal de Seguranqa sera gerido pel0 Gabinete do Prefeito,
sob orientaqiio, controle e fiscalizaqgo do CONSEM.
5 2"- 0 orqamento do Fundo Municipal de Seguranqa integrarh o orqamento
do Gabinete do Prefeito.
Art. 8"- 0 s recursos do Fundo Municipal de Seguranqa seriio aplicados para a
consecuqiio dos objetivos previstos na criaqiio do CONSEM, sujeitos a
fiscalizaqiiocorrespondente a legislaqiiovigente no Pais.

CAP^TULO m
DAS DISPOSICOES FINAIS

5

Art. 9" - A presente lei sera regulamentada no prazo maximo de 60 (sessenta)
dias, contados da data de suapublicaqgo, fixando, no regimento interno que
integrara o decreto, os procedimentos aplicaveis ao entendimento dos fins
previstos.
Revista A FORCA POLICIAL SBo Paulo no 38 abrlmailjun 2003

105

Art. 10 - Fica aberto na Secretaria de Finanqas o seguinte credito adicional
especial no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais), classificando-se
despesa como se segue:
10001.06.30.021.2.132 - Fundo Municipal de Seguranga
3120 - Material de Consumo
5.000,OO
3131 - Remuneraqiio de Servigos
Pessoais 10.000,OO
3132 - Outros Servigos e Encargos 180.000,OO
4120 - Equipamentos e Material
Perrnanente 5.000,00
Art. 11 - 0 credito aberto pel0 artigo anterior sera coberto com recursos
provenientes da anulagiio da seguinte dotagiio no valor de R$200.000,00
(duzentos mil reais), constante do quadro "Programa de Trabalho"e 'Natureza
da Despesa", integrantes da Lei no 7.941, de 07 de dezembro de 1999, a
saber:
10800.06.30.179.2.003- Serviqos de Seguranqa P6blica
3111 - Pessoal Civil
200.000,00
Art. 12 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crkditos adicionais ao
Fundo Municipal de Seguranga at6 o limite das receitas vinculadas ao Fundo,
utilizando-se como recurso o excess0 de arrecadagiio proveniente das receitas
geradas pelas respectivas fontes definidas em Lei.
Art. 13 - Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar por decreto os valores
das categorias econ6micas, dos elementos de despesa e do plano de aplica~iio,
constantes no Anexo h i c o , parte integranteda presente lei, referente ao Fundo
Municipal de Seguranqa, de acordo corn as necessidades dos projetos, bem
como efetuar suplementaqiio at6 o limite dos valores das transferhcias
recebidas.
Art. 14 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicac$io, revogadas as
disposig6esem contririo.

Prefeitura Municipal de Santo Andrk, em 27 de junho de 2000.
Eng0. Celso Daniel
Prefeito Municipal
Mhcia Pelegrini
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Secrethria de Assuntos Juridicos
Luis Carlos Femandes Afonso
Secrethriode Finan~as
Flora Lkia Marin de Oliveira
Coordenadora do Nucleo De Planejamento Estratkgico
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d. DECRETO MUNICIPAL No 14.763, DE 05 DE ABRIL DE 2002

REGULAMENTA a Lei n o 8.044, de 27 de junho de 2.000 de junho de
2.000, que dispo"esobre a criaqfiodo Conselho de Seguranqa do Munickio
- CONSEM, aprova o Regimento Intevno e da outvas pvovidEncias.

J O ~ AVAMILENO,
O
Prefeito Municipal de Santo Andrt, Estado de Siio
Paulo, no uso e gozo de suas atribuig6es legais, CONSIDERANDO o
que disp6e o artigo 9" da Lei Municipal no 8.044, de 27 de junho de
2000;
CONSIDERANDO o que consta dos autos do Processo Administrativo
no 45.60311999-0, DECRETA:
Art. 1" - 0 Conselho de Seguranga do Municipio - CONSEM, criado
pela Lei no 8.044, de 27 de junho de 2000, regulamentar-se-a pel0 presente
decreto.
Paragrafo unico - Fica aprovado, nos termos do texto anexo, que faz
parte integrante deste decreto, o Regimento Interno do CONSEM, composto
no forma do artigo 3" da Lei no 8.04412000 por 14 (quatorze) membros e
seus respectivos suplentes, sendo 7 (sete) representantes do poder phblico e
07 (sete) representantes da sociedade civil.
Art. 2" - 0 process0 de eleiciio dos CONSEG7s,a que se refere o art..
3", inciso 11, da Lei no 8.04412000, serh realizado por meio de urna assembltia,
na qua1 seriio eleitos os 4 (quatro) representantes dentre os CONSEG's
existentes no Municipio.
Parigrafo unico - 0 s demais representantes seriio escolhidos pelos seus
respectivos segmentos representativos.
Art.3" - 0 s conselheiros nomeados, titulares ou suplentes, poderiio ser
substituidos a qualquer tempo, atravks da comunicaqiioformal de cada segment0
representado, por escrito, encaminhada ao Presidente da Coordenagiio
Executiva do CONSEM.
Paragrafo unico - 0 substituto somente substituira enquanto perdurar o
mandato do substituto.
Art. 4" - Perderiio o mandato os conselheiros titulares que niio
comparecerem a 3 (trgs) reuni6es consecutivas ou a 5 (cinco) intercaladas, no
Revista A FORCA POLICIAL SSlo Paulo no38 abrlmailjun 2003

109

ano, salvo se a ausenciaocorrer por motivo de forqa maior, justificada por escrito
ao CONSEM.
$ 1" - A justificativa deveri ser submetida a aprovaqio da Coordenaqiio
Executiva.
$2" - Em caso de perda do mandato da sociedade civil a vaga sera
preenchida pelo suplente do respectivo titular, respeitada a ordem de votaqiio
do process0 eleitoral do CONSEM.
93" A PresidCncia da Coordenadoria Executiva do CONSEM oficiara
os segrnentos representantes da sociedade civil e o poder publico, quando da 2"
falta consecutivaou da 4" falta intercalada de algum representante titular.
$4"- Em casode inipedimentodo titular do mandato, a vaga sed preenchida
pel0 seu respectivo suplente.
Art.5" -Nos termos do disposto no art. 112 da Lei no 8.157, de 01 de
janeiro de 2001, alterada pela Lei no 8.179, de 14 de maio de 2001, a
representaqiio do Executivo, no artigo 6" e no paragrafo 2" do artigo 7" da Lei
no 8.04412000, dar-se-a pela secretaria de Governo.
Art. 6" - 0 Fundo Municipal de Seguranqa - FMS, instituido pela Lei
no 8.044, de 27 de junho de 2000, C o instruniento de captaqio e aplicaqiio
de recursos, vinculados orqamentariarnente B Secretaria de Governo, tendo
como objetivo custear a execuqiio das aq6es em apoio a seguranqa p6blica
municipal.
Art.7" - Cabe a Secretaria de Governo gerir o FMS sob orientaqiio,
controle e fiscalizaqio do CONSEM.
Art. 8" - Constituiriioreceitas do FMS aquelas previstas no artigo 7" da
lei no 8.044, de 27 de junho de 2000.
Art.9" - 0 FMS tem natureza conthbil,constituindo-se em conta corrente
vinculada aos seus fins especificos.
$1" - A movimentiyiio da conta corrente far-se-h por assinatura conjunta
do Secretario de Governo e do Presidente da Coordenaqio Executiva do
CONSEM.
$2" - As aplicaq6es financeiras de recursos do FMS seriio objeto de
autorizaqioexpressa da CoordenaqioExecutiva.
Art. 10 - Este decreto entrara em vigor na data de sua publicaqio.
Art.11- Ficam revogadas as disposiq6esem contrhio.
Prefeitura Municipal de Santo Andrk, em 05 de abril de 2002.
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JOAO AVAMILENO
PREFEITO MUNICIPAL
MARCELA BELIC CHERUBINE
SECRET~A
DE ASSUNTOS J U ~ D I C O S
EDSON DE JESUS SARDANO
SECRETARIO DE COMBATE A VIOLENCIAURBANA
Registrado e digitado no Gabinete do Prefeito, na mesma data e publicado.
M~IRIOMAURlCI DE LIMA MORAIS
SECRET~O
DE GOVERN0
REGIMENT0 INTERN0 DO CONSELHO DE
SEGURANCA DO MUNICIPIO- CONSEM
CAPITULO I
Das disposieBes preliminares

Art.1"- Este Regimentodisciplinao hcionarnento do Conselhode Seguranp

do Municipio - CONSEM,criado pela Lei no8.044, de 27 de junho de 2000.

SECAO I
DA ESTRUTURA
Art. 2" - 0 CONSEM, constituido na forma do disposto no artigo 3" da
Lei no 8,04412000,tera a seguinte estrutura:
Colegiado;
Coordenaq50 Executiva;
Grupos de Trabalho;
Conselho Fiscal.
5 l o - 0 CONSEM contara com um Nucleo de Apoio TecnicoAdrninistrativo, com as atribuiqaes de apoiar a preparaqiio e secretariar os
trabalhos, efetuar levantamentos e pesquisas, alCm de receber sugest6es.
5 2" - Para os finsdo parhgrafoanterior, a Secretariade Govemo desi@
os servidores necessirios ao desempenho das atribuiqaes .
-

-
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SECAO 11
DO COLEGIADO

Art. 3"- 0 Colegiado e orgiio de deliberaggo plena e conclusiva,
configurado pela reuniiio ordinaria ou extraordinariodos membros designados
do Conselho, que curnpra os requisitos de fimcionamentoestabelecidosneste
regulamento.
Art. 4" - Ao Colegiado do CONSEM complete:
Deliberar sobre os assuntos encaminhados do CONSEM; aprovar a
criaqiio e dissoluqgo de Comissbes Tecnicas e Grupos de Trabalho, suas
respectivas compethcias, sua composiqiio, procedimentos e prazo de duraqiio,
convocar a cada 02 (dois) anos a Confergncia Municipal de Seguranqa, cuja
abrangencia serA definida pel0 colegiado;
Eleger a coordenaqiio executiva, escolhendo-a dentre seus membros
titulares; do mesmo mod0 constituir e eleger o Conselho Fiscal; acompanhar e
avaliar os relatorios fornecidos pel0 Conselho Fiscal sobre a gest5o de recursos
do Fundo Municipal de Seguranqa- FMS; apreciar todos os assuntos e materiais
de competikcia do CONSEM, inscritos na Lei no 8.044, de 27 de junho de
2.000;
Propor alteraqdes de Regimento.

Art. 5" As atividades do CONSEM seriio dirigidas por wna Coordenaqiio
Executiva composta de :
Presidente;
Coordenador;
1" Secretario;
2" Secretario
Paragrafo unico - 0 s membros da Coordenaqiio Executiva deveriio ser
eleitos pel0 colegiado, atraves do voto direto de seus integrantes e por maioria
simples.
Art. 6" - 0 mandato da Coordenaqiio Executiva sera de 0 1 (um) ano,
contado da nomeaqiio do Conselho, podendo ser reconduzido por igual
period0
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Art. 7" - A Coordenagiio Executiva do CONSEM compete:
Cumprir as decisdes do Colegiado;
Preparar as pautas das reunides;
Reunir-se ordinariamenteurna vez por mes ou extraordinariamentesempre
que seja necessario;
Zelar pel0 cumprimento e observiincia deste Regulamento, bem como
pelas norrnas expedidas pel0 CONSEM.
Art. 8" - Ao Presidente da Coordenagiio Executiva do CONSEM
compete:
Representar judicial e extrajudicialmenteo CONSEM;
Convocar e presidir as reuni6es ordinarias do CONSEM, e as
extraordinhias conforme previsto neste regulamento;
Submeter a ordem do dia a aprovagiio do Plenario;
Solicitar ao Poder Publico a indicagiio de servidores publicos para a
composigiiodo nucleo de Apoio Tkcnico- Admmstrativo de apoio ao CONSEM;
Baixar os atos decorrentes de deliberagdes do CONSEM;
Formalizar a composigiio das Comissdes ou Grupos de Trabalho,
designadas pel0 colegiado;
Delegar competencias, desde que previamente submetidas i aprovagiio
do colegiado;
Solicitar ao Poder Publico a substituig50de seus representantes titulares
nos casos de perda de mandato previstos no artigo 6" deste regulamento;
Promover e praticar os atos de gestiio administrativa necessarios ao
desempenho das atividades do CONSEM, de suas comissdes e Grupos de
Trabalho;
Desenvolver as agdes necessarias para a n~elhorintegragiio dos
trabalhados da equipe de apoio tecnico-administrativo com a coordenagiio
executiva do CONSEM.
Art. 9" - Ao Coordenador da Coordenagiio Executiva do CONSEM
compete:
Substituiro presidente em seus impedimentosou auszncias;
Auxiliar o presidente no cumprimento de suas atribuigces;
Art. 10 - Ao 1°Secretario da Coordenagiio Executiva do CONSEM
compete:
Secretariar as reuniBes do Conselho, lavrando as atas e promovendo
medidas necesshrias ao cumprimento das decisdes do CONSEM;
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Expedir atos de convocaqiio de reunibes, por determinaqio da
Coordena~ioExecutiva; auxiliar o presidente na preparaqio das pautas,
classificando as mathias por orden1cronologica de entrada no protocolo e
distribuindo-as aos membros do Conselho para conhecimento;
Preparar e controlar a publicaqio de todas as delibera~6esproferidas
pel0 conselho em 6rgiio de divulgaqiio oficial do Municipio;
Levantar e ordenar as infonnaqbes que pennitam ao CONSEM tomar
as decisbes previstas em lei;
Elaborar, com apoio dos demais membros conselheiros, relatorio anual
das atividades do CONSEM
Art. 11 - Ao 2' Secretario da Coordenaqiio Executiva do CONSEM
compete:
Substituir o loSecrethio em seus impedimentos ou ausgncias;
Auxiliar o 1 " Secrethriono cunlprimento de suas atribuiqbes

s ~ ~ iIVi o
DOS GRUPOS DE TRABALHO

Art. 12 - 0 CONSEM podera instituir, no prazo determinado ou
indeterminado, Grupos de Trabalho para anhlise, elaboraqiio de propostas,
pareceres e recomendaq6es que subsidiem as decisaes do Conselho.
5 lo- 0 s Grupos de Trabalho serio compostos por conselheirosindicados
pelo Colegiado
52" - 0 CONSEM podera convidar entidades, autoridades, cientistas
e ttcnicos nacionais ou estrangeiros, para colaborarem em estudos ou
participarem de Comissbes ou Grupos de Trabalho, instituidos no imbito do
proprio Conselho
53" - Consideram-se colaboradores do CONSEM, entre outros, as
instituiqbes educacionais,de pesquisa e cultura, Organizaq6es Govemarnentais
- ONGs, especialistas, profissionais da adrninistraqiiopublica e privada.

SECAO v
DO CONSELHO FISCAL

Art. 13 - 0 Conselho fiscal serh constituidode 03 (trss) titulares indicados
e eleitos pel0 colegiado.
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Art. 14. - Compete ao Conselho Fiscal:
Examinar as contas do Fundo;
Produzir relatorios;
Outras atividades concementes.

SECAOVI
DAS DISPOSIC~ESGERAIS AOS MEMBROS
Art. 15 - Aos membros do CONSEM compete:
participar do colegiado e das Comissdes ou Grupos de Trabalho
para os quais forem designados;
requerer votaqiio de matkria em regime de urgencia; propor a
criaqiio de Comissdes e Grupos de Trabalho, bem como indicar nonies
para os mesmos;
deliberar sobre as propostas, pareceres e recomendaqdes emitidos
pelas Comissdes e pelos Grupos de Trabalho, bem como indicar nomes
para os mesmos;
deliberar sobre as propostas, pareceres e recomendaqdes emitidos
pelas Comissdes e pelos Grupos de Trabalho;
apresentar moq6es ou proposig6es sobre assuntos de interesse da
Seguranqa Publica;
submeter a discussiio do colegiado qualquer quest50 de origem
administrativa, tkcnica, financeira e outras que sejam de interesse do
Conselho de Seguranga Publica;
fornecer a Coordenaq50 Executiva todos os dados e informaqdes
a que tenham acesso ou que se situem nas respectivas areas de
competencia, sempre que os julgarem importantes para as deliberaqdes
do Conselho, ou quando de suas aus8ncias nas reunides ordinarias e
extraordinarias.

CA~TULO
III
DO FUNCIONAMENTO
Art. 16 - 0 CONSEM reunir-se-a, ordinariamente, uma vez por
mes, por convocaqiio de seu presidente, ou extraordinariamente, niediante
convocaqiio de seu presidente ou da maioria de seus membros, observando,
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em ambos os casos, o prazo de ate 7 (sete) dias para a realizaqiio da
reuniiio.
$1 " - A matkria da pauta de reunizo niio realizada em funqtio do disposto
no paragrafo anterior, serA preferencialmente apreciada na reuniiio ordinaria ou
extraordiniria subseqiiente.
92" - 0 plenhrio seri presidido pel0 presidente da Coordenaqiio Executiva
do Conselho de Seguranqa Municipal, que, em suas faltas ou impedimentos,
sera substituido pel0 Coordenador, sendo que no caso de aussncia ou
impediment0de ambos, o colegiado elegera, entre seus membros, ~ u presidente
n
para conduzir a reuniio.
$3"- As deliberaq6es sertio tomadas por maioria simples, salvo quando
se tratar de materias relacionadas a Regulamento Intemo, Fundo e Orqarnento e
eleiqiio da coordenaqiio executiva, quando o qubrum minimo de votaqiio sera
de 213 (dois terqos) de seus niembros.
$4" - A votaqiio sera nominal e aberta, cada membro titular teri direito a
um voto, cabendo entretanto ao Presidente proferir o voto de desempate.
95" - 0 s votos divergentes poderiio ser expressos na ata da reuniiio, a
pedido do membro que os proferiu.
$6"- 0 conselheiro suplente sera automaticamentechamado a exercer o
voto quando da ausCncia do respectivo titular.
97" - 0 calendario oficial das reuni6es ordinarias do CONSEM sera
amplarnente divulgado.
Art. 17 - os trabalhos do Plenario teriio a seguinte seqiisncia:
Verificaqiio de presenqa e de existcncia de quorum para instalaqiio da
reuniiio, atraves das assinaturas do Livro de Presenqa;
Leitura e aprovaqiio da ata da reuniiio anterior;
Aprovaqiio da ordem do dia;
Apresentaqtio, discussiio e votaqiio das mathias;
Comunicaqiiobreve;
Encerrarnento.
Paragrafo ~ n i c -oA deliberaqiio das rnaterias sujeitas a votaqiio obedecera
a seguinteordem:
0 Presidente dara palavra ao propositor do tema ou relator, que
apresentara seu parecer, escnto ou oral;
Tenninado a exposiqiio,a materia sera posta em discussiio; e
Encerrada a discussiio, far-se-a a votaqiio.
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Art. 18 - A ordem do dia sera comunicada previamente a todos os
conselheiros com antecediincia minima de 07 (sete) dias para as reunides
ordinarias e de 03 (trzs) dias para as reunides extraordinarias.
Paragrafo unico - Em caso de urggncia ou de releviincia, o plenario do
CONSEM, por voto da maioria simples, podera alterar a ordem do dia.
Art. 19 - 0 conselheiro que niio se julgar suficientemente esclarecido
podera pedir adiamento da discuss50 de pontos da pauta, propondo
encaminhamentos, sujeito a apreciaqiio do colegiado.
Art. 20 - 0 prazo de adiamento do ponto de pauta sera at6 a data da
proxima reuniiio.
Paragrafo ~ n i c -o Ap6s entrar na pauta de uma reuniiio, a materia
devera ser, obrigatoriamente, votada no prazo maximo de 02 (duas) reuniaes.
Art. 2 1 - A cada reuniiio sera lavrada uma ata com exposiqiio sucinta
dos trabalhos, conclusdes e deliberaqdes, a qua1 devera ser lida e aprovada
na reuniiio subseqiiente e assinada pelos membros da Coordenaqiio
Executiva.
Art. 22 - As deliberaq6es do CONSEM ser2io substanciadas em
resoluqdes e portarias que seriio aplicadas em orgiio de divulgaqiio oficial
do Municipio.

CAPITULO IV
DAS DISPOSIC?)ES FINAIS
Art. 23 - A eleiqiio da primeira CoordenagZo Executiva ocorrera logo
apos a publicaqiio da portaria de nomeaqiio do CONSEM.
Art. 24 - 0 s casos omissos neste Regimento deveriio ser submetidos a
apreciaqiio do colegiado.

-
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1

RELATOR: MINISTRO MARCO AUR~LIO
RECORRENTE: DENIO VANDER DE CARVALHO
RECORRIDO: ESTADO DE S ~ PAUL0
O

CONCURSO PUBLICO - INSCRICAO- V ID A PRE G RE SS A CONTRADIT~RTOE AMPLA DEFESA. 0 que se contCm no inciso LV do
artigo 5" da Constituiqiio Federal, a pressupor litigio ou acusagiio, nlo tern
pertinencia a hipbtese em que analisado o atendimento de requisitos referentes a
inscriqiio de candidato a concurso p~blico.0 levantamento ktico-social dispensa
o contraditbrio, niio se podendo cogitar quer da existencia de litigio, quer da
acusaqiio que vise a determinada sanqlo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Supremo Tribunal Federal, em segunda turma, na conformidade da ata do
julgamento e das notas taquigrhficas, por unanimidadede votos, em 1-60conhecer
do recurso extraordinkio.
Brasilia, 5 de junho de 1995.

0 Senhor Ministro Marco Aurklio-A Oitava C h a r a Civel do Tribunal
de Justitpde Slo Paulo concluiu, por votaqiio urGnime, nojulgarnento de apelaqio
interposta pel0 ora Recorrente, que improcede a articulaqiio sobre o concurso
de direito liquid0 e certo a participaqlo na ultima fase do concurso para
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preenchimento de cargos de investigador de policia, ressalvando ao ora
Recorrente a via ordinaria. Ao faze-lo, colocou em plano secundario, porque
impertinente na hiphtese, a regra do inciso LV do artigo 5" da Carta, no
sentido de que os litigantes em processo judicial ou administrativo e aos
acusados em geral, s8o assegurados o contraditorio e a ampla defesa con1
os meios e recursos a ela inerentes. Teve presente niio pesar contra o
Recorrente, em si, acusaqgo que pudesse desaguar numa sanq8o. A
Administraqiio Publica teria agido no imbito dos critkrios estabelecidos para
a valia da inscriqio do certame, promovendo a investigaqiio ktico-social da
vida pregressa do Recorrente e consignando a inexistgncia de bons
antecedentes. Com base na circunstincia de em quest50 encontrar-se apenas
a inscriqiio definitiva no concurso, afastou a possibilidade de se cogitar da
exigsncia do contraditbrio, isto para efeito da conclusiio sobre a transgressgo
a direito liquid0 e certo (folhas 212 a 215).
Com o recurso extraordinario de folhas 217 a 224, apontou-se que
incumbia a adrninistraqiioRiblica observar a garantia constitucional do inciso
LV. A dispensa do curso tecnico-profissional para ingressar na carreira de
investigador de policia, fase do concurso, teria sido levada a efeito em
processo administrativo que tramitou sem o atendimento ao contraditorio.
As razdes estiio assentadas na premissa de que o referido processo estaria
a estampar o litigio previsto no preceito constitucional. A apuraqiio dos maus
antecedentes teria resultado da palavra isolada de dois policiais e da
circunstincia de, em 1988, o Recorrente haver sido detido sob suspeita de
uso de tbxico, sem que com ele substincia alguma tivesse sido encontrada.
Dai a conclusiio sobre atividade apuradora unilateral discrepante do que
assegurado constitucionalmente.
AS folhas 226 a 229 estgo as contra-raz6es do Estado, salientando-se
que n8o se pode cogitar da pertinencia de garantia constitucional concernente
ao contraditorio e ao exercicio da ampla defesa e que o Recorrente teve
acesso a pedido de reconsideraqio.
0 Ministkrio Piiblico local pronunciou-se pela negativa de seguimento
ao extraordinario (folhas 231 a 236) estando as folhas 238 a 240 a decisgo
de admissibilidade preliminar deste recurso. A folha 245-verso despachei,
determinando a remessa dos autos a Procuradoria Geral da Republica que,
mediante o parecer de folhas 247 a 249, da lavra da Subprocuradoria-Geral
da Republica, Dra. Odilia Ferreira da Luz Oliveira, pronunciou-se pel0 n8oRevista A FORCA POLICIAL S%oPaulo no 38 abrlmailjun 2003
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conhecimento do extraordinhrio.A peqa consigna que foi dado conhecimento
ao interessado do motivo determinante do indeferimento da inscriqiio, niio
se enquadrando a hipotese na regra do inciso LV do artigo 5" da Lei Maxima,
posto que niio se teve procedimento administrativo de natureza contenciosa
e que visasse a uma sanqiio. De acordo com o parecer, o Recorrente discute
no extraordinario o vicio formal e nZo o conteudo do ato impugnado. Por
considerar nova a materia, trago feito a julgamento, sendo que recebi os
autos conclusos em 5 de fevereiro de 1993, e os liberei, para tanto, no dia
24 imediato (folha 250).
E o relatorio.

VOTO
0 Senhor Ministro Marco Aurelio (Relator) - 0 s pressupostos gerais
de recorribilidade estiio atendidos. 0 extraordinario foi interposto dentro
do prazo legal de quinze dias, ja que, publicado o acordiio que se pretende
alvejar em 04 de fevereiro de 1992 - terqa-feira (folha 216) - seguiu-se a
protocolizaqiio do extraordinario em 19 - quarta-feira (folha 217). Quanto
a representaqiio processual e ao preparo, os documentos de folhas 12 e
243 evidenciam-lhes a regularidade. Cabe, assim, o exame do pressuposto
especifico de recorribilidade, no caso, a ofensa ao inciso LV do artigo 5" da
ConstituiqiioFederal.
0 preceito realmente cuida do contraditorio e da ampla defesa com
os meios de recursos a ela inerentes. Todavia, diz respeito aos litigantes,
quer estejam envolvidos em process0 judicial ou administrativo e aos
acusados em geral. A participaqiio em concurso e o exame dos requisitos
atinentes a inscriqiio niio importam na existencia de litigio nem de acusados
que possam ser alvos de uma sanqiio. Dai a impropriedade de evocar-se o
preceito para, diante do indeferimento de inscriqiio em face do que investigado
sobre a vida pregressa do candidato, chegar-se a conclusiio sobre o
desrespeito A citada garantia constitucional. Frise-se por oportuno, que ao
Recorrente foi assegurada a via ordinaria, quando, entgo, estabelecido o
litigio, tera, ao alcance, os meios indispensaveis A prova da improcedencia
dos fatos ensejadores do indeferimento da inscriqiio. 0 que niio e possivel 6
concluir-se que, em fase sumaria como 6 o desta ultima, haja a exigencia do
estabelecimento do contraditorio, considerado este sob o 3ngulo do direito
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liquid0 e certo indispenshvel a respaldar uma impetraqiio. Por isso, tenho
como n5o configurada a hipbtese da alinea "a" do inciso I11do artigo 102 da
Carta. Niio conheqo deste extraordinario.
E como voto.

EXTRATO DE ATA
RECURS0 EXTRAORDINARIONo 156400-8
ORIGEM: S ~ PAULO
O
RELATOR: MJNISTRO MARC0 AURELIO
RECORRENTE: DEN10 VANDER DE CARVALHO
ADVOGADOS: CUSTODIO AMARO ROGE E OUTRO
RECORRIDO: ESTADO DE S ~ PAULO
O
ADVOGADOS: JOAO CARLOS LOPES DE SOUZA E OUTRO

Por unanimidade, a Turma niio conheceu do recurso extraordinario.
Ausente, ocasionalmente o Senhor Ministro Carlos Velloso - 2"Turma.
05-06-95.
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b. MANDADO DE SEGURANCA No 96.539-017-00

IMPETRANTES: PAULO RICARDO VOLPE E OUTRO
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE SAO PAULO

Agentes policiais demitidos a bem do sewiqop0blico. Regularidade formal
do procedimento administrativo instaurado. Aplicaqio dos princQios do
contradit6rio e da ampla defesa.
A puniqio no imbito da administraqio n i o depende do process0 criminal.
Seguranqa denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de MANDADO DE
SEGURANCAnO96.539-017-00, da Comarca de SAO PAULO, em que siio
impetrantes PAULO RICARDO VOLPE e OUTRO, sendo impetrado
GOVERNADOR DO ESTADO DE SAO PAULO:
ACORDAM, em Orgiio Especial do Tribunal de Justiqa do Estado de
Sio Paulo, por unanimidade de votos, denegar a seguranqa, de conformidade
com o relatorio e voto do Relator, que integram este acbrdio.
Participaram do julgamento os Desembargadores L U ~ DE
S MACEDO
(~residente),VISEU J ~ J I o R ,GENTILLEITE,ALVARO LAZZARINI,NOSE
CARDINALE, LUIZ T ~ A R APAULO
,
SHINTATE, FLAVIOPINHEIRO,
GILD0 DOS SANTOS, VALLIM BELLOCCHI, SINESIO DE SOUZA,
,
GOMES, OLAVO SILVEIRA,
THEODORO G U I M A ~ E SMENEZES
PAULO FRANCO, BARBOSA PEREIRA, RUY CAMILO, OLIVEIRA
RIBEIRO, CEZAR PELUSO, PASSOS DE FREITAS e ERNANI DE PAIVA.
Siio Paulo, 26 de fevereiro de 2003.

L Us~DE MACEDO
Presidente
DENSER DE SA
Relator
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VISTOS
Cuida-se de mandado de seguranqa impetrado por Paulo Ricardo Volpe
e Helio Braz Faria, com pedido de concessiio de liminar, tendo em vista o ato
do Senhor Governador do Estado de Siio Paulo, publicado no Diario Oficial
em 20 de marqo de 2002, que aplicou a pena de demissiio a beni do serviqo
public0 com base nos artigos 67, VI, 69, 70, I, 74,II, 75,II, todos da Lei
Complenientar no207, de 05 de janeiro de 1979.0 ato demissionario baseouse no "Processo Administrativo Disciplinar - DGP no 16.343199". Neste
procediniento administrativo apurou-se acusaqiio formulada em face dos
impetrantes por conta da pretensa "facilitaqiio da fuga" ocorrida em 29 de
outubro de 1999 do Serhor Ricardo Alves Damiiio, preso originalmente na
carceragem do 3" Distrito Policial da Capital (onde os impetrantes estavam
lotados). Confomie contou, os impetrantes, devidamente autorizados pela digna
autoridade policial de plantiio, deixaram o 3" Distrito Policial da Capital na
companhia do individuo detido ao final daquela manhii do dia 29.10.1999,
com vistas a encaminha-lo para atendiniento medico no Pronto Socorro da
Santa Casa de Misericordia da Capital, em virtude dele reclamar de fortes
colicas renais. No percurso ate o citado nosoc6mi0, os Policiais Civis foram
convencidos pel0 Sr. Ricardo Damiiio a antes dirigirem-se para a residCncia
de sua familia, que era localizada no vizinho Municipio de CarapicuibaISP,
com o intuit0 de buscarem documentos e prontuiirio mkdico necessarios para
facilitar seu atendimento e tratamento. Na residencia, o preso enipreendeu
fuga, sendo que os impetrantes niio lograram recapturar Ricardo Alves Darniiio.
Em raziio desses fatos, alem do processo penal, foi tambkm instaurado o
respectivo procedimento a h s t r a t i v o . Alegani a falta de dolo e in&cam vArias
nulidades no procedimento administrativo, a saber: a) o ato que determinou a
instauraqiio do procedimento niio teve fundamentaqiio; b) excessivamente
rigorosa a reprimenda, desconsiderada a inexistgncia de ma-fk dos agentes e
seus bons antecedentes; c) equivocado o enquadramento da conduta de ambos
no artigo 75,II, da LC 2-7179, que pressup6e sentenqa condenatoria transitada
em julgado; d) excedidos prazos na instauraqiio e conclusiio do processo.
Assim, pede a concessiio da seguranqa.
A lirninar foi indeferida (fls. 2241226).
0 Governadordo Estado de Siio Paulo lnfonnou a fls. 2391252 e defendeu
a legalidade do decreto demisshrio, pois observadas todas as fonnalidades
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essenciais. Anotou a independencia das instiincias adrninistrativa e penal. Por
f m , comprovadas as transgress6esdisciplinares, propugnou pela denegaqiio da
seguranqa.
0 parecer da douta Procuradoria de Justiqa e pela denegaqiio da ordem.
Este 6 o relatbrio.
0 cerne do pleito dos impetrantes visa a afastar o ato demissorio que,
segundo afmam, infringira direito liquido e certo. Como se vt, buscam, assim,
discutir a legalidade do ato impugnado, o que se mostra, a evidencia e em tese,
adrnissivel em sede de mandado de seguranqa. Nesse campo, alias, calha trazer
a colocaqiio o precedente relatado pel0 Desembargador RENATO TORRES
DE CARVALHO FILHO, nos autos do mandado de seguranqa no18.387-011:
"Mandado de seguranqa. Ato impugnado. Decisiio administrativa
irnpositiva de penalidade disciplinar. Discuss50 da Legalidade extrinseca do ato.
Adrmssibilidade. Interpretaqiio do art. 5O, 111,da Lei do Mandado de Seguranqa.
Preliminar rejeitada.
Considera-se vedado, no h b i t o da seguranqa, o exame dos motivos do
ato disciplinar, e &o da sua legalidade extrinseca".
Esse pensamento ja foi acolhido por este Orgiio Especial, em votaqiio
unkime, em acbrdiio da lavra do Desembargador DJALMA LOFRANO, nos
autos do mandado de seguraqa no40.565.0/0-00, j. em 08/04/1998.
Feitas essas digressdes iniciais, anoto que no mkrito a ordem deve ser
denegada.
0 s impetrantes HClio Braz Faria e Paulo Ricardo Volpe eram,
respectivamente, investigador de policia e carcereiro, lotados no 3" Distrito
Policial da Capital. Presos em flagrante delito dela prhtica do delito previsto no
artigo 351 do Codigo Penal (fls. 35/40), o Delegado Geral de Policia, em
manifestaqiio fundamentada, deterniinou a instauraqzo do competente
procedimento admimstrativo para apurar a falta disciplinar(fls. 45), pois, segundo
afirmoq "tais fatos, em tese, configuram procedimento irregular de natureza grave,
art. 74-11 e pratica de ato definido como crime contra a Adrninistraqiio, art. 75I1 da Lei Orgiinica da Policia Civil". A portaria foi lavrada pela 2" Comissiio
Processante Permanente (fls. 59/60), com descriqiio minuciosa dos fatos
caracterizadoresda falta adrninistrativa.
Paralelamente,os inipetrantes ainda foram denunciados perante o Juizo
da 20" Vara Criminal da Capital, mas acabaram beneficiados na esfera penal
pela aplicaqiio do artigo 76, § 4", da Lei no 9.099195.
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Muito bem, por niio terem sido condenados no Juizo Criminal, os
impetrantescanalizaram para a afirmaqiio de inexistgncia de fundamento para
embasar a penalidade admirustrativa.
Lego engano.
Conio se sabe, " a puniqiio administrativa ou disciplinar niio
depende deprocesso civil ou criminal a que se sujeite tambkm o servidor
pela mesma falta. Nem obriga a Administraqco a aguardar o desfecho
dos demais processos ".
E bom lembrar, outrossim, que mesmo diante de eventual absolviqiio
no crime, o que niio C o caso, a conclusiio niio poderia ser diferente. Nesse
passo, bem esclarece a redaqiio da Sumula 18 do STF, in verbis.
"Pela falta residual, niio conipreendida na absolviqdo pel0 juizo criminal,
6 admissivel a puniqiio adniinistrativa do servidor publico".
Em outras palavras, niio podemos confindir os ilicitos administrativos
e penal: ''pel0fato de a infraqco disciplinar ter caracteresprbprios que
a tornam diferente da infraqa"opena1,decorrente disso a independgncia
recllproca das duas repressGes, a disci~dinare a penal ... a repress50
disciplinar pode intervir depois da absolviqiio no juizo penal, porque
um fato pode n5o ser infraq5o penal e constituir entretanto infraq50
disciplinar (Roger Bonnard, Prkcis de Droit Administrats p. 396) ".
E , no caso concreto, nenhuma ilegalidade extrinseca foi anotada ou
mesmo qualquer observiincia de formalidade essencial (STF, RDA, 1471
187). De fato, decretou-se, em estreito procedimento administrativo, em
perfeita sintonia com os principios do devido process0 legal, contraditorio e
ampla defesa, a pena de demiss5o a bem do sewiqo piblico em raziio a
demonstraqiio dos fatos detalhados contidos na portaria lavrada em 21 de
janeiro de 2000 (fls. 59/60). Em outros termos, o ato hostilizado foi editado
con1 supediineo no procedimento irregular dos agentes, tendo sido
suficientemente valoradas suas condutas, ou seja, em desrespeito aos deveres
dos cargos. Vale dizer: "( ...). "comprovado pela prbpria conJiss50 dos
acusados que, inadmissivelmente, levaram um preso da Justiqa at6 sua
reside"ncia para ver os parentes, possibilitando a sua fuga Cfls. 188).
Atribuida a evasdo do preso a uma "...total irresponsabilidade dos policiais
Hklio e Volpe, irresponsabilidade que macula a imagem da Policia Civil
... Ademais, os acusados tentaram forjar uma versio, a qua1 foi
desmentida em sua totalidade, graqas a pronta intervenqiio do Dr.
"
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Francisco Missaci, que veio a elucidar a falacia tramada pelos acusados,
que foi admitida por estes (fls. 185-1 86) (cf. constou do parecer da
ilustrada Procuradoria de Justiqa a fls. 2631264).
Alkm do mais, apenas para reforqar, k bom lembrar que o
posicionamento h e da jurisprudencia canaliza no sentido de niio se perrnitir,
no iimbito restrito do mandado de seguranqa, o exame dos motivos do ato
disciplinar. Nesse sentido:
a) STF, Sessiio Plenaria, Mandado de Seguranqa 20.999-2, j. 21.3.90,
rel. Min. CELSO DE MELO, RT 6581229;
b) TJSP, 0rgiio Especial, Mandado de Seguranqa n. 41.988-0, j
13.08.98, rel. Des. DANTE BUSANA; TJSP, 0rgiio Especial, Mandado
de Seguranqa n. 36.075-0, j. 04.12.96, rel. Des. CUNHABUENO; TJSP,
0rgiio Especial, Mandado de Seguranqa n. 26.563-019, j. 30.08.95, rel.
Des. NELSON FONSECA; TJSP, brgiio Especial, Mandado de Seguranqa
n. 19.639-0, rel. Des. DJALMA LOFRANO; TJSP, 0rgiio Especial,
Mandado de Seguranqa n. 18.387-0, j. 25.08.93, rel. Des. TORRES DE
CARVALHO;
c) TJSP, l a Ciimara "JULH0198" de Direito Publico, Apelaqiio Civel
n. 41.563-5, j. 25.08.98, rel. Des. DEMOSTENES BRAGA; TJSP, 3a
Ciimara de Direito Publico, Apelaqiio Civel n. 1.686-5, j. 19.08.97, rel.
Des. PIRES DE ARAUJO; TJSP, l a Ciimara de Direito Publico, Apelaqiio
Civel n. 34.872-5, j. 11.08.98, rel. Des. OCTAVIANO LOBO; TJSP, 9"
Ciimara d e Direito Publico, Apelaqgo Civel n. 34.872-5, j. 26.06.96, rel.
Des. SANTI RIBEIRO.
Vale frisar: "niio cabe nos limites do mandado de seguranqa, em face
da natureza mesma desse remkdio constitutional, a revisiio de provas e o
reexame dos fatos que justificaram o exercicio concreto, pela autoridade
administrativa competente, de seu poder disciplinar" (STF, Mandado de
Seguranqa, 20.441-9, 1.3.95, rel. Min. NERI DA SILVEIRA). Em outros
termos, na liqiio de SEABRA FAGUNDES,"ao Poder Judiciirio k vedado
apreciar, no exercicio do controle jurisdicional, o mkrito dos atos
administrativos. Cabe-lhe examini-los, tiio-somente, sob o prisma da
legalidade. Este e o limite do controle quanto a extensiio. 0 mkrito esta no
sentido politico do ato adrninistrativo.E o sentido dele em funqiio das normas
da boa administraqiio. (...) Compreende os aspectos, nem sempre de facil
percepqiio, atinentes ao acerto, a justiqa, a utilidade, eqiiidade, razoabilidade,
"
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moralidade etc. de cada procedimento administrativo" (0Controle dos atos
administrativos pelo poder Judiciario, 4 ed., Rio de Janeiro, Forense,
1967, p. 148-159).
Ante o exposto, inexistindo direito liquid0 e certo a amparar, denegase a seguranqa. Custas pelos impetrantes na forma da lei, sendo incabivel a
condenaqiio ao pagarnento de verba honorhria, em consonhcia com a S h u l a
512 do STF.
DENSER DE SA
Relator
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c. ACAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI
ESTADUAL No11.275 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2002

Medida cautelar de suspensiio da eficacia da Lei Estadual no11.2 75, de 03
de dezembro de 2002, do Estado de Siio Paulo.
Processo no: 102.317.010-00
Recte : Procurador Geral de Justiqa do Estado de Siio Paulo

Cuida-se de aqiio direta de inconstitucionalidade ajuizada pel0
Procurador Geral de Justiqa do Estado de Siio Paulo, na qual se postula medida
cautelar de suspensiio da eficacia da Lei no 11.275, de 03 de dezembro de
2002, do Estado de Siio Paulo.
Sustenta o autor, em sintese, que o ato normativo dispondo sobre "o
registro de entidades ou privadas que mantern proprio de vigilAncia, entidades
de guardas noturnos particulares e profissionais aut6nomos de seguranqa
comunitaria para guardas de ma", afrontou os artigos 139, paragrafo 1 " e 141
da Constituiqiio do Estado de Siio Paulo.
Para que titulo de medida cautelar sejam suspensasa eficacia e a vigCncia
da norma objeto de aqiio direta de inconstitucionalidade, k indispensavel que o
promovente demonstre, de forma clara, a plausibilidade da tese defendida. Como
tambkm k indispensavel que comprove que a manutenqiio da norma hostilizada
no ordenamento juridico acarretara perigo de lesiio irreparavel ou de dificil
reparaqiio. E isso porque a providencia, nesses casos, ajusta-se ao principio
segundo o qual os atos normativos siio presurnidamenteconstitucionais.
0 s requisitos acima mencionados encontram-se presentes no caso sob
exame. Ha razoabilidade do direito invocado, uma vez que a lei em exame,
ao criar as figuras de 'guardas noturnos particulares' e de "agente de
seguranqa comunitiiria", inclusive prevendo a possibilidade do manuseio de
m a s de fogo pelas mesmas, aparentemente invadiu competCncia da Uniiio.
A razoabilidadedo direito posto na inicial reflete-se no segundo requisite,
qual seja, a ocorrencia de dano de dificil reparaqiio, caso mantida a norma
hostilizada no ordenamento juridico.
Revista A FORCA POLICIAL SBo Paulo no38 abrlmailjun 2003

129

Diante do exposto, concedo a liminar e suspend0 com efeito ex nunc, a
eficacia e a vigsncia da Lei no 11.275, de 03 de dezembro de 2002, do Estado
de sHo Paulo, atC o julgamento desta aqiio direta de inconstitucionalidade.
Comunique-se.
Com~mique-se.
I. e, seguida, a EgrCgia Vice-Presidzncia para distribuiqiio no C. OrgHo
especial.
SHo Paulo, 12 de marqo de 2003.

SERGIO AUGUST0 NIGRO CONCEICAO
Presidente do tribunal de Justiqa
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VISTOS

EMENTA: usurpapio de f u n ~ E o- na"o reconhecida; habeas corpus
preventivo - concedido; inquPritopolicia1trancado por falta dejusta causa;
acusado fotografado por policial militar para fins de arquivo - conduta
reconhecida.

MARCOS ROGERIO LEMES, qualificado nos autos, impetrou ordem
de habeas corpus, em seu favor, alegando que em 22 de novembro do corrente
ano compareceu no 4" Distrito Policial desta cidade, onde fotografou Paulo
CCsar do Santos Silva e Juliano Augusto de Almeida que haviam sido detidos
por policiais militares; fotografou tais pessoas na presenqa do advogado dos
mesmos no intuit0 de salvaguardar os rnilicianos que efetuaram aprisiio, alCm de
colher dados fotogiificospara alimentar o INFOCRIM- Base de Dados mantida
pela Secretaria de Seguranqa Publica para consultas tanto da Policia Militar
quanto da Policia Civil - o Delegado de Policia que se encontrava respondendo
pel0 4" DP niio concordava com sua atitude e instaurou InquCrito Policial.
Importando-lhe os delitos de usurpaqiio de h q i i o publica e exercicio arbitrhrio
de abuso do poder: tal fato, diante de flagrante ausencia de justa causa nZo pode
prosperar, pois podera mudar a imagem do paciente com conseqii2ncias
irreparhveis em nenhum momento usurpou fimqiio ptlblica privativa da policia
civil, niio efetuou qualquer diligencia de natureza investigatoria e nem con1abuso
de poder. Requereu a concessiio da ordem de habeas corpus corn o trancarnento
do InquCrito Policial, conforrne documentos as fls. 09/34.
Requisitadas as mformaqdesjunto a autoridade coatora, esta se manifestou
as fls. 37/39, esclarecendo os fatos.

0 Ministerio Publico se manifestou no sentido de que sua intervenqiio 6
desnecessiria.
E o breve relatorio.

DECIDO
Falta ao Inquerito Policial instaurado em face do paciente justa causa.
Acerca do delito de usurpaq5o de funqfio pdblica prevista no art. 328
do Codigo Penal, n5o podemos olvidar que para sua tipificaqfio 6 necessario
que o agente aja com dolo, ou seja a vontade de praticar a conduta inscrita
no tip0 penal, tendo cigncia da ilegitimidade do fato.
No caso dos autos verifica-se que o paciente em nenhum momento se
apresentou como ocupante de determinado cargo, sen50 aquele que ocupa
dentro da hierarquia militar. N5o existiu qualquer manifestaq50 do paciente
visando praticar ato de oficio inerente ao cargo da autoridade coatora na
medida em que n5o efetuou nenhurna pratica investigatoria ou qualquer outra
do tipo.
Bem esclarecido esth que inicialmente o Paciente fotografou os detidos
visando preservar os seus comandados de eventuais e futuras alegaqces de
agressces, como normalmente ocorre, sendo legitima sua conduta.
A conduta de incluir a fotografiados detidos em Base de Dados mantida
pela Secretaria da Seguranqa Pdblica em nada podemos olvidar que a policia
militar e a policia civil devem trabalhar de forma conjunta e quanto maior for
o banco de dados que possuam, mais salutar a sociedade no geral.
Portanto no que tange ao delito de usurpaqgo de funqgo publica nfio
existe justa causa para a tramitaqfio do inqukrito policial.
Referente ao exercicio arbitrario ou abuso de poder previsto no art.
350, inc. IV, do Codigo Penal salienta-se que conferido dispositivo penal foi
revogado pel0 art. 4O, alinea "a" da lei no4.898165, uma vez que absorvidos
no seu diploma legal, sob a denominaqfio de abuso de autoridade.
No mais cumpre esclarecer que o direito constitucional a margem dos
detidos, n5o foi ferido pela conduta do paciente, pois as suas fotografias
foram tiradas para fins de cadastro policial e para resguardar direitos e nfio
para divulgaqgo.
Posto isso e pel0 mais que dos autos consta. CONCEDO a ordem de
habeas corpus para trancar o inqukrito policial instaurado contra o paciente,
reconhecendo a ausgncia de justa causa.
Encaminhe-se copia a autoridade coatora.
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P.R.I.C.

Aragatuba, 27 de dezembro de 2002.
ADRIANA MOSCARDI MADDI FANTINI
Juiza Substituta

-
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Se cada um de nbs aiudar corn algumas moedinhas por mi%, o Hospital Militar
vai ficar nota lo! Colabore. No final das contas, quem sai ganhando C voc6.

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

/ 2962

Participe

da

Se voce ajudar, o campo 6 imenso.
Cada unI participa com aquilo que pode dar.
Se voce 6 alegre, de sua alegria;
Se voce 6 paciente, de sua paciencia;
Se voce 6 habilidoso, de sua habilidade;
Se voce tern tempo, ajude corn o seu tempo.
Se voce 6 instruido, transrnita os seus conhecimentos.
Na nossa Associaqiio algumas pessoas participani dando o seu tempo
assistindo e dando apoio aos pacientes do H.P.M;
Outras tem dado o seu conhecirnento profissional e tkcnico para fazer funcionar
o sistema.
Outras, ainda, tem contribuido corn dinheiro, materiais ou serviqos para
melhorar a qualidade do atendimento ao Policial Militar no nosso sistema
de sa6de.
Voc2 Policial Militar pode participar se associando 3 PRO-PM.
Com uma pequena contribui~iiovoc2 estarii ajudando a todos e a voc2
mesmo.
Venha juntar-se a n6s e traga urn parente ou urn amigo que tamb6m queira
participar.
0 Volunta'rio & aquele que colabora para fazerflorescer urn ser humano.

Rua Alfredo Pujol, 285 - Conjunto 53 - Santana - CEP: 0201 7-01 0 - S5o Paulo.

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