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CAPA: Affonso Luiz Cianciulli. Nasceu em Montella, Província de Avellino,
Itália, a 15 de dezembro de 1879. Brasileiro naturalizado, alistou-se na Força
Pflblica do Estado de São Paulo aos 18 anos de idade, em 05 de julho de 1898,
no 1"Batalhão - hoje Batalhão "Tobias de Aguiar". Concluído seu período de
formação, solicitou sua movimentação para o Corpo de Bombeiros. Como
instrutor de ginástica e de técnica bombeirística, logo captou a confiança de seus
camaradas. Realizou o Curso Complementar Literário e Científico, que concluiu
em 1913 e participou de outros cursos de aperfeiçoamento ministrados pela I
Missão Militar Francesa, galgando os postos da hierarquia militar até Tenente
Coronel. Como Comandante do Corpo de Bombeiros, revelou grande eficiência,
dando-lhe o sentido essencialmente técnico da bombeirística mundial, não só
correspondendo-se com os principais Corpos de Bombeiros da Europa, mas
também procurando aplicar o resultadode seus estudos e trocas de informações,

alertando a todos sobre a importância da Corporação como órgão de segurança,
prevenção e proteção de vidas. Espirito culto e empreendedor, aficionado da
mecânica e da eletricidade, escreveu o primeiro livro técnico de Bombeirísticano
país: "Noções Práticas do Serviço de Bombeiros"- 1916. Deixou importantes
inventos no ramo de sua especialidade, podendo ser lembrados entre outros, a
cesta de salvamento, a máscara protetoracontrafumaça e a carretilha de salvação.
O Auto-Bomba foi projetado e constniído sob sua supervisão, aspirante premente
"Independência", o primeiro carro, montado num chassis Merrywheather, tendo
arcado pessoalmente com todas as despesas da construção e retirada da patente
do mesmo, o mesmo acontecendo com os requintes suavizadores, precursores
dos ahialmente importados do tipo "fog". O referido auto -bomba constituiu-se
na célula mater da incipiente indústria de material para extinção de incêndios no
Brasil. Além do referido auto-bomba, Cianciulli idealizou e construiu nas próprias
oficinas do Corpo de Bombeiros e sob sua supervisão pessoal, aparelhos de
salvamento em edificios, poços, cisternas e outros locais confinados (Aparelhos
CALC. nos 1,2 e 3), desenhou e dirigiu a montagem sobre um chassis GM, do
primeiro carro de salvação, destinado a busca e salvamento em águas interiores,
poços, cisternas e reservatórios.
Cianciulli foi também responsável pelo desenvolvimento de equipamento com
aparelhos Prontos para respiração artificial, ganchos para retirada de cadáveres,
barco, bem como escafandros desenhados e fabricados artesanalmente na
vulcanização que existia no próprio Corpo, aproveitando - se para isso das
câmaras de ar já inservíveis aos carros da Prontidão. Do mesmo modo desenhou,
construiu e colocou em serviço a primeira escada tripé destinada a retirar pessoas
de poços ou locais profundos e de dificil acesso.
Durante sua carreira como Oficial de Bombeiros, pontilhada de sacrifícios e
perigos, teve o seu nome levado inúmeras vezes à manchete dos jornais, mercê
do seu arrojo e desprendimento em prol de seus semelhantes.
Em 19 13, em um incêndio ocorrido na rua dos Imigrantes, o então Tenente
Cianciulli, acompanhado pelo Sargento Álvaro Martins, sabedor da existência
de uma criança no interior do edifício que ardia, mas sem urna informação mais
precisa do local em que a vítima se encontrava, explorou o ambiente, com
grande risco para sua integridade física, até localizar e salvar a criança, tendo
inclusive se ferido na cabeça e baixado ao Hospital Militar. Tal ato, de grande
repercussão, levou o Presidente Hermes da Fonseca a condecorá-lo com a
Medalha de Distinção de Primeira Classe (Ouro) "Amor e Fraternidade".

Em outro episódio, o do Poço de Rocinha, quando fora soterrado, em 1914, o
poceiro Cândido Isaias, o Capitão Cianciulli expôs sua vida, pois, a cada vez
que descia, corria risco iminente de também lá ficar soterrado, face aos
desmoronamentosgradativamente verificados. Na ânsia de sustentar a vida da
vítima, presa numa mistura de saibro, argamassa e pedras, desceu inúmeras
vezes ao interior do poço, a 23 metros de profundidade, para aplicar-lhe injeções
e dar-lhe alimentação, muito embora a vítima não viesse a resistir ao trauma
sofrido.
Já como Comandante do Corpo de Bombeiros, no ano do 1" Centenário da
Força Pública do Estado de São Paulo, em 1931, organizou e comandou, na
Praça da Sé, a primeira demonstração do trabalho dos bombeiros paulistas ao
público, num simulado de incêndio no edifício de "A Equitativa", o qual ainda
existe.
Ao longo de sua carreira, Cianciulli foi condecorado, além da medalha já citada,
com as de Mérito Militar (Ouro), da Legalidade (Ouro) pela autuação que teve
em defesa do poder constituído na Revolução de 1924 e do Comércio e Indústria
de São Paulo, como reconhecimentoaos seus trabalhos como Bombeiro.
Reformado em 04 de março de 32, quando da eclosão do Movimento
Constitucionalista apresentou - se voluntariamente, sendo designado para
organizar e comandar a unidade de Engenheiros Sapadores, sediada no Parque
da Água Branca e que inestimáveis serviços prestou a causa constitucionalista
em todas as frentes de combate. Como decorrência dessa atividade, foi
condecorado postumamente com as medalhas da "Constituição" e "M.M.D.Cm.,
outorgadas respectivamente pela Assembléia Legislativa de São Paulo e pela
Sociedade Veteranos de 32 - MMDC.
Já na inatividade da Corporação, exerceu a Presidência da Associação
Auxiliadora das Classes Laboriosas e foi um dos articuladores da fundação da
Associação dos Oficiais Reformados da Força Pública do Estado de São Paulo
(hoje AORPM), de cuja primeira diretoria foi o Vice -Presidente.
Aos 57 anos de idade, às 9 horas do dia 18 de outubro de 1936, vitimado por
tumor cerebral, faleceu em quarto particular da Santa Casa de Misericórdia o
Comandante Cianciulli. O Ten Cel PM Affonso Luiz Cianciulli foi casado com a
Sra. Francisca Maria Cianciulli,de cuja união deixou um filho, o Dr. Pedro Luiz
Cianciulli, EngenheiroAgrônomo, Professor universitárioe pesquisador científico.

Fonte: biografia do acervo do 17." GB, AO-FP 1935 e processo de pensionista
CBPM da Sra Francisca M. Cianciulli. Agradecimentosao 17."GB, em especial
ao Sr Maj PM Daniel Onias Nossa e ao CEIB, em especial aos Srs Ten Cel PM
Severino Doramos Moreira da Silva e Cap Fem PM Ana Rita do Amara1
Streifinger pelas informações biográficas e pela canção publicada nesta edição.
Agradecimentos ao Sr Cel Res PM Paulo Galante e à Funcionária Clélia
Rodrigues Coelho (CBPM) pelas informações bibliográficas complementares.
Foto: Gabinete do Comando do CCB
Crédito: Crédito: Sd PM Eliseu de Almeida Santos/DAMCO
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I. JUIZADO DE INSTRUÇÃOCRIMINAL
JOSÉ ARNADO DA FONSECA - Ministro do

superior Tribunal de Justiça

1. Das fases da persecução criminal, a investigação preliminar é a que
menos tem merecido atenção da doutrina especializada. Salvo um e outro
processualista, da ação penal. Quando muito, detêm-se na exegese do direito
positivo, sem, contudo, avançar em busca de melhorar os procedimentos de
apuração prévia. Daí, as honrosas e valiosas presenças, neste seminário, dos
eminentes professores ROGÉRIO LAURIATUCCI e AURY LOPES LIMA
JÚNIoR, dedicados pesquisadores e estudiosos sobre o assunto. Ressalta-se a
efetiva contribuição do ilmo. Mestre da USP, professor ROGÉRTOLAURTA
TUCCI, que ao participar da elaboração do projeto de lei de reforma do Código
de Processo Penal, no ponto específico, introduziu várias modificações no sistema
de investigação pré-processual. O projeto tramita, atualmente, no congresso
Nacional. O professor AURY LOPES LIMA JÚNIOR vem-se debruçando
com demora sobre o tema, conforme se constata da leitura do já consagrado
"Sistema de Investigação preliminar no Processo Penal ", em 2" ed., deste
ano, em que incursiona agudamente pela experiência de muitos modelos em
vários países, e propõe, em conclusão, a mudança do atual modelo de colheita
de elementos indiciários, porque exaurido.
2. SISTEMA TRADICIONAL DE APURAÇÃOEXAUFUDO
A quase unanimidade da comunidade jurídica nacional reconhece e
proclama que o modelo brasileiro de investigação criminal está falido. As
estatísticas sobre a sua deficiência são alarmantes, comprometendo, por
completo, o combate h criminalidade.

3. SEMPRE TRAGO A EXEMPLO ESSE DADOS:
"Em tese de doutorado, a ama. Subprocuradora-geral da República, dra.
ELA WIECKO DE CASTILHO, sobre a impunidade dos crimes financeiros,
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analisou os resultados de 606 representações dirigidas pelo Banco Central ao
Ministério Público, no período de 1987 a 1995 e apresentou estes elementos:
O tempo médio decorrido pelos fatos e a comunicação do Banco Central
foi de dois anos e dois meses. APolícia Federal levou em média dois anos e dois
meses para instaurar o inquérito requisitado pelo Ministério Público e mais dois
anos e nove meses se passaram entre a denúncia a Justiça e a sentença.
Para completar, dos casos julgados, apenas 3,9% resultaram em condenações. Outros 80,5% foram arquivados e em 12% os acusados foram
absolvidos. E declarou a dra. ELA, no referido encontro: isso continua até hoje,
o banco Central é quem tem o poder de dizer o que pode ser ou não crime
financeiro a ser apurado pelo Ministério Público (Jornal do Brasil, de 4 de
novembro do ano de 2000,"Impunidade fora do Controle",ABNOR GONDIM).
4- Em seminário recente, promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado
do Rio de Janeiro, reunindojuízes e desembargadores,o juiz CEZAR AUGUSTO
RODRIGUES, davara de execuções Penais, apresentou o resultado de pesquisa
que fizera em 1999: das 427.306 ocorrência policiais, só 40 mil, menos de
1O%, viraram processos criminais,"porque as investigaçõesparam no meio
do caminho ou nem começam "(Jornal do Brasil, 10 de maio de 2003).

Apontam-se inúmeras causas como propiciadorasà deficiência da atuação
da polícia judiciária, quase sempre não por sua culpa. Dentre elas, destaca-se,
por extremamentedeletéria, a interferência política. Recentemente, no caso da
remessa ilegal para o exterior, via Conta CC-5, na agência do Banestado em
NovaYork, envolvia cerca de 30 bilhões de dólares. Pois bem, no ano passado,
quando as autoridades da Polícia Federal já se aproximavam de apanhar os
responsáveis, foram elas afastadas das investigações e só há pouco retomaram.
Os próprios agentes da Polícia Federal, pela sua associação de classe, vêm
defendendo a extinção do inquérito, conforme VI11 Congresso realizado em
agosto de 2002, no Rio de Janeiro.

6. IMPOSSIBILIDADE DE ROMPER, DE TODO, COM O SISTEMA.
Materialmente,sabe-se, é impossível romper, de pronto e de todo, com o
sistema tradicional, que, mantido em 1941, quando ainda inocorrentesos tipos
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de crimes praticados, atualmente, com esmero, característicos das classes
dominantes, de grupos organizados, os chamados crimes de colarinho branco repito, o sistema tradicional, pelas razões supra, não seria abandonado, seria
mantido, mas para os crimes, digamos, também tradicionais, ou seja, os arrolados
no Código Penal, mantenedor do inquérito policial.

7. JUIZADO DE INSTRUÇÃO RESTRITO A CERTOS CRIMES
Por conseguinte, com a experiência haurida em 23 (vinte e três) anos de
MinistérioPúblico Federal e 6 (seis) na Magistratura, inscrevo-me entre aqueles
que entendem haver necessidade premente de se proceder h modificação do
atual modelo de apuração da responsabilidadepenal. Não vejo como fazer-se,
presentemente,a reformulação total. Todavia, nos limites que ora vamos propor,
a título de debate, levando em conta a natureza do crime pelo maior poder
ofensivo em função do objeto jurídico aproteger-se, objeto material e sujeito
passivo, as conseqüências deletérias e nefastas, que a sua prática acarreta,
de maior amplitude que o crime tradicional, quase sempre provocam gritante
lesividade social, visível em sequelas devastadoras, como elenca o ilrno. Professor
RODOLFO TIGRE MATA:
"a) a erosão da legitimidade dos mecanismosde representação democrática
e da credibilidade dos representantes populares;
b) a impunidade dos criminosos poderosos, desagregadora de valores e
geradora de descrença no sistema judicial;
c) a corrupção da AdministraçãoPública e de seus servidores, reforçando,
no imaginário social, a liderança dos fora-da-lei e o descrédito do aparelho de
Estado;
d) a sonegação fiscal, retirando vultosos recursos tributários necessários
à irnplementaçãode políticaspúblicas e, desta maneira,indiretamente,contribuindo
no incremento das desigualdades sociais;
e) a possibilidade de desestruturação da economia nacional, sobretudo
de países do terceiro mundo, sequiosos por investimentosexternos e destituídos
de uma legislação protetiva eficiente, quando tais capitais têm sua origem
desvendada; e, ainda, na sua versão neoliberal mais perversa; e
f) a crise do sistema financeiro, quando por sua votalidade esses ativos
abandonam inopinadamente o país, na busca de maiores lucros ou por receio de
medidas repressivas, desestabilizandoo sistema e deixando atrás de si um rastro
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de quebras, desemprego e perdas de poupanças populares (TIGRE W,1997,
XIX). ("algumas reflexões sobre o crime Organizado e a Lavagem de
dinheiro"RS:AJURIS -Anais do Curso de Direito Pena, Edição Especial, p. 189).
Nesse quadro temos os crimes contra: a) a ordem tributária; b) o Sistema
financeiro Nacional; c) a ordem econômica; d) a administração e o patrimônio
públicos; e e) os praticados por organizações criminosas e os de lavagem de
dinheiro. E como surgiu a idéia para limitar-se o juizado a esses tipos de crime?

Dependendo do sistema adotado, os trabalhos da investigação prévia estão
a cargo da Polícia Judiciária, de um juiz instrutor ou do Ministério Público.
A titularidade das Investigações concentra-se, pois, na Polícia Judiciária
ou no juiz instrutor ou no Ministério Público.
O inquérito policial, diga-se, não é adotado pelas legislações ocidentais;
apenas o Brasil e poucos países, de pequena ou nenhuma tradição jurídica,
como alguns países da Áfnca, adotam-no.

10. INVESTIGAÇÃO SOB A RESPONSABILIDADE DO JUIZ
INSTRUTOR
O delegado de Polícia do Rio de Janeiro, Dr. Heraldo Gomes, assevera que:
"Instituir um sistema de coleta e produção de prova criminal, através do
Juizado de Instrução, resulta nas seguintes vantagens:
Evita os atos burocráticos praticados no inquérito policial;
-Acaba com a necessidade de repetição, na Justiça, da prova testemunhal;
-Acelera o andamento da apuração, reduzindo o tempo decorrido entre
a data do fato e o julgamento do caso;
-Dificulta arranjos para obter impunidade;
- Confere maior autenticidade aos atos de Polícia Judiciária, pela
valorização da investigação policial; inibe a manipulaçãode testeniunhas e vítimas,
pelo imediato e único relato ao magistrado livre de possível coação;
- Representa evolução democrática na repressão criminal, pela
garantia do contraditório e da ampla defesa, em plena sintonia com os
pakes desenvolvidos "("Considerações sobre o Juizado de Instrução e Inquérito
Policial", in Revista de Direito da Defensoria Pública, 1995, n08, p. 71.).
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11. DESVANTAGENS
Segundo anota o professor AURY LOPES JÚNIoR:
a) relaciona-se com o juiz, pois outorga a uma pessoa as tarefas de,
ex officio, investigar, proceder a imputação formal (acusação lato sensu)
b) uma mesma pessoa decidir sobre a necessidade de um ato de
investigação e valorar a sua legalidade;
c) quem atuará como juiz garante?
d) tende a instruçãoCriminal, nesse sistema, a se transformar, em plenária,
comprometendoseriamente a celeridade;
e) contradição:o juiz investiga para o promotor acusar;
8 converte a instrução preliminar em uma fase geradora de provas,
o que é inaceitável frente ao seu caráter inquisitório (Revista Ibero
Americana de Ciências Penais, ano I , maiolagosto 2000, pp. 67/68).
-

12. INVESTIGAÇÃO SOB A RESPONSABILIDADE DO AGENTE
MINISTERIAL
Aponta-se, na sua adoção, estas vantagens:
a) separação das funções acusatória, defensoria e decisória, resultando
pelo acolhimento do sistema acusatório, com a manutenção do juiz afastado
da investigação dosprinc@ios:nillum indicium sine accusatione e ne procedat
iudex ex officio ;
b) imparcialidade do Ministério Público para esclarecer os fatos e
propender para a acusação ou não;
c) as investigações devem recair no órgão que está encarregado de
exercer a açãopenal, como dominus litis.
d) ao MinistérioPúblico descabe tomar medidas constritivas que importam
restrições aos direitos fundamentais, providências que deverão ser solicitadas
ao chamado juiz garante da instrução, como órgão de controle da legalidade
dos atos de apuração.

13. DESVANTAGENS
a) o exercício das investigações, pelo Ministério Público, tem levado
a casos de abusos de autoridade, perseguição política, dependendo do
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momento histirico, e substitui-se o juiz instrutor pela inquisição cio
acusador:
b) é uma falácia a assertiva da imparcialidade do Ministério Público, eis
que é parte, e nessa condição sempre se anima a concentrar provas contra o
indiciado;
c) o Mnistério Público quase sempre não investiga diretamente, m tarefm
são realizauhspela Polícia Judiciária, e opapel do Ministério Público, encerra&
elas, limitar-se4 apura revisão a posteriori( in: AURY LOPES LIMAJÚNIoR,
verbete cit., pp. 71/72, JACQUES DE CAMARGO PENTEADO, Acusação,
Defesa e Julgamento, Milleniurn, ed 2001, pp. 1 79494).

Consultando esses ilustres autores, e mais os excertos doutrinários que
mencionam na extensa bibliografia,chega-se a esta cot%tatação:não há um sistema
puro de investigação preliminar nos repositórios de normas processuais penais,
seja aqui, seja em outros países.
15. no Brasil há hipóteses de inquérito sob a responsabilidade de
magistrado.
Entre nós, as investigações preliminares estão a cargo da Polícia Judiciária
com a participação do Ministério Público em inúmeros casos. Mas também, a
cargo do juiz. Sejam exemplos: o inquérito judicial da falência; a lei que trata do
crime organizado (art.3", Lei no9.613/98) -atribui ao juiz poder de pessoalmente
fazer diligências; os Juizados Especiais Criminais, no âmbito das Justiças Estaduais
e federal; os inquéritos nos tribunais antecedentes as ações penais originárias.
16. em meio a esse quadro de crimes com grandeza macroscópica,
crescente em quantidade e em qualidade, para cuja investigação prévia é
reclamada a participação direta de outros órgãos, que não a policia judiciária
(Receita Federal, Banco Central, Conselho de Controle de Atividades
Financeiras - COAF, outros órgãos governamentais bancárias nacionais)
convém impor-se atuação imediata do Ministério Público e do juiz. Não é
transformar o juiz em investigador, mas retirá-lo da condição de mero
expectador, de modo, também, que fique afastada a preocupação da professora
ADA PELLEGRINI GRINOVER e de outros eminentes doutrinadores, de se
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retomar ao juiz-inquisidor do modelo antigo. Não é o caso. O novo modelo,
mitigado, entre outras vantagens, trará as de evitar duplicidade de colheita de
elementos probatórios, prestigiando o princípio da economia e da celeridade
processual, evitar as excessivas delongas e, sobretudo destina-se a fortalecer
a ação repressiva, com acelerar apercecutio criminis em beneficio da imagem
da justiça.
Materialmente e por opção de política jurídico-instrumental,não sendo
possível adotar-se o Juizado de Instrução plenamente, que, pelo menos se adote
em relação aos crimes cuja valoração dos bens e interesse jurídicos a tutelar
seja hierarquizada em razão da maior lesividade social, um novo, de tal forma
que se possa vislumbrar a proposta, simetria com os postulados fixados na
Constituição Federal (art. 5 O , incisos I, XII, LXIX, LXI, LXII e LXVI),
porquanto consulta na fala do insigne professor MÁRTo BILHÕES PEDREIRA,
"os interesses da defesa social fortalecem as garantias individuais e melhor
atendem à função do juiz no direito criminal moderno". Essa mudança,
todavia, depende de aprovação de emenda constitucional, pendente de
deliberação do Congresso Nacional.

17. ANTEPROJETO DE LEI
O em. Ministro CÉSAR ASFOR ROCHA, em fevereiro último, solicitou
que elaborasse uma proposta de anteprojeto de lei, visando à reforma da lei
processual para a "Comissão de Altos Estudos" da Justiça Federal, no tópico
apuração prévia. Aceitei o convite com esta preocupação: não podia elaborá-lo
mirando-se no Juizado de Instrução Criminal, eis que depende de aprovação de
emenda constitucional, e não gostaria de simplesmente propor mudanças
circunstanciais. Então, elaboramos proposição no sentido de transferir, com
temperamentos, ao Ministério Público o procedimento investigatório relativo aos
crimes contra: a) ordem tributária; b) o Sistema Financeiro Nacional; c) a ordem
Econômica; d) a Administração e o patrimônio público; e) os praticados por
organizações criminosas; e 1)os de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens,
direitos e valores.

18. Pela proposta:
a) extingue-se o Inquérito Policial para os crimes nela especificados;
b) amplia-se a atuação do Ministério Público, que é o titular da ação penal;
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c) imprimir-se-á maior celeridade às investigações preliminares e melhor
serão instruídos os procedimentosde apuração;
d) as investigações a cargo do Ministério Público observação limitação
qualitativa e tempo de duração. Desse modo, quanto ao objeto, os atos
apuratórios devem concentrar-se no fato ou fatos circunscritos a formar a opinio
do Parquet; quanto ao tempo, há certa limitação para evitar que as investigações
se prolonguem por tempo indefinido;
e) está prevista certa atuação do juiz, nessa face, deixando de ser, como
atualmente, mera figura passiva: diligências pessoais, observância de prazos,
além de atender medidas assecuratórias dos direitos fundamentais do acusado e
outros que interferem nesses direitos: prisão, sequestro, arresto, confisco de
bens etc.
f) prevê-se, também, o acompanhamento pelo Ministério Público, nos
órgãos públicos, dos procedimentos de apuração para evitar desídia e sonegação
de informações.
19. De qualquer sorte, adote-se o Juizado de Instrução ou se transfiram
as investigações ao M. Público, duas providências legais se impõe: a) Criar o
tipo penal de embaraço à atuação da Justiça com penalização exacerbada; b)
melhor definição penal do concurso dos estabelecimentos bancários no
cometimento de lavagem de dinheiro, de evasão de divisas.
20. Para espancar qualquer investida contraria, sob alegação de
infringência ao art. 144,s 1°, I, da Constituição Federal, que atribui à Policia
Federal apurar infi-açõespenais contra a ordem política e social ou em detrimento
de bens, serviços e interesses da união ou de suas entidades autárquicas e
empresas púbicas, assim como outras infiações cuja prática tenha repercussão
interestadual ou internacional e exija repressão uniforme-para espancar eventual
tentativa de incompatibilizá-10com este texto constitucional,trouxemos a cotejo
o indeferimento da liminar proferida pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal,
na Adin 1.517, promovida pela Associação dos delegados de Polícia, rel. mim.
MAURÍCIO CORREA, em sessão de 30.04.1997, em que ficou assentado:
1)O juiz detém poderes instrutórios;
2) A investigação criminal não constitui atuação privativa da polícia
judiciária;
3) O reconhecimento de provas não antecipa a formação de juízo
RevistaA FORÇA POLICIAL São Paulo no40 out/nov/dez 2003
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condenatório e, por fím,o texto constitucional permite limitações ao princípio da
publicidade.
Concluo, portanto, na esperança de que todos, comunidade jurídica,
Poderes Executivo e Legislativo,possamos contribuir para mitigar a impunidade
que assola este país, principalmentequando envolvidos criminalmenteagentes
da prática dos crimes de colarinho branco e em proteção ao próprio Estado.

-
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11. CONSIDERAÇ~ES
E SUGEST~ES
ACERCADE ANTEPROJETO
DE LEI REFERENTE A INSTITUIÇÃO DE "JUIZADO DE
INSTRUÇÃO"
ROGÉRIO LAURIA TUCCI - Professor Etuiar
Aposentado, regente da disciplina Direito
Processual Penal no curso de Pós-graduação
da Faculdade de Direito da USP

1.Preambular justificativa deste breve estudo; 2. Afastamento de óbice à
realização de investigação criminal pelo Ministério Público; 3. Breve análise de
pontos relevantes do Anteprojeto; 4. Sugestões modificativasdo texto original;
5. Considerações conclusivas.
1. PREAMBULAR JUSTIFICATIVADESTEBREVE ESTUDO
Na esteira de várias tentativas anteriores1, todas elas fmstradas por
diversificados motivos, e que, aqui e agora, não vêm a pelo, iniciou-se, Iiá algum
tempo, no seio do SupremoTribunal de Justiça, movimento tendente à elaboração
de Anteprojeto de lei referente à adoção, em nosso processo penal, dojuizado
de Instrução.
Assim é que, sob a liderança do Ministro JOSÉARNALDO DAFONSECA,
e o beneplácito do Coordenadordo Conselho da Justiça Federal, Ministro CÉSAR
ASFORROCHA,a idéia foi concretizadamais recentemente, tendo o primeiro dos
indicados Magistrados Superiores levado acabo tal dignificanteempreitada, redigindo
o Anteprojeto,com a respectiva Exposição de Motivos.
Com vistas voltadas à efetivação de debate, no âmbito do Seminário
intitulado "propostas para um novo Brasil ", e realizado no Auditório do
Superior Tribunal de Justiça, em 29 e 30 de maio de 2003, foi o lavor divulgado,

' Cuja rememoração seria, como é, descipienda, em breve e objetivo estudo, como o ora
efetivado.
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inclusive com o acendrado escopo de, devidamente analisado, ensejar a
contribuição complementarda intelectualidadejurídica brasileira especializada,
mediante considerações de caráter critico e sugestões pertinentes.
Essa, portanto, a razão de ser deste breve estudo, com a especificação
de varadas idéias, alinhadas com a explícita finalidade de colaboração para o
aperfeiçoamento do Anteprojeto.

Feito esse necessário preâmbulo, o primeiro ponto que clama pela atenção
do analista é o conceito à constitucionalidadede normas legais editadas com o
escopo de conferir ao Ministério Público a atribuição para realizar investigação
criminal, ante o disposto no art. 144, IV, e seu 8 4", da vigente Carta Magna de
nossa República Federativa, assim redigidos:
"A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidadede todos,
é exercida para a preservação da ordem pública e da incolurnidade das pessoas,
através dos seguintes órgãos:...".
TV - Polícias civis;

5 4" Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira,
incumbe, ressalvada a competência de União, as funções da Polícia Judiciária e
a apuração de infi-açõespenais, exceto as militares".
É que, a esse respeito, como se fez notório, duas correntes de opinião se
formaram, em antagônicosenso.
Uma delas contempla o entendimentosegundo o qual, ante as preceituações
constitucionais supra transcritas2, a investigação criminal, com a ressalva no
parágrafo estabelecida, é de atribuição exclusiva da Polícia Judiciária.
A inversa, pelo contrário, orienta-se no sentido de que a outros órgãos

E, também, por certo, as excepcionadas hipóteses de inquérito administrativo, inquérito
judicial (e.g., os concernentes aos processos penais de competência originária de tribunal,
e aos relativos a crimes falimentares) e de inquérito parlamentar, realizado àcura de Comissão
Parlamentar de inquérito.
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públicos, também especialmente o Ministério Público, é dado realizá-la, sem
que haja ofensa a esses dispositivos da Lei das Leis nacionais.
Em abono da primeira, alinham-se renomados cultores do Direito
Processual Penal, dentre os quais cumpre destacar JOSÉ FREDERICO
MARQUES, HÉLIO TORNAGHI, EDUARDO ESPÍNOLAFILHO, FERNANDO DA COSTATOURTNHOFILHO, JÚLIO FABBRINI MIRABETE
e HUGO NIGRO MAZZILLI.
Vale destacar, inclusive com o escopo de não alongardemasiadamente, dado
os angustoslimites de lavor com o ora desenvolvido,os magistériosdos dois autores
citados por derradeiro, expressando MIRABETE3que: "os atos de investigação
destinados à elucidaçãodos crimes,entretanto,não são exclusivosda polícia judiciária,
ressalvando-seexpressamentea atribuiçãoconcedida legalmentea outras a~~toridades
administrativas(art. 4O do CPP). Tem o Ministério Público legitimidadepara proceder
a investigações e diligênciasconformedeterminaremas leis orgânicas estaduais".
Por sua vez, HUGO NIGRO MAZZILL14,anota, vevbis:
"De um lado, enquanto a Constituição deu exclusividade a Polícia Federal
para desempenhar as funções de Polícia Judiciária da União, o mesmo não se
fez quanto a Polícia estadual (cf. art. 144,g 1O, IV,e 4 4"); de outro, o Ministério
Público tem poder investigatório previsto na própria Constituição, poder este
que não está obviamente limitado à área não penal (art. 129, VI e VIII). Seria
um contrasenso negar ao único órgão titular da ação penal pública, encarregado
de formar a opinio delicti e promover um juízo a defesa do jus puniendi do
Estado soberano (...),a possibilidadede investigação direia de infiações penais,
quando isto se faça necessário".
Essa, outrossim, tem sido a orientação adotada pelo Superior Tribunal de
Justiça, como se têm dos julgamentos, pela Quinta Turma, dos Habeas Corpus
nos 7.445/RJ 10.725/PB, 12.685/MA, 13.368/DF e 18.060/PR (respectivamente in DJUde 01/02/1999, p. 00218; 08.03.2000, p. 137; 11.06.2001,
p, 00240; 04.06.2001, p. 00194; e 26.08.2001, p, 271): "Não há ilegalidade
nos atos investigatórios realizados pelo Ministério Público, que pode requisitar

JÚLIO FABBRINI MIRABETE, Código de Processo Penal interpretado, 5" ed., São Paulo,
Atlas, 1997 p. 37-8.
HUGO NIGRO MAZZILLI, Regime Jurídico do Ministério Público, 2" ed., São Paulo,
Saraiva, 1995, p. 228.
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informações e documentos afim de instruir seus procedimentosadministrativos,
visando ao oferecimento da denúncia".
Já o tocante à outra corrente de opinião, em frontal contraposição a tal
entendimento, vêm a pelo, por sua pertinência e precisão, exegético lavor do
ilustre e saudoso criminalistaANTONI0 EVARISTO DE MORAES FILHOS,
do qual destacável o seguinte e expressivo tópico:
"( ...)O relevante é que, em face do texto constitucional e o da Lei Orgânica
que o regulamentou, parece claro que se adotou um critério diferenciado em
matéria de investigaçõespreparatórias: no campo civil, cabe ao Ministério miblico
instaurar o inquérito civil ou outros procedimentos administrativos pertinentes,
no curso dos quais se permite que realize diretamente diligências, inclusive a
colheita de depoimentos (iteni I e alíneas do art. 26, cit.); já em sede penal,
matéria prevista em item diverso (IV) do mesmo art. 26, é-lhe facultando
meramente requisitar diligências ou a abertura de inquéritos, "podendo
acompanhá-los". Aliás, é atribuição do Procurador-Geral da Justiça designar
membros do Ministério Público para "acompanhar inquérito policial ou diligência
investigatória" (art. 10, IX, "e", da Lei no8.625, cit.) (...)"
E assim têm-se posicionado a nossa mais alta Corte de Justiça e outros
Tribunais pátnos, como o de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e o Regional
federal da Quinta (5") Região, tal como explicitado no acórdão e no artigo logo
acima referidos, e decidido no Inquérito no 1.828-7/SP(com expressa alusão aos
julgamentos dos Habeas Corpus nos 72.588, 73.351, 74.530 e 74.599; e no
Recurso de Habeas Corpus no 81.326/Dn, ambos de Relatoria do Ministro
Nelson Jobim, e no sentido de que, nada obstante o Ministério Público possa
propor ação penal, mesmo que, não havendo inquérito policial, disponha de
"elementos suficientes", estes, todavia, não podem ser autoprozidos por ele,
mediante a instauração do inquérito penal.

ANTONIO EVARISTO DE MORAES FILHO, o Ministério Público e o Processo Penal, na
Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, RT, 1997, no 19, p. 105 e ss.
Assemelhado, senão idêntico, trabalho doutrinário foi publicado, precedentemente, sob o
título "As funções do Ministério Público" e o inquérito policial, na Tribuna do Advogado,
da O.A.B.IR.J., no ano de 1996; e citado no voto proferido pelo Ministro MAURICIO
CORRÊA, no julgamento,em 18 de maio de 1999, pela Segunda Turma do Supremo Tribunal
Federal, do Recurso Extraordinário no 233,072-41R.J.
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Bem a propósito, ressaltou o Ministro MARCO AURÉLIO, no votovista proferido no apontado julgamento do Recurso Extraordinário no233.0724/W,que:
"( ...) Senhor Presidente, aqueles que têm poder - já se disse, isso é vala
comum - tendem a exorbitar no exercício desse poder. É preciso que se coloque
um fiei0 nessa tentativa. Vejo esse processo como reveladorde uma precipitação
do Ministério Público, que, ao invés de provocar a abertura do inquérito policial,
como íhe cabia fazer, já que o passo seguinte não seria a propositurado inquérito
policial, não seria a propositura de uma ação civil pública, mas de uma ação
penal, resolveu, ele próprio-não sei se teria desconfiado da polícia-promover
as diligências para a coleta de peças, objetivando respaldar a oferta, a propositura
de ação penal e a formalização, portanto, da própria denúncia.
O Supremo Tribunal Federal -aprendi isso desde cedo, nas sessões da
Segunda Turma, com V. Exa. - é uma Corte comprometida com princípios.
Diria que é a Corte encarregada, pelo Legislador Constituinte Originário de
1988, de exercer a guarda quanto à prevalência dos preceitos constitucionais.
As normas constitucionais enl vigor obstaculizam a mais não poder, a atitude do
Ministério Público retratada nestes autos (...)".
Bem é de ver, todavia,que o relevante conftonto de idéias, assim expedido,
perde sua significação no âmbito do Anteprojeto examinado ante a verificação
da informação contida na respectiva Exposição de Motivos, em sei1item 3, de
ter o Superior Tribunal de Justiça, acolhendo proposta nesse sentido, de
acrescentar um parágrafo ao art. 98 da vigente Carta Magna nacional,
determinante da "adoção do Juizado de Instrução Criminal para certas inhções
penais", encaminhando-a ao Senado Federal, onde, no momento, é objeto de
apreciação6.

É O seguinte o teor desse tópico da referida Exposição de Motivos: "(...)A partir de então,
em encontros de estudos e debates, ariigos, e ante a realidade de nosso sistema processual
penal, o tema começou a despertar certo interesse, e, por fim, o Superior Tribunal de
Justiça acolheu a proposta que lhe enviara e a encaminhou, no bojo de outras propostas
de reforma do Poder Judiciário, ao Senado Federal, a de acrescentar um parágrafo ao art.
98, da Carta Magna, para permitir a adoção do Juizado de Instrução Criminal para certas
infrações penais. O Emérito Relator, Senador Bernardo Cabral, encampou a idéia e submeteuse à Comissão de Constituição e Justiça, que a aprovou. Pende, agora, de apreciação pelo
Plenário e posterior remessa a Câmara se, por ventura, lograr êxito".
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Como se fez óbvio, uma vez aprovada legislativamente,transformar-se-á
em Emenda Constitucional propiciante da sua concretização.

Viabilização, destarte, também a tramitação dessa nove1 pré-elaboração
legislativa, e debatidos, superiormente, todos os seus pontos relevantes elou
polêmicos, pareceram-me úteis algumas sugestões modificativas, que passo a
oferecer; não sem antes efetuar breve comentário acerca de alguns deles,
submetendo-os, aquelas e este, i elevada apreciação dos doutos interessados,
tanto na área do Poder Judiciário, como na do Poder Legislativo.
Assim é que, de logo, tenho como tecnicamente corretas, e praticamente
plausíveis, as disposições contidas no 5 5" do art, e nos arts. 9" e 13 do
Anteprojeto, respectivamente determinados:
a) de que os elementos informativos da investigação não poderão constihiir,
perse, fundamento da sentença de mérito, ressalvadas, apenas, com exação,
"as provas produzidas cautelarmente ou irrepetíveis, que serão submetidas a
superior contraditório".
Dois pontos, em meu entender, fülcrais,devem ser destacados, para a mais
perfeita compreensão do 5 5" do art. 5", em referência: em primeiro lugar, o de
que a regra deverá incidir sobre as situações nas quais a investigação será realizada
sem a efetiva participaçãodo investigado (e assim, a contrano sensu, excepcionadas
as hipóteses nas quais, ela concretamente ocorrer, isto é, a partir do momento
alvitrado no art. 12" = indiciamento formal); e, quanto ao outro, o de ser,
normalmente, diferido o contraditório,em relação a medidas cautelares prévias,
ou antecipadas, e a provas, por natureza, irrepetíveis, e.g. o exame de corpo de
delito, nas infiações penais cujos vestígios tendam a desaparecer.
b) da prática pelo juiz de atos de instrução prévia, em caso de urgência,
quando, nas situações preconizadas nos arts. 6" e 8", a demora na tomada de
providências possa comprometer o resultado das investigações; e da realização
de diligências, por ele também, e pessoalmente, com "o mais rigoroso segredo
de justiça", quando houver a possibilidade de violação do sigilo nas hipóteses
do art. 7", I11 ("acesso a dados, documentas e informações fiscais, bancárias e
financeiras relacionados com o crime")
Essa atuação do juiz, já preconizada no art. 3" da Lei no9.034, de 03 de
maio de 1995, mostra-se perfeitamente factível, sem nenhuma eiva de
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inconstitucionalidade,tal como decidido pelo Supremo Tribunal Federal, na Adin
no 1517-DF: em 30.04.1997.
Decidiu-se então, inclusive com reporte ao disposto nos arts. 440 a 443
do Código de Processo Civil, referentes a inspeção judicial (efetivada,
necessariamente pelo juiz), que:
a) o rnagistmdotem os poderes insírutórios,não havendo, em linhade princípio,
monopólio da polícia Judiciária no tocante a efetuaçãoda investigaçãocriminal7;
b) a coleta de provas pelo juiz (certamente - quero acrescentar, - na
missão de perquirir à exaustão, a verdade material, ou atingível, dado mais
relevante do fundamento do processo penal, qual seja a liberdade física do
imputado), não tem, via de regra, o condão de formar sua convicção
condenatória;
c) a Constituição Federal autoriza restrições ao regramento da publicidade
dos atos processuais (art. 5",LX).
Especialmente,outrossim, no que respeita à suposição de parcialidade do
juiz, foi ainda, muito bem anotado que colher provas, "não implica valorá-las, o
que há de ser feito de forma fundamentada e após o contraditório. Não antecipa
a formação de um juízo condenatório, do mesmo modo como não o antecipa a
decretação de prisão preventiva ou temporária".
c) do impedimento do juiz coletor da prova, nas situações previstas nos
arts. 6' e S O ,ou seja, promovendo "diretamente os atos de diligência" neles
indicados, para processar e julgar a ação penal; e,
Veda-se, com essa salutar providênciaa possibilidade de ser a causa penal
processada e julgada pelo juiz que venha a realizar pessoalmente atos destinados
a colheita prévia de provas, de sorte a preservar-se, cumpridamente, a
imparcialidade do julgador.
Complementada, o~itrossim,em coerente formulação, pelo disposto no $
5" do art. 5", e inviabilizando, destarte, qualquer dúvida alusiva à superposição
do órgão jurisdicional aos interesses em conflito, plenamente justificável mostrase a preocupação do pré-legislador em preservar a idoneidade do processo,
subsumida no dueprocess of law.
d) da inadrnissibilidadede determinação de arquivamento, pelo Ministério
Público, dos autos da investigação procedida.

' Nesse ponto, por certo, equivocadamente...
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Delineia-se, realmente, de técnico e jurídico rigor a norma contida no
artigo 13 do Anteprojeto, obstaculizante da determinação de arquivamento dos
autos da informatio delicti, pelo Ministério Público.
E, com efeito, dada a natureza da sua atuação (formalmente parcial), na
persecutio criminis, perante o órgão jurisdicional, que tem o poder decisório,
não haveria, e de fato não há, como fazê-lo.
Bem é de ver, a esse propósito, que os membros do Poder Judiciário em
atividade na Justiça Criminal, e do Ministério Público, no desenvolvimentode
suas atuações, integradas na ação judiciária, empenham-se em descobrir a
verdade material, ou atingível, para que, sobre o fato apurado, venha a incidir a
norma do iuspositum apropriada.
E, assim conjugadas, e, até, identificadas, distinguem-se elas, na realidade,
apenas no tocante ao modusprocedendi; vale dizer, no aspecto formal, um (o
órgão ministerial) requerendo, e outro (o órgão jurisdicional) decidindo8.

4. SUGESTÕES MODIFICATTVAS DO TEXTO ORIGINAL
Já agora no tocante às sugestões entendidas oportunas e pertinentes, e
como resultante de estudo conjunto, devidamente autorizado pelo Ministro
CÉSAR ASFOR ROCHA, com os matriculados na disciplina Direito
Processual Penal, do Curso de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo9, tomo a liberdade de anotar as seguintes,
devidamente justificadas:
Primeira: Carecem o art. I", e seu único parágrafo, de necessária referência
aos crimes conexos aos neste elencados, inclusive os apuráveis em processo
de competência do Tribunal do Júri, que, por certo, deverão ter as respectivas
práticas perquiridas conjuntamente, no mesmo procedimento inaugural da
persecutio criminis;

R V., a respeito, meu Teoria do Direito Processual Penal, São Paulo, RT, 2002, p. 179; e
especialmente, nele citado, JÚLIO B.J. MAIER, La investigación preparatória De1
Ministério Público, Buenos Aires-Córdoba, ed. Lerner, 1975, p. 13 e ss.
Especialmente o Mestrando DIMITRI BRANDI DE ABREU. É tarribérn, de modo ainda
mais expressivo, o meu ex-orientando, Doutor ROBERTO DELMANTO JÚNIoR, que
empresta ao meu lavor magisterial brilhante e indispensável colaboração.
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Segundo: Aredação do art. 2" faz crer que o Ministério Público deverá
aguardar o encerramento de procedimento administrativo para proceder à
instauraçãodo inquérito, numa compreensão que poderá ser clarificada,a saber:
a) a palavra "poderá" deverá ser substituída por "deverá", posto que dever
indeclinável do Ministério Público a incoação da informatio delicti assim que
recebida a notícia da prática de infração penal elencada no parágrafo único do
art. 1"; e b) isso significa não ser recomendável aguardar-se o término do
procedimento administrativo, se e quando a notitia criminis instá-lo a atuar
desde logo, passando a apurar o fato e a autorialo;
Terceira: Delineia-se por demais exíguo o prazo estabelecido no 5 1"do
art. 3" para a remessa, pela autoridade policial, ao Ministério Público, de cópia
do registro da prática da inhção penal,"com os indícios de prova que recolheu";
afigurando-se mais racional que tal prazo seja mais extenso - 10 ou 15 dias;
Quarta: relativamente ao teor do inc. 11do art. 5", consistindo a apreensão
numa medida cautelar, em linha de princípio só deverá ter lugar em decorrência
de ordenação judicial, na forma prevista no art. 7", I: parecendo, inclusive, haver
contradição entre os apontados dispositivos, seria, s.m.j., de melhor alvitre
acrescentar ao inicialmenteindicado, a autorização de juiz, redigindo-se o inciso
como segue:"devidamente autorizado pelo juiz competente,apreender os objetos
que tiverem relação com o fato, após libertados pelos peritos criminais";
Quinta: Não obstante conste da Exposição de Motivos do examinado
Anteprojeto de Lei de Instmção Preliminar, em sua parte final, a afirmação de
encontrar-se a proposta em "simetria com os postulados fixados na Constituição
Federal art. 5", incisos I, XII, XLIX, LXI, LXII e LXVI)", verifica-se (com real
e justificável preocupação) a inexistência de alusão, única que fosse, à
imprescindível atuação de advogado, defendente do invesiigado ou indiciado.
Do mesmo modo, reclama a atenção do analista do Anteprojeto a falta de
referência à publicidade dos atos procedimentais investigativos que deverá
perdurar durante todo o transcorrer da Informatio delicti, com exceção, à
evidência, da colheita de provas indicadas no art. 7", I e 11.
A abrangênciadessas duas referidas e impostergáveis exigências da vigente
ordem constitucional em nosso País, pela investigação preliminar colimada,

'O É de ser lembrado, a respeito, a inócua polêmica estabelecida acerca da interpretação do
art. 83 da Lei n 9.430, de 17/12/1996, facilmente evitável com a sugestão ora formulada.
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obviará, por certo, cerceamentos tendentes a afkontar os postulados básicos dos
direitos individuais pela Carta Magna de nossa República Federativa assegurados.
Trata-se, enfim, da assim sugerida, de providência importantíssima,
sobretudo se e quando considerados dois polêmicos julgamentos proferidos
pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 22 de agosto de 2002
e 24 de março de 2003, nos Recursos Ordinários em Mandado de Segurança
nWO00/0112062-0 e 2000/0142734-2, ambos do Estado do Paraná.
No primeiro julgamento, confirmou-se, com abstração do art. 5O, LV e
LXIII, da Magna Carta, data venia, julgado do Tribunal Regional Federal da
Quarta região, no qual foi assentado que o inquérito policial seria 'hdos poucos
poderes de autodefesa próprio do Estado no combate ao crime" (!), abrindo-se
exceção a incidência da regra do Estatuto da Advocacia que permite ~rnploe
irrestrito acesso do advogado aos autos (art. 7O, XIII, XIV e XV), verbis:
"...levando em consideração a supremacia do poder público sobre o
privado, devendo restringir a publicidade nos casos em que o sigilo das
investigações seja imprescindível para apuração do crime e de sua autoria, "sob
pena do procedimento investigatório tomar-se inócuo" (cf informação constante
do site do Superior Tribunal de Justiça, de 28/08/2002 '(08:05:022/08/2002)',
salientando-seque o acórdão não foi, ainda, publicado).
Ao manter a decisão acima referida, a Ministra Eliana Calmon (segundo a
ludida fonte), manifestou-se no sentido de que "o fato de o defensor nomeado
não ter conhecimentodos depoimentos do investigado e das testemunhas antes
do interrogatório feito pela autoridade policial não constitui cerceamento de
defesa", o que se afigura, com o devido respeito, de todo incompatível com o
no$so Estado Democrático de Direito.
No mesmo sentido, o Ministro FranciulliNetto, relatando o referido recurso
(em Mandado de Segurança no 12.754), asseriu que "a possibilidade de o
advogado ter acesso ao inquérito durante o curso das investigações somente é
possível desde que não acarrete nenhum prejuízo à elucidação dos fatos" (cf.,
igualmente, informação constante do site daquela Corte, de 24/03/2003
'(07:00:0024/03/2003)' não tendo o acórdão ainda sido publicado).

V., a esse propósito, a precisa digressão de ROBERTO DELMANTO JÚNIOR, As
modalidades de prisão provisória e seu prazo de duração, 2 ed., Rio de Janeiro, ed. Renovar,
2001, p. 33, nota30.
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Para evitar que a falta de menção ao advogado, que exerce numus público
e ostenta idêntico status ao do membro do Parquet (Magna Carta, art. 133),
acabe transformando a inquisitividade (ínsita a toda ação penal condenatória,
posto que atrelada a regra da busca da verdade material, ou atingível, e que
deve coexistir com o intransigente respeito às garantias individuais, em todas
as fases da persecução penal, tanto no inquérito quanto na instnição judicial' I),
em nefasta inquisitoriedade, por meio da adoção deprocedimentos secretos.
Por esses motivos, e dada a preocupação, ainda, com a indevida
postergação da providência prevista no art. 12- fato que, ao que tudo indica,
será corriqueiro- é sugeridaa inclusão de três parágrafos ao art. 7 assim redigidos:

5 6". Ao defensor do acusado preso (art. 3", 5 3

será garantido acesso
aos autos da investigação preliminar (arts. 2" e 4"), bem como a obtenção de
cópias reprográficas audiovisuais, com exceção das referidas no art. 7 O , I e 11,
enquanto não findar a sua colheita.
O)

4 7". O mesmo tratamento será dado ao advogado defensor da pessoa
que, independentementeda sua formal qualificaçãode indiciado prevista no art.
12, ostente, de fato, essa condição, ainda que tratando como testemunha.
§ 8".O interrogatóriodo investigado e a oitiva de testemunhasserão sempre
realizados durante o dia, permitindo-se a presença do advogado defensor".
Sexta: Em face da receptação, por nosso ordenamento constitucional
(art. 5", 5 2"),do Pacto Internacionalsobre Direitos Civis e Políticos de Nova
Iorque e da ConvençãoAmericana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José
da Costa Rica), deve-se atentar para a inafastável incidência dos preceitos
dispostos, respectivamente, em seus arts. 9", 3; e 7", 5, ao direito processual
penal pátrio.
Manifestando-se, a respeito, ROBERTO DELMANTO JÚNIoR'~,anota
que, enquanto a nossa Lei Maior estabelece que "a prisão em flagrante será

ROBERTO DELMANTO JÚNIoR, A apresentação imediata do preso em flagrante ao juiz
no combate i tortura, na Tribuna do Direito, São Paulo, julho de 1997, p. 34.
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imediatamentecomunicada ao juiz competente"(art. 5, inciso LXIII), tanto o
Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos de Nova Iorque quanto a
Convenção Americana sobre Direitos Humanos garantem, nos aludidos
dispositivos, que o preso em flagrante será apresentado, ou conduzido, sem
demora, a presença de um juiz, o que de fato ocorre em inúmeros países que
adotam o Juizado de Instmção, mencionados na apontada Exposição de Motivos
do Anteprojeto.
Assim, já ao lavrar o flagrante, efetuando o interrogatório do preso, a
autoridade policial saberá que, logo, terá de apresentá-lo a um juiz, para que
este, diante do imputado, decida sobre a legalidade da prisão em flagrante e a
sua eventual manutenção (Magna Carta, art. 5", LXV; Código de Processo
Penal, arts. 323,324 e 310, parágrafo único).
Em outras palavras, seu interrogatório será efetuado com a perspectiva
das autoridades policiais de conduzi-lo à presença de um Juiz.
Mesmo que não existam lesões perceptíveis, sempre haverá o receio, por
parte de maus policiais, de que o presopossa denunciar a tortura, ainda que
sob ameaça de retaliações.
Tudo, enfim, dependerá da sensibilidadedo juiz em prontamente mandar
submetê-lo a exame de corpo de delito, determinar a apuração da prática do
crime de tortura (Lei no 9.455/97), a mudança do local da prisão e,
conseqüentemente, das pessoas que o mantêm sob custódia, ou, ainda, o próprio
relaxamento da prisão em flagrante.
Inquestionavelmente, a apresentação do preso autuado em flagrante a
autoridade judiciária será um forte fator de inibição a prática brutal e covarde,
que tanto macula a imagem internacional do Brasil.
Desse modo, até mesmo por se estar propondo a implementação de urna
especial instmção investigatóriap r e h a r em nosso ordenamentojurídico, afigurase apropriado sugerir redação diversa ao § 3", bem como a inclusão dos §§ 4"
e 5" ao art. 3" da proposta ora em comento, nos seguintes termos:

§ 3". Aautoridade policial, após a lavratura do auto de prisão em flagrante,
conduzirá o preso a presença do juiz competente no prazo de 24 horas, para
que este decida, fundamentalmente, na presença de seu defensor, sobre a
possibilidade de conceder-lhe liberdade provisória com ou sem fiança (arts.
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232,324 e 310, parágrafo único, do Decreto-Lei no 3.689, de 03 de outubro
de 1941 - Código de Processo Penal).

5 4" Se o acusado não tiver advogado constituído, o juiz lhe nomeará
defensor adhoc, garantindo-lhe entrevista pessoal e privada.
5 5" No ato referido no 53",o imputado será ouvido pela autoridadejudiciária,
a qual indagará acerca das condições carcerárias em que se encontra, bem com
sobre o tratamento que lhe foi dispensado no momento da sua prisão, no seu
transporte, e na lavatura do auto de prisão em flagrante, aferindo, em consonância
com o art. 5O,LXV, da Constituiçãoda República, o efetivocumprimento das garantias
insculpidasnos seus incisos X, LXIV, LXI, LXIII e LXW".
5. CONSTDERAÇÕESCONCLUSIVAS
Essas considerações e sugestões não exaurem, por certo, o elenco que
poderia ser aditado por força de outras e mais profundas ponderações.
Bastam, entretanto, ao tempo e hora, para urna contribuição,como sempre
modesta, e na forma supra aventada, para o colimado aperfeiçoamento do
Anteprojeto examinado.
E isso, por certo, com a convicção de que outros, e mais doutos, analistas
terão colaborado,de modo muito mais eficiente para que ele se tome a alvissareira
realidade que - hido faz crer - em breve tempo vingará.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
1- Trata-se de proposta de anteprojeto de lei sobre instrução preliminar
nas infiações penais ofensivo, devidas nos arts. 312, caput, 313-A, 3 16,317 e
333, do Código Penal e nas Leis 7.492, de 16.06.1986,8.137, de 27.12.1990,
8.176, de 08.02.1991, 9.034, de 03.05.1995 e 9.613, de 03.03.1998.

i

+

i

2- A sustentar a proposição, seja-nos permitido, antes, expender estas
considerações:
No seminário "Aspectos Penais em 500 anos", realizado em 23 e 24 de
março de 2000, no auditório do Superior Tribunal de Justiça, dissemos:
"É indisciitível que a atividade da polícia judiciária, nos Inquéritos, tem

1
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prestado relevantes serviços a JustiçaPÚblica.Investigações preliminares, tomadas
de depoimentos, testemunhas do fato, logo após o crime, exames periciais,
buscas, apreensões, prisão em flagrante etc. são elementos de valor inafastável
para a prova da materialidade do crime e probabilidadeda autoria, a instruírem
a peça acusatória e, não infirmadas em juízo, a conduzirem a procedência da
ação penal. Nada obstante, esse sistema tradicional de prévia colheita de indícios
de provas já se exauriu e, nos moldes em que instituído, já se revelou, de há
muito, sem vigor e ineficaz para investigar, em sua generalidade, todo o universo
de crimes que se perpetram nas sociedades modernas. A realidade presente é
esta: o alto grau de complexibilidadedas atividades criminosas, desenvolvidas e
solenemente organizadas, com sérias repercussões no interesse e na segurança
do próprio Estado, está a reclamar procedimentos mais acurados e expeditos,
que possam ao menos mitigar a proclamada impunidade dos criminosos, com
acentuado reflexo na credibilidade do sistema judiciário.
Materialmente, e por falta de vontade e interesse dos poderes públicos,
sabe-se, é impossível romper, de pronto e de todo, como sistema tradicional,
que, mantido em 1941, quando ainda inocorrentesos tipos de crimes praticados,
com sofisticação, características das classes dominantes,de grupos organizados,
os chamados crimes do colarinho branco, repito, o sistema tradicional, pelas
razões supra, não será abandonado, será mantido, mas para os crimes, digamos,
também tradicionais, ou seja, os arrolados no Código Penal, coletânea do Código
de Processo Penal, mantenedor do Inquérito Policial."

3- A partir de então, em encontro de estudos e debates, artigos, e ante a
realidade do nosso sistema processual penal, o tema começou a despertar certo
interesse, e, por fim, o Superior Tribunal de Justiça acolheua proposta que lhe enviara
e a encaminhou, no bojo de outras propostas de reforma do Poder Judiciário, ao
Senado Federal, ao acrescentar um parágrafo ao art. 98, da Carta Magna, para
permitir a adoção do Juizado de Instrução Criminal para certas infrações penais. O
Em. Relator, Senador Bernardo Cabral, encapou a idéia e submeteu-a a Comissão
de Constituição e Justiça, que a aprovou. Pende, agora, de apreciaçãopelo Plenário
e posterior remessa à Câmara se, porventura, lograr êxito.

4- Por conseguinte, é diante da perspectiva de incerteza de se adotar ou
não o novo modelo de investigação prévia que trabalhamos na elaboração desta
proposta, atento, em qualquer das hipóteses, aos dogrnas e postulados do direito
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processual penal moderno, aqui e alhures, sem ignorar os postulados
assecuratórios dos direitos fundamentais do acusado e a garantia da sociedade
contra a investida de atos penalmente reprováveis.
5- Disso resulta que, se reformulado topicamente o sistema tradicional, o
juiz atuará na fase pré-processual,com menos embaraço e mais ênfase. Se, ao
revés, mantiver-se o modo vigente, o Ministério Público, sem infirrná-10, poderá
assumir papel prepotente nos atos de apuração preliminar.

6- Feito esse escorço, passemos a justificar a proposição.
De logo, cabe ressaltar que o 6 3", do art. 3", inc. I11 e parágrafo do art.
4", art. 5" e parágrafos; do art. 3 O , do art. 8" e art. 12", constituem reprodução
ou adaptação do projeto de Lei 4.209/2001, remetido pela Chefia do Poder
Executivo Federal ao Congresso Nacional, pendente de deliberação, elaborado
por Comissão integrada por eminentes juristas, após audiência da comunidade
jurídica nacional. Presente aí a figura do juiz garantidor.

7- Aparte do projeto a que acima nos referimos foi da relatório do prof.
Rogério Lauria Tucci e versa sobre investigação policial. Os pontos que não
conflitam com esta preposição foram adotados ou adaptados, qual já salientado,
por refletirem as tendências do processo moderno.
8- Reponta, consoante aludimos, a necessidade premente de se proceder
à modificação do atual modelo de apuração preliminar das infrações penais,

pelo menos para aquelas que revelam maior poder ofensivo em fùnção do objeto
jurídico a proteger-se, objeto material e sujeito passivo, as conseqüências
deletérias e nefastas, que a sua prática acarreta, de maior amplitude que o crime,
digamos, tradicional, pela gritante lesividadesocial que provocam.
9- Nesse quadro temos os crimes contra: a) Ordem Tributária; b) o sistema
Financeiro Nacional; c) a Ordem Econômica; d) a Administração e o patrimônio
público; e) os praticados por organizações criminosas; f ) e os de lavagenide dinheiro.
10- Basta que se diga, com base em dados levantados pela Fundação
Getúlio Vargas, que somente a corrupção, no Brasil, se reduzida em 10%,seria
suficiente para acrescentar 50 bilhões de reais ao nosso Produto Interno Bruto
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ao longo de 10 anos. E mais, trabalhos da ONU e do FMI estimam que a
compção pode reduzir o índice de crescimento de 1 a 0,5% ao ano, e os
investimentos, nos países comptos, são 5% inferiores. Isto se ficarmos apenas
nesse tipo de crime. E os de lavagem de dinheiro e os perpetrados por
organizações criminosas?
11- Propende a proposta para atribuir ao Ministério Público, de oficio, ou
provocado, a direção dos atos de investigação. É a orientação, atualmente,
predominante, mesmo nos países que adotam o Sistema do juizado de Instrução
Criminal, por excelência, como a Espanha e a França. Na verdade, não prevalece
mais um modelo puro, oir seja, instrução preliminar exclusivamente ao encargo
do Ministério Público ou do juiz. Há temperamentos. Sejam exemplos:
a) Espanha - "A instrução preliminar estruturada em complexo sistema,
pois coexistem na atualidadetrês formas distintas: o sumário, as diligências prévias
e a instructios complementaria ". (In Sistemas de Investigação no Processo
Penal, Aury Lopes Jr., Ed. Lúmem Júris - RJ - 2" ed. 2003, p. 220).
A LECrim (Código Processual Penal Espanhol) sofreu reforma pontual
por meio de L07/88 e embora a regra geral é a instrução a cargo do juiz instrutor,
"cria uma instrução preliminar híbrica, eis que opromotor é um investigador
paralelo que não tem poderes para decretar a prisão cautelar ou a liberdtrde
provisória, mas pode citar suspeitos e testemunhas, inclusive deter o
imputado, que atenda a citação cautelar; tem amplos poderes para
investigar, mas a investigação do juiz instrutor é prioritária e preferentc!"
(ob. Cit., p. 230).
b) França - " Com relação ao órgão, a instmção preliminar está a cargo do
juiz ou do Ministério Público, segundo o caso. Devemos destacar que ambos
pertencemao Poder Judiciárioe são consideradosmagistrados,conforme estabelece
o art. 65 da Constihuçãofrancesa. Existem os magistrats duparquet e os magistrat
du sige, segundo pertençam a carreira judicial ou do M P (ob. Cit., p. 235).
c) Na Itália e em Portugal, fica o Ministério Público incumbido de preceder
a investigação preliminar e dado que ele integra a magistratura, os atos praticados
são tidos como procedimento judicial pré-processual.Mas, em um e outro país,
junto ao Ministério Público, intervém o juiz para praticar alguns atos: investigação
e garantia, controle da duração da investigação preliminar.
d) AAlemanha adota, em relação ao órgão encarregado de investigação
prévia, o promotor investigador. Reserva, contudo, para o juiz a realização de
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atos de apuração prévia que tenham caráter de urgência, que visem a assegurar
os meios de provas e o controle de impulsos ministeriaisque possam invadir a
competência do órgão jurisdicional.
I

1

12- O anteprojeto incumbe, assim, ao Ministério Público, de oficio ou
provocado, encetar a apuração preliminar. Impõe aos órgãos &Administração
o dever de lhe dar ciência, em inquérito administrativo ou procedimento
investigatório, se houver indícios de prática de crime, com a inovação de poder
ser designado um seu representante para acompanhar a apuração, evitando
eventual sonegação de informação ao titular dapersecutio crimis e demora
excessiva na conclusão. Apar disso, concluído o inquérito administrativo ou
procedimento investigatório,a autoridade que o presidiu remeterá os autos ao
titular da ação penal.
13- A autoridade policial reserva-se o poder de proceder a diligências
urgentes, medidas conservatórias necessárias, ao ter conhecimento diretamente
da ocorrência de infração, registrando-a, a fim de evitar o extravio de elementos
úteis relacionados com o fato, encaminhando-os, de pronto, ao MinistérioPúblico.
Continuará a cumprir as suas finalidades essenciais de vigilância, prevenção,
manutenção da ordem e relevante auxílio à Justiça e ao Ministério Público, mantida
a função investigatória que lhe é inerente sob a direção deste e co-participação
do juiz (art. 3 j.

14- Ao receber o procedimento administrativo investigatório, o Ministério
Público oferece denúncia, promove o seu arquivamento (este ato foca sob
controle na forma do que dispõe a sua Lei Orgânica) ou instaura inquérito, ou,
ainda, requisita a realizaçãode diligências complementares.Na última hipótese,
inexiste empeço a que, de logo, ofereça a denúncia. Concretizadas as diligências,
impõe-se a alternativa: ou apresenta a denúncia, ou promove o arquivamento
(art. 4" e parágrafos).
15- No art. 5", com a responsabilidade pela apuração das infiações,
conferida ao Ministério Público, foi-lhe transferida a prática de atos que se inserem
na órbita de atribuição da Polícia Judiciária. Ainstituiçãoministerial,contudo, pode
implementá-las diretamente ou mediante o concurso dos órgãos policiais.
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16- Ao juiz, no caso de urgência e para evitar prejuízo às investigações, é
permitido praticar atos de instrução prévia. Cessada a imediatidade da ação,
cessa a iniciativa de oficio (art. 6 O ) .
Essa atuação vem em favor da presteza e consistência das investigações
preliminares.É um procedimento adotado pelo Código de Processo Penal alemão
(fj165 da STPO) que, como já dito, atribui ao Ministério Público a assunção
das investigações preliminares, sem com isso, desfigurar esse sistema (Aun Lopes
Júnior, ob. Cit., p. 230,- com remissão a obra de Gomez Colomer, E1Processo
Penal Aleman - Introduccion y Normas Básicas).
17- No arts. 7" e 8", há previsão de o juiz , de ofício, no curso do
procedimento administrativo pré-processual, decretar medidas assecuratórias a
colheita de elementos de provas e, na hipótese de ocorrer possibilidade de
violação de sigilo preservado pela Constituição ou por Lei, a diligência será
realizada pelo juiz pessoalmente.
18- Adiligência pessoal pelo juiz, ou seja, a prática de atividades investigatórias, repete o disposto no art. 3' e seus parágrafos da Lei 9.034,
de 03.05.1995 (Dispõe sobre o Crime Organizado), que integra o elenco
do art. 1°, parágrafo único, do anteprojeto. Esses dispositivos têm merecido
acerbas críticas da doutrina especializada ao argumento de que viola os incisos
LIV e LVI, art. 5" da Carta da República, por não respeitar o princípio cio
processo legal (imparcialidade do juiz) e ser colhida prova por meio ilícito
ou ilegítimo, vulnerando o modelo acusatório, de processos de partes,
instituído pelo ordenamento constitucional, ou seja, o juiz "tem competência
para processar e julgar, mas não para investigar no âmbito extraprocessual.
(in Eshidos de Direito Penal e Processo Penal, Luiz Flávio Gomes, RT - 2"
Tiragem, p. 1791201).
19- O Supremo Tribunal Federal, Pleno, contudo na Adin 1.517, rel.
Min. Maurício Corrêa, em 30.04.1997, indeferiu a liminar por larga maioria
(apenas um voto contrário), pedida pela Associação dos Delegados de Polícia,
assentando, em resumo: 1)o juiz detém poderes instrutórios; 2) a investigação
criminal não constitui atuação privativa da polícia judiciária; 3) o recolhimento
de provas não antecipa a formação de juízo condenatório e, por fim, o texto
constitucional permite limitações ao princípio da publicidade.
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20- Desse modo, pontificando o intérprete máximo da Constituição,
ainda que em liminar, que não é ofensivo a seu texto os preceitos da Lei 9.0341
95, nos tópicos indicados: o anteprojeto, mesmo não tendo curso a proposta
de adoção, em parte, do Juizado de Instrução Criminal, pode incluir a alteração
ora em exame sem atentar contra o princípio do processo legal e o modelo
acusatório.
21- A propósito, preleciona o ilmo. Prof. Rogério Lauria Tucci: "Com
efeito, não obstante respeitáveis opiniões de consagrados juristas, como
compatível com o verdadeiro processo seria o denominado -procedimento
acusatório, este, na realidade, apresenta-se, tão-só, e concretamente, como o
esquema formal apropriado a segunda fase dapersecutio criminis, qual seja a
da ação penal" (in recente Teoria do Direito Processual Penal - RT, p, 177,
recentemente editado).
22- De qualquer sorte, para espancar eventual reparo, o art. 9O, do
anteprojeto, impõe impedimento ao juiz que promoveu colheita de provas, nas
investigações prévias, para processar e julgar a futura ação penal, com preservar,
na fase processual, a inteireza do sistema acusatório.
23- Nos artigos 10 e 11, revela-se preocupação, com mais rigor, com a
limitação qualitativa e o tempo de duração das investigações. Assim, quanto ao
objeto, os atos apuratórios devem concentrar-se no fato ou fatos levados ao
conhecimento da autoridade que preside a investigação, circunscritos à
necessidade dofumus commissi delicti. A Sumula 234, do STJ, assevera que:
"participação de membro do Ministério Público na fase investigatória
criminal não acarreta o seu impedimento ou suspeição para o oferecimento
da denúncia".
Fixam-se prazos mais dilatados para encerramento da fase investigatória,
com previsão de prorrogação, a vista da complexidade das infrações penais
aqui arroladas, as vezes de dificil elucidação.Excedidos os prazos pelo Ministério
Público, alvitra-se a possibilidade de o juiz assumir a direção do inquérito, por
prazo certo, como forma de estimular o Ministério Público a enviar esforços
para ultimá-lo. Vencido esse prazo, antepõe-se a alternativa: ou o dominus litis
oferece a denúncia, ou promove o seu arquivamento. O que não é mais a
existência de inquéritos que levam 2 , 3 e mais anos sem conclusão. Confira-se:
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"Em tese de doutorado, a ilmo. Subprocuradora-Geralda República, Dra.
Wiecko de Castilho, de 606 representações dirigidas pelo banco Central ao
Ministério Público , no período de 1987 a 1995 apresentou estes elementos:
O tempo médio decomdo entre os fatos e a comunicação do Banco Central
foi de anos e dois meses. A Polícia Federal levou em média dois meses para
instaurar o inquérito requisitado pelo Ministério Público e demorou mais dois
anos e seis nieses para concluí-10. Mais um ano e nove meses se passaram ente
a denúncia i Justiça e a sentença.
Para completar, dos casos julgados, apenas 3,9% resultaram em
condenações. Outros 80,5% foram arquivados e em 12,9% os acusados foram
absolvidos. E declarou a Dra. Ela, no referido encontro: "Isto continua até hoje,
o Banco Central é quem tem o poder de dizer o que pode ser ou não crime
financeiro a ser apurado pelo Ministério Público (Jornal do Brasil, de 4 de
novembro do ano de 2000, " Impunidade fora de controle"-Abnor Gondim)."
Portanto, a providência determinada no art. 2' e 5 1O, e os prazos fixados
servirão, de certo modo, para mitigar essa baldas.
24- Do art. 12, ressai o dever de instruir o sujeito quanto à sua situação
de indiciado com as garantias dela decorrentes.
25- Pelo art. 13, fica vedado ao Ministério Público determinar a
arquivamentodo inquérito.
26- Nas omissões e no que não contrariar o disposto na proposta, incidirá
o Código de Processo Penal.

27- Por fim, em meio a esse quadro de crimes com grandeza
macroscópica, crescente em quantidade e em qualidade, para cuja investigação
prévia é reclamada a participação direta de outros órgãos, que não a polícia
judiciária (Receita Federal, Banco Central, Conselho de Controle de Atividades
Financeiras- COM, outros órgãos governamentais, estabelecimentos bancários
nacionais) convém impor-se atuação imediata do Ministério Público e do juiz.
Não é transformar o juiz em investigador, mas retirá-lo da condição de mero
expectador, de modo, também, que fique afastada apreocupação da Professora
Ada Pellegrini Grinover e de outros eminentes doutrinadores,de se retomar ao
juiz-inquisidordo modelo antigo. Não é o caso. O novo modelo, mitigado, entre
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outras vantagens, trará as de melhorar a colheita de elementos probatórios,
prestigiando o princípio da economia e da celeridade processual, evitar as
excessivas delongas e sobretudo, destina-se a fortalecer a ação repressiva, com
acelerar apersecutio criminis em benefício da imagem da Justiça.
Materialmentee por opção de política jurídico-instrumental, não sendo
possível adotar-se o Juizado de Instmção plenamente, que, pelo menos, se adote
em relação aos crimes cuja valorização dos bens e interesses jurídicos a tutelar
seja hierarquizada em razão da maior lesividade social, um novo modelo, de tal
forma que se possa vislumbrar, na proposta, simetria com os postulados fixados
na Constituição Federal (art. 5O, incisos I, XII, XLIX, LXI, LXII e LXVI),
porquanto consulta, na fala do insigne Prof. Mário Bulhões Pedreira, ''os
interesses da defesa social fortalecem as garantias individuais e melhor
atendem ii função do juiz no direito criminal moderno".
Brasília-DF, 14 de março de 2003.
JOSÉ ARNALDO DA FONSECA
Ministro do Superior Tribunal de Justiça

PROPOSTA DE ANTEPROJETO DE LEI SOBRE INSTRUÇÃO
PRELIMINAR NAS INFRAÇÕES PENAIS QUE ESPECIFICA.
Art. 1" - A investigação preliminar para os crimes de maior potencial
ofensivo observará o disposto nesta Lei.
Parágrafo único - Consideram-seinfi-ações de maior potencial ofensivo,
para os efeitos desta Lei, os crimes de que tratam os artigos 312, caput, 313-A,
316, 317 e 333, do Código Penal e as Leis 7.492, de 16.06.1986, 8.137, de
27.12.1990,8.176,de08.02.1991,9.034,de03.05.1995 e9.613, de03.03.1998.
Art. 2" - Para apurar a infi-ação penal de que trata o artigo anterior, o
Ministério Público, oficio, mediante comunicação da autoridade administrativa
ou policial, poderá instaurar inquérito.

5 1 - Caberá i autoridade responsável pelo inquérito administrativo ou
O

procedimento investigatório,se houver indícios de prática de crime, quando da
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sua instauração, informar com os elementos e documentos necessários ao
Ministério Público que, a pedido ou se entender relevante, poderá designar
representante para acompanhar a apuração.

5 2" - Recebida a comunicação a que se refere o parágrafo anterior, o
órgão ministerial pode instaurar inquérito ou aguardar a conclusão do inquérito
administrativoou do procedimento investigatório.
5 3"- Concluído o inquéritoadministrativoou o procedimentoinvestigatório,
a autoridade que presidiu deverá remeter os autos, de imediato ao Ministério
Público, ficando transladado na repetição.
Art. 3" - A autoridade policial, ao tomar conhecimento da prática de
infração de que trata o art. 1 desta Lei, fará imediatamente o seu registro e,
para evitar que não se extraviem nem se altere o seu estado, deverá apreender
os objetos materiais que tiverem relação com o fato.

5 1" - No prazo de cinco dias, remeterá cópia do registro com os indícios
de prova que recolheu ao Ministério Público.

4 2" - a autoridade policial incumbe realizar as diligências requisitadas
pelo juiz ou pelo MinistérioPúblico.

5 3" - A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão
imediatamente comunicados a autoridade judiciária competente, ao Ministério
Público e à família do preso ou a pessoa por ele indicada.
Art. 4" - Recebendo os autos do inquérito administrativo ou do
procedimento investigatório,o Ministério Público poderá:

I - oferecer denúncia;
I1 - promover o seu arquivamento;

I11-instaurar inquérito, no prazo de 10 (dez) dias ou requisitar a realização
de diligências complementares indispensáveis ao oferecimento da denúncia, que
deverão ser realizadas em, no máximo 30 (trinta) dias.
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tj 1 O - A realização ou a requisição de diligências, na forma prevista no
inciso anterior, não obsta, se for o caso, ao oferecimento da denúncia.

5 2" - Realizadas as diligências especificadas ou requisitadas, o Ministério
Público somente poderá oferecer denúncia ou promover o arquivamento.

Art. 5" - Cabe ao Ministério Público, diretamente ou mediante requisição
à Polícia Judiciária:
I -dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado e
conservação das coisas, preservando-o durante o tempo necessário à realização
dos exames periciais;
I1-apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados
pelos peritos criminais;
I11-colher todas as provas que servirem para o esclarecimentodo fato e
suas circunstâncias;
IV - ouvir o investigado;
V - proceder ao reconhecimento de pessoas e coisas;
VI - determinar, se for o caso, que se proceda a exame de corpo de
delito e a quaisquer outras perícias.
tj 1 O - Os instrumentos e objetos materiais que tiverem relação com o
fato, necessários para exame pericial complementar, ficarão sob a guarda dos
peritos até a conclusão dos trabalhos periciais.

5 2" - no inquérito, as informações serão colhidas de forma singela e,
sempre que possível, celeremente, podendo os depoimentos ser tomados em
qualquer local, oral, informal e resumidamente;
tj 3" - O registro dos depoimentos do investigado, indiciado e testemunhas
poderá ser feito pelos meios ou recursos de gravação magmática, estenotipia ou
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técnica similar, inclusive audiovisual, destinada a obter maior fidelidade das
informações. Na forma por Último indicada, contará dos autos o registro original,
sem necessidade de transcrição.

5 4" - Os elementos informativos da investigação deverão ser colhidos na
medida estritamente i formação do convencimento do Ministério Público, bem
como a efetivação de medidas cautelares, pessoais e reais, a serem autorizadas
pelo juiz.

5 5" - Esses elementos não poderão constituir fundamento da sentença,
ressalvadas as provas produzidas cautelamente ou irrepetiveis, que serão
submetidas a posterior contraditório.
Art. 6" - Ocorrendo urgência em que a demora de providências possa
compron~eteras investigações,é facultado ao juiz, excepcionalmente, praticar
atos de instrução prévia.
Parágrafo único - Cessada a urgência, encerra-se a iniciativa, de ofício,
dessas diligências.
I - apreensão ou sequestro de bens, direitos ou valores do indiciado oii
acusado, ou existentes em seu nome, objeto do crime;
I1- interceptação das comunicações telefônicas do indiciado ou acusado;
I11- o acesso a dados, documentos e informações fiscais, bancárias e
financeiras relacionados com o crime.
Parágrafo único -As medidas de que trata este artigo serão levantadas se
a ação penal não for iniciada no prazo de 120 dias, contado da data em que
ficou concluída a diligência.
Art. 8" - Nas hipóteses do inciso 111, do art. 7 O desta lei, ocorrendo
possibilidade de violação de sigilo preservado pela Constituição ou por lei, a
diligência será realizada pessoalmente pelo juiz, adotado o mais rigorososegredo
de justiça.
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5 1" - Para realizar a diligência, o juiz poderá requisitaro auxílio de pessoas
que, pela natureza da função ou profissão, tenham ou possam ter acesso aos
objetos do sigilo.
fj 2" - o juiz, pessoalmente, fará lavrar auto circunstanciado da diligência.
fj 3" - O auto de diligência será conservado fora dos autos do processo,
em lugar seguro, sem intervenção de Secretaria da Vara ou servidor, somente
podendo a ele ter acesso, na presença do juiz, os sujeitos legítimos no
procedimento investigatório ou na causa, que não poderão dele servir-se para
fins estranhos aos mesmos, e então sujeitas As sanções previstas pelo Código
Penal em caso de divulgação.
Art. 9" - nos casos dos arts. 6" 8", desta lei, o juiz que promoveu diretamente

os atos de diligências, está impedido de processar e julgar a ação penal.

Art. 10- O inquérito instaurado pelo Ministério Público, em qualquer
caso, deverá ser concluído no prazo de sessenta dias, contados ou da comunicação a que faz menção o fj l o , se for o caso, ou do recebimento do
procedimento administrativo referido no 5 3", ambos do art. 2", desta Lei,
salvo se o indiciado estiver preso, quando o prazo será de trinta dias ou a
hipótese do art. 11.
Parágrafo único - esse prazo poderá ser prorrogado por mais sessenta
dias, a requerimento do Ministério miblico, por motivo justificado reconhecido
pelo juiz.

Art. 11- Esgotado o prazo do parágrafo único do artigo anterior, sem
conclusão do inquérito, assumirá o juiz as funções investigatórias, que deverão
ser encerradas, no prazo de sessenta dias, improrrogavelmente.

5 1" - Vencido esse prazo, os autos do inquérito serão encaminhados ao
Ministério Público.
fj 2" - Recebendo os autos, o Ministério Público oferecerá denúncia ou
proporá arquivamento do inquérito.
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Art. 12 -Reunidos os elementos informativos tidos como suficientes, a
autoridade ministerial cientificará o investigado, atribuindo-lhe, fundadamente, a
situação jurídica de indiciado, com as garantias dela decorrentes.
Parágrafo Único-A autoridade ministerial determinará à Polícia Judiciária
nas hipóteses previstas em lei, que proceda a identificação datiloscópica do
indiciado, e recolha informações sobre a sua vida pregressa sob o ponto de vista
individual, familiar e social, sua condição econômica, e outros dados que
contribuam para a verificação de sua personalidade.
Art. 13 - O Ministério Público não poderá determinar o arquivamento
dos autos de inquérito.
Art. 14 -Aplicam-se, no que não forem incompatíveis com esta Lei,

subsidiariamente, as disposições do Código de Processo Penal.
Art. 15 -Esta Lei passa a vigorar sessenta dias após a sua publicação.
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111. MAIORIDADE CIVIL E AS MEDIDAS DO ECA

LUIZ FLÁVIO GOMES - Doutor em Direito
penal pela Universidade Complutense de
Madri, Mestre em Direito penal pela USE>Cofundador e l o Presidente do IBCCRIM e
Coordenador Geral dos Cursos PRIM-IELF
(cursos ao vivo e via satélite por tv digital
para todo país).

No site Consultor Jurídico (12.01.03) o advogado Alberto Bezerra de
Souza defendeu a tese de que, doravante, por força do novo Código civil (que
fixou a maioridade em 18 anos), nenhuma medida sócio-educativa do ECA pode
ter aplicaç20 após essa idade. Com a devida venia ousamos discordar desse
entendimento.
Vejamos, a seguir, os principais argumentos do r. articulista bem como
nossos contra-argumentos:
"Não restam dúvidas dizia o articulista citado que a intenção das normas
previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, é a de que as regras ali
contidas somente serão aplicadas até o limite da maioridade civil, ou seja,
hoje, reduzindo-se ao patamar de 18 anos de idade. Apregoar a idéia de
"punição" ao infrator até a idade de 21 anos, após a vigência do novo Código
Civil, é repudiar; ao extvemo, a extensão de equidade e justiça social".
As medidas e conseqüências previstas no ECA, de fato, tinham (e
têm) como limite máximo a idade de 21 anos. Até 10.01 .O3 esse limite
coincidia com a maioridade civil estabelecida no Brasil desde 1917 (21 anos).
Essa coincidência, de qualquer modo, é o menos relevante. Fundamental é
perceber que não estávamos (como não estamos) diante de uma providência
legal tutelar ou protetiva fundada na "relativa incapacidade"do agente. Não
se possibilitava (como não se possibilita) a incidência das medidas do ECA
até os 21 anos em razão da incapacidade do infrator. Não era essa a razão
do dispositivo legal.
O ECA mencionao Iwiitemáximo da sua intervenção aos 21 anos, é verdade,
porém, não porque considera o autor da mkqão (do ato ~ c i o n a lrelativamente
)
incapaz, sim, porque detrás disso tudo acham-se razões de prevenção especial e
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geral. As medidas do ECAtambém contam com finalidade preventiva (tanto em
relação ao próprio agente como em relação aos potenciais infiatores).
Se compararmos as medidas legais que o Código de Processo Penal
tomava fiente a quem não tinha 21 anos (nomeaçãode curador,dupla titularidade
para o exercício do direito de queixa ou de representação etc.) veremos que, aí
sim, eram providências legais protetivas, tutelares, fundadas na "relativa
incapacidade"da pessoa (para praticar atos da vida civil assim como processuais).
O novo Código civil, portanto, revogou ou derrogou todos esses dispositivos
legais protetivos do CPP, porque agora a pessoa com 18 anos pode praticar
todos os atos da vida civil e processuais livremente.
No que concerne ao Direito penal e ao ECA, entretanto, praticamente
nenhum efeito derrogatórioderiva da nova maioridadefixada pelo Código civil.
Porque o fundamento da atenuante da menoridade penal (até 2 1 anos CP, art. 65,I) é outro (-é a imaturidade do agente para suportar, tanto quanto os
adultos, os efeitos da pena, sobretudo de prisão). Do mesmo niodo, o fundamento
de se submeter o ex-menor (o jovem-adulto), até aos 21 anos, às medidas do
ECA, não estava na sua relativa incapacidade para a prática de atos civis, senão
na necessidade de recuperá-lo (para a convivência em sociedade) assim como
de intimidar (ou desestimular) os potenciais autores de atos infiacionais.
"O limite, portanto, agora, é o mesmo da maioridade penal, ou seja, 18
anos. Todo e qualquer processo, em andamento ou findo, deverá ser extinto por
perda de objeto da atividade Estatal, quando o infrator já tenha alcançado a
maioridade civil".
Em nossa opinião todo processo em andamento ou findo deve continuar
tramitando normalmente, até que o agente cumpra os 21 anos. Não se deu a
perda de objeto da atividade Estatal. O Estado pode e deve fazer cumprir as
medidas in~postasaos ex-menores (jovens-adultos). Isso é e será feito em nome
da prevenção especial (recuperação) e da prevenção geral (confirmação da
norma violada; intimidação dos potenciais infratores etc.).
O fato de o ex-menor ter alcançado a maioridade civil (18 anos) em nada
inipede que o Estado continue exercendo seu direito de executar as medidas
aplicadas. Ao contrário, com maior razão, deve mesmo tomá-las efetivas.
"Não é demais repetirmos o julgado do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, quando este, claramente,evidencia, em sua interpretação,que o legislador
teve por intenção, no caso, a maioridade civil como termo da persecução punitiva
estatal. Vejamos novamente: "processo penal. habeas corpus.estatuto da criança
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e do adolescente. menor que adquire a maioridade no cumprimento da medida
sócio-educativa. Atingida a maioridade civil, nenhuma medida sócio-educativa
pode continuar a ser executada. Informação do Juiz da Infância e Juventude
dando conta de o paciente ter sido colocado em liberdade. Habeas Corpus
prejudicado (STJ-6aTurma - HC 12.08 1/SP- Rel. Min. Paulo Gallotti - j. 05/
06/2001 - j. unânime)"(não há destaques no texto original)".
Não há dúvida que o limite máximo para a incidência do ECA é a idade
de 21 anos. Que coincidia, até 10.01.03, como salientamos, com a maioridade
civil. De qualquer maneira, se quando o agente era considerado relativamente
capaz já se podia submetê-lo as medidas do ECA, agora, com maior razão, não
há motivo para modificação alguma, visto que a maioridade se alcança aos 18
anos. Antes se dizia: atingida a maioridade civil nenhuma intervenção do Estado
pode perdurar. Agora devemos dizer: atingido o limite de 21 anos nenhuma
pretensão estatal pode ser efetivada.
Fundamental é recordar que antes quando o agente atingia 21 anos acabava
o direito de punir do Estado não porque ele passava a poder praticar livremente
os atos da vida civil, sim, porque essa idade (21 anos) era e é o patamar que o
legislador reputou como razoável para a incidência das medidas do ECA (em
termos de prevenção: geral e especial).
"Dessarte, sobretudo, aqueles que estiverem encarcerados, e tiverem
alcançado a maioridade civil, deverão ser postos em liberdade. A norma
deve ser interpretada de maneira mais humana e benigna e, portanto, manter
alguém enclausurado, ou mesmo respondendo a processo, nestas condições,
atenta contra os princlpios da Justiça Social e do bem estar do inpator ".
Com a devida venia, pensamos de modo distinto. Os que estão encarcerados
devem continuar nessa situação, até o limite imposto na respectiva decisão. Lógico
que devemos sempre que possível adotar interpretações mais humanas e benignas,
porém, essa razão é só uma das que devemos levar em conta no momento de
interpretar as leis. O bem estar do infrator é algo que devemos considerar, mas
também há razões outras relevantes que não podem ser abandonadas: prevenção
de novas infiações, confim~açãoda validade da norma violada, relevância e
reafirmação dos bens jurídicos atingidos pelo ex-menor v.g.
Em suma, quando o ECA prevê que suas medidas podem alcançar (até) a
idade de 21 anos, o faz não como medida protetiva ou tutelar fundada na
capacidade relativa do agente, senão como instrumento de proteção do próprio
jovem-adulto e da sociedade. Os interesses em jogo não são exclusivamenteos
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do ex-menor ( i h t o r ) . Também há relevantes interessesda sociedade (prevenção
de infrações) em tudo isso. Por isso que a nova maioridade civil (1 8 anos) em
nada afetou a vigência ou validade do ECA (segundo nosso juízo).
Ubi eadem ratio idem jus: onde as mesmas razões, o mesmo Direito.
Porém, onde não coincidem as razões, o Direito não pode ser o mesmo.
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rv.CÓDIGO DE TRÂNSITOBRASILEIRO - A COMPETÊNCTADA
POL~CIAMILITAR E AAUTORIDADE DO POLICIAL MILITAR
ROBER TO ANTONIO DINIZ - Tenente Coronel
da Polícia Militar do Estado de São Paulo,
ANTONIO VIDIGAL - Tenente Coronel da
Polícia Militar do Estado do Espírito Santo,
AIRLTON NUNES DA SILVA - Major da
Polícia Militar do Estado de São Paulo e
EDUARDO BELEZIA - Major da Polícia
Militar do Estado de São Paulo

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB), instituído pela Lei 9503, de 23
de setembro de 1997, fixou as competências dos órgãos do Sistema Nacional
de Trânsito, nas três esferas de Poder (Federal, Estadual e Municipal), com
acentuadas diferenças em relação às regras do anterior Código Nacional de
Trânsito (CNT), e a partir daí surgiram várias polêmicas e interpretações quanto
às atribuições e funções a serem desempenhadas pelas Polícias Militares, na
execução das tarefas de policiamento ostensivo e de fiscalização de trânsito,
urbano e rodoviário.
De início faz-se necessário delinear precisamente a competência da Polícia
Militar, para que todos os policiais militares encarregados da execução do
policiamento e fiscalização de trânsito, possam fazê-lo com segurança e
tranquilidade, de modo que pratiquem os atos administrativos com integral
observância aos princípios constitucionais, no estrito limite dos poderes da
Administração Pública, em especial o da discricionariedade.
A atual situação brasileira na área de trânsito em vias terrestres,com tantos
acidentes, principal causa de mortes e de ferimentos de pessoas em idade
produtiva, bem como, de danos materiais, causa sérias conseqüências
econômicas, sociais e de saúde pública e requer a atuação firme e segura dos
agentes públicos encarregados da preservação da ordem pública, buscando
eficácia e efetividade nas ações para minimizar tais conseqüências.
A lei, por si só, não resolve magicamente tais problemas, ainda que seja
bem elaborada, assim, deve o administrador público buscar o perfeito
-
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cumprimento dos princípios que regem a administração pública, com observância
aos requisitos do ato administrativo, portanto, o policial militar encarregado da
fiscalização e do policiamento de trânsito, deve munir-se do conhecimento das
normas que regem o assunto e, com isso, minorar a sua insegurança sobre o que
ele podeldeve fazer e o que ele não podeldeve fazer ao executar a missão de
sua competência, bem como, os atos que podeldeve realizar ao constatar as
infrações a legislação de trânsito.

O CTB E AS POLÍCTASMILITARES
Nos dias que se seguiram a sanção e publicação do novo Código de
Trânsito Brasileiro -Lei 9.503 de 23 de Setembro de 1997- experimentou-se
entre os policiais militares um misto de euforia e desapontamento. Sentia-se a
sensação de agrado e certo reconhecimento, pois o novo diploma legal fazia
justiça ao incluir, por meio de seu artigo 7", no Sistema Nacional de Trânsito as
organizações que ao longo da história eram as únicas a atuarem no disciplinamento
do trânsito nas estradas e municípios de todo país.
Entretanto, ao mesmo tempo, percebia-se claramente dentre os Oficiais e
Praças, mormente naqueles que atuavam nas unidades especializadas em
policiamento de trânsito, preocupação com qual o verdadeiro papel destinado
aos policiais militares, aqui entendidos todos aqueles que durante o exercício
normal de suas atividades de policia ostensiva se deparassem com infrações
administrativas ou penais praticadas por condutores e proprietários de veículos
e mesmo por pedestres.
A preocupação advinha da análise do artigo 23 do referido diploma, que
elencava em sete incisos as atribuições das Polícias Militares no SistemaNacional
de Trânsito, e teve nada menos que seis deles vetados, assim como seu parágrafo
único, restando do artigo 23 a seguinte redação:
"Art. 23. Compete as Policias Militares dos Estados e do Distrito
Federal:

I - (VETADO)
I1- (VETADO)
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111- executar aflscalização de trânsito quando e conforme convênio
firmado, como agente do órgão ou entidade executivos de trânsito ou
executivos rodoviários, concomitante com os demais agentes credenciados;

N - (VETADO)
V- (VETADO)
VI - (VETADO)
VI1 - (VETADO)
Parágrafo Único - (VETADO)".
Dúvidas ainda maiores surgiram ao tentar interpretar, ou ao menos
entender, as razões do veto assim grafadas:
RAZOES DO VETO - "As disposições constantes dos incisos I, 11, IV,
V,VI, VI1e parágrafo único ultrapassam, em parte, a competência legislativa da
União. É certo, outrossim, que as referidas proposições mitigam a criatividade
do legislador estadual na concepção e no desenvolvimento de instituições
próprias, especializadas e capacitadas a desempenhar as tarefas relacionadas
com a disciplina do tráfego nas vias públicas urbanas e rodoviárias. Não se
pode invocar, outrossim, o disposto no art. 144,s 5", da constituição para atribuir
exclusivamenteas Polícias Militares a fiscalização do trânsito, uma vez que as
infiações de trânsito são preponderantes de natureza administrativa".
Qual teria sido a intenção do legislador ao atribuir às Policias Militares a
função de executar a fiscalização de trânsito como agente da autoridade de
trânsito? E, mais ainda, ao vetar, qual o sentido de não mitigar a criatividade dos
Estados de conceber e desenvolver instituições próprias especializadas em
desempenhar tarefas relacionadas com a disciplina do tráfego?
Estaria mitigada a autoridade de polícia ostensiva do Policial Militar? Estaria
doravante sua atividade limitada à condição de Agente da Autoridadede Trânsito?
Após, decorridos cinco anos da entrada em vigor do nove1diploma legal,
embora com certa escassez de trabalhos doutrinários à respeito, é oportuno
deter-se sobre a questão na busca de esclarecimentos.
É o que se propõe adiante, sendo este o escopo deste trabalho.
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CONCEITOS E DEFINIÇÕES
De plano, busca-se no próprio CTB os conceitos e definições estabelecidos
por meio de seu artigo 4" e expressos em seu anexo I.
É lá que encontramos as seguintes conceituações:
Assim vê-se que, embora tenha sido objeto do veto o inciso I1do artigo
23 ' que abordava a competência para o exercício do policiamento ostensivo de
trânsito a lei assim o conceituou:
"Função exercida pelas Polícias Militares com o objetivo de prevenir e
reprimir atos relacionados com a segurança pública e de garantir obediência às
normas relativas à segurança de trânsito, assegurando a livre circulação e evitando
acidentes"
Para o termo fiscalização apresenta a seguinte conceituação:
"Ato de controlar o cumprimento das normas estabelecidas na
legislação de trânsito, por meio do poder de polícia administrativa de
trânsito, no âmbito da circunscrição dos órgãos e entidades executivos de
trânsito e de acordo com as competências dejinidas neste Código."
Autoridade de trânsito no CTB é assim definida:
"Dirigente máximo de órgão ou entidade executivo integrante do Sistema
Nacional de trânsito ou pessoa por ele expressamente credenciada".
E Agente da Autoridade de trânsito como:
"Pessoa, civil ou policial milita< credenciada pela autoridade de
trânsito para o exercicio das atividades de fiscalização, operação,
policiamento ostensivo de trânsito ou patrulhamento ".
Apresenta-se, pois como de fundamental interesse para o entendimento,
o estudo do que seja Policiamento Ostensivo de trânsito eflscalização de
trânsito; e, Autoridade de Trânsito e Agente da Autoridade de Trânsito.

Dispunha o Inciso 11: " Exercer, com exclusividade, a polícia ostensiva para o trânsito nas
rodovias estaduais e vias urbanas" .
PINHEIRO, Geral de Faria Lemos, et all. Código Brasileiro de Trânsito Sistematizado. São
Paulo: Oliveira Mendes, 1998, p. 192.
PINHEIRO, Geraldo de Faria Lemos, et all. op. cit., p. 188.
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POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃODE TRÂNSITO
É certo que o CTB trouxe um fator altamente complicador ao fazer a
cisão legal dos conceitos de fiscalização e policiamento de trânsito, dando
competência simultânea às Polícias Militares e aos órgãos e entidades executivos
de trânsito dos Municípios (art. 24, para as vias urbanas e art. 21 para as
rodovias) e dos Estados (art. 21, para os rodoviários e art. 22 para os de
circunscrição urbana), gerando dificuldade inicial para a divisão de atribuições,
especialmente nas vias municipais urbanas. Salvou-se dessas complicações a
Polícia Rodoviária Federal (art. 20), quando parece ser o Único órgão competente
nas rodovias e estradas federais, mas, mesmo aí há problemas, pois o extinto
DNER, como órgão rodoviárioda União, tinha competência concorrente com a
Polícia Rodoviária Federal, conforme se verifica pela leitura dos incisos I1 e I11
do art. 20 e inciso VI do art. 2 1, ambos do CTB, pois o parágrafo único do art.
21, que eliminava a concorrência, foi vetado.
É interessantecitar aqui, a definição de Patrulhamento,para então se iniciar
os comentários.
"PATRULHAMENTO - função exercida pela Polícia Rodoviária Federal
com o objetivo de garantir obediência às normas de trânsito, assegurando a livre
circulação e evitando acidentes".
Apesar das palavras diferentes usadas, ligando a Polícia Militar ao termo
policiamento e a Polícia Rodoviária ao termo patrulhamento, os demais termos
usados são exatamente os mesmos, com uma amplitude maior para policiamento,
com as prerrogativas de prevenir e reprimir atos relacionados com a segurança
pública, prevista apenas para as Polícias Militares, como se depreende na troca
de "normas de trânsito" por "normas relativas a segurança de trânsito",
percebendo-se aí a intenção do legislador em diferenciar, ainda que sutilmente,
as atribuições das polícias, dando à Polícia Rodoviária Federal competência
mais voltada atividade administrativa de trânsito, e às Policias Militares as
atividades de polícia ostensiva e de preservação da ordem, isto, nascido de um
esforço interpretativo de ambas expressões, podendo admitir-se que a primeira
limita-se às prescrições da legislação de trânsito, enquanto que a segunda está
ligada à atividade de polícia de segurança.
Corrobora esta interpretação a exegese dos preceitos constihicionaisdo
art. 144, pois em seu parágrafo 2" usa a expressão '>atrulhamento ostensivo
das rodovias federais " para definir a área e função de competência da Polícia
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Rodoviária Federal e em seu parágrafo 5" usa as expressões 'policia ostensiva
e a presewa~ãoda ordem pública para fixar a competência das Polícias
Militares.
Patrulhamento e policiamento ostensivo diferem portanto, não somente
quanto a área de atuação (rodovias federais e demais vias, respectivamente),
mas também quanto a competência para a preservação da ordem pública, ainda
que o CTB tenha referido-se à"segurança pública". Essa fùnção pode, e deve,
em casos mais graves, ser exercida pelas Policias Militares, inclusive dentro das
faixas de domínio das rodovias federais, pois a Polícia Rodoviária Federal,
embora integre o sistema de segurança pública tem sua missão circunscrita a
questão da segurança e fluidez do trânsito, e a prevenção dos delitos de trânsito.
Como se vê pela CF, pelo CTB e, inclusive pelo diploma legal que organiza e
regulamenta sua ati~idade.~
Ainda com referência a atividade de policiamento, já em 1973, o
CONTRAN, por meio da Decisão no 27/73 havia definido policiamento de
trânsito como sendo "a função exercida pelas autoridades de trânsito e seus
agentes no sentido depreveniv;reprimir efiscalizar atos... ", mas esta definição
nunca ganhou relevância, embora já fosse uma regra esclarecedora, certo é, que
o CONTRAN não foi preciso na sua definição e sua competência para fazê-lo
não chegou a ser reconhecida, também contrariando, ou pelo menos, não se
conformava apropriadamente ao disposto na Legislação especial.
Sobre o assunto, a lição de Geraldo de Faria Lemos Pinheiro e Dorival
Ribeiro esclarece que:
"Com relação aos serviços de fiscalização e policiamento é conveniente
lembrar o disposto no art. 3O, caput e letra a, do Decreto-Lei n. 667 de 2-71969, com a redação dada pelo Decreto-Lei n. 2.010, de 12-1-1983, nos
seguintes termos:
'Art.3" - Instituídas para a manutenção da ordem pública e segurança
interna nos Estados, nos Territórios e no Distrito Federal, compete as Polícias
Militares, no âmbito de suas respectivas jurisdições: a) executar com exclusividade,
ressalvadas as missões peculiares das Forças Armadas, o policiamento ostensivo,
fardado, planejado pela autoridade competente,a fim de assegurar o cumprimento
da lei, a manutenção da ordem pública e o exercício dos poderes constituídos.'
"

Decreto Federal no 1655195.
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O Decreto n. 88.777, de 3-9-1983, que aprovou o Regulamento para
as Polícias Militares e Corpos de Bombeiros, define "policiamento ostensivo" a
"ação policial, exclusiva das Policias Militares, em cujo emprego o homem em
ou da fiação de tropa engajados sejam identificados de relance, quer pelo
equipamento, ou viatura, objetivando a manutenção da ordem pública".
Como mencionado no Regulamento aprovado pelo Decreto n. 88.7771
83, o policiamento ostensivo, fardado, feito pelas Polícias Militares, objetiva a
manutençãoda ordem púbiica, que é definida como o 'conjunto de regras formais,
que emanam do ordenamento jurídico da Nação, tendo por escopo regular as
relações sociais de todos os níveis, do interesse público, estabelecendo um clima
de convivência harmoniosa e pacífica, fiscalizado pelo poder de polícia e
constituindo uma situação ou condição que conduza ao bem comum'.
Quando o órgão executivo de trânsito não está integrado no órgão de
segurança do Estado, do qual é parte a Polícia Militar, faz-se mister um convênio
para harmonizar a competência da autoridade de trânsito com a competência
para o policiamento ostensivo, fardado."
Nunca é demais aludir ao ilustre Desembargador Álvaro Lazzarini que

ensina:
" ...... não há qualquer incompatibilidade entre a nova Carta e esses
dispositivos, até porque eles não contrariam nem extrapolam a vontade
constitucional, limitando-se a complementá-la, estando eles, portanto,
recepciortados pela Constituição de 1988".
Quanto à fiscalização de trânsito, voltemos a lição de Pinheiro e Ribeiro
que, ainda aludindo à citada resolução n 27/73 do CONTRAN, reconheciam a
necessidade de diferenciação de conceitos, afirmando que:
"....diante da necessária divisão de conceitos de policiamento e
Jiscalização de trânsito, bem andou o CONTRAN ao dar as definições
contidas na Decisão n. 27/73 supratranscritas.
Vê-se que a necessidade de distinção legal apontada pelos autores citados
foi reconhecida e concretizou-seno Anexo I do CTB, gerando, entretanto como
vemos, inicialmente,dificuldadesde entendimento, não na definição em si, mas
"

5PINHE1R0,Geraldo Faria Lemos e RIBEIRO, Dorival. op. cit., p. 33.
LAZZARINI, Álvaro. A Segurança Pública e o aperfeiçoamento da polícia no Brasil.
Revista Força Policial no 5, . SãoPaulo 1995, p 34.
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na atribuição da competência de fiscalizar aos vários órgãos, estaduais e
municipais.
É bem notório, entretanto, que a intenção maior - se não única - do
legislador, ao consagrar essa distinção, foi a de criar condições para que os
municípios, que contaram com forte representatividade e atuação de "lobistas"
na elaboração do CTB, viessem a exercer as atividades de fiscalização de trânsito,
principalmente autuando, aplicando e arrecadando multas, o que até então já
vinha ocorrendo em alguns municípios mediante convênios celebrados com o
Estado, que, no entanto, eram alvos de sérias contestações judiciais quanto a
sua legalidade e constitucionalidade. E, cuidou de fazer isto, procurando se
afastar de füturas complicações, deixando claro que tal atividade não implicaria
na invasão da competência exclusiva das Polícias Militares, como se depreende
das razões de veto ao artigo 23, já analisadas.
Cuidoy também o legislador de limitar esse poder de fiscalização de trânsito
e, conseqüente, de sanção pelos órgãos executivos de trânsito municipais as
infrações de circulação, estacionamentoe parada, excesso de peso, dimensões
e lotação, e emissão de poluentes e ruídos, como se lê nos incisos VI,VII, IX e
XX do artigo 24.
Neste ponto é oportuno trazer a estudo a brilhante manifestação do ilustre
jurista Diógenes Gasparini que em seu artigo"Novo Código de Trânsito - Os
Munickios e o Policiamento "', sustenta que:
"Porém, existe, também, outro campo de j?scalização de trânsito,
relativos a processos de formação, habilitação, aperfeiçoamento e
reciclagem de condutores (art. 22 10, bem como vistorias e inspeções para
emplacar e licenciar veiculas, todas estas feitas em repartições públicas,
porém instrumentos burocráticos".
Nesse sentido, lembrando que conceitualmente para o Código, fiscalizar
é "controlar o cumprimento das normas estabelecidas na legislação de
trânsito, através do poder de polícia administrativa de trânsito.... " fica
notório que a conceituação legal não abrange somente a atividade de3scalização
de trânsito,entendida como aquela exercida na via pública, sobre a conduta de
condutores e proprietários de veículos.

GASPARINI, Diógenes. Novo Código de Trânsito - Os Municípios e o Policiamento.
Revista Força Policial, n 17. São Paulo, 1995, p 1 1 a 36.
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É o mesmo Diógenes Gasparini que, no artigo citado, conclui que policiamento ostensivo de trânsito inclui a fiscalização das irfiações de trânsito praticadas
nas vias públicas e demais atos de polícia relativos ao trânsito, componentes do
conjunto de medidas destinado, diretamente, a manter íntegra a ordem pública.
E o faz após acurado estudo de lições de eminentes juristas, dentre elas a de
Diogo de Figueiredo Moreira Neto que afirma:
"A fiscalização de polícia é uma forma ordinária e inafastável de
atuação administrativa, através da qual se ver$ca o cumprimento da ordem
de policia ou a regularidade da atividade já consentida por uma licença ou
autorização. A fiscalização pode ser ex-oflcio ou provocada. No caso
especFco da atuação da policia de preservação da ordem pública, é que
toma o nome depoliciamento" (grifo do autor)8
Indo mais além, Gasparini assevera que a fiscalização tratada no artigo
23, inciso I11 do CTB, para a qual depende as Polícias Militares de convênio
com os órgãos de trânsito para celebrarem deve ser entendida como aquelas
outras não realizadas nas vias públicas, que são inerentes ao policiamento
ostensivo, como as do inciso I1 do artigo 22, por exemplo.
AUTORIDADE E AGENTE DA AUTORIDADE
Não se confunde a autoridade administrativa do dirigente do órgão
executivo de trânsito ou executivo rodoviário, com a autoridade do Policial Militar,
esta também de caráter administrativo,ainda que atuando especificamente no
policiamento ostensivo de trânsito.É certo, que muita proximidade existe entre
ambas as atividades na prática, mas, também certamente não há hierarquização
nesta relação. O que existe, e é fundamental que exista, é perfeita harmonia
entre ambas.
Como já observamos anteriormenteo CTB cuidou de estabelecer definição
do que seja Autoridade de Trânsito e Agente da Autoridade de Trânsito, para
os efeitos do mesmo Código, o que em análise meramente circunscrita aos
seus termos induziriam o leitor menos avisado a concluir por limitação ou
diminuição nas competênciase autoridadedo Policial Militar, e sua infenorização
em relação ao órgão de trânsito.

MOREIRANETO, Diogo de Figueiredo in GASPARINI, Diógenes. Op cit, p.27
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É necessário, portanto, anipliar o espectro do estudo para se afastar
entendimentosdesviados.
Primeiramente, é oportuno trazer a tona o entendimento de autoridade
administrativa, do ilustre Desembargador Álvaro Lazzarini, para se chegar à
noção do que seja agente administrativo, uma vez que:
........ ..não podemos, ao certo descartar aJigura das pessoasfisicas
que exercem função estatal administrativa, ou seja dos agentes administrativos, que no dizer de Hely Lopes Meirelles ("Direito Administrativo
Brasileiro, 11".edição, 1985, Editora Revista dos Tribunais, página 52'7:
"não são membros de Poder de Estado, nem o representam, nem exercem
atribuiçõespoliticas ou governamentais, são unicamente servidores públicos,
com maior ou menor grau de hierarquia, encargos e responsabilidades
profissionais dentro do órgão ou da entidade a que servem, conforme o
cargo ou a função em que estejam investidos. De acordo com a posição
hierárquica que ocupam e as funções que lhes sejam cometidas recebem a
correspondente parcela de autoridade pública no plano administrativo, sem
qualquer poder político. Suas atribuições, de chefia, planejamento,
assessoramento ou execução, permanecem no âmbito das habilitações
prqfissionais postas remuneradamente a serviço da Administração ".9
E, prossegue o ilustre administrativistacitando o eminente José Cretella
Junior para afirmar ser autoridade administrativa a
"Pessoa fisica que age em nome da pessoa juridico-administrativa,
editando atos administrativos(.... .),que nem sempre se confunde a autoridade
administrativa, em sentido estrito, como o funcionário ou agente público.
O funcionário público em geral executa os chamados atos materiais ou
atos de administração, preparando ou executando as decisões tomadas pela
autoridade administrativa ou autoridade pública maior(... .). Autoridade
administrativa é toda pessoa que, nos três poderes, administre, editando,
pois os atos administrativos, quer se trate de agente público, sentido estrito,
quer se trate de administrador ou representante de autarquia ou de entidade
paraestatal.... " I U
(6

LAZZARNI, Álvaro. Autoridade do Policial Militar. Revista Força Policial, n.8. São
Pa~ilo,1995, p.106.
'O LAZZARNI, Álvaro. Op cit, p.107
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Bem se vê, portanto que tanto o dirigente máximo do órgão executivo de
trânsitocomo o policialmilitar,pelas atribui@ próprias que d e w q e h m na esírututa
de cada órgão (de trânsito e de polícia ostensiva), em função das competências
legais e até constitucionais de tais órgãos, são autoridades administrativas.
Sendo este último autoridade policial de polícia administrativa pelas
peculiaridadesdas fiuiçõesde polícia de preservaçãoda ordem pública que executa.
Ainda que esgotado, e bem, por vários escritos de sua lavra, além de
outros autores, o admirado mestre Álvaro Lazzarini,a fim de não deixar qualquer
dúvida quanto a autoridade policial do policial militar recorrendo justamente à
manifestação do festejado Hélio Tornaghi, que em conclusão não admite a
autoridade policial do Policial Militar, ao explicitar que tal autoridade é decorrente
da atividade de polícia militar, assevera que:
"o policial militar: a) é órgão do Estado; b) exerce, efetivamente, o poder
público, sendo os seus atos administrativosde polícia dotados dos atributos da
auto-executoriedade(executam-se independentementede autorização judicial)
e de inegável e irresistível coercibilidade (são imperativos aos seus destinatários),
que o devem acatar, sob pena da execução do ato ser realizado, inclusive, com
o emprego de força física para remover o obstáculo que se lhes oponha), c) age
motu próprio, tomando decisões de polícia, valorando a atividade policiada e as
sanções que deva impor, conforme critérios de conveniência e oportunidade,
salvo quando ocorra vinculação de sua vontade (ocorre, normalmente, com o
regramento as normas processuais penais, após a prática do ilícito penal acrescentando os autores também as normas processuais administrativas após a
constatação de infrações administrativas de trânsito, como exemplo específico
ao campo do presente estudo), de modo que d) guia-se, para assim proceder,
por sua prudência, dentro dos limites da lei (se ultrapassá-los estará sendo
arbitrário e não discricionário o seu agir), e) traçando normas e ordenando
comportamentos a serem observados pelos administrados, certo que, f) em sua
atividade, o policial militar não age como particular e não visa apenas os meios,
mas como já focalizado, aos próprios fins do Estado Brasileiro."
Este entendimento é esposado por vários outros juristas de renome, dentre
eles Diógenes Gasparini e Damásio de Jesus.
Resta, ao final breve abordagem ao tem10 Agente &Autoridade de Trânsito.
Aqui também, percebe-se ao analisar a definição estampada no anexo I1
do Código em questão, a luz do artigo 23, inciso 11, e do parágrafo 4" do artigo
280, que a preocupação fundamental foi criar condições para que outros agentes
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públicos que não os Policiais Militares executassem a fiscalização de trânsito,
autuando a constatação de infrações a legislação de trânsito, atividade essa tão
importante aos órgãos executivos de trânsito, em especial dos municípios.
Nesse diapasão, vejamos que o inciso I1do artigo 23 do Código, atribui
às Polícias Militares a competência para realização da fiscalização de trânsito,
assim se expressa:
" ....como Agente do órgão ou entidade executivos de trânsito ou
executivos rodoviários, concomitantemente com os demais agentes
credenciados ". (grifo dos autores).
Ressalte-se que o texto da lei não fala em "Agente da Autoridade", mas
sim "Agente do Órgão", ou seja, o integrante desse órgão, conforme o grau
hierárquico que ocupa, de acordo com o que já foi explanado anteriormente é
agente público responsável pelos atos administrativos próprios de suas
responsabilidades. O fundamental neste artigo é a locução"concomitantemente"
com os demais agentes credenciados, que na nossa visão teve o escopo de
impedir a arguição Eutwa de atividade exclusiva dos policiais militares a execução
da fiscalização, como já dissemos.
Já o parágrafo 4"do artigo 280 estabelece que:
"O agente da autoridade de trânsito competente para lavrar o auto
de infração poderá ser sewidov civil, estatutário ou celetista, ou ainda,
policial militar designado pela autoridade de trânsito com jurisdição sobre
a via no âmbito de sua competência. (grifo dos autores).
Vê-se, pois, que tal redação vem corroborar o entendimento acima. Devese destacar, ainda que, percebe-se urna separação nítida entre os policiais militares,
não todos, mas os designados pelo dirigente do órgão de trânsito para a lavratura
de autuações, como os integrantes das Unidades Especializadas, e, os demais
agentes públicos. A respeito, andou bem o Departamento de Estradas de
Rodagem, quando em 20 de Janeiro de 1998, às vésperas portanto da entrada
em vigor do nove1 diploma, editou a Portaria número Port. Sup/DER 05/98 de
seu Superintendente, dirigente máximo do órgão rodoviário estadual, declarando
a competênciado Comando de Policiamento Rodoviário - CPRVe suas unidades
para fiscalizar, alituar e aplicar as medidas administrativas previstas pelo CTB,
estabelecendo assim suporte jurídico suficiente para a legalidade dos atos
administrativoscomplexos, que se iniciam com a Polícia Militar e se completam
no DER, estando assim resolvida, satisfatoriamente,a questão, a qual jamais foi
contestada, demonstrando que não se faz necessária a celebração de convênio
"
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para que haja "delegação"de competências, exatamente,mas sim um instrumento
jurídico para regular a atuação harmônica, tão necessária como dissemos, pois
o policial militar ao fiscalizar e autuar, embora imbuído de sua competência
constitucionalde autoridade de polícia ostensiva, adota atos administrativosque
inicia processo administrativo que irão se complementar no âmbito de outro
órgão. Nesse caso, o policial militar, como autoridade que é age em favor de
outro órgão. Daí a entender que o mesmo é mero "Agente da Autoridade",
como entenderam - e quiseram - alguns, afasta-se da realidade e do melhor
entendimento sedirnentado na doutrina vigente.

Na apreciação dos preceitos do Código de Trânsito Brasileiro, à luz do
Direito Administrativo da Ordem Pública, no que diz respeito às competências
da Polícia Militar e à autoridade do Policial Militar, infere-se que:
a) Sobre o policiamento ostensivo de trânsito, a conclusão obtida da análise
de vários dispositivos legais indica que a lei em estudo prevê a existência de
vários órgãos integrantes do sistema nacional de trânsito, dentre eles, os órgãos
policiais, cuja existência legal não depende somente do CTB, tendo previsão
legal e regulamentação em legislação especial no campo da Segurança Pública.
Destes, a Polícia Militar é o órgão competente para a sua execução (do
policiamento), o que inclui a fiscalização e que não pode ser exercido pelos
demais órgãos integrantesdo sistema.A fiscalização de trânsito, portanto r e a h d a
pela Polícia Militar, fica condicionada ao entendimento com os órgãos executivos,
de trânsito ou rodoviário, naquilo que é de sua competência, ou seja à necessária
formulação de convênio, com o fim de estabelecer procedimentos eficazes para
regular a forma e outros detalhes dos atos administrativos praticados pelos agentes
públicos dos dois buscando a eficácia do processo administrativo.
b) Assim, ao examinar o conceito de autoridade de trânsito, verificou-se
que nela não se integra o policial militar, pois este é autoridade policial militar, que
pode e deve agrr em colaboração com outras autoridades(como a policial judiciária,
a de trânsito, a sanitária, a tributária etc.), o que não lhe diminui em importância
a m o agente da administraçãopública, encarregado de praticar o bem comum.

RevistaA FORÇA POLICIAL São Paulo no 40 outlnovidez 2003

63

BIBLIOGRAFIA
GASPARTNI, Diógenes. Novo Código de Trânsito - Os Municípios e o
Policiamento. Revista Força Policial, n 17. São Paulo, 1995.
e o aperfeiçoamento da policia
LAZZARINI, Álvaro. A ~eguran~a~ública
no Brasil. Revista Força Policial no5, São Paulo 1995.
do Policial Militar. Revista Forqa Policial,
LAZZARINI, Álvaro.~utoridade
n.8.São Paulo, 1995.
LAZZARINI, Álvaro. Estudos de Direito Administrativo. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 1996.
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 23 ed. São
Paulo: Malheiros Editores, 1998.
PINHEIRO, Geraldo de Faria Lemos e RIBEIRO, Dorival. Doutrina,
Legislação e Jurisprudência do Trânsito. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 1987.
PINHEIRO, Geraldo de Faria Lemos, et all. Código de Trânsito
Brasileiro Sistematizado. 1 ed. São Paulo: Oliveira Mendes, 1998.
PTNHEIRO, Geraldo de Faria Lemos. Breves Anotações sobre o Código
de Trânsito Brasileiro. São Paulo: Boletim IBCCrim, n. 61,1997.
PINHEIRO, Geraldo de Faria Lemos. EnJim, o Código. São Paulo:
Boletim IBCCrim, n. 60,1997.
PMESP. Coletânea de Legislação. 1 ed. São Paulo: CSMIMInt, 1992.

Revista A FORÇA POLICIAL São Paulo no40 out~novldez2003

64

V. DA PROVA INDICIÁRIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR MILITAR
ROGÉRIO L U ~ SMARQUES DE MELLO - I"
Tenenre da Polícia Militar d o Estado de
S ã o Paulo e Bacharel e m Direito pela
Universidade de São Paulo

1. CONSIDERAÇOES INICIAIS
Ainda que hoje tenhamos nos Estados Democráticos de Direito um arrimo
inestimável à consecução do bem comum, à imposição e manutençãodos direitos
e garantias individuais, inegável que ao longo dos tempos, o Estado prestou-se,
em larga medida, como instrumentode manipulaçãoe perpetuaçãodos interesses
de poucos.
No Brasil, com a Constituição Brasileira de 1988, consagrou-se
expressamente o due process of law em âmbito administrativo1. A idéia de
processo, outrora arraigada à função judicial, hoje é imanente às funções executiva
e legislativa. Acolhem-se,desta forma, as tendências contemporâneasdo direito
administrativo, tanto em sua finalidade de limitação do poder e garantias dos
direitos individuais perante o poder, como na assimilação da nova realidadedo
relacionamentoEstado-sociedade,no pressupostode que o caráter democrático
do Estado deve influir na configuração da Administração (GFUNOVER,1991).
Na seara disciplinar, os reflexos advindos dessa evolução tumultuária dos
poderes estatais são visíveis, divergindo os estudiosos acerca da natureza jurídica
da transgressãoe, por conseqüência, dos próprios princípios, ritos e garantias que
devem vigorar no processo administrativodisciplinar. Na tentativa de equilibrar
adequadae justamente os direitos dos administradose a regularidadedos serviços
públicos, dois caminhos distintos são, em regra, adotados: a aplicação sistêmica
de institutose princípios do direitomaterial e processual penal ou, contrario sensu,
a assimilação de uma principiologia e processualidade próprias do direito disciplinar.
As duas posições, ao nosso ver, levadas a extremos e desvinculadas do
seu fim, são perigosas:

' Art. 5", inc. LV.
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"Erro elementar de método consiste em 'transplantar', pura e simplesmente,
para o campo do direito disciplinaras noções cristaiizadase já tradicionais no campo
do direitopenal,adaptando institutosdestes para a utihção no campo daquele.
De outro lado, os que defendem totalmente a autonomia do direito
disciplinar(cf. Galdino Siqueira, Tratado de Direito Penal,v. I , n. 14, e Eugênio
Florian, Tratado de Direito Penal, v. 11, p. 764), acabam por cometer erro
típico dos que tomam posições radicais, porque confundem autonomia com
soberania..." (CRETELLA JÚNIoR, 1999, p. 93)
Nestes termos é que, ainda que o juspuniendi estatal seja aparentemente
único, não se deve conceber que suas diversas formas de manifestação (sanções
administrativase penais) sejam idênticas e, desta feita, adote-se regime jurídico
único. A rigor, origem comum egarantias constitucionais são osparâmetros
que delimitam abordagens juridicas semelhantes em alguns pontos, o que
não sign$ca igualdade substancial entre ilícito administrativo e penal.
AAdministração Militar, por sua vez, particularmente fundada num
regime constitucional e legal diferenciado, estabelece um rigorismo maior de
lisura e idoneidade na conduta dos seus agentes, insculpindo tipos
transgressionais e ritos processuais ainda mais específicos. Neste contexto é
que a prova indiciária ganha força, servindo de supedâneo justo à imposição
de sanções disciplinares. Sua utilização, lícita e plenamente possível, ern
âmbito penal ou administrativo, não sugere abusos ou qualquer arbitrariedade.
Porém, a condenação criminal respaldada apenas em prova indiciária, mesmo
admitida pelo STF2, ainda causa certo desconforto e indignação a alguns
operadores do direito que, desavisadamente, querem estender tal
inconformismo ao processo disciplinar, igualando em tudo e por tudo o regime
disciplinar castrense ao criminal.
2. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR E CRIME
De acordo com LABAND (1901), citado por CRETELLA .JÚNIoR
(1999), penas disciplinares "não são castigos, no sentido do direito penal, mas
meios de que dispõe o Estado para assegurar a boa ordem no serviço e a observância
dos deveres prescritos". Desta constatação,decorrem inúmeras conseqüências:

STF, HC 70.344 - RJ - 2aT- Re. Min. Paulo Brossard - D.Jü 22.10.1993.
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- "não há em matéria disciplinar, a exigência de definição legal da falta que
se caracteriza, in genere, como violação dos deveres funcionais, a serem
explicitados em atos regulares ou administrativos" (TÁCITO, p. 347) pois
"impossível a enumeração casuística e completa das faltas disciplinares,como
impossível arrolar de modo integral os deveres dos funcionários públicos"
(FONSECA, 1943, p. 191);
- no processo administrativodisciplinar, ainda que conveniente e desejável,
a defea técnica não é imprescindível, mormente na aplicação de sanções
menos severas (em regra, não demissórias);
- não há que se falar em coisajulgada administrativa acerca das decisões
disciplinares, uma vez que tais atos estão sujeitos ao controle judicial;
- diferentemente do que ocorre na esfera penal, no processo administrativo
vigora o princípio do informalismo moderado,consistente na previsão de ritos
e formas simples, suficientes para propiciar um grau de certeza, segurança,
respeito aos direitos dos sujeitos, o contraditório e ampla defesa, traduzindo-se
na exigência de interpretação flexível e razoável quanto a formas, para evitar que
estas sejam vistas comofim em si mesmas, desligadas das verdadeiras finalidades
do processo (MEDAUAR, 2000).
Em suma, enquanto a pena criminal visa ressocializaro indivíduo diante da
periurbação causada a ordem pública, a sanção disciplinarresulta da "necessidade
de proteção de uma ordem administrativa interna, de valores de hierarquia,
subordinação,coordenação entre os múltiplos funcionários públicos ou tutela de
peculiares deveres profissionais"(OSONO, 2000, p. 126). Destarte, os objetivos
do direito administrativo disciplinar, conforme NETO (1994) citado por OSÓRIO
(2000, p. 119),"estão intimamente vinculados a busca de interesses gerais e
públicos, o que impede uma contaminação penalista 'inspirada exclusivamente
por la obsesión de las garantias individuales. Es obvio, desde luego, que ningum
jurista auténtico se opondrá nunca a la ampliación y consolidación de tales
garantias, que son irrenunciables;pero tampouco es lícito pretender agotar en
ellas e1 contenido de1 Derecho público, cuya vertiente fundamental es la
promocion y garantia de 10s intereses generales y colectivos".

3. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR MILITAR

Na defesa genérica da regularidade administrativa, os diversos estatutos
disciplinares estabelecem valores e deveres que devem ser observados pelo
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servidor. No âmbito militar, por sua vez, temos um destacado rigorismo na tutela
da hierarquia e da disciplina. Os militares, indubitavelmente, lidam com valores
ímpares como a vida, o patrimônio, a ordem pública ou a própria soberania
estatal. Desempenhamtarefas em que a agilidade operacional,a força da palavra
e o cumprimento estrito de ordens são imprescindíveis. Para tanto, são
instmentalizados por materiais bélicos, fardamentos, prerrogativas e sistema
axiológico que os distinguem,estendidos igualmente aos militares dos Estados3.
Trata-se, portanto, de uma constatação fática estabelecida e "ao jurisperito
não interessam as realidades substanciais ou infraestruturaisque determinaram,
em nível pré-jurídico, a opção do legislador constituintee ordinário. As noções
que importam ao jurista são aquelas qualificadas pelo sistema normativo, isto é,
definidas em função de um regime" (MELLO, 2001, p. 52). Ainda que
discorden~osde algumas destas realidades jundicas, como a da possibilidadede
"defesa" do militar acusado por outro servidor, desprestigiando-se a defesa
técnica idônea e independente, não vamos ao extremo de idealizarnlosum regime
normativo que atualmentenão existe. Assim, vevbigvatia,dispõe a Constituição
que não caberá habeas covpus aos militares, a quem também são proibidas a
sindicalização, a greve e a filiação partidária4; possibilitou-se,ainda, a prisão do
militar nos casos de crime propriamente militar ou transgressão disciplinar,
conforme prescrição legal, independentemente de ordem judicial5.
Os estatutos disciplinares militares, desta feita, ao estabelecerem sançoes
específicas e, em grande medida, severas, obedecem aos preceitos
constitucionais,tutelando os valores militares (patriotismo, civismo, hierarquia,
disciplina, profissionalismo, lealdade, constância,verdade real, honra, dignidade
humana, honestidade,coragem etc.) e viabilizando a eficiência institucional dos
órgãos castrenses. Igualmente, a insurgência de um processo administrativo
disciplinar que, fundado em normas próprias, observe os direitos e garantias
constitucionaisdo acusado e, ao mesmo tempo, tutele adequadamente os valores
militares, é medida de rigor constitucional.

-

- -

Art. 42 da CF.
Art. 142 da CF, 5 2" e inc. IV e V.
5Art.5 O , inc. LXI da CF.
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Dentre as várias provas elencadas nos diversos diplomas adjetivos
repressivos, não há que se falar em hierarquia, vez que vigora na seara processual
o princípio dapersuasão racional do julgador, ou da livre convicção, tendo o
agente decisor inteira liberdade na valoração das provas. Óbvio, porém, que tal
liberdade, tanto em âmbito administrativo como em âmbito judicial, não significa
uma odiosa regressão aos tempos da íntima convicção ou da prova livre,
possibilitando julgamentos arbitrários ou imotivados.
Destarte,a prova indiciária é um meio legal de convicção decisória prevista,
por exemplo, nos art. 382 e 383 do Código de Processo Penal Militar e art. 239
do Código de Processo Penal, diplomas jurídicos de aplicação subsidiária a
inúmeros estatutos disciplinares. Indício, por sua vez, é "toda circunstância
conhecida e provada, a partir da qual, mediante raciocínio lógico, pelo método
indutivo, obtém-se a conclusão sobre um outro fato. Aindução parte do particular
e chega ao geral." (CAPEZ, 1998, p. 286) Em tal contexto, a prova indiciária,
ainda que indireta, tem a mesma força probante que qualquer outra prova direta,
como a testemunhal ou a documental.
Inegável que o rigor na apreciação da prova penal, suficiente à edição de
L ~ decreto
I
condenatório, é maior que aquele empreendido à uma decisão
administrativasancionatória.Mesmo consideradasas diferenças já expostas entre
crime e transgressão, resulta lógica a conclusão de que, se a condenação penal
pode ocorrer fundada apenas em provas indiciárias, com maior razão isso
ocorrerá no âmbito administrativodisciplinar. Portanto, segundo BSÓRIO(2000,
p. 365-368):
"o Direito Administrativo Sancionador é especialmentereceptivo à prova
indiciária, até porque essa modalidadede prova é fundamentalno estabelecimento
de pautas de 'razoabilidade' dos julgamentos. No fundo, a razoabilidade do
decreto condenatório é muito mais importante do que a suposta 'certeza'
subjetiva absoluta do julgador. As certezas podem assumir proporções
essencialmentesubjetivas e, se levada à radicalidade filosófica que comportam,
podem produzir eternas perplexidades".
Continua sua análise, questionando:
"um único testemunho direto vale mais do que um forte conjunto de
indícios? E dois ou três testemunhos diretos? Mas as testemunhas não podem
ser 'compradas' ou orientadas à prática do falso testemunho?'
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Remata seu posicionamento com lucidez:
"potencial veracidade ou falsidade toda e qualquer prova possui. O
problema é analisar o caso concreto e verificar o grau de razoável credibilidude
que apresentam as provas, de modo a extrair daí um razoáveljuizo de certeza,
não uma certeza intocável e suprema que somente os 'deuses' possuem"
O sistema de puniçãodisciplinar militar, vale ressaltar, fundamenta-se numa
moralidade específica das instituições castrenses, paramentadoem larga medida
por conceitos jurídicos indetemiinadose cláusulas gerais.Assim, importa analisar,
no caso concreto, de maneira impessoal, razoável e proporcional, a eventual
mácula da ética institucional castrense resultante da conduta do militar. O indício,
nestes termos, resultando na convicção de afronta à deontologia institucional
consubstanciadapelos regulamentos militares, é prova suficiente à imposição de
sanção disciplinar.

4. CONTROLE JURISDICIONAL DA DECISÃO ADMINISTRATIVA
DISCIPLINAR
As sanções disciplinares, como atos administrativos de feição discricionária,
estão sujeitas ao controle do judiciário, em maior ou menor medida, conforme o
entendimento doutrinário adotado. Para MEIRELLES (2000), por exenlplo, o
controle judicial resumir-se-ia a verificação dos requisitos vinculados
(competência, finalidade e forma), descabendo ao judiciário decidir sobre a
conveniência, oportunidade ou justiça da decisão. MELLO (2001, p. 775-798
), por sua vez, capitanea doutrina mais restritiva da discricionariedade
administrativa. Ensina que, havendo duas ou mais maneiras de se atingir
determinadofim,deve prevalecer a "medida idônea para atingir de modo perfeito
o objetivo da regra aplicanda". Nestes termos, só caberia falar em
discricionariedade quando, diante de duas ou mais opções, qualquer das adotadas
pelo administradoratingir satisfatória e excelentementea finalidade legal. Isto
posto, o exame dos motivos, da finalidade legal e da causa do ato, seriam os
parâmetros de controle judicial da discrição administrativa, que ganha, in casu,
"foros de remédio mais valioso, mais ambicionado e mais necessário para os
jurisdicionados, já que a pronúncia representa a garantia última para contenção
do administradordentro dos limites de liberdade efetivamente conferidos pelo
sistema normativo". Remata seu posicionamentoesclarecendo que não há, em
tal proceder, invasão do mérito administrativo, que permanece exclusivo do
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administrador e indevassável pelo Judiciário, vez que o juiz nunca avançaria
além dos significados objetivos retirados da norma. Indispensáveis, desta feita,
e como decorrência da própria legalidade das sanções disciplinares, a análise da
razoabilidade, da proporcionalidade e da motivação das decisões
administrativas punitivas.

Em suma, temos que o conmndante militar, diante de ato violador dos valores
tutelados pelos regulamentos disciplinares, deve adotar o devido processo legal
de apuração, observando todos os preceitos constitucionaise infiaconstitucionais
de garantias ao acusado. Nisto, entretanto, não reside a equivocada e rasteira
aglutinaçãodo direito administrativo disciplinar com o direito penal, muito menos
dos preceitos processuais que regulam as diferentes matérias. Na instrução do
processo administrativo disciplinar castrense, ganha força a prova indiciária,que
analisada de forma sistêmica e conjuntural, pode determinar a convicção do
comandante e ensejar a punição do faltoso. Aos militares, impõe-se um inegável
regime constitucionalmais rígido, em que a supremaciado interesse público sobre
o particular ganha especial intensidade. Porém, não se descura que o administrador
deve decidir fundado na legalidade, analisando adequada, racional e
proporcionalmente as provas coligidas, evitando-se arbitrariedades ou abusos,
sempre odiáveis. Havendo, entretanto, decisão tida por injusta ou ilegal, pode o
subordinado recorrer ao Judiciário, que deverá, até mesmo em função da adoção
estrutural de conceitos jurídicos indeterminados e vagos na órbita disciplinar, dar a
exata medida da legalidade do ato administrativo. Tem-se que com tal análise, o
juiz não invade o mérito da decisão autoridade militar e sim, exerce mera tarefa
interpretativa, desvendando a vontade preexistente na norma positivada.
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a. EMENDA CONSTITUCIONAL No 41, DE 19 DE DEZEMBRO DE
2003 - REFORMA DA PREVIDÊNCIA NO SETOR PÚBLICO

Modifica os arts. 37, 40, 42, 48, 96, 149 e 201 da Constituição Federal,
revoga o inciso IX do $ 3 do art. 142 da Constituição Federal e dispositivos
da Emenda Constitucional n o 20, de 15 de dezembro de 1998, e dá outras
providências
As MESAS da CÂMARA DOS DEPUTADOS e do SENADO
FEDERAL, nos termos do 3 3 do art. 60 da Constituição Federal, promulgam
a seg~unteEmenda ao texto constitucional:

Art. 1°A Constituição Federal passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 37. ..............................................................................................
......................................................................................................................

XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e
empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos
membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes
políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos
cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra
natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do
S~~premo
Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio
do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador
no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais
no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal
de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do
subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no
âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério
míblico, aos Procuradores e aos Defensores Públicos;
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"Art.40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União,dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é
assegurado regime de previdência de caráter contributivoe solidário, mediante
contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos
pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial
e o disposto neste artigo.
1"Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata
este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores
fixados na forma dos $8 3" e 17:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo
de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia
profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei;.............

5 3" Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua
concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as
contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo
e o art. 201, na forma da lei............................................................................

5 7O Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte,
que será igual:

I - ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite
máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social
de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a
este limite, caso aposentado à data do óbito; ou

II- ao valor da totalidade da remuneraçãodo servidor no cargo efetivo em
que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do
regime geral de previdência social de que trata o art.201, acrescido de setenta por
cento da parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito.

3 8" É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes,
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em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei.
..............................................................................................................
fj 15. O regime de previdência complementar de que trata o 5 14 será
instituído por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, observado o disposto
no art. 202 e seus parágrafos, no que couber, por intermédiode entidades fechadas
de previdênciacomplementar, de natureza pública, que oferecerão aos respectivos
participantes planos de benefícios somente na modalidade de contribuição
definida.

5 17. Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do
benefício previsto no 5 3" serão devidamente abalizados, na forma da lei.
5 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões
concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo
estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que
trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares
de cargos efetivos.

5

19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as
exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no 5 1°, 111, a, e que
opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência
equivalente ao valor da sua contnb~uçãoprevidenciáriaaté completar as exigências
para aposentadoria compulsória contidas no tj 1°, 11.
Cj 20. Fica vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência
social para os servidores titulares de cargos efetivos, e de mais de uma unidade
gestora do respectivo regime em cada ente estatal, ressalvado o disposto no art.
142, tj 3", X." (NR)

"Art. 42. ..............................................................................................

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

5 2" Aos pensionistas dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios aplica-se o que for fixado em lei específica do respectivo ente estatal."
(NR)
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"Art. 48. ..............................................................................................

.............................................................................................................
XV - fixação do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal,
observado o que dispõem os arts. 39, $ 4"; 150, TI; 153,111; e 153, 5 2", 1."
(NR)
"Art. 96. ..............................................................................................
............................................................................................................

b) a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços
auxiliares e dos juízos que lhes forem vinculados, bem como a fixaçãodo subsídio
de seus membros e dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores, onde houver;
........................................................................................ " (NR)
"Art. 149. .............................................................................................
tj 1"Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição,
cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime
previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior h da
contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União.
........................................................................................ " (NR)

"Art. 201 .............................................................................................

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

5 12. Lei disporá sobre sistema especial de inclusão previdenciária para
trabalhadores de baixa renda, garantindo-lhes acesso a beneficios de valor igual
a um salário-mínimo,exceto aposentadoria por tempo de contribuição." (NR)
Art. 2" Observado o disposto no art. 4" da Emenda Constitucional no20,
de 15 de dezembro de 1998, é asseguradoo direito de opção pela aposentadoria
voluntária com proventos calculados de acordo com o art. 40, $ 3' e 17, da
Constituição Federal, àquele que tenha ingressado regularmente em cargo efetivo
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na AdministraçãoPública direta, autárquicae fündacional, até a data de publicação
daquela Emenda, quando o servidor, cumulativamente:
I - tiver cinquenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos
de idade, se mulher;
I1 - tiver cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a
aposentadoria;
I11- contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:
a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e
b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do
tempo que, na data de publicação daquela Emenda, faltaria para atingir o limite
de tempo constante da alínea a deste inciso.

8 1 " O servidor de que trata este artigo que cumprir as exigências para
aposentadoria na forma do caput terá os seus proventos de inatividade
reduzidos para cada ano antecipado em relação aos limites de idade
estabelecidos pelo art. 40, 5 I", 111, a, e § 5" da Constituição Federal, na
seguinte proporção:
I - três inteiros e cinco décimos por cento, para aquele que completar as
exigências para aposentadoria na forma do caput até 31 de dezembro de 2005;
I1 - cinco por cento, para aquele que completar as exigências para
aposentadoria na forma do caput a partir de 1" de janeiro de 2006.

5 2" Aplica-se ao magistrado e ao membro do Ministério Público e de
Tribunal de Contas o disposto neste artigo.
5 3" Na aplicação do disposto no 5 2" deste artigo, o magistrado ou o
membro do Ministério Público ou de Tribunal de Contas, se homem, terá o
tempo de serviço exercido até a data de publicação da Emenda Constitucional
no 20, de 15 de dezembro de 1998, contado com acréscimo de dezessete por
cento, observado o disposto no 5 1" deste artigo.
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5 4" O professor, servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que, até a data de publicação
da Emenda Constitucional no20, de 15 de dezembrode 1998, tenha ingressado,
regularmente, em cargo efetivo de magistérioe que opte por aposentar-sena forma
do disposto no caput, terá o tempo de serviço exercido até a publicação daqucla
Emenda contado com o acréscimo de dezessete por cento, se homem, e de vinte
por cento, se mulher, desde que se aposente, exclusivamente,conz tempo de efetivo
exercício nas funções de magistério, observado o disposto no § 1".
§ 5" O servidor de que trata este artigo, que tenha completado as exigências
para aposentadoria voluntária estabelecidas no caput, e que opte por permanecer
em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua
contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria
compulsória contidas no art. 40,s 1°, 11,da Constituição Federal.

6" AS aposentadoriasconcedidas de acordo com este artigo aplica-se o
disposto no art. 40,s SO,da Constituição Federal.
Art. 3" É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria
aos servidores públicos, bem como pensão aos seus dependentes, que, até a
data de publicação desta Emenda, tenham cumprido todos os requisitos para
obtenção desses benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente.

5 1" O servidor de que trata este artigo que opte por permanecer em
atividade tendo completado as exigências para aposentadoria voluntária e que
conte com, no mínimo, vinte e cinco anos de contribuição, se mulher, ou trinta
anos de contribuição, se homem, fará jus a um abono de permanência equivalente
ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para
aposentadoria compulsória contidas no art. 40,s l0,11,da Constituição Federal.

5

2" Os proventos da aposentadoria a ser concedida aos servidores
públicos referidos no caput, em termos integrais ou proporcionais ao tempo de
contribuição já exercido até a data de publicação desta Emenda, bem como as
pensões de seus dependentes, serão calculados de acordo com a legislação em
vigor à época em que foram atendidos os requisitos nela estabelecidos para a
concessão desses benefícios ou nas condições da legislação vigente.
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Art. 4" Os servidores inativos e os pensionistas da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em
gozo de beneficios na data de publicaçãodesta Emenda, bem como os alcançados
pelo disposto no seu art. 3", contribuirão para o custeio do regime de que trata
o art. 40 da Constituição Federal com percentual igual ao estabelecido para os
servidores titulares de cargos efetivos.
Parágrafo único. A contribuição previdenciária a que se refere o caput
incidirá apenas sobre a parcela dos proventos e das pensões que supere:

I - cinquenta por cento do limite máximo estabelecido para os beneficios
do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição
Federal, para os servidores inativos e os pensionistas dos Estados, do Distrito
Federal e dos M~inicípios;
I1 - sessenta por cento do limite máximo estabelecido para os beneficios
do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição
Federal, para os servidores inativos e os pensionistas da União.
Art. 5" O limite máximo para o valor dos benefícios do regime geral de
previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal é fixado em
R$ 2.400,OO (dois mil e quatrocentos reais), devendo, a partir da data de
publicação dcsta Emenda, ser reajustado de forma a preservar, em caráter
permanente, seu valor real, atualizado pelos mesmos índices aplicados aos
benefícios do regime geral de previdênciasocial.
Art. 6" Ressalvado o direito de opção a aposentadoria pelas normas
estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas
pelo art. 2" desta Emenda, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no
serviço público até a data de publicação desta Emenda poderá aposentar-se com
proventos integrais,que corresponderão à totalidade da remuneração do s e ~ d o r
no cargo efetivoem que se der a aposentadoria, na forma da lei, quando, observadas
as reduções de idade e tempo de contribuição contidas noj.t 5" do art. 40 da
ConstituiçãoFederal, vier a preencher,cumulativamente,as seguintes condições:
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I - sessenta anos de idade, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade,
se mulher;
I1 - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de
contribuição,se mulher;
111- vinte anos de efetivo exercício no serviço público; e
IV - dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em
que se der a aposentadoria.
Parágrafo único. Os proventos das aposentadorias concedidas conforme
este artigo serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se
modificar a remuneração dos servidores em atividade, na forma da lei, observado
o disposto no art. 37, XT, da Constituição Federal.
Art. 7" Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os

proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as
pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e
Municípios,incluídas suas autarquiase fundações, em fiuiçãona data de publicação
desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as
pensões dos dependentesabrangidos pelo art. 3" desta Emenda, serão revistos na
mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos
servidores em atividade,sendo também estendidos aos aposentadose pensionistas
quaisquer beneficios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em
atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do
cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para
a concessão da pensão, na forma da lei.
Art. 8" Até que seja fixado o valor do subsídio de que trata o art. 37, XI,
da Constituição Federal, será considerado, para os fins do limite fixado naquele
inciso, o valor da maior remuneração atribuída por lei na data de publicação
desta Emenda a Ministro do Supremo Tribunal Federal, a título de vencimento,
de representação mensal e da parcela recebida em razão de tempo de serviço,
aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados
e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder
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Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distntais no âmbito do Poder
Legislativoe o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a
noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento da maior remuneração
mensal de Ministro do SuprenloTribunal Federal a que se refere este artigo, no
âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério
Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos.
Art. 9" Aplica-se o disposto no art. 17 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias aos vencimentos, remunerações e subsídios dos
ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta,
autárquica e iiuidacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo
e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie
remuneratória percebidoscumulativamenteou não, incluídas as vantagens pessoais
ou de qualquer outra natureza.
Art. 10. Revogam-se o inciso IX do 5 3" do art. 142 da Constituição
Federal, bem como os arts. 8" e 10 da Emenda Constitucional no20, de 15 de
dezembro de 1998.
Art. 11. Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, em 19 de dezembro de 2003.

MESA DA CÂMARADOS DEPUTADOS
Deputado JOÃO PAULO CUNHA
Presidente
Deputado INOCÊNCIODE OLIVEIRA
1" Vice-presidente
Deputado LUIZ PIAUHYLINO
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b. LEI FEDERAL No 10.826, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2003

Dispõe sobre registro, posse e comercializaçãode armus de fogo e munição, sobre
o Sistema Nacional de A m s - Sinarm, defne crimes e dá outras providências

O PRESIDENTE DA REP~BLICA
"Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancionoa seguinte Lei:

C A P Í ~ IO
DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
Art. 1" - O Sistema Nacional de Armas - Sinarm, instituído no Ministério da
Justiça, no âmbito dapolíciaFederal, temcircunscriçãoem todo o temtório nacional.
Art. 2" -Ao Sinarm compete:

I - identificar as caracten'sticase a propriedade de armas de fogo, mediante
cadastro;

II- cadastrar as armas de fogo produzidas, importadas e vendidas no País;
I11- cadastrar as autorizações de porte de a m a de fogo e as renovações
expedidas pela Polícia Federal;
IV - cadastrar as transferências de propriedade, extravio, furto, roubo e
outras ocorrências suscetíveis de alterar os dados cadastrais, inclusive as
decorrentes de fechamento de empresas de segurança privada e de transporte
de valores;
V - identificar as modificações que alterem as caracteristicas ou o
funcionamento de arma de fogo;

VI - integrar no cadastro os acervos policiais já existentes;
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VI1 - cadastrar as apreensões de armas de fogo, inclusive as vinculadas a
procedimentos policiais e judiciais;
VI11 - cadastrar os armeiros em atividade no País, bem como conceder
licença para exercer a atividade;

IX - cadastrar mediante registro os produtores, atacadistas, varejistas,
exportadores e importadores autorizados de armas de fogo, acessórios e
munições;
X - cadastrar a identificação do cano da arma, as características das
impressões de raiamento e de microestrianiento de projétil disparado, conforme
marcação e testes obrigatoriamente realizados pelo fabricante;

XI - informar às Secretarias de Segurança Pública dos Estados e do Distrito
Federal os registros e autorizações de porte de armas de fogo nos respectivos
temtórios, bem como manter o cadastro atualizado para consulta.
Parágrafo único -As disposições deste artigo não alcançam as a m a s de
fogo das Forças Armadas e Auxiliares, bem como as demais que constem dos
seus registros próprios.

CAPITULO 11
DO REGISTRO
Art. 3" - É obrigatório o registro de arma de fogo no órgão competente.
Parágrafo único -As armas de fogo de uso restrito serão registradas no
Comando do Exército, na forma do regulamento desta Lei.
Art. 4" - Para adquirir arma de fogo de uso permitido o interessado deverá,
além de declarar a efetiva necessidade, atender aos seguintes requisitos:

I - comprovação de idoneidade, com a apresentação de certidões de
antecedentescriminais fornecidas pela Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral
e de não estar respondendo a inquérito policial ou a processo criminal;
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I1 - apresentação de documento comprobatório de ocupação lícita e de
residência certa;
I11- comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica para
o manuseio de arma de fogo, atestadas na forma disposta no regulamento
desta Lei.
fj l 0- O Sinarm expedirá autorização de compra de arma de fogo após

atendidos os requisitos anteriormenteestabelecidos, em nome do requerente e
para a arma indicada, sendo intransferívelesta a~itorização.
fj 2" - A aquisição de munição somente poderá ser feita no calibre
correspondentea arma adquirida e na quantidade estabelecida no regulamento
desta Lei.

5 3" -A empresa que comercializar arma de fogo em território nacional é
obrigada a comunicar a venda à autoridadecompetente,como também a manter
banco de dados com todas as características da arma e cópia dos documentos
previstos neste artigo.

5 4" -A empresa que comercializa armas de fogo, acessórios e munições
responde legalmente por essas mercadorias, ficando registradas como de sua
propriedade enquanto não forem vendidas.

5 5" - Acomercialização de armas de fogo, acessórios e munições entre
pessoas físicas somente será efetivada mediante autorização do Sinarm.
§ 6" - A expedição da autorização a que se refere o 9 1" será concedida,

ou recusada com a devida fundamentação, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a
contar da data do requerimento do interessado.
§ 7"- O registro precário a que se refere o 5 4" prescinde do cumprimento

dos requisitos dos incisos I, I1 e I11 deste artigo.
Art. 5" - O Certificado de Registro de Arma de Fogo, com validade em
todo o território nacional, autoriza o seu proprietário a manter a arma de fogo
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exclusivamente no interior de sua residência ou domicílio, ou dependência
desses, desde que seja ele o titular ou o responsável legal do estabelecimento
ou empresa.

5 1" - O certificado de registro de arma de fogo será expedido pela Polícia
Federal e será precedido de autorização do Sinarrn.
$2" - Os requisitos de que tratam os incisos I, I1 e I11do art. 4" deverão
ser comprovados periodicamente, em período não inferior a 3 (três) anos, na
conformidade do estabelecido no regulamento desta Lei, para a renovação do
Certificado de Registro de Arma de Fogo.
$ 3" - Os registros de propriedade, expedidos pelos órgãos estaduais,
realizados até a data da publicação desta Lei, deverão ser renovados mediante
o pertinente registro federal no prazo máximo de 3 (três) anos.

CAPÍTULO ITI
DO PORTE
Art. 6" - É proibido o porte de arma de fogo em todo o temtório nacional,
salvo para os casos previstos em legislação própria e para:

I - os integrantes das Forças Armadas;
I1 - os integrantes de órgãos referidos nos incisos do caput do art. 144 da
Constituição Federal;
111- os integrantes das guardas municipais das capitais dos Estados e dos
Municípios com mais de 500.000 (quinhentos mil) habitantes, nas condições
estabelecidas no regulamento desta Lei;

IV - os integrantes das guardas municipais dos Municípios com mais de
250.000 (duzentos e cinquenta mil) e menos de 500.000 (quinhentos mil)
habitantes, quando em serviço;
V - os agentes operacionais da Agência Brasileira de Inteligência e os
Revista A FORÇA POLICIAL São Paulo no40 outlnovidez 2003

-

--.

--

.

"

-

86

.
I
-

-LC

agentes do Departamento de Segurança do Gabinete de Segurança Institucional
da Presidência da República;
VI - os integrantes dos órgãos policiais referidos no art. 51,
52, XIII, da Constituição Federal;

e no art.

VI1 - os integrantes do quadro efetivo dos agentes e guardas prisionais,
os integrantes das escoltas de presos e as guardas portuárias;
VI11 - as empresas de segurança privada e de transporte de valores
constituídas, nos termos desta Lei;

IX -para os integrantes das entidades de desporto legalmente constituídas,
cujas atividades esportivas demandem o uso de armas de fogo, na forma do
regulamento desta Lei, observando-se, no que couber, a legislação ambiental.
§ 1" -As pessoas previstas nos incisos I, 11,111,V e VI deste artigo terão

direito de portar arma de fogo fornecida pela respectiva corporação ou instituição,
mesmo fora de serviço, na forma do regulamento, aplicando-se nos casos de armas
de fogo de propriedade particular os dispositivos do regulamentodesta Lei.

8 2' - A autorização para o porte de arma de fogo dos integrantes das
instituições descritas nos incisos V, VI e VI1 está condicionada a comprovação
do requisito a que se refere o inciso 111do art. 4O, nas condições estabelecidas
no regulamentodesta Lei.

4 3"- A autorização para o porte de arma de fogo das guardas municipais
está condicionada a formação funcional de seus integrantes em estabelecimentos
de ensino de atividade policial, a existência de mecanismos de fiscalização e de
controle interno, nas condições estabelecidas no regulamento desta Lei.

5 4" - Os integrantes das Forças Armadas, das polícias federais e estaduais
e do Distrito Federal, bem como os militares dos Estados e do Distrito Federal,
ao exercerem o direito descrito no art. 4O, ficam dispensados do cumprimento
do disposto nos incisos I, I1 e 111do mesmo artigo, na fomia do regulamento
desta Lei.
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6 5" - Aos residentes em áreas rurais, que comprovem depender do
emprego de arma de fogo para prover sua subsistência alimentar familiar, será
autorizado, na forma prevista no regulamento desta Lei, o porte de arma de fogo
na categoria "caçador".
Art. 7" -As armas de fogo utilizadas pelos empregados das empresas de
segurança privada e de transporte de valores, constituídas na forma da lei, serão
de propriedade, responsabilidadee guarda das respectivas empresas, somente
podendo ser utilizadas quando em serviço, devendo essas observar as condições
de uso e de armazenagem estabelecidas pelo órgão competente, sendo o
certificado de registro e a autorização de porte expedidos pela Polícia Federal
em nome da empresa.
fj 1" - O proprietário ou diretor responsável de empresa de segurança

privada e de transporte de valores responderá pelo crime previsto no parágrafo
único do art. 13 desta Lei, sem prejuízo das demais sanções administrativas e
civis, se deixar de registrar ocorrência policial e de comunicar a Policia Federal
perda, furto, roubo ou outras formas de extravio de armas de fogo, acessórios e
munições que estejam sob sua guarda, nas primeiras 24 (vinte e quatro) horas
depois de ocorrido o fato.
fj2" -A empresa de segurança e de transporte de valores deverá apresentar

documentação comprobatória do preenchimento dos requisitos constantes do
art. 4" desta Lei quanto aos empregados que portarão arma de fogo.

5 3" - A listagem dos empregados das empresas referidas neste artigo
deverá ser atualizada semestralmente junto ao Sinarm.

Art. 8"-As armas de fogo utilizadas em entidades desportivas legalmente
constituídas devem obedecer as condições de uso e de armazenagem
estabelecidas pelo órgão competente, respondendo o possuidor ou o autorizado
a portar a arma pela sua guarda na forma do regulamento desta Lei.
Art. 9" - Compete ao Ministério da Justiça a autorização do porte de
arma para os responsáveis pela segurança de cidadãos estrangeiros em visita ou
sediados no Brasil e, ao Comando do Exército, nos termos do regulamento
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desta Lei, o registro e a concessão de porte de trânsito de arma de fogo para
colecionadores, atiradores e caçadores e de representantes estrangeiros em
competição internacionaloficial de tiro realizadano temtório nacional.
Art. 10 - A autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido,
em todo o território nacional, é de competência da Polícia Federal e somente
será concedida após a~ttorizaçãodo Sinarm.

5 1" - Aautorizaçãoprevista neste artigo poderá ser concedida com eficácia
temporária e temtorial limitada, nos termos de atos regulamentares,e dependerá
de o requerente:

I - demonstrar a sua efetiva necessidade por exercício de atividade
profissional de risco ou de ameaça à sua integridade física;
I1 - atender às exigências previstas no art. 4 O desta Lei;

I11 - apresentar documentação de propriedade de arma de fogo, bem
como o seu devido registro no órgão competente.

5 2" - A autorização de porte de arma de fogo, prevista neste artigo,
perderá automaticamente sua eficácia caso o portador dela seja detido ou
abordado em estado de embriaguez ou sob efeito de substâncias químicas ou
alucinógenas.
Art. 11- Fica instituída a cobrança de taxas, nos valores constantes do
Anexo desta Lei, pela prestação de serviços relativos:

I - ao registro de arma de fogo;
I1 - à renovação de registro de arma de fogo;
I11- à expedição de segunda via de registro de arma de fogo;

IV - a expedição de porte federal de arma de fogo;
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V - a renovação de porte de arma de fogo;
VI - a expedição de segunda via de porte federal de arma de fogo.

5 1" - Os valores arrecadados destinam-se ao custeio e a manutenção
das atividades do Sinarm, da Polícia Federal e do Comando do Exército, no
âmbito de suas respectivas responsabilidades.

5 2" -As taxas previstas neste artigo serão isentas para os proprietários
de que trata o 6j 5" do art. 6" e para os integrantes dos incisos I, 11,111, IV, V, VI
e VI1do art. 6", nos limites do regulamento desta Lei.
CAPÍTULO IV
DOS CRIMES E DAS PENAS
Posse irregular de arma de fogo de uso permitido
Art. 12 - Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou
munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no
seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do
estabelecimentoou empresa:
Pena detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

Omissão de cautela
Art. 13 - Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que
menor de 18 (dezoito)anos ou pessoa portadora de deficiênciamental se apodere
de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade:
Pena detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos, e n~ulta.
Parágrafo único - Nas mesmas penas incorrem o proprietário ou diretor
responsável de empresa de segurança e transporte de valores que deixarem de
registrar ocorrência policial e de comunicar à Polícia Federal perda, M o , roubo
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ou outras forrnas de extravio de arma de fogo, acessório ou munição que estejam
sob sua guarda, nas primeiras 24 (vinte quatro) horas depois de oconido o fato.

Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
Art. 14 - Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito,
transportar, ceder, ainda que gratuitamente,emprestar, remeter, empregar, manter
sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena reclusão, de 2 (dois ) a 4 (quatro) anos, e multa.
Parágrafo único - O crime previsto neste artigo é inafiançável, salvo quando
a arma de fogo estiver registrada em nome do agente.

Disparo de arma de fogo

Art. 15 - Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou
em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta
não terha como finalidade a prática de outro crime:
Pena reclusão, de 2 (dois ) a 4 (quatro) anos, e multa.
Parágrafo único - O crime previsto neste artigo é inafiançável.

Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
Art. 16 - Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito,
transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar,remeter, empregar,manter
sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou
restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.
Parágrafo único - Nas mesmas penas incorre quem:
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I - suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificaqão
de arma de fogo ou artefato;

I1 - modificar as características de arma de fogo, de forma a torná-la
equivalente a arma de fogo de uso proibido ou restrito ou para fins de dificultar
ou de qualquer modo induzir a erro autoridade policial, perito ou juiz;
1.1- possuir, detiver, fabricar ou empregar artefatoexplosivo ou incendiário,
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar;

TV - portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com
numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido
ou adulterado;
V - vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo,
acessório, munição ou explosivo a criança ou adolescente; e
VI -produzir, recarregar ou reciclar, sem autorização legal, ou adulterar,
de qualquer forma, munição ou explosivo.
Comércio ilegal de arma de fogo

Art. 17 -Adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em
depósito, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor a venda, ou de
qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercíciode atividade
comercial ou industrial, arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização
ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.
Parágrafo único - Equipara-se à atividade comercial ou industrial, para
efeito deste artigo, qualquer forma de prestação de serviços, fabricação ou
comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência.
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Tráfico internacional de arma de fogo
Art. 18 - Importar, exportar, favorecer a entrada ou saída do território
nacional, a qualquer título, de arma de fogo, acessório ou munição, sem
autorização da autoridade competente:
Pena reclusão de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.
Art. 19 - Nos crimes previstos nos arts. 17 e 18, a pena é aumentada da

metade se a arma de fogo, acessórioou munição forem deuso proibido ou restrito.
Art. 20 - Nos crimes previstos nos arts. 14, 15, 16, 17 e 18, a pena é
aumentada da metade se forem praticados por integrante dos órgãos e empresas
referidas nos arts. 6",7" e 8" desta Lei.
Art. 21 - Os crimes previstos nos arts. 16, 17 e 18 são insuscetíveis de
liberdade provisória.

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕESGERAIS
Art. 22 - O Ministério da Justiça poderá celebrar convênios com os Estados
e o Distrito Federal para o cumprimento do disposto nesta Lei.

Art. 23 - A classificação legal, técnica e geral, bem como a definição das
armas de fogo e demais produtos controlados, de usos proibidos, restritos ou
permitidos será disciplinada em ato do Chefe do Poder Executivo Federal,
mediante proposta do Comando do Exército.

1" - Todas as munições comercializadas no País deverão estar
acondicionadas em embalagens com sistema de código de barras, gravado na
caixa, visando possibilitar a identificação do fabricante e do adquirente, entre
outras informações definidas pelo regulamento desta Lei.

4
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2" - Para os órgãos referidos no art. 6 O , somente serão expedidas
autorizações de compra de munição com identificação do lote e do adquirente
no culote dos projéteis, na forma do regulamento desta Lei.

5 3" - As armas de fogo fabricadas a partir de 1 (um) ano da data de
publicação desta Lei conterão dispositivo intrínseco de segurança e de
identificação, gravado no corpo da arma, definido pelo regulamento desta Lei,
exclusive para os órgãos previstos no art. 6" .
Art. 24 - Excetuadas as atribuições a que se refere o art. 2' desta Lei,
compete ao Comando do Exército autorizar e fiscalizar a produção, exportação,
importação, desembaraço alfandegário e o comércio de armas de fogo e demais
produtos controlados, inclusive o registro e o porte de trânsito de arma de fogo
de colecionadores, atiradores e caçadores.
Art. 25 - Annas de fogo, acessórios ou munições apreendidos serão,
após elaboração do laudo pericial e sua juntada aos autos, encaminhados pelo
juiz competente, quando não mais interessarem a persecução penal, ao
Comando do Exército, para destruição, no prazo máximo de 48 (quarenta e
oito) horas.
Parágrafo único -As armas de fogo apreendidas ou encontradas e que
não constituam prova em inquérito policial ou criminal deverão ser encaminhadas,
no mesmo prazo, sob pena de responsabilidade, pela autoridade competente
para destruição, vedada a cessão para qualquer pessoa ou instituição.
Art. 26 - São vedadas a fabricação, a venda, a comercialização e a
importação de brinquedos, réplicas e simulacros de armas de fogo, que com
estas se possam confundir.
Parágrafo único - Excetuam-se da proibição as réplicas e os simulacros
destinados a instrução, ao adestramento, ou a coleção de usuário autorizado,
nas condições fixadas pelo Comando do Exército.
Art. 27 - Caberá ao Comando do Exército autorizar, excepcionalmente.
a aquisição de armas de fogo de uso restrito.
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Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica às aquisições dos
Comandos Militares.

Art. 28 - E vedado ao menor de 25 (vinte e cinco) anos adquirir arma de
fogo, ressalvados os integrantes das entidades constantes dos incisos I, I1 e 111
do art. 6" desta Lei.

Art. 29 -As autorizações de porte de armas de fogo já concedidas expirarse-ão 90 (noventa) dias após a publicação desta Lei.
Parágrafo único - O detentor de autorizaçãocom prazo de validade superior
a 90 (noventa) dias poderá renová-la, perante a Polícia Federal, nas condições
dos a*. 4", 6" e 10 desta Lei, no prazo de 90 (noventa) dias após suapublicação,
sem Ônus para o requerente.
Art. 30 - Os possuidores e proprietários de annas de fogo não registradas
deverão, sob pena de responsabilidade penal, no prazo de 180 (cento e oitenta)
dias após a publicação desta Lei, solicitar o seu registro apresentando nota fiscal
de compra ou a comprovação da origem lícita da posse, pelos meios de prova
em direito admitidos.

Art. 3 1 - Os possuidores e proprietários de armas de fogo adquiridas
regulamente poderão, a qualquer tempo, entregá-las à Polícia Federal, mediante
recibo e indenização, nos termos do regulamento desta Lei.
Art. 32 - Os possuidores e proprietários de armas de fogo não registradas
poderão, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias após a publicação desta Lei,
entregá-las a Polícia Federal, mediante recibo e, pres~unindo-sea boa-fé, poderão
ser indenizados, nos termos do regulamento desta Lei.
Parágrafo único - Na hipótese prevista neste artigo e no art. 3 1, as
armas recebidas constarão de cadastro específico e, após a elaboração
de laudo pericial, serão encaminhadas, no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas, ao Comando do Exército para destruição, sendo vedada sua
utilização ou reaproveitamento para qualquer fim.
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Art. 33 - Será aplicada multa de R$ 100.000,OO (cem mil reais) a R$
300.000,OO (trezentos mil reais), conforme especificar o regulamento desta Lei:

I - à empresa de transporte aéreo, rodoviário, ferroviário, marítimo, fluvial
ou lacustre que deliberadamente,por qualquer meio, faça, promova, facilite ou
permita o transporte de arma ou munição sem a devida autorização ou com
inobservânciadas normas de segurança;

1

TI - à empresa de produção ou comércio de armamentos que realize
publicidade para venda, estimulando o uso indiscriminadode armas de fogo,
exceto nas publicações especializadas.
Art. 34 - Os promotores de eventos em locais fechados, com
aglomeração superior a 1000 (um mil) pessoas, adotarão, sob pena de
responsabilidade, as providências necessárias para evitar o ingresso de pessoas
armadas, ressalvados os eventos garantidos pelo inciso VI do art. 5" da
Constituição Federal.
Parágrafo único -As empresas responsáveis pela prestação dos servicos
de transporte internacionale interestadual de passageirosadotarão as providências
necessárias para evitar o embarque de passageiros armados.

Art. 35 - É proibida a comercialização de arma de fogo e munição em
todo o território nacional, salvo para as entidades previstas no art. 6"desta Lei.

5 1" - Este dispositivo, para entrar em vigor, dependerá de aprovação

i

mediante referendo popular, a ser realizado em outubro de 2005.

5 2" - Em caso de aprovação do referendo popular, o disposto neste
artigo entrará em vigor na data de publicação de seu resultado pelo Tribunal
Superior Eleitoral.

?.r
e

Art. 36 - É revogada a Lei no9.437, de 20 de fevereiro de 1997
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Art. 37 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 2003; 182"da Independência e 115" da
Repiiblica.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Márcio Thomaz Bastos
José Viegas Filho
Marina Silva

ANEXO
TABELA DE TAXAS
SITUAÇÃO

R$

I - Registro de arma de fogo

300,OO

I1- Renovação de registro de arma de fogo

300,OO

111 - Expedição de porte de arma de fogo

1 .OOO,OO

IV - Renovação de porte de arma de fogo

1 .OOO,OO

V - Expedição de segunda via de registro de arma de fogo

300,OO

VI - Expedição de segunda via de porte de arma de fogo

1.OOO,OO

7
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c. LEI COMPLEMENTAR No954, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003

Dispõe sobre a contribuigãoprevidenciáriamensal de inativos epensionistas
do Estado e dá providências correlatas
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
"Faço saber que a Assembléia Legislativadecreta e eu promulgo a seguinte
lei complementar:
Artigo 1" - Os servidores inativos e os pensionistas do Estado, os Militares
reformados e os da reserva, bem como os servidores que recebem
complementação de aposentadoria e pensão, incluídas suas autarquias e
fundações, passam a contribuir, para o custeio do regime de que trata o artigo
40 da Constituição Federal, com a alíquota de 11% (onze por cento) sobre o
valor dos proventos, das pensões, das aposentadorias, das vantagens pessoais
e demais vantagens de qualquer natureza, excetuados o salário-esposae o saláriofamília

9 1"-Aplica-se o disposto neste artigo aos membros da Magistratura, do
Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado.
§ 2" - O décimo-terceirosalário será considerado para fins de incidência
da contribuição a que se refere esta lei complementar.
§ 3" - Para os casos de acumulação remunerada, considerar-se-á, para

fins de contribuição, o somatório das remunerações percebidas, observado o
disposto no "caput" deste artigo.
§ 4" - A contribuição previdenciária a que se refere o "caput" incidirá
apenas sobre a parcela dos proventos e das pensões que supere a 50% (cinquenta
por cento) do limite estabelecidopara os beneficios do regime geral de previdência
social de que trata o artigo 201 da Constituição Federal.

Artigo 2" - Considera-se incluído na alíquota de 11% (onze por cento) a
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que se refere o artigo 1"o percentual de 6% (seis por cento) relativo i contribuição
prevista no artigo 137 da Lei Complementar no 180, de 12 de maio de 1978.
Parágrafo único - Fica mantida a contribuição pela alíquota de 6% (seis
por cento) prevista no artigo 137 da Lei Complementar no 180, de 12 de maio
de 1978, até que seja iniciada a cobrança da nova contribuição instituída pelo
artigo 1" desta lei complementar.
Artigo 3" - Os contribuintes obrigatórios referidos no artigo 2" da Lei
Complementar no943, de 23 de junho de 2003, continuam sujeitos a alíquota total
de 11% (onze por cento), que compreende a alíquota de 5% (cinco por cento)
instituída pela mesma lei complementar e a contribuição de 6% (seis por cento)
prevista no artigo 137 da Lei Complementar no 180, de 12 de maio de 1978.

I
I

I
I
I

Parágrafo único - Vetado.

1

Artigo 4" - Os recursos arrecadados nos termos desta lei complementar,
da Lei Complementar no 943, de 23 de junho de 2003, e da Lei Complementar
no 180, de 12 de maio de 1978, são classificadoscomo receitas de contribuições
sociais no orçamento do Instituto de Previdência do Estado - IPESP, quando
referentes aos servidores públicos, e na Caixa Beneficente da Polícia Militar CBPM, quando referentes aos militares, devendo ser destinados ao pagamento
de aposentadorias ou pensões.

I

I
I
I

Parágrafo único -As disposições deste artigo aplicam-se inclusive aos
recursos já arrecadados com fundamento na Lei Complementar no 943, de 23
de junho de 2003.
Artigo 5" - Fica vedada a existência de mais de um regime próprio de
previdência social para os servidores titulares de cargos efetivos, e de mais de
uma unidade gestora do respectivo regime em cada ente estatal, ressalvado o
disposto no artigo 142,g 3", inciso X, da Constituição Federal.
Artigo 6" - Esta lei complementarentra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos, quanto ao artigo I", após decorridos 90 (noventa) dias da
data da publicação desta lei complementar.
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Palácio dos Bandeirantes, aos 3 1 de dezembro de 2003.
GERALDO ALCKMTN
Eduardo Refinetti Guardia
(Secretário da Fazenda)
Arnaldo Madeira
(Secretário - Chefe da Casa Civil)
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa,aos 3 1 de dezembro de 2003.
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d. LEI ESTADUAL No9.733, DE 15 DE SETEMBRO DE 1997

Dispõe sobre a comercialização de uniformes da Policia Militar
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
"Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguintelei:
Artigo 1 -As lojas de confecções e estabelecimentoscongêneres somente
poderão comercializaruniformes da Polícia Militar mediante prévio cadastramento
junto a essa Corporação.
.O

Artigo 2." - Os uniformes mencionados no artigo anterior serão
comercializados no varejo apenas para os integrantes da Polícia Militar.
Parágrafo único - Para cumprimento do disposto neste artigo, os policiais
militares deverão apresentar sua devida identificaçãoao vendedor, ficando este
obrigado a manter Livros de Registro para controle dessas vendas.
Artigo 3 .O - Para os efeitos desta lei consideram-se uniformes, além da
indumentáriaprópria, as peças complementaresdestes, tais como quepes, gorros,
emblemas, distintivos, insígnias e braçais.
Artigo 4."- Nos Livros de Registro deverão constar a data da venda, tipo
e quantidade de peças vendidas, nome completo, RE - Registro Estatístico e
Organização Policial Militar na qual presta serviços.
Artigo 5." - Fica a Polícia Militar do Estado de São Paulo encarregada de
fiscalizar o cumprimento desta lei, na forma estabelecida em regulamento.
Artigo 6." - Os estabelecimentos comerciais que não atenderem ao previsto
por esta lei ficam sujeitos, na conformidade de seu regulamento,à multa no valor
de 30 (trinta) UFESPs - Unidades Fiscais do Estado de São Paulo.
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Artigo 7." - O disposto nesta lei deverá ser regulamentado dentro do
prazo de 30 (trinta) dias após sua publicação.
Artigo 8."- Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação."
Palácio dos Bandeirantes, aos 15 de setembro de 1997.
MÁRIO COVAS
José Afonso da Silva, Secretário da Segurança Pública
Walter Feldman, Secretário - Chefe da Casa Civil
Antonio Angarita, Secretário do Governo e Gestão Estratégica
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa,aos 15 de setembro de 1997.

I
I
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e. LEI ESTADUAL No 11.541, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2003

Altera a Lei no4824, de 7 de novembro de 1985, que dispõe sobre estágio
de estudantes de Direito nas Polícias Civil e Militar do Estado, e dá
providências correlatas

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
"Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei:
Artigo 1" - O artigo 1" da Lei no 4.824, de 7 de novembro de 1985, passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Artigo 1"- Fica facultado estágio nas Delegacias e Companhias de Polícia aos
estudantes que cursem o 4" e o 5" anos de Faculdades de Direito, na forma a ser
regulamentada pelo Poder Executivo."(NR)
Artigo 2" - As despesas resultantes da aplicação desta lei correrão à conta das
dotações próprias consignadas no orçamento anual da Secretaria da Segurança
Pública, suplementadas se necessário de acordo com o disposto no $ 1" do
artigo 43 da Lei Federal no4.320, de 17 de março de 1964.
Artigo 3" - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,ficando revogados
os artigos 2", 3" e 5" da Lei no4.824, de 7 de novembro de 1985."
Palácio dos Bandeirantes, 20 de novembro de 2003
GERALDO ALCKMTN
Eduardo Refinetti Guardia
Secretário da Fazenda
Saulo de Castro Abreu Filho
Secretário da Segurança Pública
Andréa Sandro Calabi
Secretário de Economia e Planejamento
Amaldo Madeira
Secretário-Chefeda Casa Civil
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa,aos 20 de novembro de 2003.
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f. LEI ESTADUAL No11.545, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2003
0

Altera a Lei n 2.248, de 14 de agosto de 1953, que dispõe sobre a extinção
e a criação de medalhas na Força Pública do Estado

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
"Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei:
Artigo 1O - Vetado.
Artigo 2" - O artigo 2", da Lei no2.248, de 14 de agosto de 1953, passa
a vigorar com a seguinte redação:
"Artigo 2" - A medalha "Valor Militar", a ser conferida a oficiais e praças
da Polícia Militar do Estado de São Paulo, patenteará o reconhecimento do
Estado pelos bons serviços por eles prestados, com lealdade, constância e valor."

W)
Artigo 3" - O artigo 3", da Lei no2.248, de 14 de agosto de 1953, passa
a vigorar com a seguinte redação:
"Artigo 3"- Amedalha terá as características seguintes: em grau bronze,
prata e ouro, apresentará a forma de uma cruz de malta pátea, contornada por
um fiiso de tun milímetro de largura e medindo trinta milímetros tanto na altura
como na largura, com as seguintes inscrições: na cabeça, a palavra "Brasil"em
letras maiúsculas, no braço direito o número 15 (quinze), em algarismos romanos,
e no pé o número 1831 (mil oitocentos e trinta e um), em algarismos arábicos,
todos representativos da data de criação da Polícia Militar do Estado de São
Paulo. Sobreposto ao centro da cruz um disco de 18 (dezoito) milímetros de
diâmetro, compreendida a bordadura de esmalte azul celeste, com outro disco
central de 10 (dez) milímetros, de esmalte azul forte, concêntrico ao primeiro e
separados por um filete de 112(meio) milímetro do mesmo metal. Na extremidade
inferior do diâmetro vertical e sobre o meio do disco exterior, uma estrela do
mesmo metal, à direita da qual começarão os dizeres em maiúsculas "Polícia
Militar do Estado de São Paulo", escritos em toda a extensão do círculo exterior;
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no centro do disco interior, em duas linhas horizontais sobrepostas e em letras
maiúsculas mais destacadas pelo corpo as palavras "Valor Militar".A cruz posta
sobre uma coroa de louros, circular, com 30 (trinta) milímetros de diâmetro no
exterior, havendo entre ela e os braços da cruz um fuzil à esquerda, com 38
(trinta e oito) milímetros de comprimento e unia espada à direita com a ponta
para o alto, com o comprimento igual ao do fuzil, espada e fuzil cruzado, em
aspas. No verso da cruz, um disco semelhante em material e tamanho ao do
anverso, no centro do qual haverá as letras X, XX ou XXX, conforme a medalha
for em grau bronze, ou prata ou ouro, respectivamente. No centro da cabeça
superior da cniz haverá um suporte de 4 (quatro) milímetros de comprimento,
que sustentará uma argola de 8 (oito) milímetros de diâmetro interno por 10
(dez) milímetros de diâmetro externo, ambos do mesmo metal da medalha. A
medalha será pendente de urna fita de gorgorão de seda chamalotada de 25
(vinte e cinco) milímetros de largura total de 25 (vinte e cinco) milímetros de
comprimento, afinando então em bizel na extensão de mais de 15 (quinze)
milímetros, findos os quais a ponta se prenderá na argola da medalha. Da direita
para a esquerda a fita apresentará 4 (quatro) listras, de 2,5 (dois e meio)
milímetros de largura cada uma, na ordem de cores seguintes: preta, branca,
preta e branca; no centro, uma listra vermelha de 5 (cinco) milímetros de largura,
cuja extremidade na ponta do bizel se prenderá na argola da medalha; após,
outras quatro listras de 2,5 (dois e meio) milímetros de largura cada uma, na
ordem de cores seguintes: branca, preta, branca e preta, todas representativas
da bandeira paulista. (desenho no I)." (NR)
Artigo 4" - O artigo 5" e seus 55 I" e 2", da Lei no2.248, de 14 de agosto
de 1953, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Artigo 5' - A medalha em grau bronze terá no verso a letra X e será
conferida aos oficiais e praças que contarem mais de 10(dez) anos de serviço.

5 1"- A em grau prata terá no verso as letras XX e será conferida aos que
contarem mais de 20 (vinte) anos de serviço.

5 2" - A em grau ouro terá no verso as letras XXX e será conferida aos
que contarem mais de 30 (trinta) anos de serviço."(NR)
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Artigo 5" - Os $ § 1°, 4", 5" e 7", do artigo 10 da Lei no2.248, de 14 de
agosto de 1953, passam a vigorar com a seguinte redação:

"5 1" -Ao completar qualquer dos períodos referidos no artigo 5" e seus
parágrafos, a Administração, independentementede requerimento do interessado,
dará início ao processo de concessão da medalha "Valor Militar" aos policiais
militares merecedores dessa honraria.

5 4" - Revisto o processo na Seção competente, o Comando Geral
encaminhá-lo-á ao Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, juntando
seu juízo pessoal sobre o valor do pretendente e se merece ou não a concessão.

5 5" - O Tribunal de Justiça Militar declarará se ou não concedida a
medalha, justificando sucintamente sua decisão, que será publicada em Boletim
Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo e no "Diário Oficial".
5 7" - Recebendo-o,o Governador baixará decreto, publicado no "Diário
Oficial", concedendo a medalha nos termos do diploma, que assinará com o
Secretário da Segurança Pública e o ComandanteGeral da Polícia Militar." (NR)
Artigo 6" - O artigo 11 da Lei no2.248, de 14 de agosto de 1953, passa
a vigorar com a seguinte redação:
"Artigo 11 - Quando se tratar da concessão das medalhas em grau prata
e em grau ouro, a folha de ofício ou a certidão de assentamentos de que trata o
2" do artigo 10 conterá somente as alterações registradas a partir da data da
concessão da medalha anterior, inclusive a citação do decreto e do "Diário Oficial"
e suas datas, até a atualidade." (NR)
Artigo 7" - O parágrafo único do artigo 14 da Lei no 2.248, de 14 de
agosto de 1953, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Parágrafo único - Seu uso em formaturas militares para a Polícia Militar
será determinado pelo Comandante Geral, e nas internas dos corpos e serviços
pelos respectivos Comandantes ou Chefes." (NR)
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Artigo 8" - O artigo 15 da Lei no2.248, de 14 de agosto de 1953, passa
a vigorar com a seguinte redação:
"Artigo 15 -As medalhas, fitas e diplomas são fornecidos gratuitamente
pelo Estado, para o que, anualmente, no orçamento da Polícia Militar do Estado,
será votada a verba necessária." (NR)
Artigo 9" - O artigo 18 da Lei no2.248, de 14 de agosto de 1953, passa
a vigorar com a seguinte redação:
"Artigo 18 - Os contemplados em definitivo, na data desta lei, com as
medalhas de "Mérito Militar" e "Lealdade e Constância", poderão substituí-las
pela de "Valor Militar", solicitando-a em parte regular." (NR)
Artigo 10 - As despesas com a execução desta lei correrão a conta de
dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente e
suplementadas se necessário.

I
I

I

I
I
I

I
I1
I

Artigo 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

1

Artigo 12 - Revogam-se as disposições em contrário."

I

I

Palácio dos Bandeirantes, 20 de novembro de 2003
GERALDO ALCKMIN
Eduardo Rafinetti Guardia
Secretário da Fazenda
Saulo de Castro Abreu Filho
Secretário da Segurança Pública
Arnaldo Madeira
Secretário-Chefe da Casa Civil
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 20 de novembro de 2003.
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g. DECRETO ESTADUAL No48.260, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2003

Autoriza a ~ecretariada Segurança Pública a celebrar convênios com
MunicQios do Estado de São Paulo, objetivando a mútua cooperação em
atividades de segurança pública

GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais e considerando o disposto na Lei Complementar no
101, de 4 de maio de 2000, especialmente em seu aitigo 62,
Decreta:
Artigo 1" - Fica a Secretaria da Segurança Pública autorizada a,
representando o Estado, celebrar convênios com Municípios Paulistas que
venham a constar de relações aprovadas por Despacho Governamental,publicado
no Diário Oficial do Estado, tendo por objeto:

I - a cooperação técnica, material e operacional aos órgãos policiais, para
melhor desenvolvimentodas atividades de segurança pública;
11 - a conjugação de esforços por ocasião da realização de operações
policias que demandem o recebimento pelo Município de reforço policial.
Artigo 2" -A instrução dos processos referentes a cada convênio deverá
compreender manifestação da Consultoria Jurídica que serve à Pasta e a
observância, no que couber, do disposto nos artigos S',incisos I1 a V, e 8"do
Decreto no40.722, de 20 de março de 1996.
Artigo 3" - Os instrumentos das avenças obedecerão aos modelos
padronizados dos Anexos I e 11deste decreto.
Artigo 4" - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 25 de novembro de 2003
GERALDO ALCKMIN
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Saulo de Castro Abreu Filho
Secretário da Segurança Pública
Arnaldo Madeira
Secretário-Chefeda Casa Civil
hblicado na Casa Civil, aos 25 de novembro de 2003.

ANEXO I

1I

a que se refere o artigo 3" do Decreto no48.260, de 25 de novembro de
2003

I

I

I

Convênio que celebram o Estado de São Paulo, por intermédio da
Secretaria da Segurança Pública, e o Município de, objetivando a cooperação
técnica, material e operacionalaos órgãos policiais, para melhor desenvolvimento
das atividades de segurança pública.
O Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria da Segurança
Pública, neste ato representada por seu Titular, autorizado pelo Governador do
Estado nos termos do Decreto no , de de de 2003, e o Município de ,
representado pelo Prefeito Municipal,, autorizado pela Lei Municipal no,de de
de , doravante denominados, respectivamente, ESTADO e MUNICÍPIO,
resolvem celebrar o presente convênio, mediante as cláusulas e condições
seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA
Do Qbjeto
O presente convênio tem por objeto a conjugação de esforços do
ESTADO e do MUNICÍPIO para a execução das atividades de segurança
pública pelos órgãos policiais sediados no Município, por meio de cooperação
técnica, material e operacional, consoante disposto no Plano de Trabalho que
integra o presente instrumento.
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CLÁUSULA SEGUNDA
Das Obrigações dos Partícipes

I - ao ESTADO caberá, na forma das atribuições e competências da
Secretaria da Segurança Pública, fornecer o efetivo policial previsto para o
desenvolvimento das atividades de sua competência no MUNICÍPIO;
I1 - ao MUNICÍPIO incumbirá colaborar na execução das atividades de
segurança pública pelos meios previstos no plano de trabalho que, aprovado
pelos partícipes, integra o presente termo.

CLÁUSULA TERCEIRA
Do Valor e dos Recursos Financeiros
O valor do presente convênio é estimado em R$ ( ), cujas despesas
correrão à conta da(s) dotação(ões) orçamentária(s), do MUNICÍPIO, sendo
que as despesas a cargo do ESTADO serão suportadas com os recursos
ordinários alocados à Secretaria da Segurança Pública no respectivo OrçarnentoPrograma.

CLÁUSULA QUARTA
Da Vigência
O presente convênio vigorará pelo prazo de 5 (cinco) anos a partir da
data de sua assinatura.

CLÁUSULA Q ~ T A
Da Denúncia e da Rescisão
O presente Convênio poderá ser denunciado, por desinteressede qualquer
dos partícipes, mediante comunicaçãoescrita com antecedência mínima de 30
(trinta) dias, e será rescindido em virtude do descumprimento de suas cláusulas
ou de infração legal.
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CLÁUSULASEXTA
Do Controle e da Fiscalização
O controle e a fiscalização da execução do presente convênio ficam
atribuídos, ao responsável pela Unidade Policial e ao representante que vier a
ser designado pelo MuNIC~PIO.

CLÁUSULASÉTIMA
Do Foro
Fica eleito o Foro da Comarca da Capital para dirimir as questões
decorrentes da execução do presente convênio que não puderem ser resolvidas
administrativamente.
E, por assim estarem certos e ajustados, assinam o presente termo em 4
(quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.
São Paulo, de

de

SECRETARIO DA SEGURANÇAPUBLICA
PREFEITO MUNICIPAL
Testemunhas:
1.
Nome:

RG:
CPF:
2.
Nome:
RG:
CPF:
I

ANEXO I1

I

I

a que se refere o artigo 3" do Decreto no48.260, de 25 de novembro de

I

2003.

1

I
I
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Convênio que celebram o Estado de São Paulo, por intermédio da
Secretaria da Segurança Pública, e o Município de , objerivando a conjugação
de esforços por ocasião da realização de operações policias que demandem o
de reforço policial.
recebimento pelo MUNICÍPIO
O Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria da Segurança
Pública, neste ato representada por seu Titular, autorizado pelo Governador do
Estado nos termos do Decreto no , de de de 2003, e o Município de ,
representado por seu Prefeito Municipal , autorizado pela Lei Municipal no, de
de de , doravante denominados, respectivamente,ESTADO e MUNICÍPIO,
resolvem celebrar o presente convênio mediante as cláusulas e condições
seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA
Do Objeto
O presente convênio tem por objeto a conjugação de esforços e a
cooperação técnica, material e operacional entre os partícipes para a melhoria
das atividades de segurança pública por ocasião da realização de operações
policiais na área do MUNICÍPIO, que impliquem em reforço policial.

CLAUSULA SEGUNDA
Das Obrigações dos Partícipes
I - ao ESTADO caberá:
a) fornecer ao MUNICÍPIO, com antecedência de ( ) dias, informações
sobre o efetivo policial de reforço que será empregado, bem como sobre os
animais que serão utilizados na operação;
b) planejar e executar o esquema de policiamento extraordinário, durante
o período do evento;
c) coordenar, controlar e administrar as atividades de policiamentodurante
a operação;
d) zelar pelo bom uso dos bens móveis e imóveis colocados à sua
disposição pelo MUNICÍPIO, responsabilizando-se por eventuais danos
causados;
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11- Ao MUNIC~PIOincumbirá:
a) destinar ao ESTADO, sem qualquer Ônus, para uso da Secretaria da
Segurança Pública, local em boas condições para alojar o efetivo policial de
reforço, responsabilizando-se pelas despesas referentes ao consumo de água,
energia elétrica, telefonia e comunicações;
b) fornecer alimentação(café, almoço e jantar) ao efetivo policialde reforço
durante o período da operação, e se necessário, ração e acomodações
específicas para animais eventualmenteempregados;
c) fornecer o apoio técnico, material e operacional necessário para o
desempenho das atividades do policiamento de reforço.

CLÁUSULATERCEIRA
Do Valor e dos Recursos Financeiros
O valor do presente convênio é estimado em R$ ( ), cujas despesas
correrão à conta da(s) dotação(ões)orçamentária(s) , do MUNICÍPIO, sendo
que as despesas a cargo do ESTADO serão suportadas com os recursos
ordinários alocados à Secretaria da Segurança Pública no respectivo OrçarnentoPrograma.

CLÁUSULAQUARTA
Da Vigência
O presente convênio vigorará pelo prazo de 5 (cinco), contados a partir
da data de sua assinatura.

CLÁUSULAQUINTA
Da Denúncia e da Rescisão
O presente convênio poderá ser denunciado, por desinteresse de qualquer
dos partícipes, mediante comunicação escrita com antecedência mínima de 30
(trinta) dias, e será rescindido em virtude do descumprimento de suas cláusulas
ou de infração legal.
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CLÁUSULASEXTA
Do Controle e da Fiscalização
O controle e a fiscalização da execução do presente convênio ficam
atribuídos ao responsável pela Unidade Policial e ao representanteque vier a ser
designado pelo MUNIC~PIO.

CLÁUSULASÉTIMA
Do Foro
Fica eleito o Foro da Comarca da Capital para dirimir as questões
decorrentes da execução do presente convênio que não puderem ser resolvidas
administmtivarnente.
E, por assim estarem certos e ajustados, assinam o presente termo em 4
(quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.
São Paulo, de
de
SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PUBLICA
PREFEITO MUNICIPAL
Testemunhas:
1.
Nome:
RG:
CPF:
2.
Nome:
RG:
CPF:

~~

- - - - ~-
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h. DECRETO ESTADUAL N" 48.057, DE 1"DE SETEMBRO DE 2003

Altera a redaçüo de dispositivos do Decreto no42.556, de 27 de novembro de
1997, que regulamenta a Lei n o 9.733, de 15 de setembro de 1997, que dispõe
sobre a comercializaçãode uniformesda Polícia Militar da Estado de São Paulo
GERALDO ALCKMIN, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO
PAULO, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Artigo 1" - Os dispositivos adiante enumerados do Decreto no42.556, de
27 de novembro de 1997, passam a vigorar com a seguinte redação:
I - o parágrafo único do artigo 1O :
"Parágrafo único - Quando do pedido de cadastramento deverão ainda
ser entregues cópias autenticadas do contrato social e do cartão do Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ."; (NR)
I1- o inciso IV do artigo 4":

"IV - em desacordo com o memorial descritivo da peça, constante no
CSMM Int ou com a descrição e a especificação das peças dos uniformes
previstos no Regulamento de Uniformes da Polícia Militar do Estado de São
Paulo (R-5-PM) e nas suas normas complementares; OU" (NR)
I11- o artigo 5":
"Artigo 5" -As autuações serão lavradas pela Polícia Militar, por meio de
Auto de Infração sobre a Comercialização de Uniformes da Polícia Militar AIUPM, e por meio do Auto de Imposição de Penalidade de Multa sobre a
Comercializaçãode Uniformes da Polícia Militar -AIPM/üPM, todas as vezes
que for constatada a comercialização ilegal e irregular de uniformes em qualquer
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das situações previstas no artigo 4" deste decreto, e processadas pela Policia
Militar.
Parágrafo único - A Secretaria da Segurança Pública, no prazo de 30
(trinta) dias, editará resolução estabelecendo as instmçõescomplementaressobre
os procedimentos para a lavratura dos autos de infração e imposição das multas,
pagamento das mesmas, prazos e eventuais recursos que poderão vir a ser
apresentados, obedecendo-se os princípios constitucionais da ampla defesa e
do contraditório." (NR)
Artigo 2" - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes,1" de setembro de 2003.

I
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i. DECRETO ESTADUAL No48.407, DE 6 DE JANEIRO DE 2004

Dispõe sobre a aplicação do limite máximo Jixado no artigo 84 da
Emenda Constitucional n o41, de 19 de dezembro de 2003, no âmbito da
Administração Direta, Autárquica e Fundacional, do Estado de São
Paulo - Teto Salarial
GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais e na conformidade do disposto no artigo 8", da Emenda
Constitucional no41, de 19 de dezembro de 2003,
Decreta:
Artigo 1" - Para fins de aplicação do limite máximo fixado no artigo 8", da
Emenda Constitucional no41, de 19 de dezembro de 2003, considerar-se-á, no
âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Estado de São
Paulo, o valor do subsídio mensal do Governador do Estado*.
tj 1" - Para os integrantes da carreira de Procurador do Estado, e dos

ocupantes de cargos de provimento em comissão privativos de Procurador do
Estado, o valor a ser considerado para fins de aplicação do limite máximo fixado
no artigo 8 O , da Emenda Constitucional no41, de 19 de dezembro de 2003, é o
correspondente a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento da maior
remuneração do Ministro do Supremo Trib~inalFederal.

9 2" - O disposto no "caput" deste artigo aplica-se às empresas públicas
e às sociedades de economia mista e suas subsidiárias, que recebam recursos
do Estado para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral.
Artigo 2" - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 1" de janeiro de 2004.

* Valor: R$ 12.720,OO.
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Palácio dos Bandeirantes, 6 de janeiro de 2004
GERALDO ALCKMJN
Antônio Duarte Nogueira Júnior
Secretário de Agricultura e Abastecimento
João Carlos de Souza Meirelles
Secretário da Ciência, Tecnologia, Desenvolvimento Econômico e Thismo
Cláudia Maria Costin
Secretária da Cultura
Gabriel Chalita
Secretário da Educação
Mauro Guilherme Jardun Arce
Secretário de Energia, Recursos Hídricos e Saneamento
Eduardo Guardia
Secretário da Fazenda
Barjas Negri
Secretário da Habitação
Dario Rais Lopes
Secretário dos Transportes
Alexandre de Moraes
Secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania
José Goldemberg
Secretário do Meio Ambiente
Maria Helena Guimarães de Castro
Secretária Estadual de Assistênciae Desenvolvimento Social
Andrea Calabi
Secretário de Economia e Planejamento
Luiz Roberto Barradas Barata
Secretário da Saúde
Saulo de Castro Abreu Filho
Secretário da Segurança Pública
Nagashi Furukawa
Secretárioda AdministraçãoPenitenciária
Jurandir Femandes
Secretário dos Transportes Metropolitanos
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Francisco Prado de Oliveira Ribeiro
Secretário do Emprego e Relações do Trabalho
Lars Schrnidt Grael
Secretário da Juventude, Esporte e Lazer
Luiz Salgado Ribeiro
Secretário de Comunicação
Amaldo Madeira
Secretário-Chefe da Casa Civil
Publicado na Casa Civil, aos 6 de janeiro de 2004.
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j. RESOLUÇÃO SSP No 394, DE 24 DE OUTUBRO DE 2003

Institui no âmbito da Secretaria da Segurança Pública o Auto de Infração
e o Auto de Imposição de Penalidade de Multa sobre a Comercialização de
Uniformes da Polícia Militar do Estado de São Paulo e estabelece normas
e procedimentos referentes a sua aplicaçüo e controle

O Secretário da Segurança Pública,
Considerando que nos últimos anos intensificou-sea prática de delitos
por parte de indivíduos utilizando uniformes semelhantes e peças próprias dos
uniformes da Polícia Militar do Estado de São Paulo;
Considerando que a Lei Estadual 269, de 25-6-74, que disciplina o uso
de uniformes pelos integrantes da Polícia Militar do Estado de São Paulo,
estabelece, em seu artigo 1 que o uso dos uniformes da Instituição é privativo
do policial militar em serviço ativo, respeitadas as restrições previstas no
Regulamentode Uniformes da Polícia Militar - RUPM;
Considerando que o Decreto Estadual no 28.057, de 29-12-87, que
aprovou o Regulamento de Uniformes do Pessoal da Polícia Militar do Estado
de São Paulo (RUPM) estabelece, em seu artigo 2", que é expressamente
proibido o uso de uniformes, peças destes, distintivos e insígnias, iguais ou
semelhantes aos estabelecidos no RUPM, por qualquer pessoa ou Instituição
que não seja integrante da Polícia Militar do Estado de São Paulo;
Considerando que o Decreto Estadual 40.018, de 27-3-95, que
regulamentou a Lei Estadual 9.081, de 17-2-95, estabelece, em seu artigo 3",
inciso I, que são considerados de uso vedado o fardamento semelhante àquele
próprio da Polícia Militar, tanto na cor como nas demais características peculiares,
dentre as quais o uso de sinais de graduação ou patente;
Considerando que a Lei Estadual 9.733, de 15-9-97, que dispõe sobre a
comercialização de uniformes da Polícia Militar estabelece, em seu artigo 6",
que os estabelecimentos comerciais que não atenderem ao previsto nessa lei
ficam sujeitos, na conformidade de seu regulamento, a multa de 30 UFESPs Unidades Fiscais do Estado de São Paulo;
Considerando que o Decreto Estadual 42.556, de 27-11-97, alterado
pelo Decreto Estadual 48.057, de 1"-9-2003,que regulamentou a Lei Estadual
O,

1
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9.733, de 15-9-97, estabelece, em seu artigo 5", que as autuações serão lavradas
e processadas pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, resolve:

Do Auto de Infraçáo sobre a Comercializaçãode Uniformes da Polícia
Militar-AIUPM
Artigo 1" - Todas as vezes que forem constatadas irregularidades na
comercializaçãode uniformes da Polícia Militar do Estado de São Paulo, em
qualquer uma das situações previstas no artigo 4" do Decreto Estadual 42.556,
de 27-11-97, alterado pelo Decreto Estadual 48.057, de 1"-9-2003,a autonddde
policial militar competente lavrará, de imediato, o Auto de Infração sobre a
Comercialização de Uniformes da Polícia Militar - AIUPM.

5 1"- As infrações a que se refere o "caput" deste artigo, serão apuradas
em processo administrativo próprio, iniciado com o Auto de Infração sobre a
Comercializaçáo de Uniformes da Polícia Militar - AIüPM, observados o rito e
os prazos estabelecidos nesta resolução.
§ 2" - Os uniformes serão apreendidos pela autoridade policial militar
competente, nos termos da legislação penal e processual penal vigente,elaborandose o respectivo Termo Circunstanciado (BOIPM-TC),previsto na Lei Federal
9.099, de 26-9-95, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.

5 3" - Na hipótese de o estabelecimento comercial incidir na prática de
mais de uma infração, deverão ser lavrados tantos autos quantos forem as
infrações praticadas.
5 4" - Autilização indevida dos uniformes previstos no Regulamento de
Uniformes da Polícia Militar do Estado de São Paulo, caracteriza mfração prevista
na Lei de Contravenções Penais, sem prejuízo das demais disposições legais
aplicáveis.
Artigo 2" - O AIUPM será lavrado em quatro vias no mínimo, destinandose a primeira ao autuado, e conterá:
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I - o nome da pessoa física ou denominação do estabelecimentocomercial
autuado, quando se tratar de pessoajiuídica, especificandoo seu ramo de atividade
e endereço;

II- o ato ou fato constitutivoda infração,o local, a hora e a data respectivos;

III - a disposição legal ou regulamentar transgredida;

N - a indicação do dispositivo legal que comina a penalidade a que fica
sujeito o infrator;
V - o prazo de 1 O dias, para defesa ou impugnaçáo do AIUPM;

VI - nome, RE e posto ou graduação legíveis, da autoridade policial militar
autuante e sua assinatura;
VI1 - nome, identificação e assinatura do autuado ou, na sua ausência, de
seu representantelegal ou preposto.

9 1" - A ausência do autuado, de seu representante legal ou preposto, ou
a recusa de qualquer deles em assinar o AIUPM, deverá ser consignada pela
autoridade policial militar autuante e conterá, quando possível, a assinatura de
duas testemunhas.
9 2" - Na impossibilidade de ser dado conhecimento diretamente ao
interessado,este deverá ser cientificadodo AIüPM, por meio de carta registrada
ou p~iblicação,por uma única vez, na imprensa oficial, considerando-se efetivada
a notificação após 5 dias da publicação.
Artigo 3" - Constitui transgressão disciplinar de natureza grave,
independentemente das providências de natureza penal e penal militar que forem
cabíveis, punível administrativamentenos termos da legislaçãoem vigor, os casos
de falsidade ou omissão dolosa no preenchimento dos AIUPM.
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Do Auto de Imposição de Penalidade de Multa sobre a Comercialização
de Uniformes da Polícia Militar - AIPMAJPM
Artigo 4" - Decorrido o prazo estipulado pelo artigo 2", inciso V, desta
resolução, ou imediatamente após a data do indeferimento da defesa ou
impugnação do ArüPM, o Coronel PM Corregedor da Polícia Militar lavrará o
Auto de Imposição de Penalidade de Multa sobre a Comercialização de
Uniformes da Polícia Militar - A I P W M .
Parágrafo único - O AIUPM original e cópia do BOIPM-TC deverão ser
anexados ao AIPMIUPM.

I

Artigo 5" - O A I P W M será lavrado em 4 vias, no mínimo, destinandose a primeira ao infrator, e conterá:

I

I - o nome da pessoa física ou jurídica e seu endereço;
I1 - o número, série e data do AIUPM respectivo;

III - o ato ou fato constitutivo da infração e o local;
IV - a disposição legal regulamentarinfringida;
I

V - a penalidadeimposta e seu fundamento legal;
VI - prazo de 15 dias para interposição de recurso, contado da ciência
do autuado;

VI1- a assinatura do Coronel PM Corregedor da Polícia Militar;

i

Parágrafo único - O AIPMRJPM será encaminhado ao infrator, mediante
carta registrada com aviso de recebimento, com força de notificação, bem como
o excerto da decisão administrativa publicada no órgão oficial, passando a fluir
a partir dela o prazo de recurso.

I
i
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CAPÍTULO m
DO PROCESSAMENTO DAS MULTAS

í

Artigo 6"- Ainterposiçãode recurso pelo infrator, relativamente ao AIPM/
UPM interrompe o prazo para recolhimento da multa, que é de 30 dias e que
somente passará a fluir após a sua decisão.
Artigo 7" - Não recolhida a multa no prazo legal, serão os autos
encaminhados à Procuradoria Geral do Estado, para cobrança.
Artigo 8" - O recolhimento das multas impostas será feito ao Tesouro do
Estado, por meio de Guia de Arrecadação Estadual - GARE.

CAPÍTULO rv
DOS RECURSOS
Artigo 9" - Da imposição da multa, cuja competência é do Coronel PM
Corregedor da Polícia Militar, caberá recurso, por uma Única vez, ao Comandante
Geral da Polícia Militar.

5 1" - O prazo para interposição do recurso é de 15 dias, contados a
partir do dia imediatamente seguinte ao da publicação da decisão no órgão
oficial.

3 2" - O recurso será apresentado ao Corregedor da Polícia Militar que:
a) verificará as condições de admissibilidade do referido recurso,
indeferindo-o de plano caso aquelas não se mostrem presentes;
b) se entender pertinentes as razões indicadas poderá, desde logo,
reconsiderar a decisão anterior, caso em que o recurso perderá seu objeto;
c) mantendo a decisão, indicará suas razões de convencimentoe remeterá
os autos à instância hierárquica superior, que decidirá em 15 dias.
Artigo 10 - Todas as decisões a que se refere a presente resolução serão
fundamentadas, delas sendo o infrator cientificado por cai-ta registrada, com
aviso de recebimento e mediante publicação resumida no órgão oficial, esta
última prevalecendo para efeito de contagem de prazos.
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Parágrafo único - Caso o infrator se utilize dos serviços de advógado, o
nome e o número de inscrição deste na Ordem dos Advogados do Brasil
constarão da respectiva publicação.

Artigo 11 - Os prazos mencionados na presente resolução correm
ininterruptamente.
Artigo 12 - O Comandante Geral da Polícia Militar baixará, no prazo de
60 dias, instmções complementares ao fiel cumprimento da presente resolução.
Artigo 13 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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a. MANDADO DE SEGURANÇA - HABEAS CORPUS No
428.580-318-00

Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS no
428.580-318-00,da Comarca de São Paulo, em que são impetranteso Bacharel
EURO BENTO MACIEL FILHO e o Estagiário de Direito THIAGO DE
PAULA FIDALGO, sendo paciente JAIR FACCA JUNIOR:
ACORDAM, em Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, por votação unânime, denegar a ordem, de conformidade
com o relatório e voto do Relator, que ficam fazendo parte integrantedo presente
julgado.
Participaram do julgamento os Desembargadores RAUL MOTTA e
PÉRICLES PUA, com declaração de voto.
São Paulo, 01 de setembro de 2003.
DAVID HADDAD
Presidente e Relator
Vistos.
Trata-se de "habeas corpus" impetrado em favor de JAIR FACCA
JUNíOR, denunciado com outros treze réus por infração ao artigo 288,s único,
do Código Penal, C.C.o artigo 8", "caput", da Lei no 8.072190, alegando, em
resumo, a ocorrência de constrangimentoilegal em razão da nulidade da audiência
realizada em 22 de maio de 2003 pelo sistema de videoconferência, por violação
dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (fls.
2/26). Por essa razão, pleiteou a nulidade do processo a partir da audiência,
além da expedição de alvará de soltura.
A liminar requerida restou indeferida (fls. 32).
Foram prestadas as informações de rigor (fls. 35/38).
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A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou no sentido da denegação
do pedido (fls. 61/65).
É o relatório.
Sem razão a operosa defesa em seu bem elaborado pedido.
Da análise dos argumentos trazidos aos autos observa-se que a realização
de audiência através do sistema de videoconferência, da forma como foi feita,
nenhum prejuízo trouxe ao paciente.
Com efeito, o artigo 563 do Código de Processo Penal é claro e preciso
ao assim determinar
"Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo
para a acusação ou a defesa".
Em primeiro lugar porque tal fato, apesar da ausência de regulamentação
expressa no direito positivo, por si só não acarreta qualquer inversão ou inovação
no rito processual previsto.
Tanto isso é verdade que a Turma Nacional de Uniformizaçãodos Juizados
Especiais Federais realizou, no dia 05 de agosto de 2003 a primeira sessão de
julgamento por videoconferência.Por meio desse sistema, o Presidenteda Turma,
Min. Ruy Rosado, da cidade de Brasília, reuniu-se de forma virtual com os
demais integrantes da Turma, localizados nas sedes dos Tribunais Regionais
Federais das suas respectivas Regiões.
Além disso, a ampla defesa e o contraditório, os dois pilares dos devido
processo legal, também são efetivamente preservados, na medida em que é
mantido o contato visual e direto entre todas as partes, é disponibilizado contato
telefônico sigiloso, constante e direto, entre o réu e seu defensor, é permitido o
livre acesso e consulta aos autos em qualquer um dos locais através de cópias
completas do processo e é facultada a permanência de um defensor na sala de
audiência e outro na sala especial onde o réu se encontra.
Tal inovação traz ainda outro fundamental e incomparável benefício
processual,qual seja, a gravação completa das audiências, possibilitando aos
julgadores de instância superior exame sensivelmente mais acurado e preciso de
tudo o que ali ocorreu.
Essa situação também acarreta celeridade na prestação jurisdicional, na
medida em que evita adiamentos e redesignações de audiências por falta de
apresentação do réu, fato que, infelizmente, tem se tomado cada vez mais comum
em nossas abarrotadas Varas Criminais.
Também não se pode esquecer da sensível redução de custos para o
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Estado, posto que a constante escolta e transporte de prisioneiros é medida
muito dispendiosa aos já onerados cofres públicos.
Por fim, a par de tudo o que foi exposto, o mais importante argumento a
favor dessa inovação tecnológica é, sem dúvida alguma, a segurança da
população.
Nos tempos atuais, em que a criminalidade avança de modo abrupto e
muitas vezes incontrolável, o transporte constante de presos coloca em risco
toda a sociedade civil, a qual fica exposta ao reconhecido risco de resgate e fuga
de prisioneiros, além de sofrer com o afastamento das ruas de policiais e viaturas
responsáveis pelo patrulhamento preventivo, posto serem eles incumbidos da
escolta de presos.
Nesse sentido, aliás, o posicionamento do colendo Superior Tribunal de
Justiça:
"É nulo o interrogatório realizado por videoconferência, ressalvado,
contudo, possa ele ser feito quando evidente o perigo à ordem pública e à
segurança das pessoas encarregadas da administração da justiça penal, com a
saída do réu da unidade prisional, conforme exceção prevista no artigo 792 do
CPP" (STJ - HC - rel. Min. Felix Fischer - RT 7421579).
Contudo, o que era medida excepcional em maio de 1997, quando do
julgamento cuja ementa está transcrita, a cada dia se afigura como medida não
apenas normal, mas sim necessária e útil à ordem e à segurança pública.
Por fim, no caso presente não se pode olvidar tratar-se o paciente de
membro do PCC, importante e perigosa facção criminosa, recolhido no presídio
de segurança máxima de Presidente Bernardes, e que responde a este processo
por formação de quadrilha juntamente com alguns dos mais perigosos indivíduos
deste Estado.
Em face do exposto, denega-se a ordem.

DAVID HADDAD
Relator
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A presente declaração de voto só é feita pela gentileza do Desembargador
Relator, DAVID HADDAD, o qual, quando da realização do julgamento, após
proferir meu voto oralmente (houve brilhante sustentaçãooral), solicitou-me que
o fizesse, agora, por escrito.
Desnecessário seria tal achego, dada à segurança e o convencimento
do fundamentado e brilhante voto condutor. Mas, não poderia furtar-me a
tamanha honraria.
Quando membro do Tribunal de Alçada Criminal, guardo orgulho de ter
ali judicado por uma década, proferi decisão a respeito da matéria, qual seja, da
validade ou não do interrogatório realizado à distância.
Decidiu-se naquela oportunidade, ao julgar o Habem Corpus no297.0141
4, que "Inocorre nulidade na realização de interrogatório on line ou virtual
quando o contato visual e auditivo entre o Magistrado e o interrogado
resta respeito pela presença de imagem e som de forma receroca e o ato
for acompanhado por Advogados, um na sala de audiência e outro no
estabelecimento prisional assistindo ao réu, uma vez que assim ficam
resguardadas a este a autodefesa e a liberdade de expressão, sendo
necessária, para invalidade a referida inquisição, a comprovação de efetivo
prejuízo a atividade defensória. " (julgado em 1911111996,4"Câmara, Relator
Péricles Piza, RJTACRIM 331377).
Tal qual lá restou decidido, a audiência aqui realizada, o foi com participação
dos Advogados,"com som e imagem em real time ", observando, portanto, o
contato visual e auditivo de todos os participantes do ato, audiência realizada
por vídeo conferência, resguardado, portanto, a efetividade da amplitude de
defesa, assegurada na Carta Magna.
Como deixei assente na primitiva oportunidade:
"Desta forma, não se pode falar em nulidade do ato processual
levado a efeito. A exposição d motivos do Código de Processo Penal, não
obstante date de setembro de 1.941, ainda se mostra atual, ao advertir
que " o projeto é infenso ao excessivo rigorismo formal" e "não deixa
respiradouro para o frívolo curialismo, que se compraz em espiolhar
nulidades. É consagrada o princeio geral de que nenhuma nulidade ocorre
se não há prejuízo para a acusação ou a defesa" (Exposição de Motivos
do Código de Processo Penal)..
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por outro lado, desprezado o apego ao rigorismo formal, não pode o
direito e seus operadores ficarem infensos ao progresso.
O progresso tecnológico, tal qual o foi o uso da estenotipia e dos
rnicrocomputadores que substituíram as antigas máquinas de escrever, e hoje o
interrogatório virtual, hão de ter lugar e guarida, pena de deixar o direito de ser
atual e contemporâneo. Urge adotar a modernidade, garantida, sempre, a
plenitude de defesa, é certo.
Basta lembrar que, todas as mudanças que introduziram modernidade
foram, ao seu tempo, objeto de críticas acaloradas. Quando da introdução da
máquina de escrever, há muito tempo atrás, foi tal "progresso" criticado pelos
conservadores que viram em tal modernidade possibilidade de fraude.É que as
decisõek e sentenças proferidas pelos Magistrados de então não mais seriam
por eles manuscritas, mas datilografadas,o que possibilitaria,em tese, adulteração
do texto original. Poder-se-iainserir palavras não constadas do texto original ou
simplesmente modificá-las,com alteração radical de sentido.
Mas, ainda assim, vingou.
Mas recentemente,com a introdução da estenotipia conceituada de forma
objetiva como "taquigrafia mecânica", progresso com referência à máquina de
escrever, novamente os tradicionalistas e conservadores se opuseram a
inovação. Afirmavam, em especial a nobre classe dos Advogados, que estariam
a assinar em cmz, ignorando o inteiro teor do termo subscrito, o qual poderia
conter equívocos em detrimento dos interesses dos réus. Mas, igualmente,
prevaleceu.
Com a introdução dos rnicrocomputadores mais críticas, agora não tão
veementes ao novo progresso.
Veio agora o interrogatório "on line", objeto de críticas,algumas já realçadas
(IBCCRIM, no 42, pag. 2 e 3) bem como de defesa de sua introdução
(IBCCRIM no 42, pag. 6, Juiz Luis Flávio Gomes) e comentários outros
(Interrogatório"on line" e Direito Penal Atuai,De Antonio Luiz Chaves Carnargo
- IBCCRIM no 48, pag. 1I).
No caso em questão o interrogatório"on line" é virtual, assegurada às
partes e aos interlocutores, imagem e som reciprocamente, o que possibilita o
contato, embora não direto, mas quase, entre o Magistrado e o réu.
O avanço da informática, possibilitando o contato visual e sonoro real
time entre as pessoas participantes do ato guerreado, cuja introdução é aqui
hostilizada, por si só, não podendo ser causa geradora de nulidade, não obstante
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a bem posta inicial e as críticas ofertadas à modernidade, inclusive por parte da
Douta Procuradoria de Justiça (cf. fls. 47 "in fineI52).
Não há ofensa a plenitude de defesa. Aauto defesa permanece resguardada,
assegurada a liberdade de expressão do interrogado, prestada diante dos olhos
do Magistrado, embora com visão projetada por câmeras de vídeo, mas
preservado o contato entre eles.
Aliás, na sexta-feira última, dia 15 de novembro, a Rede Globo de
Televisão,em seu programa Globo Repórter, demonstrou a vantagem resultante
do progresso, trazendo impressionante reportagem a respeito da medicina do
século vinte e um. Dentre elas, a possibilidade de ser um paciente operado à
distância por um cirurgião,ou seja, operação através da tecnologia do progresso
computadorizado,sistema semelhanteao do interrogatório viriuai aqui examinado.
E, muito mais grave, esta possibilidade, operação à distância, cuja adoção
poderá e deverá salvar milhares de vidas humanas, possibilitandoatendimento
em casos especiais e de emergência (guerras, desabamentos, terremotos, etc ...)
sem a necessidade de deslocação dos pacientes à presença dos cirurgiões.
Até a repórter, não obstante neofita à técnica conseguiu, com algum êxito,
manusear com alguma sensibilidade os instrumentos usados para a cirurgia "on
line", o que demonstra a simplicidade daquele método, não obstante o progresso
que de sua adoção resulta, rompendo com o sistema convencional anterior.
Assim, o simples fato de ser o interrogatório realizado pelo sistema virtual,
desde que, observadas as cautelas adotadas pelo Magistrado, apontado como
coator, não induz nulidade alguma.
Mas, cada caso é um caso.
Poderá ocorrel; desde que resulte demonstrado prejuízo na adoção
de tal método-moderno, que o interrogatório venha a ser anulado (ver
exemplos formulados pela D. Procuradoria -fls. 50 "infine"/l). Mas, não
por decorrer exclusivamente da a d o ~ ã ode tal método mas sim, por restar
demonstrado que de qualquer forma, resultou em prejuízo a defesa do réu.
Repita-se, na nossa sistemática processual penal as nulidades só hão de ser
reconhecidas se delas resultar prejuízo as partes posto que, indemostrado o
prejuízo, não se decreta nulidade: pus de nullite sans grief, princípio
consagrado no art. 563, do Código de Processo Penal." (Habeas Corpus no
297.014.4 - Campinas).
Afora isso, com bem deixou assente o Relator, hoje, a segurança recomenda
a adoção de medidas profiláticas, tal qual a aqui guerreada, mas, também, para
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que se possibilite maior rapidez na tramitação dos feitos (inúmeras audiências
não são realizadas pela não apresentação dos réus presos) evitando a reiteração
de Habeas Corpus, por excesso de prazo na formação do sumário de culpa.
Recordo que, quando do interrogatório judicial de Femandinho BeiraMar, preso à época no Rio de Janeiro, foi necessária escolta monstruosa,
envolvendo cerca de quatrocentos policiais, helicópteros, batedores, etc
(consoante notícias veiculadas na imprensa), o que causa despesas exageradas
e descabidas de um Estado (União) desprovido de recursos para satisfação de
programas sociais, educação, lazer e de saúde, em benefício dos menos
favorecidos.
Não podemos perpetuar tal discrepância.
É certo que, evidenciado prejuízo efetivo à amplitude de defesa, qualquer
que tenha sido o meio empregado na colheita da prova (real ou vídeo conferência)
é o ato processual de ser anulado e a repetida sua realização, sem o vício que a
maculou.
Acomparho integralmente o Relator sorteado.
PÉRICLES PIZA
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Se cada um de nós ajudar com algumas moedinhas por mês, o Hospital Militar
vai ficar nota 10! Colabore. No final das contas, quem sai ganhando é você.

Associe-se:
e-rnail: propmOig.com.br - Telefone ( I 1 ) 6693-2658

/ 2962

Participe

da

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

Rua Al.fredo Pujol, 285

-

Conjunto 53

-

Santana - CEP: 0201 7-010 - São Paulo.

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