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I. A SEGURANÇA PÚBLICA E O DIREITO
CONSTITUCIONAL BRASILEIRO

NELSON FREIRE TERRA
Cel. Res. PM, Professor de Direito Constitucional
da Faculdade de Direito da Universidade São
Francisco, Doutor em Direito do Estado Faculdade de Direito USP e Mestre em Direito do
Estado- Faculdade de Direito USP,

1. INTRODUÇÃO

A Segurança Pública representa um estatuto, uma situação, onde o
Estado moderno estabelece condições para a manutenção da ordem
pública, visando proteger o indivíduo e a sociedade em geral.
A questão da Segurança Pública só foi finalmente tratada de forma
transparente na Constituição Federal promulgada em 1988, pois as constituições anteriores, ou desconheceram o problema, ou deram tratamento
ambíguo e não sistemático ao tema.
A transição do Brasil, de Estado Unitário Imperial para uma
Federação Republicana, provocou mudanças institucionais nos campos
da forma de estado, da forma do governo e do regime de poder. A federação instituída com a revolução republicana de 1889 foi concebida no
Brasil como um Estado Federal "clássico", onde a Segurança Pública era
responsabilidade dos Estados-membros e não do Governo Central, sendo
objeto disciplinado pela legislação ordinária estadual.

2. A SEGURANÇA PÚBLICA NO DIREITO INTERNACIONAL COMPARADO

No plano internacional, na dimensão do direito comparado, os conflitos relativos à federação evoluíram para o Estado Federal "dual", onde
os governos estaduais perderam competência e poderes para o governo
federal ou central.
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Posteriormente surgiram doutrinas como a do Estado Federal "'integral", onde a União e o governo federal concentram competências e
poderes, até mesmo excessivos, em detrimento das competências de
governos estaduais, isto é, dos Estados-membros integrantes da federação.
É, precisamente, o momento, na dimensão da Segurança Pública,
em que surgem, nos Estados Unidos da América do Norte, as Polícias
Federais, das quais o F.B.I. (Federal Bureau of Investigation) é a mais
famosa, quebrando o princípio de que a Segurança Pública é atribuição
do Estado-membro nas federações "clássicas".
Nos Estados Unidos, a colonização inglesa e suas peculiaridades
geraram as polícias municipais e de condados "county", através de seus
respectivos chefes, o "Sheriff', figura oriunda da Idade Média e do feudalismo inglês.
Após a Segunda Guerra Mundial, na República Federal da
Alemanha, surgiu um modelo de federação no qual o governo federal
também concentra competência; assim a Carta Fundamental de Bonn
permite o advento da Polícia Criminal Federal (polícia civil judiciária) e
da Polícia de Guarda de Fronteiras, "Bundesgrenzschultz" (polícia ostensiva uniformizada federal), paralelamente às polícias estaduais, dos onze
Estados-membros da federação alemã ocidental.
França, Itália, Espanha e Portugal, na qualidade de estados unitários
descentralizados, não servem de paradigma para análise do tema, pois
não têm a estrutura de estados federais, tendo optado pelo modelo de
duas ou mais polícias em nível nacional.
Na América do Sul, entre os estados vizinhos mais próximos, de
colonização espanhola, Uruguai e Chile também não são modelos comparáveis ao Brasil, pela condição da forma de estado unitário, restando a
federação Argentina, onde ocorreu o advento da Polícia Federal paralelamente às polícias provinciais (estaduais), uma vez que o Estado-membro
na federação Argentina é denominado de Província.

3. HISTÓRICO DO INSTITUTO NO BRASIL

Uma das raízes da polícia brasileira foi o Regimento Regular de
Cavalaria, tropa de polícia, destinada a proteger a extração, a fundição e
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o comércio do ouro no Brasil colonial, principalmente na Capitania de
Minas Gerais, que viu parte de seus Oficiais e Praças envolvidos no
drama da Inconfidência Mineira, cujo mártir foi o Alferes de Polícia José
Joaquim da Silva Xavier, o Tiradentes.
Outra vertente das raízes da polícia no Brasil foi a Divisão Militar
da Guarda Real de Polícia, trazida de Portugal e instalada no Rio de
Janeiro pelo Príncipe Regente D. João VI, quando da vinda da família
real para a América portuguesa, pressionada pelo vendaval napoleônico
demolidor das monarquias absolutistas européias, particularmente aquelas situadas na Península Ibérica.
O próprio D. João VI instituiu no Brasil a figura do Intendente
Geral de polícia, nos mesmos moldes em que funcionava no Portugal
metropolitano, transplantando o colonizador para o solo luso brasileiro o
auto de "inquiriçom", isto é, o inquérito policial, instituto cujas origens
remontam à dominação mourisca em Portugal.
Retornando ao Brasil, já independente, verificamos que a Carta de
1824 outorgava ao Imperador e Ministros de Estado, através do Poder
Moderador e Executivo, o controle da Polícia de forma ambígua e opaca,
sendo certo que no Brasil a polícia, desde as origens coloniais, era militarizada ou exercida pela tropa de 2ª linha ou até mesmo de 1ª linha do
Exército, conforme o local, época e conjuntura, com fundamento jurídico
no artigo 102 da Constituição Imperial, de 25 de março de 1824.
O artigo 40 da Lei de 1º de outubro de 1828 determinava que "os
Vereadores tratarão do governo econômico e policial da terra", sendo
certo que o artigo 66 do mesmo diploma legal, disciplinava as posturas
no âmbito das cidades, vilas e povoações do Império do Brasil. Assim a
questão policial também aflorava ao nível municipal naqueles tempos da
aurora da nacionalidade, onde os "quadrilheiros" mantinham a ordem
pública, denominação da política, do Senador da Câmara, durante a
época colonial.
A Regência Trina veio ordenar, mediante a Lei de 12 de outubro de
1832, a reforma de alguns artigos da Constituição, resultando na Lei nº
16, de 12 de agosto de 1834, que alterou e editou a Constituição Política
do Império. Finalmente, a Lei nº 105, de 12 de maio de 1840, a chamada
Lei de Interpretação, interpretou alguns artigos da reforma constitucional, atingindo a estrutura e o funcionamento da justiça no Brasil.
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É bom lembrar que durante o período regencial, mediante lei, os
governos provinciais, através do Conselho da Província foram autorizados a organizarem nas capitais provinciais Guardas Municipais
Permanentes, com a finalidade de enfrentamento da agitação inerente à
época regencial. Mais tarde, as Guardas Municipais Permanentes tiveram
ampliada sua área de jurisdição para toda a Província e com sua denominação modificada para Corpo Policial Permanente, sucessivamente Força
Pública, Força Policial e atualmente Polícia Militar.
Também, na mesma época, foi criada a Guarda Nacional, cuja organização maior era a Legião, a qual enquadrava os Batalhões articulados
nas principais cidades das províncias, cuja tropa, isto é, as Praças, em
tempo de paz, eram aplicadas no policiamento sob a orientação dos juízes de paz e mais tarde dos delegados de polícia.
A Lei nº 234, de 23 de novembro de 1841, criou o segundo
Conselho de Estado (já com D. Pedro II na condição de novo imperador)
órgão cuja competência atingia os conflitos de jurisdição entre as autoridades administrativas e judiciárias, implicando, do ponto de vista lógico,
indiretamente a polícia.
Na conspiração republicana que eclodiu na madrugada de 15 de
novembro de 1889, liberais e positivistas unem-se contra a monarquia.
No plano institucional é editado o célebre Decreto nº 1/1889.
É interessante trazer à colação o Decreto nº 1, de 15 de novembro
de 1889, assinado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, na qualidade de
Chefe do Governo Provisório, mais Rui Barbosa, Quintino Bocaiúva e S.
Lôbo, líderes liberais, o Brigadeiro Benjamim Constant Botelho de
Magalhães, positivista e Wandenkolk Correia, ato em cuja ementa passa
a ser institucionalizada a República, a Federação e a transformação das
Províncias em Estados-membros.
O Decreto nº 1/ 1889 é integrado por onze artigos, dos quais alguns
tratam diretamente da questão Segurança Pública, senão vejamos:
"Art. 5º - Os governos dos Estados federados adotarão com urgência todas as providências necessárias para a manutenção da ordem e da
Segurança Pública, defesa e garantia da liberdade e dos direitos dos
cidadãos, quer nacionais, quer estrangeiros.
Art. 6º - Em qualquer dos Estados onde a ordem pública for perturbada e onde faltem ao governo local meios eficazes para reprimir as
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desordens e assegurar a paz e tranqüilidade públicas, efetuará o Governo
Provisório a intervenção necessária para, com o apoio da Força Pública,
assegurar o livre exercício dos direitos dos cidadãos e a livre ação das
autoridades constituídas.
Art. 7º - Sendo a República Federativa Brasileira a forma de
governo proclamada, o Governo Provisório não reconhecerá nenhum
governo local contrário à forma republicana, aguardando, como lhe cumpre, o pronunciamento definitivo do voto da Nação, livremente expressado pelo sufrágio popular.
Art. 8º - A Força Pública regular, representada pelas três armas do
Exército e pela Armada Nacional, de que existam guarnições ou contingentes nas diversas províncias, continuará subordinada e exclusivamente
dependente do Governo Provisório da República, podendo os governos
locais, pelos meios ao seu alcance, decretar a organização de uma guarda
cívica destinada ao policiamento do território de cada um dos novos
Estados.
Art. 9º - Ficam igualmente subordinadas ao Governo Provisório
da República todas as repartições civis e militares até aqui subordinadas
ao governo central da nação brasileira."
O Decreto nº 1/1889 impõe a responsabilidade da manutenção da
ordem e Segurança Pública aos governos dos novos Estados-membros.
Na hipótese de insucesso na preservação da ordem pública dos governos
estaduais, o governo provisório intervirá nos Estados-membros com
apoio da Força Pública, que não é uma polícia federal e sim as próprias
Forças Armadas, conforme o artigo 8º do mesmo diploma legal, isto é, a
Força Pública regular é representada pelas três armas do Exército:
Infantaria, Cavalaria e Artilharia, e pela Armada Nacional.
Autoriza ainda os governos estaduais a decretarem a organização de
uma guarda cívica. Ignora, pelo menos expressamente, o Decreto nº
1/1889, a Guarda Nacional e os Corpos Policiais Permanentes existentes
nas antigas províncias do Império, mas através do artigo 9º, subordina
todas as repartições civis e militares da antiga ordem monárquica ao
Governo Provisório.
A Constituição de 1889 só se preocupou com as forças de terra e
mar, Exército e Marinha, isto é, Forças Armadas, silenciando sobre a
polícia e conseqüentemente a respeito· da Segurança Pública, mas
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alguns efetivos do Exército eram aplicados no policiamento administrativo, em razão da falta de recursos dos Estados-membros da Federação
recém-criada.
A revolução de 1930 determina, após diversos problemas, a constituinte de 1933 e a promulgação da Constituição de 1934, na qual, pela
primeira vez, são disciplinadas constitucionalmente as Polícias Militares
estaduais, na qualidade de "força-reserva do Exército Brasileiro."
A norma constitucional de 1934 não cuida das Polícias Militares
como polícia, mas sim como força combatente, em face dos conflitos
armados internos ocorridos no Brasil entre 1922 e 1932.
O golpe de Estado de 1O de novembro de 1937 e a outorga da Carta
de 1937 determinam a instituição do Estado Novo, isto é, uma nova
ordem no Brasil; assim a Constituição outorgada de 1937 denominou as
Polícias Militares de forças policiais estaduais ajustando o nome "juris"
à realidade social objetiva.
Com o fim da Segunda Guerra Mundial é dissolvido o Estado
Novo, de Getúlio Vargas e, em consequência, é promulgada nova ordem
constitucional, isto é, a Constituição Federal de 1946, que passa a denominar as forças policiais estaduais novamente de Polícias Militares,
nomenclatura consagrada apesar da Brigada Militar do Rio Grande do
Sul e das antigas Forças Públicas estaduais, da época da "República
Velha".
A Revolução de 1964 implica o advento da Constituição de 1967,
onde as Polícias Militares, além da condição de força-reserva, passam a
ter o "status" de força auxiliar do Exército Brasileiro. A Polícia Federal
surge na Constituição Federal com um forte e amplo elenco de competências, modificando o conceito tradicional de que no Brasil a polícia era
uma questão exclusivamente estadual, pouco importando tratar-se de
polícia judiciária ou polícia administrativa e ostensiva.
A Emenda Constitucional nº 1 de 1969, de fato uma outra
Constituição Federal outorgada por uma Junta Militar, manteve o elenco
forte e amplo de competências da Polícia Federal e as Polícias Militares
estaduais como força auxiliar e reserva do Exército.
O inciso VIII do artigo 8º da norma constitucional de 1969 estabelecia a competência da União para organizar e manter a polícia federal,
com a finalidade de "executar os serviços de polícia marítima, aérea e de

10

Revista A FORÇA POLICIAL

São Paulo

nº 4

out/dez. 1994

fronteiras, prevenir e reprimir o tráfico de entorpecentes e drogas afins,
apurar as infrações penais contra a segurança nacional, ordem política e
social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União e prover
a censura de diversões públicas".
O articulado demonstra a tese da hipertrofia do governo federal, em
matéria de competências, relativamente aos governos estaduais através
de suas respectivas polícias.
Continuando no texto de 1969, constatamos que o § 1º do artigo 13,
que trata da competência dos Estados-membros, tem a seguinte redação:
"Aos Estados são conferidos todos os poderes que, explícita ou implicitamente, não lhes sejam vedados por esta Constituição".
Evidentemente, a interpretação do parágrafo é tema profundo e
abrangente, mas, no que diz respeito à Segurança Pública, fica transparente a idéia de que a União não assume a responsabilidade em nível
nacional, com exceção das atribuições da Polícia Federal, e também não
proibiu os Estados-membros de exercerem a defesa pública no terreno
operacional, mantendo o estatuto ou situação da Segurança Pública em
suas respectivas áreas de jurisdição.
Mais adiante surge o § 4º do mesmo artigo 13, que reza: "As polícias militares, instituídas para a manutenção da ordem pública nos
Estados, nos Territórios e no Distrito Federal, e os corpos de bombeiros
militares são considerados forças auxiliares, reserva do Exército, não
podendo seus postos ou graduações ter remuneração superior à fixada
para os postos e graduações correspondentes no Exército".
Do ponto de vista teórico-doutrinário emerge do texto o "instituídas
para a manutenção da ordem pública", sentença que permite a interpretação onde o legislador constitucional reconheceu que as Polícias Militares
foram criadas e organizadas como polícia desde as origens da vida brasileira, e também são destinadas à manutenção da ordem pública, isto é, o
grau de normalidade da vida social ou o bom estado da coisa pública,
bem como a tranqüilidade dos cidadãos e da comunidade em geral.
Após rumorosa polêmica e vários incidentes políticos é inaugurada
a Assembléia Nacional Constituinte de 1987, precedida da Comissão
Pré-Constitucional dos Notáveis, conhecida como Comissão Afonso
Arinos.
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4. CONCLUSÃO - A SEGURANÇA PÚBLICA NO BRASIL
CONTEMPORÂNEO

Aos 5 de outubro de 1988 é promulgada a nova Constituição
Federal, ato solene de implantação de uma nova ordem constitucional no
Brasil.
A Constituição de 1988 disciplinará a questão da Segurança
Pública, através do célebre artigo 144:
"Art. 144 - A Segurança Pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e
da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos, seguintes
órgãos:
I - polícia federal;
II - polícia rodoviária federal;
III - polícia ferroviária federal;
IV - polícias civis;
V - polícias militares e corpos de bombeiros militares,
§ 1º - A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente,
estruturado em carreira, destina-se a:
I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em
detrimentos de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades
autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei;
II - prevenir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o
contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de
outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência;
III - exercer as funções de polícia marítima, aérea e de fronteiras;
IV - exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária
da União.
§ 2º - A polícia rodoviária federal, órgão permanente, estruturado
em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das
rodovias federais.
§ 3º - A polícia ferroviária federal, órgão permanente, estruturado
em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das
ferrovias federais.
§ 4º - Às polícias civis-, dirigidas por delegados de polícia de car-
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reira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares.
§ 5º - Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa
civil.
§ 6º - As polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças
auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios.
§ 7º - A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos
órgãos responsáveis pela Segurança Pública, de maneira a garantir a
eficiência de suas atividades.
§ 8º - Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser
a lei."
O artigo 144 pela primeira vez traz, como norma constitucional,
uma definição nominal ou estipulativa de Segurança Pública, logo em.
seu "caput", procurando não contrariar a doutrina do direito administrativo comparado, de modo a não provocar maiores polêmicas acadêmicas.
São criadas, em nível constitucional, novas polícias federais, a
saber: a polícia rodoviária federal, antiga patrulha rodoviária federal, e a
polícia ferroviária federal, esta até hoje não saiu do papel, sem que as
duas organizações sejam órgãos da polícia federal.
Outra observação é que pela primeira vez, também, na história
constitucional do Brasil, são inscritas na Constituição Federal, as polícias civis estaduais, e em certo sentido institucionalizado o inquérito
policial, de forma indireta mediante a definição do § 4º, do artigo 144,
resultado que conflita com a vontade política dos constituintes em substituírem, no Brasil, o inquérito policial pelo instituto do juizado de instrução. Evidência facilmente constatável no inciso I, do artigo 98 da
Constituição de 1988, onde se lê: " A União, no Distrito Federal e nos
Territórios, e os Estados criarão: I - juizados especiais, providos por
juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o
julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e
infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimen-
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tos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau;"
A supressão da figura do Juizado de Instrução Criminal ao apagar
das luzes da Assembléia Nacional Constituinte, decepcionou muitos
daqueles otimistas que aguardavam a modernização da justiça em particular e da sociedade brasileira como um todo.
O artigo 144 destina constitucionalmente às polícias civis as funções de polícia judiciária, isto é, cartorária, de investigações criminais,
responsável pela elaboração do auto de prisão em flagrante, pelo inquérito policial, pelas sindicâncias policiais e outros procedimentos conexos,
típicos de uma polícia não uniformizada.
Por outro lado, às polícias militares cabem, observando rigorosamente a linguagem constitucional, a polícia ostensiva e a preservação da
ordem pública, portanto, todo o policiamento preventivo e em particular
o uniformizado, que proteja o cidadão e mantenha o bom estado da coisa
pública, estão mais bem definidos os papéis das polícias militares.
Outra questão polêmica é relativa aos corpos de bombeiros militares, uma vez que o legislador constitucional tem, através dos tempos,
reconhecido que o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro foi e é um
órgão independente da Polícia Militar do Rio de Janeiro por razões históncas.
Do mesmo modo, o Corpo de Bombeiros de Brasília, organizado
por Oficiais do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, já nasceu independente da Polícia Militar do Distrito Federal, desde a fundação de
Brasília.
Todavia, a definição contida na parte final do § 5º do artigo 144
acabou induzindo leituras ambíguas pelos constituintes estaduais, promovendo intensa discussão sobre a separação ou não dos corpos de bombeiros orgânicos, das polícias militares estaduais, situação institucional,
ainda não definitivamente resolvida na dimensão política dos Estadosmembros, apesar das constituições estaduais já haverem sido promulgadas em 1989.
As Guardas Municipais surgem pela primeira vez na Constituição
Federal, na condição de órgãos de vigilância patrimonial municipal, sem
integrarem o elenco dos órgãos de Segurança Pública, isto é, não respondendo à condição de polícia e sim de vigilância no âmbito do
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Município, conforme dispõe o "caput" do artigo 144, da Constituição
Federal.
De qualquer modo, a Constituição Federal de 1988 possui o inegável mérito de haver tratado do tema Segurança Pública de forma sistemática e transparente, fugindo da linha de omissão normativa constitucional, ao entender que as normas reguladoras dos órgãos integrantes do
sistema de Segurança Pública são classificadas como normas constitucionais materiais e não meramente formais, pois sobre esses órgãos
repousa também a estrutura do Estado, particularmente na época contemporânea nas sociedades pós-modernas, região do tempo e do espaço,
onde crescem a criminalidade, o narcotráfico, a degradação e a dissolução da família, célula fundamental da comunidade, através de condutas
caracterizadoras das linhas de fuga nos termos da filosofia contemporânea.
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II. VIOLÊNCIA URBANA - QUADRO COMPARATIVO DE
HOMICÍDIOS ENTRE SÃO PAULO
E OUTRAS METRÓPOLES.

HERMES BIITENCOURT CRUZ
Coronel PM, Diretor de Comunicação Social da
Polícia Militar do Estado de São Paulo.

1. VIOLÊNCIA QUANTITATIVA

Considerando-se o crime contra a vida a "expressão máxima da violência", visto ser a perda da vida algo irreparável, buscamos analisar os
dados disponíveis, para podermos avaliar a violência, do ponto de vista
quantitativo, comparando as concentrações de população (as Grandes
Metrópoles) e, no caso de São Paulo, de acordo com as áreas correspondentes aos municípios da Capital e Grande São Paulo.

2. ÍNDICES INTERNACIONAIS

Em nível internacional, o índice de violência consagrado baseia-se
na relação homicídios por 100.000 habitantes / ano. Tomando-se como
base homicídios / 100.000 habitantes / ano, as estatísticas disponíveis
nos mostram o seguinte:
a) ESTADOS UNIDOS <1)
1) Washington D. C .................................................................... 79.4
2) New Orleans .......................................................................... 69.4
3) Detroit .................................................................................... 59.8
4) Dallas ..................................................................................... 49.7

(1) Fonte - New York City Police Departament 1993
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5) Baltin1ore ... .. ........................ .................................... .. ..... .....
6) Houston................................................................................
7) Cleveland .............................................................................
8) Los Angeles.........................................................................
9) New York.............................................................................
10) Philadelphia .......................................................................
11) Memphis ............................................................................
12) Milwaukee .........................................................................
13) San Antonio ..................... .................................... ..............
14) Columbus ...........................................................................
15) Jacksonville .......................................................................
16) Boston ................................................................................
17) lndianapolis ......... .. .................. .. ......................... ...... .. .......
18) De11ver ...............................................................................
19) Nashiville...........................................................................
20) Las Vegas ...........................................................................
21) San Diego..........................................................................
22) San Francisco.....................................................................
23) El Paso ...............................................................................
24) Seattle................................................................................
25) San Jose .............................................................................

41.3
37.3
34.6
29.5
29.4
27.8
27.7
26.0
22.1
21.8
20.1
19.7
19 .6
18.8
17.6
16.7
15.0
13. l
9.5
8.3
6.8

b) PAÍSES(2 )
1) Japão....................................................................................
2) Holanda................................................................................
3)Alemanha Ocidental.............................................................
4) França..................................................................................
5) Grã-Bretanha.......................................................................
6) E.U.A...................................................................................

1.2
2.1
4.2
4.6
7.4
8.4

PAÍSES(3)
1) E.U.A...................................................................................

8.4

(2) Fonte - Mchinsey E Company, Inc -1988
(3) Fonte - lndifolha - 1992
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2) Canadá ................................................................................
3) França..................................................................................
4) Alemanha.............................................................................

5.5
4.6
4.2

c) METRÓPOLES(4 )
1) Moscou................................................................................ 11.4
2) Rio de Janeiro...................................................................... 56.6
3) Johannesburgo ..................................................................... 100.0
d) GRANDE SÃO PAUL0( 5 >
1) Município de São Paulo - 31 homicídios por 100.000 hab/ano.
2) Demais municípios da Grande São Paulo, regiões do ABC,
Osasco e Guarulhos = 46 homicídios por 100.000 hab/ano.
A Grande São Paulo apresenta um "Mapa Criminal" em que o índice de violência é mais elevado nas zonas Sul e Leste e nos municípios da
Grande São Paulo. Alguns bolsões dessas regiões podem ser comparados
a Johannesburgo, enquanto a média pode ser comparada a New York e
outras cidades Americanas. Nas Zonas Norte, Oeste e Centro, aproximase a New York, onde o índice de homicídios foi de 31 por 100.000
hab/ano em 1993.
Na Grande São Paulo, regiões do ABC, Osasco e Guarulhos, a
média é 46 homicídios por 100.000 hab/ano e onde são encontrados,
também, bolsões de maior ou menor incidência.
Para o cálculo do índice na Capital e na Grande São Paulo foi utili-

zada a seguinte metodologia:
a) Homicídios registrados pela CAP na Grande São Paulo em 1993
= 5.828;
b) Homicídios registrados pela PM na Grande São Paulo, em 1993
= 3.210.
A PM registrou 55% dos homicídios, tendo em vista que esta modalidade criminosa pode ser levada diretamente aos DP sem passar pela
PM. Com o levantamento dos Boletins de Ocorrências dos DP, a CAP

(4) Fonte - Jornal do Brasil 09 Nov 93
(5) Coordenadoria de Análise e Planejamento CAP - SSP e Polícia
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obtém o quadro geral dos homicídios, daí a diferença entre a estatística
da PM e da CAP.
Pelos dados da PM, dos 3.210 homicídios, 1.727 (53%) foram
registrados no município da Capital (Comando de Policiamento de Área
de 1 a 5); e 1.483 (46%) nos demais municípios da Grande São Paulo
(Comando de Policiamento de Área de 5 a 8).
Do total de 5.828, registrados pela CAP, 53% correspondem ao
município da Capital, enquanto o percentual com base nos dados da PM
corresponde a 3.088 casos. Para uma população de 10.000.000 de habitantes, esses 3.088 Homicídios significam 31 homicídios/100.000/hab/ano. Nas regiões do ABCD, Osasco e Guarulhos, considerando-se para esses municípios uma população de 6.000.000 de habitantes, e a ocorrência de 2.740 casos (47% de 5.828), teremos como
resultado 46 homicídios por 100.000 hab/ano.

3. MÉDIA MENSAL DE HOMICÍDIOS DOLOSOS NA CAPITAL - SÃO
PAULO

Os dados apresentados, cotejados com o mapa de homicídios da
CAP, de 1993, permitem observar as seguintes correlações:

4. HOMICÍDIOS DOLOSOS X MORTOS POR RESISTÊNCIA À

POLÍCIA

Os dados, comparando-se os homicídios intra-população com os
mortos por resistência a ações policiais, de Março/91 a Maio/94, mostram que houve sensível diminuição dos mortos por resistência em confronto com a PM do Estado de São Paulo. No mesmo período registrouse uma elevação dos homicídios dolosos (intra-população), quando o
número de homicídios de Out/93 e Mai/94 manteve-se superior a
500/mês. Vê-se que, entre out/93 e mai/94, a média mensal de homicídios dolosos intra-população foi de 558.
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5. CONCLUSÃO

Os dados apresentados permitem-nos concluir o seguinte:
a. a média de homicídios (homicídios por 100.000 hab/ano) no
município de São Paulo está próxima de cidades do "1 º Mundo", notadamente New York e Los Angeles, ou seja 31 homicídios/100.000 hab/ano;
b. nos municípios da Grande São Paulo (excluída a Capital), a
média é de 46, inferior ao Rio de Janeiro, que é de 56 e no mesmo nível
de Dallas, Baltimore e Houston.
c. a PM, por medidas de controle "interna-corporis", reduziu o
número de mortos em confrontos de rua de 86/mês para 21/mês, considerando-se o período de mar/91 a dez/92 e de jan/93 a mai/94, respectivamente.
d. nos mesmos períodos a média mensal de homicídios dolosos
intra-população passou de 390 para 434, com acréscimo de 11 %.
e. nos últimos oito meses, Nov/93 a Mai/94, os homicídios dolosos
intra-população alcançaram a média mensal de 558 casos.
São Paulo, 25 de Julho de 1994.

Revista A FORÇA POLICIAL

São Paulo

nº 4

out/dez. 1994

21

III. DE PROFESSOR A POLICIAL (*)

GEORGE L. KIRKHAM
Professor assistente da Escola de Criminologia da
Universidade da Flórida e autor do livro Signal Zero.

SUMÁRIO

1. Introdução 2. Lutando por um distintivo 3. Patrulhando a rua
4. Teoria e prática 5. Aprendendo com medo 6. Vítimas silenciosas 7. Bondade em uniforme 8 Desafio complicado.

1. INTRODUÇÃO

Um professor de criminologia sai da sua "torre de marfim" para fazer uma
ronda e aprender coisas que só a rua pode ensinar

Como professor de criminologia, tive problemas durante algum
tempo, devido ao fato de que, como a maioria daqueles que escrevem
livros sobre assuntos policiais, eu nunca fui policial. Contudo, alguns
elementos da comunidade acadêmica norte-americana, tal como eu,
foram muitas vezes demasiado precipitados ao apontar erros da nossa
política. Dos incidentes que lemos nos jornais, formamos imagens estereotipadas, como as do policial violento, racista, venal ou incorreto. O
que não vemos são os milhares de dedicados agentes da polícia, homens
e mulheres, lutando e resolvendo problemas difíceis para preservar nossa
sociedade e aquilo que nos é mais caro.
Muitos dos meus alunos tinham sido policiais, e eles várias vezes
opunham às minhas críticas o argumento de que uma pessoa só poderia
compreender o que um agente da polícia tem de suportar quando tam-
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bém experimentasse ser policial. Por fim, me decidi a aceitar o repto.
Entraria para a polícia e assim iria testar a exatidão daquilo que vinha
ensinando. Um dos meus alunos (um jovem agente que gozava licença
para freqüentar o curso, pertencente à delegacia de polícia de
Jacksonville, Flórida) me incitou a entrar em contato com o xerife Dale
Carson e o vice-xerife D. K. Brown e explicar-lhe minha pretensão.

2. LUTANDO POR UM DISTINTIVO

Jacksonville me parecia ser o lugar ideal. Era um porto de mar e um
centro industrial em crescimento acelerado. Ali ocorriam também manifestações dos maiores problemas sociais que afligem nossos tempos:
crime, delinqüência, conflitos raciais, miséria e doenças mentais. Tinha
igualmente a habitual favela e o bairro reservado aos negros. Sua força
policial, composta por 800 elementos, era tida como uma das. mais evoluídas dos Estados Unidos.
Esclareci o xerife Carson e o vice-xerife Brown de que pretendia
um lugar não como observador, mas como patrulheiro uniformizado, trabalhando em expediente integral durante um período de quatro a seis
meses. Eles concordaram, mas puseram também a condição de que eu
deveria primeiro preencher os mesmos requisitos exigidos a qualquer
outro candidato a policial: uma investigação completa ao caráter, exame
físico e os mesmos programas de treinamento. Havia outra condição com
a qual concordei prontamente: em nome da moral, todos os outros agentes deviam saber quem eu era e o que estava fazendo ali. Fora disso, em
nada eu me distinguiria de qualquer agente, desde o meu revólver Smith
e Wesson calibre 38 até o distintivo e o uniforme.
O maior obstáculo foram as 280 horas de treinamento estabelecidas
por lei. Durante quatro meses (quatro horas por noite e cinco noites por
semana), depois das tarefas de ensino teórico, eu aprendia como utilizar
uma arma, como aproximar-se de um edifício na escuridão, como interrogar suspeitos, investigar acidentes de trânsito e recolher impressões
digitais. Por vezes, à noite, quando regressava a casa depois de horas de
treinamento de luta de defesa pessoal, com os músculos cansados, pensa-
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va que estava precisando era de um exame de sanidade mental por terme metido naquilo. Finalmente, veio a graduação e, com ela, o que viria
a ser a mais compensadora experiência da minha vida.

3. PATRULHANDO A RUA

Ao escrever este artigo, já completei mais de· 100 rondas como
agente iniciado, e tantas coisas aconteceram no espaço de seis meses que
jamais voltarei a ser a mesma pessoa. Nunca mais esquecerei também o
primeiro dia em que montei guarda defronte à porta da delegacia de
Jacksonville. Sentia-me ao mesmo tempo estúpido e orgulhoso no meu
novo uniforme azul e com a cartucheira de couro.
A primeira experiência daquilo que eu chamo de minhas "lições de
rua" aconteceu logo de imediato. Com meu colega de patrulha, fui destacado para um bar, onde havia distúrbios, no centro da zona comercial da
cidade. Lá chegando, encontramos um bêbado robusto e turbulento que,
aos gritos, se recusava a sair. Tendo adquirido certa experiência em
admoestação correcional, apressei-me a tomar conta do caso. "Desculpe,
amigo", disse eu sorridente, "não quer dar uma chegadinha aqui fora
para bater um bom papo comigo?". O homem me encarou esgazeado e
incrédulo, com os olhos raiados de sangue. Cambaleou para mim e me
deu um empurrão no ombro. Antes que eu tivesse tempo de me recuperar, chocou-se de novo comigo - e desta vez fazendo saltar da dragona
a corrente que prendia meu apito. Após breve escaramuça, conseguimos
levá-lo para a radiopatrulha.
Como professor universitário, eu estava habituado a ser tratado com
respeito e deferência e, de certo modo, presumia que isso iria continuar
assim em minhas novas funções. Agora, porém, estava aprendendo que
meu distintivo e uniforme, longe de me protegerem do desrespeito, muitas vezes atuavam como um "imã" atraindo indivíduos que odiavam o
que eu representava. Confuso, olhei para meu colega, que apenas sorriu.
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4. TEORIA E PRÁTICA

Nos dias e semanas seguintes, eu iria aprender mais coisas. Como
professor, sempre procurara transmitir aos meus alunos a idéia de que
era errado exagerar o exercício da autoridade, tomar decisões por outras
pessoas ou nos basearmos em ordens e mandatos para executar qualquer
tarefa. Como agente da polícia, porém, fui muitas vezes forçado a fazer
exatamente isso. Encontrei indivíduos que confundiam gentileza com
fraqueza - o que se tornava um convite à violência. Também encontrei
homens, mulheres e crianças que, com medo ou em situações de desespero, procuravam auxílio e conselhos no homem uniformizado.
Cheguei à conclusão de que existe um abismo entre a forma como
eu, sentado calmamente no meu gabinete no ar condicionado, conversava com o ladrão ou o assaltante a mão armada, e a maneira como os
patrulheiros encontram esses homens - quando eles estão violentos,
histéricos ou desesperados. Esses agressores, que anteriormente me pareciam tão inocentes, inofensivos e arrependidos depois do crime cometido, agora, como agente da polícia, eu os encarava pela primeira vez
como uma ameaça à minha segurança pessoal e à da nossa própria sociedade.

5. APRENDENDO COM O MEDO

Tal como o crime, o medo deixou de ser um conceito abstrato para
mim, e se tornou algo bem real, que por várias vezes senti: era a estranha
impressão em meu estômago, que experimentava ao me aproximar de
uma loja onde o sinal de alarme fora acionado; era uma sensação de boca
seca quando, com as lâmpadas azuis acesas e a sirena do carro ligada,
corríamos para atender a uma perigosa chamada onde poderia haver
tiros. Recordo especialmente uma dramática lição no capítulo do medo.
Num sábado à noite, patrulhava com meu colega uma zona de bares mal
freqüentados e casas de bilhares, quando vimos um jovem estacionar o
carro em fila dupla. Dirigimo-nos para o local, e eu lhe pedi que arru-
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masse devidamente o automóvel, ou então que fosse embora - ao que
ele respondeu inopinadamente com insultos. Ao ·sairmos do carro de
radiopatrulha e nos aproximarmos do homem, a multidão exaltada começou a nos rodear. Ele continuava a nos insultar e se recusando a retirar o
carro. Então, tivemos que prendê-lo. Quando o trouxemos para a viatura
da polícia, a turma nos cercou completamente. Na confusão que se
seguiu, uma mulher histérica me abriu o coldre e tentou sacar meu revólver.
De súbito, eu estava lutando para salvar minha vida. Recordo a sensação de verdadeiro terror que senti ao premir o botão do armeiro onde
se encontravam nossas armas. Até então, eu sempre tinha defendido a
opinião de que não devia ser permitido aos policiais o uso de armas, pelo
aspecto "agressivo" que denotavam, mas as circunstâncias daquele
momento fizeram mudar meu ponto de vista, porque agora era minha
vida que estava em perigo. Senti certo amargor quando, logo na noite
seguinte, voltei a ver já em liberdade o indivíduo que tinha provocado
aquele quase motim - e mais amargurado fiquei quando ele foi julgado
e, confessando-se culpado, condenaram-no a uma pena leve por "violação da ordem".

6. VÍTIMAS SILENCIOSAS

Dentre todas as trágicas vítimas do crime que vi durante seis meses,
uma se destaca. No centro da cidade, num edifício de apartamentos,
vivia um homem idoso que tinha um cão. Era motorista de ônibus, aposentado. Encontrava-os quase sempre na mesma esquina, quando me
dirigia para o serviço, e por vezes me acompanhavam durante alguns
quarteirões.
Certa noite, fomos chamados por causa de um tiroteio numa rua
perto do edifício. Quando chegamos, o velho estava estendido de costas
no meio de uma grande poça de sangue. Fora atingido no peito por uma
bala e, em agonia, me sussurrou que três adolescentes o tinham interceptado e lhe pediram dinheiro. Quando viram que tinha tão pouco, dispararam e o abandonaram na rua.
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Em breve, comecei a sentir os efeitos daquela tensão diária a que
estava sujeito. Fiquei doente e cansado de ser ofendido e atacado por criminosos que depois seriam quase sempre julgados por juízes benevolentes e por jurados dispostos a concederem aos delinqüentes uma "nova
oportunidade". Como professor de criminologia, eu dispunha do tempo
que queria para tomar decisões difíceis. Como policial, no entanto, era
forçado a fazer escolhas críticas em questão de segundos (prender ou não
prender, perseguir ou não perseguir), sempre com a incômoda certeza de
que outros, aqueles que tinham tempo para analisar e pensar, estariam
prontos para julgar e condenar aquilo que eu fizera ou aquilo que não
tinha feito.
Como policial, muitas vezes fui forçado a resolver problemas
humanos incomparavelmente mais difíceis do que aqueles que enfrentara
para solucionar assuntos correcionais ou de sanidade mental: rixas familiares, neuroses, reações coletivas perigosas de grandes multidões, criminosos. Até então, estivera afastado de toda espécie de miséria humana
que faz parte do dia-a-dia da vida de um policial.

7. BONDADE EM UNIFORME

Freqüentemente, fiquei espantado com os sentimentos de humanidade e compaixão que pareciam caracterizar muitos dos meus colegas
agentes da polícia. Conceitos que eu considerava estereotipados eram,
muitas vezes, desmentidos por atos de bondade: um jovem policial
fazendo respirações boca a boca num imundo mendigo, um veterano grisalho levando sacos de doces para as crianças dos guetos, um agente oferecendo a uma família abandonada dinheiro que provavelmente não voltaria a reaver.
Em consequência de tudo isso, cheguei à humilhante conclusão de
que tinha uma capacidade bastante limitada para suportar toda a tensão a
que estava sujeito. Recordo em particular certa noite em que o longo e
difícil turno terminara com uma perseguição a um carro roubado.
Quando largamos o serviço, eu me sentia cansado e nervoso. Com
meu colega, estava me dirigindo para um restaurante a fim de comer
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qualquer coisa, quando ouvimos o som de vidros quebrando, proveniente
de uma igreja próxima, e vimos dois adolescentes cabeludos fugindo do
local. Conseguimos interceptá-los e pedi a um deles que se identificasse.
Ele me olhou com desprezo, xingou e me virou as costas com intenção
de se afastar. Não me lembro do que senti. Só sei que o agarrei pela
camisa, colei seu nariz bem no meu e rosnei: "Estou falando com você,
seu cretino".
Então meu colega me tocou no ombro, e ouvi sua reconfortante voz
me chamando à razão: "Calma, companheiro". Larguei o adolescente e
fiquei em silêncio durante alguns segundos. Depois, me recordei de uma
das minhas lições, na qual dissera aos alunos: "O sujeito que não é capaz
de manter completo domínio sobre suas emoções em todas as circunstâncias não serve para policial."

8. DESAFIO COMPLICADO

Muitas vezes perguntara a mim próprio: "Por que um homem quer
ser policial?" Ninguém está interessado em dar conselhos a uma farm1ia
com problemas às três da madrugada de um domingo, ou entrar às escuras num edifício que foi assaltado, ou em presenciar dia após dia a
pobreza, os desequilíbrios mentais, as tragédias humanas. O que faz um
policial suportar o desrespeito, as restrições legais, as longas horas de
serviço com baixo salário, o risco de ser assassinado ou ferido?
A única resposta que posso dar é baseada apenas na minha curta
experiência como policial. Todas as noites eu voltara para casa com um
sentimento de satisfação e de ter contribuído com algo para a sociedade
- coisa que nenhuma outra tarefa me tinha dado até então.
Todo agente da polícia deve compreender que sua aptidão para
fazer cumprir a lei, com a autoridade que ele representa, é a única
"ponte" entre a civilização e o submundo dos fora da lei. De certo modo,
essa convicção faz com que todo o resto (o desrespeito, o perigo, os
aborrecimentos) mereça que se façam quaisquer sacrifícios.
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IV. LIMITE DE IDADE PARA INGRESSO NO
SERVIÇO PÚBLICO - PARECER (*)

REGINA HELENA DA SILVA SIMÕES,
Procuradora de Justiça do Ministério Público do
Estado de São Paulo.

SUMÁRIO

PARECER
I. A impetrante, bacharela em Direito, com quarenta anos de idade,
teve indeferida sua inscrição no 76º Concurso de Ingresso à Carreira do
Ministério Público do Estado de São Paulo. Estribada no art. 7º, XXX,
da Constituição Federal, postula a concessão de liminar que lhe assegure
participar das provas de seleção, com a oportuna anulação da cláusula
editalícia do item V.
A ação foi originariamente proposta junto às Varas da Fazenda
Pública, com o subseqüente encaminhamento dos autos a este E.
Tribunal, onde concedida a liminar (fls. 13).
O Douto Impetrado, informando, justificou o requisito etário, asseverando que, à vista dos artigos 5º, caput; 7º, XXX, 14, par. 3º, VI; 40,
II; 87; 92, VI e 129, par. 4º, da Constituição Federal de 1988, o princípio
de isonomia não se faz absoluto, de forma a evitar distorções. Assim é
que, a própria Carta atual traz exigências pertinentes à idade para o provimento de alguns cargos; e, fixando limite etário para a aposentadoria
compulsória, admite mesmo opor-se restrição da mesma espécie no que
tange ao ingresso no funcionalismo. Daí a ressalva de que a todos são
acessíveis os cargos públicos, cumpridos os pressupostos legais. Não
vislumbrando, pois, inconstitucionalidade na fixação de limite de idade
para a inscrição no concurso, nos termos do ait. 122, par. 3º, V, da Lei
Complementar, estadual, nº 734, de 26 de novembro de 1993, coloca

(*)Parecerem Mandado de Segurança nº 23160.0/8, sendo impetrante Deise Aqueropita Campana e impetrado o Presidente da Comissão do Concurso de Ingresso na Carreira do Ministério Público.

Revista A FORÇA POLICIAL

São Paulo

nº 4

out/dez. 1994

31

objeções à prestação da tutela jurisdicional pretendida pela demandante.
II. Propõe-se, preliminarmente, sejam complementados os informes
de fls. 16/25 para esclarecer se a impetrante, autorizada a inscrever-se no
concurso, veio a participar da prova de seleçã~, logrando ser aprovada.
Tal providência possibilitará aferir da existência ainda de interesse seu
na obtenção da tutela jurisdicional.
III. Desde já, todavia, analisa-se o mérito da impetração.
1. A Constituição Federal de 1967 erigiu em garantia fundamental a
igualdade de todos perante a lei,, sem distinção de sexo, raça, trabalho,
credo religioso e convicções políticas (art. 153, par lº). Garantindo ao
brasileiro a acessibilidade aos cargos públicos, preenchidos os requisitos
legais (art. 97), proibiu diferença de salários e de critérios de a~missão
por motivo de sexo, cor e estado civil (art. 165, III). Despicienda a inexistência de qualquer alusão explícita ao fator idade no dispositivo constitucional, já que a impossibilidade de discriminação neste âmbito
defluía de todo o ordenamento jurídico, como nítido reflexo do princípio
fundamental da igualdade, albergado no art. 153, par. 1º, daquela Carta.
A Constituição Federal de 1988 fixa, pioneira, os objetivos essenciais do Estado: a construção de uma sociedade livre, justa e solidária; a
garantia do desenvolvimento social; a erradicação da pobreza e da marginalização; a redução das desigualdades sociais e regionais; enfim, a
promoção do bem social, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor,
idade e outras formas de discriminação (art. 3º). E, no art. 5º, caput,
frisando ainda esta igualdade perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, prevê dentre os direitos sociais, garantidos aos trabalhadores
em geral - e aplicável também aos servidores públicos civis - "proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critérios
de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil" (arts. 7º,
XXX, e 39, par 2º). Constata-se, pois, superando a previsão de salário e
exercício de funções, a ordem constitucional vigente impede qualquer
discriminação, também, relativa ao ingresso mesmo no serviço público,
no que tange ao sexo, à cor, ao estado civil, e à idade do concorrente. Em
acréscimo, assegurado resta o acesso de todos aos cargos e empregos
públicos, preenchidos os requisitos estabelecidos em lei (art. 57, I).
O texto constitucional, portanto, traz explícita a igualdade formal
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- "signo fundamental da democracia", consoante JOSÉ AFONSO
DA SILVA ("Curso de Direito Constitucional Positivo", Malheiros, 9ª
ed., 1992, pág. 193) a consistir, no dizer de CELSO RIBEIRO BASTOS,
"no direito de todo cidadão não ser desigualado pela lei senão em
consonância com os critérios albergados ou menos não vedados pelo
ordenamento constitucional" ("Comentários à Constituição do
Brasil", 1989, 2º vol., pág. 7).
Mas a relatividade dos conceitos de igualdade e desigualdade - tão
bem detectada por SEABRA FAGUNDES ("O Princípio Constitucional
da igualdade perante a lei e o Poder Legislativo", in "RT", vol. 235/7) justifica a Lei Maior arrole hipóteses que, explícita ou implicitamente, traduzem exigência de idade mínima ou máxima: idade de setenta anos
como limite máximo de permanência no serviço público (arts. 40, II; 93,
VI; 129, par. 4º); idade mínima para o exercício de determinados cargos
públicos (14, par. 3º, VI; 73, par. 1º, I; 87, caput; 89, VI; 101, caput; 104,
par. único.; 107, caput; 111, par. 1º; 123, par. único.; e 128, par. 1º); idade
máxima para admissão ao exercício de alguns cargos públicos (art. 79,
par. 1º, I, 101, caput, 104, par. único, 107, caput, e 111, par. 1º; abrangidas, aqui, as hipóteses dos artigos 98, VI, e 129, par. 4º, que exigem permanência durante prazo mínimo no exercício de cargos públicos, de
molde a estabelecer velado requisito de idade máxima para o provimento.
Anote-se, ainda, a idade de 18 anos exigida para o exercício de cargos e funções públicas quando não estabelecida idade limite na
Constituição Federal. Não se trata, aqui, consoante possa parecer, de
exclusiva e singela opção do constituinte, decorrendo tal limite etário
mínimo de critério recomendado cientificamente (v.g., o Código Civil
fixando a incapacidade plena dos menores de dezesseis anos).
Admissíveis são ainda outras restrições de idade quando necessárias ao
exercício de determinadas funções. Em verdade, o preceito do art. 7º,
XXX, da CF, abrangendo os servidores públicos civis (art. 39, par. 2º, da
CF), vem omitido do rol daqueles direitos reconhecidos aos servidores
militares (Cfr. o par. 11, do art. 42, da CF). Neste passo, falando dos
direitos sociais do art. 7º, não estendidos aos militares, IVAN BARBOSA RIGOLIN justifica como sendo "inaplicáveis por julgados incompatíveis com o serviço militar" ("O Servidor Público na Constituição
de 1988", Sar., 1989, pág. 196).
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2. Não se olvida entendimento do E. Tribunal Superior de Justiça,
consoante o qual, enunciada regra genérica vedando a previsão de critério de admissão ao trabalho ou ao serviço público apoiado em diferença
de idade, o constituinte não deixou, no particular, margem para a legislação infraconstitucional (R Esp 8.982, BA, 2ª T., j. 16.12.91, Rel. Min.
José de Jesus Filho, DJU de 30.3.92, in "RT", vol. 684/185); RMS 289
- RS, 2ª T., j. 7.11.90, Rel. Min. Américo Luz, DJU de 17.12.90, in
"RT", vol. 67 5/203 ).
Ora, tão categórica e genérica afirmação levaria a concluir todas as
leis estabelecendo critérios de idade para ingresso no serviço público
teriam desaparecido, tese que, consoante ponderado pelo Min. Vicente
Cemicchiaro, "implicaria em considerar revogado o Código Civil

quando distingue entre pessoas maiores e menores e menor absoluta
ou relativamente incapaz. Suprimida estaria a necessidade de consentimento paterno para o filho menor de 21 anos contrair casamento", além do limite mínimo, previsto no Código Nacional de Trânsito,
para alguém dirigir veículo motorizado" (voto no RMS 289-RS, da
2.a T. do STJ, em 7.11.90, in "RT", vol. 682/204).
Com efeito, consoante enfatizado pelo Min. Hélio Mosimann, em
voto proferido no REsp 9 887, o preceito constitucional não pode ser
entendido e interpretado de forma tão ampla, absoluta, "ainda mais que
algumas funções, como, p.ex., na Magistratura e no Ministério Público,
recebem tratamento especial pela própria Constituição" (STJ, 2ª T., acórdão de 12.6.91, MG, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJU de 11.11.91, in "RT",
vol. 682/202).
Da interpretação harmônica dos artigos 3º, 5º, caput, 7º, XXX, 39,
par. 2º, e 57, I, da Magna Carta, conclui-se viável a lei estabeleça requisitos para o preenchimento dos cargos, funções e empregos públicos. Tais
requisitos poderão aludir a limitações de idade e sexo ou conter exigência
de pleno vigor físico, desde que, guardada correlação de utilidade e funcionalidade com as exigências básicas das atribuições dos cargos, funções
ou empregos. Assim, não configurarão discriminação atentatória dos
direitos e liberdades individuais, punida pela lei (art. 5º, XLI, da CF).
Aliás, tal argumentação veio mais recentemente acolhida pelo E.
Superior Tribunal de Justiça, ao dispor que, "a garantia da igualdade
ínsita no inciso XXX do art. 7º da Constituição Federal, não pode ser
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compreendida em termos absolutos. Tendo-se por presente aspecto de
razoabilidade na fixação - em termos absolutos - de idade-limite para
participação em concurso público, deve-se admiti-la" (Rec. Ord. Const.
nº 313-0-RJ, 1.a T, Rei. Min. César Rocha, jul. em 16.12.92, DJU de
8.11.93, pág. 23 512).
3. Inviável objetar-se, ainda a esta altura, somente ao texto constitucional ser permitido excepcionar a isonomia, repisando os limites etários
mínimo e máximo para o provimento dos cargos de Ministros do
Tribunal de Contas (art. 73, par. 1º, 1), do STF (art. 101), do STJ (art.
104, par. único), dos TRF (art. 107, caput) e TST (art. 111, par. 1º); os
limites etários mínimos para o exercício de mandatos eletivos (art. 14) e
provimento dos cargos de Ministro do STM (art. 123, par. único), do
Procurador Geral da República (art. 128, par 1º) e Advogado Geral (art.
131, par. 1º). Assim fosse, ao legislador constituinte incumbiria dizê-lo
expressamente, a exemplo dos arts. 5º, I, 6º, "caput", 12, II, parágrafos
1º e 2º. Entendimento diverso propiciaria entrever-se inexistentes quaisquer razões para condicionar o acesso aos cargos, funções e empregos
públicos aos "requisitos estabelecidos pela lei" (art. 57, 1).
4. O art. 122, par. 3º, V, da Lei Complementar, estadual, nº 734, de
26 de novembro de 1993, faz-se, pois, nitidamente compatível com o
texto da Magna Carta. Critérios lógicos e de funcionalidade - prevalecendo, neste passo, a dialética do Douto Impetrado - informaram a fixação de limites etários para o provimento de cargo do Ministério Público.
Trata-se, aqui, de seguir orientação adotada pelo texto constitucional em
relação ao provimento de alguns cargos do Poder Judiciário e do Tribunal
de Contas. A falta de norma imperativa acerca do lapso temporal mínimo
no cargo de Promotor Público para atingir a aposentação facultativa, possível venha o Estado a estabelecer limite etário mais baixo para a consecução do mesmo objetivo, assegurando a estabilidade imprescindível para
a eficácia dos seus serviços. Em face de tais critérios, admite-se limite
etário mais elevado em se tratando de funcionários públicos.
5. Rematando, lembre-se fora a temática de há muito exaurida por
este E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA nos autos do mandado de segurança
10 415-0, j. em 30.8.89, Rel. Des. Garrigós Vinhaes, analisando idêntica
questão no âmbito da Magistratura, "que tem no particular regra idêntica", consoante frisado pelo Douto Impetrado (fls. 25):
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"O art. 57 da Res. T JSP-2/76 que estabelece limite etário para provimento de cargo de juiz, com base em critérios lógicos e de funcionalidade, subsiste a despeito do art. 39, par. 2º, c/c o art. 7º, XXX, da CF
de 1988. O novo dispositivo constitucional, ao dispor sobre proibição
de critério de admissão de servidores por motivo de idade, deve ser
entendido exclusivamente em relação a "servidores da Administração
Pública direta, das autarquias e das fundações públicas, como referido no art. 39, entre os quais não arrolados os magistrados, que são
membros de um dos Poderes do Estado, autoridades públicas supremas na área de sua atuação, pois não estão hierarquizadas, sujeitando-se apenas aos graus e limites constitucionais e legais da jurisdição.
Bem por isso, aliás, estabeleceu a CF, no art. 93, I, norma específica
para a Magistratura, sem especificar condições em relação ao ingresso na carreira. Nem na norma proibitiva se pode avistar absolutismo,
sabido que a lei poderá estabelecer requisitos para o preenchimento
de cargos, funções e empregos públicos, ainda em função do sexo e
idade, dês que guardem relação de utilidade e funcionalidade com as
exigências básicas das respectivas atribuições"(in "RT", vol. 646/54 ).
IV. Sumulando, razões lógicas e jurídicas impossibilitaram a concessão da segurança no caso sub studio.
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V - A PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE PELA
POLÍCIA MILITAR(*)

ÁLVARO IAZZARINI
Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, Professor de Direito Administrativo da
Academia de Polícia Militar do Barro Branco e da
Escola Paulista de Magistratura e sócio colaborador
do Instituto dos Advogados de São Paulo

SUMÁRIO

1. Introdução. 2. Significado do vocábulo "Repressão". 3. A
competência da Polícia Militar frente a outros órgãos. 4. A competência da Polícia Federal na proteção do Meio Ambiente. 5. A
competência da Polícia Civil na proteção do Meio Ambiente. 6.
Ciclo completo de Polícia em matéria florestal. 7. Conclusões.

1. INTRODUÇÃO

Alguma dúvida tem gerado a regra de competência inserida no artigo 195, parágrafo único, da Constituição Paulista de 1989, ao dispor que
"O sistema de proteção e desenvolvimento do meio ambiente será integrado pela Polícia Militar, mediante suas unidades de policiamento florestal e de mananciais, incumbidas da prevenção e repressão das infrações cometidas contra o meio ambiente, sem prejuízo dos corpos de fiscalização dos demais órgãos especializados".
O tema, além de oportuno, é da mais alta relevância para o interesse
público, mesmo porque há aqueles que sustentam que as infrações contra

(*) Exegese do artigo 195, parágrafo único, da Constituição do Estado de São Paulo e demais legislação
sobre proteção ao meio ambiente, no tocante à competência dos órgãos policiais.
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o meio ambiente tem repercussão interestadual ou internacional, sendo,
portanto, competência da Polícia Federal reprimi-las.

2. SIGNIFICADO DO VOCÁBULO "REPRESSÃO"

Quanto ao vocábulo prevenção, não há dúvida sobre a sua extensão. É a atuação policial militar com o fim de evitar as condutas e atividades lesivas, no caso, ao meio ambiente e que possam sujeitar, nos termos da lei, os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e
administrativas, com aplicação de multas diárias e progressivas no caso
de continuidade da infração ou reincidência, incluídas a redução de atividade e a interdição, independentemente da obrigação dos infratores de
reparação aos danos causados, tudo a teor do aludido artigo 195, caput,
da Carta Paulista.
A discussão que se tem armado, embora seja bem mais ampla, tem
seu fulcro na extensão do significado, e por via de consequência, da
competência da Polícia Militar, que a palavra repressão conferiu ao mencionado dispositivo constitucional.
Não se trata, é óbvio, da só repressão na esfera da polícia administrativa. O vocábulo repressão está escrito no parágrafo único do artigo
195, que, assim, deve ser interpretado em conjunto com o "caput"
desse mesmo artigo, que diz respeito não só as infrações administrativas, como também às penais, que sujeitam os infratores às sanções
respectivas, tudo a demonstrar que o Constituinte Paulista atribui à
Polícia Militar, pelas suas unidades de policiamento florestal e de
mananciais, uma competência bem mais ampla, abrangente, também, da
atividade de polícia judiciária comum, especificamente na matéria de
proteção do meio ambiente.
Lembre-se, com Carlos Maximiliano('> , que "sob o aspecto formal
ou técnico-sistemático, deve-se ter em vista, acima de tudo, o lugar em

( 1) MAXILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito; 8ª ed., Livraria Freitas Bastos; Rio de
Janeiro. 1965, nº 329, p. 281
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que um dispositivo se encontra. Especialmente das relações com os
parágrafos vizinhos, o instituto a que pertence e o conjunto da legislação se deduzem conclusões de alcance prático, elementos para
fixar as raias de domínio da regra positiva. Até mesmo em se aplicando o processo sistemático de exegese, deve-se ter o cuidado de confrontar e procurar conciliar disposições que se refiram ao mesmo assunto ou
a matéria semelhante, embora inserta em leis diversas".
Marcus Claudio Acquaviva-< 2l , seguindo a mesma linha, orienta que
na relação entre artigo (caput) e parágrafo, este "serve para dividir, ordenadamente, a exposição da idéia contida no artigo ... revelando que o
parágrafo não é o conteúdo principal do artigo, o qual somente será
encontrado no caput (cabeça) deste", portanto reafirmamos: se o
"caput" do artigo 195 fala em "sanções penais e administrativas", a
"repressão'', contida no seu parágrafo único, refere-se necessariamente a
ambas.
O termo repressão, quando usado para designar esfera de atuação
policial, só pode ser entendido no seu sentido comum, pois, juridicamente falando, a repressão, em matéria penal, no Estado Democrático de
Direito, é própria e exclusiva do Poder Judiciário. Conforme ensinou o
iminente Mário Masagãd 3 ), os atos de polícia praticados depois do ilícito penal "têm por objeto, auxiliar o poder judiciário na respectiva repressão". O preclaro José Cretella Júnior(4l , no mesmo sentido, diz: "a polícia judiciária é também denominada repressiva, nome que merece reparo
porque ela não "reprime" os delitos, mas auxilia o Poder Judiciário,
nesse mister". Tal posição é praticamente unânime entre os publicistas
pátrios e estrangeiros, não havendo o que discutir.
Mas, se por um lado é indiscutível a impropriedade jurídica do
termo citado em relação à atuação da polícia, por outro é pacífico que,
quando se fala em repressão, a quase totalidade dos juristas - as citações acima o comprovam - refere-se aos atos de polícia praticados após

(2) ACQUA VIVA, Marcus Cláudio. Notas Introdutórias ao Estudo do Direito; ÍCONE EDITORA; São
Paulo, 1990, Terceira Parte: Técnica Jurídica; p. 126
(3) MASAGÃO, Mário. Curso de Direito Administrativo; 6ª ed., Editora Revista dos Tribunais; São Paulo,
1977, p. I 65/166
( 4) CRETELLA JUNIOR, José. Direito Administrativo da Ordem Pública; Forense, I 987, Rio de Janeiro; p.
171/172
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a eclosão do ilícito penal, portanto incluídos na esfera da polícia judiciária. Assim, temos que repressão ou polícia repressiva é sinônimo de atividade própria de polícia judiciária. Até a Constituição Federal, ao cuidar da competência da Polícia Federal, assim considera no seu artigo
144, § 1,o, I: " ... exija repressão uniforme ... ".
Poucos são os autores, entre o quais nos incluímos, que se referem à
repressão como sinônimo de sanção de polícia administrativa, também.
Neste caso, evitando-se dubiedade, invariavelmente costuma-se clarear a
referência de forma expressa: repressão administrativa. A propósito,
temos ensinado que a chamada repressão policial comporta os atos de
polícia praticados após a ocorrência de infração penal, de infração administrativa ou ainda quando a ação humana, mesmo não se enquadrando
nesses casos, viola a moralidade pública ou os bons costumes. Em qualquer dessas hipóteses, havendo lesão à ordem pública, a polícia de preservação dessa ordem deverá atuar reprimindo o comportamento sinuoso. Segundo o festejado Diogo de Figueiredo Moreira Neto< 5) <ó) a "sanção
de polícia destinada à repressão das infrações contra a ordem pública, no
exercício do poder de polícia, se esgota no constrangimento pessoal,
direto e imediato, na justa medida para restabelecê-la". Ainda no tema, o
autor reporta-se ao grande publicista alemão Otto Mayer, que subdivide
a sanção de polícia em pena de polícia e constrangimento de polícia, o
que para o caso em exame tem finalidade apenas ilustrativa.
Está evidente que, quando em assunto de ordem pública se fala de
repressão, sem adjetivá-la, a extensão do termo é abrangente, tanto de
atividades de polícia judiciária, quanto de polícia administrativa, podendo entender-se até como referência mais próxima daquela, do que desta,
nunca o inverso. Não pode ter sido outra a intenção do legislador constituinte ao formular o parágrafo único do artigo 195 da Constituição
Estadual. Se ele referiu-se à prevenção e à repressão sem especificações
é porque quis dar-lhe sentido amplo. Assim, onde a lei não distingue, não
pode o intérprete fazer distinções - "Ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus" -já proclamaram os romanos.

(5) MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Revista de Informação Legislativa; nº 109; Senado Federal;
Brasília-DF; 1991; p. 147.
(6) MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo; Forense, Rio de Janeiro, 9ª
ed, 1990,p. 342/343
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Pela prisma da hermenêutica, nada melhor que voltar-se às origens
do texto legal. Assim, fomos aos anais da Assembléia Constituinte
Paulista, onde se verifica-se que o dispositivo em exame é resultante da
fusão das Emendas ao Projeto de Constituição nºs 2320 e 2694, a primeira dos ilustres Constituintes Vanderlei Macris, Waldyr Trigo, Guiomar de
Mello, Tonca Falsetti, Fernando Leça e Rubens Lara, enquanto a segunda assinada pelo também ilustre Deputado Getúlio Hanashiro, sendo
interessante repetir-lhes o teor:
"Emenda nº 2.320, ao Projeto de Constituição
Inclua-se onde couber no Título VII, Capítulo III, Seção III
Artigo -Sem prejuízo dos corpos de fiscalização dos órgãos especializados, incumbirá à Polícia Militar, através da Polícia Florestal e dos
Recursos Naturais, a Fiscalização e repressão das infrações contra o
meio ambiente."
"Emenda nº 2.694, ao Projeto de Constituição
Inclua-se no artigo 228, do Título VI, Capítulo IV, Seção I, o
seguinte parágrafo:
§ - A Polícia Militar através das unidades de polícia florestal e de
mananciais integrará o Sistema de Proteção e Desenvolvimento do Meio
Ambiente atuando na prevenção e repressão das infrações cometidas
contra o meio ambiente e aos de proteção aos mananciais."
Mas, é na justificativa da Emenda nº 2.320 que os Constituintes
manifestaram sua intenção de maneira inequívoca, ao afirmar: " ...
Todavia apesar das medidas administrativas preventivas, faz-se necessário a existência de um serviço policial especializado de fiscalização e
repressão contra as agressões ao meio ambiente e aos recursos naturais ...". Observe-se que o legislador ?istinguiu as medidas preventivas
administrativas, das fiscalizadoras e repressivas, estas sem qualificativo,
portanto amplas e executadas por um serviço policial atuante sobre as
agressões, toda e qualquer, ao meio ambiente. Confirma-se dessa maneira que a pretensão do legislador não foi a de limitar a discutida "repressão" à esfera administrativa. Se o fosse, tê-lo-ia explicitado na correspondente justificativa, onde seria oportuno.
Também é sintomático o fato de o legislador mencionar, no citado
parágrafo, apenas a Polícia Militar. Com certeza houve aí o reconhecimento aos trabalhos que a Milícia Paulista, através de suas unidades
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especializadas, vem realizando na área da preservação ambiental, particularmente das florestas e mananciais do Estado, há muitos anos, mesmo
antes dos assuntos ecológicos ganharem a dimensão social que têm hoje.
Contemplou-se o pioneirismo da Polícia Militar, dando dignidade constitucional a uma função específica cuja legislação infraconstitucional já
lhe atribuíra.

3. A COMPETÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR FRENTE A OUTROS ÓRGÃOS

Superadas as questões que pairavam sobre a mencionada "repressão", entendida também como relativas aos trabalhos de polícia judiciária, cumpre-nos agora examinar até que ponto isso não significaria a
invasão da competência de outros órgãos públicos, em especial, policiais.
A Constituição Federal, considerando a relevância do assunto, tornou-o de competência comum da União, Estados, Distrito Federal e
Municípios, conforme o artigo 23, verbis:
"Art. 23 - É competência comum da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios:
I - ...

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer
de suas formas;
VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;"
No tocante à capacidade legislativa, a Carta abordou o assunto de
maneira concorrente entre a União, Estados e Distrito Federal, senão
vejamos:
"Art. 24 - Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre:
1 - ...

VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa
do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da
poluição;
VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumi-
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dor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;
XI -

procedimentos em matéria processual;

§ 4º - A superveniência da lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário."

Como o assunto resvala para o direito processual, cabe também
verificar o que diz, nesse sentido, a Constituição:
"Art. 22 I -

Compete privativamente à União legislar sobre:

direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral e do traba-

lho;
Parágrafo único - Lei complementar poderá autorizar os Estados a
legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo."
Está claro que, em matéria de flora, fauna e meio ambiente, a capacidade legislativa é concorrente, com prevalência das normas federais.
Tocando matéria processual, toma-se privativa da União, excetuando-se
o disposto no parágrafo único do artigo 22 da Carta, que no caso não se
aplica. Sendo assim, só por legislação federal, caso da Lei 4. 771/65, alterada pelas Leis 7 .803/89 e 7875/89 (Código Florestal), será possível tratar da matéria nesse ponto específico. Devem ainda ser considerados os
dispositivos constitucionais que tratam da Polícia Federal e das Polícias
Estaduais, a saber:
"Art. 144 - A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e
da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes
órgãos:
1 - ...
§ 1º - A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente,
estruturado em carreira, destina-se a:

I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em
detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades
autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei~
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IV - exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária
da União.
§ 4º - Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares.
§ 5º - Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil."
Examinando o artigo 144 da Carta, nas partes que nos interessam,
depreende-se, em matéria de polícia judiciária, que só há exclusividade
expressa para a Polícia Federal, aliás uma impropriedade cujo momento
de discutir não é este, já a Polícia Civil detém competência ampla de
polícia judiciária, porém não exclusiva nem privativa, excetuando-se a
da Polícia Federal, a militar, tanto na esfera federal quanto estadual, e as
demais que a lei vier a prever. Portanto, na esfera da polícia judiciária
estadual cabem, com certeza, exceções. É o caso da Lei Orgânica da
Magistratura, que no seu artigo 33, parágrafo único, assevera:
"Quando, no curso de investigação, houver indício da prática de
crime por parte do Magistrado, a autoridade policial, civil ou militar,
remeterá os respectivos autos ao Tribunal ou órgão especial competente
para o julgamento, a fim de que prossiga na investigação."
De forma semelhante o fato se repete na Lei nº 8625, de 12 de fevereiro de 1993, Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, artigo 41,
parágrafo único, verbis:
"Quando, no curso de investigação, houver indício da prática de
infração penal por parte de membro do Ministério Público, a autoridade
policial civil ou militar remeterá, imediatamente, sob pena de responsabilidade, os respectivos autos ao Procurador-Geral de Justiça, a quem
competirá dar prosseguimento à apuração."
Assim, as investigações de infrações penais, evidentemente atividade de polícia judiciária, quando houver indício de autoria incriminando
Magistrado ou Membro do Ministério Público, cabe respectivamente ao
Órgão Especial competente, ou seja, ao próprio Poder Judiciário e ao
Procurador de Justiça, impondo-se assim mediante lei, exceções à competência constitucional da polícia judiciária, que afirma-se é ampla mas
não exclusiva.
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Da mesma forma, a Lei Federal 4. 771/65, alterada pelas Leis
7.803/89 e 7.875/89 (Código Florestal), tratando de atividade policial
judiciária, trilhou o caminho da exceção e, por coincidência histórica,
também no seu artigo 33 estabeleceu:
"Art. 33 - São autoridades competentes para instaurar, presidir e
proceder a inquéritos policiais, lavrar autos de prisão em flagrante e
intentar a ação penal, nos casos de crimes ou contravenções, previstos
nesta Lei ou em outras leis e que tenham por objeto florestas e demais
formas de vegetação, instrumentos de trabalho, documentos e ·produtos
procedentes das mesmas:
a) as indicadas no Código de Processo Penat
b) os funcionários da repartição florestal e de autarquias, com atribuições correlatas, designados para a atividade de fiscalização.
Parágrafo único - Em caso de ações penais simultâneas, pelo
mesmo fato, iniciadas por várias autoridades, o Juiz reunirá os processos
na jurisdição em que se firmou a competência."
Nate-se que o legislador vinculou as autoridades competentes para
proceder a inquéritos policiais, em matéria florestal, às policiais previstas no Código de Processo Penal. Entenda-se aí as do artigo 4º deste
Diploma, mais as administrativas de repartições florestais, inclusive
autárquicas, demonstrando inequívoca intenção de ampliar o leque capaz
desse ofício.
Vamos então ao Código de Processo Penal para exame do artigo 4º,
que diz:

"Artigo 4º - A polícia judiciária será exercida pelas autoridades
policiais no território de suas respectivas jurisdições e terá por fim a
apuração das infrações penais e da sua autoria.
Parágrafo único - A competência definida neste artigo não
excluirá a de autoridades administrativas, a quem por lei seja cometida a mesma função."
Como afirmamos no Direito Administrativo da Ordem Pública o
artigo 4º do Código de Processo Penal é verdadeira norma processual em
branco, tendo o legislador processual deixado para o administrativo a
incumbência de definir a respeito dessas autoridades. Mas, se a
Constituição Federal admite exceção na competência, e os Códigos não
definiram com precisão quais seriam as autoridades competentes, a
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Constituição do Estado de São Paulo, artigo 195, parágrafo único, definiu a Polícia Militar como competente, atribuindo autoridade aos seus
integrantes, para os trabalhos de prevenção - polícia administrativa
- e repressão - polícia administrativa e judiciária - das infrações,
penais ou administrativas, contra o meio ambiente, particularmente
no tocante às florestas e mananciais.
A ilustre Procuradora do Estado e Professora da Universidade de
São Paulo, Maria Sylvia Zanella Di Pietro< 7) , ao comentar as atribuições
policiais, concordando conosco, ensina que "a linha de diferenciação
está na ocorrência ou não do ilícito penal. Com efeito, quando atua
na área do ilícito puramente administrativo (preventiva ou repressivamente), a polícia é administrativa. Quando o ilícito penal é praticado,
é a polícia judiciária que age ... Outra diferença: a polícia judiciária é privativa de corporações especializadas (polícia civil e Militar), enquanto a
polícia administrativa se reparte entre diversos órgãos da Administração,
incluindo, além da própria polícia militar, os vários órgãos de fiscalização aos quais a lei atribua esse mister, como os que atuam nas áreas da
saúde, educação, trabalho, previdência e assistência social".
Sobre o artigo 33 do Código Florestal, ainda interessa notar que a
referência à capacidade das autoridades administrativas em intentar a
ação penal nos crimes e contravenções contra a flora não subsistiu em
face do artigo 129, I, da Carta, cabendo o feito, privativamente, ao
Ministério Público. Neste caso o legislador constituinte fixou objetivamente a extensão dessa competência do "Parquet".

4. A COMPETÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NA PROTEÇÃO
DO MEIO AMBIENTE

Continuando na competência de polícia judiciária da Polícia Militar,
segundo o enfoque constitucional, voltemos às atribuições da Polícia
Federal, que, vimos, é exclusiva no âmbito da União. Conforme ensina o
preciso José Afonso da Silva 3) , "A diferença que se faz entre competên<

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo, Editora Atlas, São Paulo, .990, p. 90
(8) SILVA, José Afonso da. CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL POSITIVO; Ed. Revista do~
Tribunais, 6ª ed., São Paulo, p. 413
(7)
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eia exclusiva e competência privativa é que aquela é indelegável e esta é
delegável". Ora, sendo atribuída a mencionada exclusividade à Polícia
Federal, é forçoso reconhecer que as infrações contra o meio ambiente,
ocorridas nas terras da União ou mesmo fora delas, quando alcançarem
repercussão interestadual ou internacional, deverão se apuradas exclusivamente pelo Órgão Policial Federal, não havendo possibilidade de delegação da função. Nesse sentido já se manifestou o Juiz Zalmino
Zimmermann, da 5ª Vara Criminal da Justiça Federal em São Paulo,
emitindo, em 31 de janeiro de 1992, alvará de soltura e tornando nulo
por incompetência da autoridade estadual, o auto de prisão em flagrante,
elaborado na Delegacia de Polícia de Piracicaba/SP contra infratores da
Lei nº 5197/67, alterada pela Lei nº 7653/88, Lei de Proteção à Fauna.
A propósito, entendemos que a citação sobre infrações penais contra o meio ambiente, cuja prática repercuta de maneira interestadual ou
internacional, não pode ser aplicada como regra geral a todas as infrações dessa matéria, mas apenas àquelas que venham a repercutir de fato
entendendo-se em seus atos e efeitos a mais de um Estado-membro da
Federação ou a outro país, além do Brasil. Teríamos, como exemplo, a
matança de micos-leões-dourados, animais prestes à extinção, e outras
ocorrências semelhantes. Somente nesses casos seria justificável a ação
federal fora das terras (domínios) da União.
Ressalte-se ainda que o Decreto Lei Federal 667 /69, artigo 3º, "a" e
a Lei 616/7 4, artigo 2º, I, atribuem à Polícia Militar a competência
exclusiva para o policiamento ostensivo, cuja regulamentação feita através do Decreto Federal 88777 /83, artigo 2º, especifica entre outros o tipo
de policiamento florestal e de mananciais.

5. A COMPETÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL NA PROTEÇÃO DO
MEIO AMBIENTE

Tudo isso não veda a possibilidade da Polícia Civil em atuar também na repressão dessa infrações, fazendo trabalho de polícia judiciária,
até porque o parágrafo único do artigo 195 da Constituição do Estado de
São Paulo assegura que a competência da Polícia Militar não é exclusiva.
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Assim, considerando-se o artigo 33 do Código Florestal, parece-nos
transparente que a competência aí é comum, o que não acontece com a

prevenção, própria do policiamento ostensivo, este exclusivo da
Polícia Militar, conforme a aludida norma federal.
A criação, através do Decreto nº 36.049, de 10 de novembro de
1992, das Delegacias de Polícia de Investigações sobre Infrações contra
o Meio Ambiente, conhecidos por "Delegacias Verdes", foi mera medida
de propaganda política, pois em nada alterou o panorama de competências na matéria, aliás, nem poderia fazê-lo. Convém notar que o artigo 4º
desse Decreto estabelece no âmbito da própria Polícia Civil, "atribuições
concorrentes" entre as Delegacias Verdes e as outras unidades policiais,
na mesma base territorial.

6. CICLO COMPLETO DE POLÍCIA, EM MATÉRIA FLORESTAL

Deve ser salientado também o interesse da Polícia Militar no domínio do ciclo completo de polícia, em matéria florestal, por razões práticas. Sabe-se que os ilícitos penais dessa natureza geralmente ocorrem em
locais de difícil acesso, dentro da mata, sem falar dos transtornos representados pelo transporte e guarda de animais e aves apreendidas, colocando-lhes inclusive a incolumidade e a sobrevivência em risco. Daí, ser
mais racional à autoridade policial florestal exercer o procedimento
informativo por completo, reportando-o diretamente ao Ministério
Público, como aliás tem sido feito há anos.

7. CONCLUSÕES

Desse complexo emaranhado de legislação, que exige interpretação
sistemática, podemos concluir, à luz do interesse público, como competência dos órgãos policiais, tanto no âmbito estadual quanto no federal,
em matéria florestal, o seguinte:
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a) A Polícia Militar, principalmente pelas suas unidades especializadas, pode fazer a prevenção e a repressão das infrações florestais, inclusive o respe_ctivo inquérito, salvo quando o fato ocorrer em terras da
União ou tiver repercussão interestadual ou internacional, cabendo então
o inquérito, à Polícia Federal, que detém exclusividade na função;
b) A Polícia Civil poderá, de maneira comum com a Polícia Militar
e ressalvada a competência da Polícia Federal, efetuar o inquérito sobre
as infrações penais florestais, não lhe cabendo missões preventivas,
administrativas, por falta de previsão legal, a nível constitucional e infraconstitucional.
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Academia de Polícia Militar do Barro Branco e da
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SUMÁRIO

1. Introdução 2. Direito Ambiental e Poder de Policia 3. Poder
de Policia, Policia e Poder da Polícia 4. Policia Administrativa
e Policia Judiciária 5. Limites do Poder de Policia 6. Controle
do Ato de Policia 7. Conclusões

1. INTRODUÇÃO

A disciplina jurídica dos espaços planetários, seja para preservá-lo
em sua naturalidade, seja para ocupá-los de forma mais racional e sadia
para o homem, no conceito de Diogo de Figueiredo Moreira Neto o) , é o
moderno e polêmico Direito Ambiental, capítulo dos mais importantes
do Direito Administrativo e que tem como sub-ramos o Direito
Ecológico e o Direito Urbanístico.
Afirmei ser moderno, porque o homem passou a ser objeto das
especulações ambientais só a partir de 1972, quando da realização, em

(*) Exposição sobre o tema na I SEMANA DO DIREITO AMBIETAL, organizada pela Fundação Instituto
de Ensino para Osasco e com apoio da Prefeitura do Município de Osasco, Escola Paulista da Magistratura e
Bradesco. Paço Municipal de Osasco, São Paulo, em 28 de Março de 1994
( 1) MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo, Editora Forense, Rio de
Janeiro, 8ª ed., 1989, p. 448
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junho daquele ano, em Estocolmo, Suécia, da Conferência das Nações
Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, com o significado mais
importante de ter sido firmada a DECLARAÇÃO SOBRE O MEIO
AMBIENTE HUMANO, ou seja, a DECLARAÇÃO DE ESTOCOLMO, constituída por 26 princípios que refletiam o cerne das preocupações e concepções ambientais da época, como anota Édis Milaré, na sua
Legislação Ambiental do Bra~il <2)
Afirmei também ser polêmico, pelo que se verifica nos órgãos de
comunicação social, pois "Alguns observadores. crêem que o extremismo
ecológico, saído das franjas do chamado movimento verde, se tornou
num novo escudo ideológico para muitas pessoas anteriormente envolvidas em grupos de esquerdismo extremista", e "Seu propósito camuflado
é minar o progresso tecnológico e queimar o capitalismo" <3) • De lado
esse aspecto de natureza ideológica, que eventualmente possa existir, há
também aspectos de Direito Administrativo que causam polêmicas sérias
quanto à competência para o exercício do Poder de Polícia Ambiental,
nos quatro modos de atuação a que se refere Diogo de Figueiredo
Moreira Neto<4 ) , ou seja, a quem cabe a ordem de polícia, a quem cabe o
consentimento de polícia, a quem cabe a fiscalização de polícia e a aplicação da sanção de polícia, aliás, conforme tive oportunidade de examinar em monografias que cuidam de A proteção do Meio Ambiente pela
Polícia Militar< 5 ) , que diz respeito ao Direito Ecológico, e do Direito
Administrativo e Prevenção de lncêndio< 6 ) , bem como em O Corpo de
Bombeiros e o Poder de Políciam esses dois últimos direcionados ao

(2) MILARÉ, Édis. Legislação Ambiental do Brasil, 1991, Edições APMP, São Paulo, p. 532
(3) DYSON, John. Biotecnologia sob ataque, "Seleções do ReaderSÍMBOLO 145 f "Onyx BT"§s Digest ",
fevereiro de 1994, edição do Brasil, p. 59-64; SIRKIS, Alfredo. Meio Ambiente - os verdes no poder local,
artigo publicado em a "Folha de São Paulo", edição de terça-feira, 15 Março de 1994, Caderno Cotidiano, p.
2 , que cuida da participação cada vez maior dos partidos ecologistas no poder local e das suas coligações
com a esquerda e a centro-esquerda
(4) MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Obra e ed. cits., p. 340
(5) LAZZARINI, Álvaro. A Proteção do Meio Ambiente pela Polícia Militar, "Revista de Informação
Legislativa", Senado Federal, Subsecretaria de Ediçoes Técnicas, Brasília, a. 29, n. 116, out/dez. 1992, p.
153162
(6) LAZZARINI, Álvaro. Direito Administrativo e Prevenção de Incêndio, "Revista de Direito
Administrativo", Editora Renovar, Rio de Janeiro, out/dez 1991, v. 186, p. 114 - 132
(7) LAZZARINI, Álvaro. et alii. O Corpo de Bombeiros e o Poder de Polícia, Imprensa Oficial do Estado,
São Paulo, 1992, p. 13 - 23
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Direito Urbanístico, embora o incêndio em uma floresta ou, então, em
uma mata, seja uma catástrofe ecológica e sua prevenção seja Poder de
Polícia Ambiental.
Como a I SEMANA DE DIREITO AMBIENTAL está dirigida a
todos os profissionais do Direito, como também Engenheiros,
Industriais, Empreendedores Imobiliários, Empreiteiras e todos aqueles
que, de uma forma ou outra dependam do Direito Ambiental - e não há
quem dele não dependa - passarei a abordar aspectos do importantíssimo capítulo do Direito Administrativo que é o Poder de Polícia, mesmo
porque a Constituição de 1988, no art. 225, § 1º, afirma incumbir ao
Poder Público assegurar o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem como de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se também à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
O implemento de medidas legais pelo Poder Público para a proteção
ambiental do homem só se torna possível, administrativa, civil e penalmente, pelo regular exercício do Poder de Polícia, quer na preservação,
quer na conservação do meio ambiente, aquela não admitindo o seu uso,
com ausência de ação antrópica, esta, a conservação, admitindo o uso,
com o manejo auto-sustentado( 8
> •

2. DIREITO AMBIENTAL E PODER DE POLÍCIA

A Constituição de 1988, no art. 21, XXIII, estabelece competir à
União "explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza
e exercer o monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento
e reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares
e seus derivados", tudo dentro dos princípios e condições que enuncia
em três alíneas, a última da qual cuida da responsabilidade civil objetiva,
isto é independente da existência de culpa, por danos nucleares. A nossa

(8) MELE, João Leonardo. Quadro Sinótico do Direito Ambiental no Brasil, 1994, São Paulo, trabalho inédito
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Carta, ainda no art. 23, III, VI e VII, estabelece ser da competência
comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
"proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios
arqueológicos, protegendo, assim, o meio ambiente e combatendo a
poluição em qualquer de suas formas preservando as florestas, a fauna e
a flora. No art. 24, I, estabelece a competência da União, dos Estados e
do Distrito Federal para legislar concorrentemente sobre direito urbanístico, que diz respeito à denominada massa cinza, cabendo à União a
competência limitada de estabelecer normas gerais (art. 24, § 1º), o que
não exclui a competência supJementar dos Estados (art. 24, § 2º), salvo
se inexistir lei federal sobre normas gerais, hipótese que os Estados exercerão a competência plena, para atender as suas peculiaridades (art. 24, §
3º), certo, contudo, que a superveniência da lei federal sobre normas
gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário (art.
24, § 4º).
A Constituição de 1988 dedica, outrossim, todo um capítulo ao
meio ambiente (Capítulo VI do Título VIII, que trata da Ordem Social),
consubstanciado, no seu art. 225, com 6 (seis) parágrafos e 7 (sete) incisos no seu § 1º. No cuidar sobre os princípios gerais da atividade econômica, no Capítulo I do Título VII, que trata Da Ordem Econômica e
Financeira, o art. 170 estabelece que a ordem econômica, fundada na
valorização do Trabalho humano e na livre iniciativa, tendo por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social,
observará, entre outros, o princípio de defesa do meio ambiente (art.
170, VI).
No Estado de São Paulo, a Constituição Estadual de 1989 cuida
"Do Meio Ambiente, dos Recursos Naturais e do Saneamento", no
Capítulo IV do Título VI, que é o "Da Ordem Econômica", arts. 191 a
216.
O Município rege-se por lei orgânica, que deve atender os princípios estabelecidos na Constituição do respectivo Estado, por expressa
exigência do art. 29, caput, da Constituição de 1988, e art. 144 da
Constituição do Estado, competindo-lhes, nos termos do art. 30 daquela
Carta Federal, legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, 1), suplementar a legislação federal e a estadual no que couber (art. 30, II), pro-
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mover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo
urbano (art. 30, VIII).
Dessa normatização constitucional, como assevera o ambientalista
Vladimir Passos de Freitas<9) , surge, para as entidades federadas, a atribuição do poder de legislar e, como consequência direta, o de fiscalizar,
sendo que fiscalização, como entendo, é um dos modos de atuação do
poder de polícia, com a dupla utilidade de realizar a prevenção das
infrações pela observação do comportamento dos administrados, relativamente às ordens e aos consentimentos de polícia; em segundo lugar,
prepara a repressão das infrações pela constatação formal dos atos
infringentes, tudo conforme lição de Diogo de Figueiredo Moreira Neto
a que voltarei logo mais.
Pode, pois, a denominada Polícia Ambiental ser executada pela
União, Estados, Distrito Federal e Municípios, certo que, como salienta
Vladimir Passos de Freitas, "este poder que é, normalmente, exercido
para limitar os direitos individuais, pode ser dirigido, também, contra as
mesmas pessoas jurídicas de Direito Público. Entre elas não há hierarquia no nosso sistema federativo. Assim, desde que uma delas esteja
atuando nos limites de sua competência, firmada na Constituição
Federal, as outras deverão curvar-se e obedecer"ºº> , inclusive, na regularização fundiária nas áreas de interesse ambiental.
Lei, como exemplo, do município paulista de Santos, que, a pretexto de proibir a captura do "callichirus SP", o conhecido "corrupto", na
orla marítima do município, determinou competir à Guarda Municipal a
fiscalização do seu cumprimento< 11 ) , é lei de duvidosa constitucionalidade no que concerne à competência municipal para subsidiar medida da
Polícia Florestal de São Paulo quanto à Guarda Municipal, atribuindo, a
esta, atividade que lhe é vedada, pois a sua competência está prevista no
art. 144, § 8º, da Constituição de 1988, sendo pacífica a doutrina e jurisprudência no sentido de que não cabem às guardas municipais os servi-

(9) FREITAS, Vladimir Passos de. Direito AdministrativoAmbiental, 1993, Juruá Editora, Curitiba, p. 71
( 1O) FREITAS, Vladimir Passos de. Obras e ed. cit., p. 73
( 11) Lei nº 1.293, de l 7de dezembro de 1993, do Município de Santos, São Paulo, art. 1º, que alterou o parágrafo único do art. 2º da Lei nº 850, de 19 de março de 1992, dando-lhe nova redação
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ços de polícia ostensiva, de preservação da ordem pública, de polícia
judiciária e de apuração de infrações penais< 12 ), por ser guarda patrimonial<13) .
O exercício do poder de polícia ambiental, como adverte Paulo
Affonso Leme Machado< 14) , "supõe a existência e a atuação de órgão
público ambiental", com competência para a prática do ato que o concretiza, isso acrescento, mesmo porque é nesse sentido que entendo a idéia
sintetizada no princípio 10 da Declaração do Rio de Janeiro
(UNCED/92), que com a adesão unânime dos membros da ONU, afirma: "O melhor modo de tratar as questões ambientais é assegurar a participação, em nível relevante, de todos os cidadãos interessados. No plano
nacional, cada indivíduo deve ter adequado acesso às informações relativas ao meio ambiente, que estejam em poder das autoridades públicas,
compreendidas as informações concernentes às substâncias e atividades
perigosas existentes em suas comunidades, e ter possibilidade de participar no processo de tomada de decisões. Os Estados devem facilitar e
encorajar a conscientização e participação do público tomando as informações facilmente disponíveis. Deve ser assegurado acesso efetivo aos
processos judiciais e administrativos, inclusive no concernente às sanções e reparações".
A participação de todos os cidadãos interessados, em nível relevante, e o encorajamento pelo Brasil para essa participação, no entanto, não
está a dizer que todas pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou
de direito privado, podem exercer atividade de polícia ambiental, como
examinarei na Teoria Geral do Poder de Polícia, que logo abordarei.
Lembro, antes, que a cada restrição de direito individual - expressa ou implícita na norma geral - corresponde equivalente Poder de

(12) Acórdão unânime da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em 27 de
maio de 1993, na apelação criminal nº 140786-3, de Cotia, relator Desembargador Dante Busana, in
"Jurisprudência do Tribunal de Justiça", LEX Editora, São Paulo, vol. 146, p. 304 - 308; idem acórdão unânime da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo , em 3 de março de 1994, na
apelação criminal nº 124.767-3/5, de Americana, Relator Desembargador Cunha Bueno, ainda não constante
de repertório de jurisprudência; idem acórdão unânime da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, na apelação criminal nº 96.007-3/7, de Araras, Relator Desembargador Weiss de
Andrade, apud CRETELLA JUNIOR, José. Comentários à Constituição Brasileira de 1988. l ª ed., 1992,
Forense Universitária, Rio de Janeiro, p. 3426
(13) idem, ibidem
(14) MACHADO, Paulo Affonso Leme. Estudos de Direito Ambiental , 1994, Malheiros Editores, São
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Polícia Administrativa à Administração Pública, para torná-la efetiva
ou fazê-la obedecida (15)
Só órgão público competente para o ato pode exercer o Poder de
Polícia, à vista não só das normas constitucionais, como infraconstitucional e, também infralegais, enfim de um extenso emaranhado de leis,
decretos e resoluções, o que Édis Milaré denominou de "Textos básicos

sobre o meio ambiente no Brasil, de acordo com a nova ordem constitucional e com as inovações introduzidas pelo 'Programa Nossa
Natureza' e 'Plano Brasil Novo"', textos estes que renderam 636 (seiscentos e trinta e seis) páginas do seu precioso livro Legislação
Ambiental no Brasil, editado por Edições APMB, em São Paulo, no ano
de 1991. Tal emaranhado está a indicar a urgente necessidade de uma
Codificação, senão total pelo menos parcial, do denominado Direito
Ambiental, ou, ainda, a sua Consolidação, tudo para dar segurança jurídica, não só para os operadores do Direito, sejam juristas ou policiais,
como, e principalmente, para o administrado, ou seja, o povo, que tem
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.
Ao certo, nesta oportunidade, não irei interpretar e, tampouco, decifrar esse emaranhado que se denomina legislação ambiental no Brasil de
hoje. Penso, no entanto, que a Teoria Geral do Poder de Polícia auxiliará a compreender a ação do Estado frente à problemática do meio
ambiente, quer por parte dos órgãos públicos que constituem o Sistema
Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), quer por parte dos cidadãos
interessados no magno problema do meio ambiente no Brasil, inclusive
no que toca à efetivação da regularização fundiária.
Passo, assim, a examinar o Poder de Polícia.

3. PODER DE POLÍCIA, POLÍCIA E PODER "DA" POLÍCIA

Quem assegura a ordem pública é a polícia. Lembro, porém, que a
ordem pí1blica é mais fácil de ser sentida do que definida( 16) ,sendo, no
entanto, a sua noção a de ausência de desordens, isto é, de atos de vio(15) MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 18ª ed., 1993, atualizada por Eurico de
Andrade Azevedo, Délcio Balestero Aleixo e José Emmanuel Burle Filho, Malheiros Editores, São Paulo,
p.117
(16) Supremo Tribunal Federal. Sentença Estrangeira nº 1023, da Suíça, 30 Set 1942, vot, unân., relator
Ministro Orozimbo Nonato, "Revista dos Tribunais", v. 148, p.771
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lência contra as pessoas, os bens e o próprio Estadd 17 i . A ordem pública tem três aspectos: a segurança pública, a tranqüilidade pública e a
salubridade pública( 13 i , cabendo, assim, à polícia preservá-los, reprimindo as infrações, administrativas ou penais, que não conseguiu evitar,
mesmo no campo do meio ambiente.
A idéia de polícia, aliás, é inseparável da idéia de Estado, como o
afirma José Cretella Júniorc 19 i . Atribui-se a Honoré de Balzac a afirmação de que "os governos passam, as sociedades morrem, a polícia é eterna(20i • Na realidade, ela o é, porque as nações podem deixar de ter suas
forças armadas, mas, nunca, podem prescindir da sua força pública, isto
é, da sua políciac 21 i , que designa o conjunto de instituições, fundadas
pelo Estado, para que, segundo as prescrições legais e regulamentares
estabelecidas, exerçam vigilância para que se mantenham a ordem
pública, a moralidade, a saúde pública e se assegure o bem-estar coletivo, garantindo-se a propriedade e outros direitos individuais( 22 i
Importante, no entanto, é a colocação de José Cretella Júnior no
sentido de que "ao passo que a polícia é algo em concreto, é um conjunto de atividades coercitivas exercidas na prática dentro de um grupo
social, o poder de polícia é uma facultas, uma faculdade, uma possibilidade, um direito que o Estado tem de, através da polícia, que é uma
força organizada, limitar as atividades nefastas dos cidadãos. Usando a
linguagem aristotélica-tomista - continua José Cretella Júnior - podemos dizer que o poder de polícia é uma potencialidade, é algo em potência, ao passo que a polícia é uma realidade, é algo em ato. O poder de
polícia legitima a ação de polícia e sua própria existência, concluiu, com
rigor científico, José Cretella Júniormi .
( 17) KNAPP, Blaise. Précis de droit administratif, Editions Helbing & Lichtenhahn, Bal et Francfort - sur - le
- Main, Suiça, 1980, p.20
(l 8) ROLAND, Louis. Précis de droit administratif, 9ª ed., 1947, Librarie Daloz Paris, França, p. 399; idem
BERNARD, Paul. La notion d'orde public en droit administratif, 1962, Librairie Genérale de Droit et de
Jurisprudence, R. Pichon et R. Durand Auzias, Paris, França, p. l 2 e 25
( 19) CRETELLA JUNIOR, José. Conceituação do Poder de Polícia, "Revista do Advogado", Associação dos
Advogados de São Paulo, nQ 17, abril/l 985, p.53
(20) Revista Superinteressante, Ano 2, nQ 5, maio de 1988, Editora Abril, São Paulo, p. 82
(21) LAZZARINI, Álvaro. et a]ii, Direito Administrativo da Ordem Pública, 2ª ed., 1987, Forense, Rio de
Janeiro, p. 1922
(22) DE PLACIDO E SILVA. Vocabulário Jurídico, v. III, l ª ed., 1963, Forense, Rio de Janeiro, verbete
Polícia, p. 1174
(23) CRETELLA JUNIOR, José. Lições de Direito Administra1ivo, 2ª ed., 1972, José Bushatsky Editor, São
Paulo, p. 227
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A tudo isto ele acrescenta, no seu Tratado de Direito
Administrativo< 24 ) , que "Se a Polícia é uma atividade ou aparelhamento,
o poder de polícia é o princípio jurídico que informa essa atividade,
justificando a ação judicial, nos Estados de Direito", continuando por
afirmar que, por sua vez, o "Poder da polícia é a possibilidade atuante da
polícia, é a polícia quando age. Numa expressão maior que abrigasse as
designações que estamos esclarecendo - insiste José Cretella Júnior diríamos: em virtude do poder de polícia, o poder da polícia é empregado pela polícia a fim de assegurar o bem-estar público ameaçado".

4. POLÍCIA ADMINISTRATIVA E POLÍCIA JUDICIÁRIA

Há, no Poder de Polícia, uma dicotomia que interessa à preservação e à conservação do meio ambiente. Esse poder administrativo, com
efeito, se concretiza em duas atividades, ou seja, a de polícia administrativa e a de polícia judiciária, ambas presentes na temática do Direito
Ambiental. A dicotomia, no entanto, tem gerado confusão não só no
espírito dos leigos, como também no do legislador, bem como disputas
entre entes estatais, autárquicos fundacionais e paraestatais e, ainda,
entre órgãos policiais, que não se acomodam nos limites de suas competências institucionais e, assim, nos limites do Poder de Polícia, tudo em
prejuízo do administrado que, quase sempre, acaba por sucumbir aos
abusos de autoridade, por excesso de poder ou desvio de poder, como é
comum na Administração Pública em geral, inclusive, no manejo do
Direito Ambiental.
O Poder de Polícia é um poder administrativo, porque, conceitualmente, ele, que legitima o poder da polícia e a própria razão de ela
existir, é um conjunto de atribuições da Administração Pública, como
poder público, e indelegáveis aos entes particulares, embora possa estar
ligado àquela, tendente ao controle dos direitos e liberdades das pessoas,

(24) CRETELLA JUNIOR, José. Tratado de Direito Administrativo, V.V, Polícia Administrativa, P ed.,
1968, Forense, Rio de Janeiro, p. 51
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naturais ou jurídicas, a ser inspirado nos ideais do bem comum, e incidente não só sobre elas, como também em seus bens e atividades.
Daí por que a polícia administrativa e a polícia judiciária são exteriorização de atividade tipicamente administrativa, malgrado a última
polícia ser qualificada de judiciária.
A polícia administrativa propriamente dita é preventiva, regida
pelas normas e princípios de Direito Administrativo, enquanto que a
polícia judiciária é repressiva, exercendo atividade administrativa de
auxiliar da repressão criminal. A polícia judiciária, necessário é insistir, não integra o Poder Judiciário, nem como órgão administrativo. Este
Poder da Soberania Nacional, num Estado Democrático de Direito,
detém o monopólio da jurisdição e, bem por isso, ele é que procede à
repressão criminal, sendo auxiliado pelo órgão do Poder Executivo que,
administrativamente, exerce a atividade de polícia judiciária, e que,
assim, deve observar as normas e princípios do Direito Processual Penal.
Em tema de meio ambiente, por exemplo, os órgãos licenciadores,
como possam ser o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis e, ainda, os da Secretaria de Estado do
Meio Ambiente, exercem típica atividade de polícia administrativa,
dando o consentimento de polícia ou negando-o, fazendo, inclusive a
fiscalização de polícia, dando suas ordens de polícia e, falhando todo o
mecanismo, verificada a infração às normas da legislação ambiental de
regência, quando aplicam as sanções administrativas de polícia
ambiental, nos limites de suas competências. A repressão administrativa não se confunde com atividade de polícia judiciária, esta voltada à
só apuração de ilícitos penais, inclusive diante do Direito Ambiental, e
que não se confunde com polícia de segurança, setor da administrativa
voltado à prevenção Criminal.
O mesmo órgão, porém, pode ser eclético no exercício do Poder
de Polícia, e dentro dos limites de sua competência constitucional ou
infraconstitucional, porque age preventiva e repressivamente, ou seja,
passa, necessária e automaticamente, da atividade policial preventiva
para o exercício da atividade policial repressiva, dado que ocorreu o
ilícito que não conseguiu evitar. Quando o ilícito for penal, ter-se-á,
então, atividade de polícia judiciária consubstanciada na denominada
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repressão imediata por parte do órgão policial exercente da atividade
de polícia preventiva.
Não é, aliás, o rótulo do órgão público que qualifica a atividade de
polícia. O que a qualifica em polícia administrativa (preventiva) e polícia judiciária (repressiva) é, sempre, a atividade de polícia em si
mesmo dese·nvolvida.
Isto está a demonstrar que a linha de diferenciação entre o que seja
polícia administrativa (preventiva) e polícia judiciária (repressiva), é
bem precisa, porque será sempre a ocorrência ou não de um ilícito penal
25
26
( ) , posição nossa acolhida por Maria Zanella Di Pietro( ) •
Esta distinção é importante em termos de Competência administrativa para os atos previstos na legislação ambiental em vigor, lembrando-se, a propósito, algo que os órgãos envolvidos no Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA esquecem, originando conflitos de
atribuições, ou seja, "A primeira condição de legalidade é a competência
do agente. Não há em direito administrativo, competência geral ou
universal: a lei preceitua, em relação a cada função pública, a forma e o
momento do exercício das atribuições do cargo. Não é competente
quem quer, mas quem pode, segundo a norma de direito. A competência é, sempre, um elemento vinculado, objetivamente fixado pelo
legislador" (27 ) •
A importância dessa distinção de polícia administrativa e de polícia judiciária acentua-se, igualmente, em termos de competência jurisdicional, pois o controle jurisdicional do ato de polícia administrativa é de competência do órgão jurisdicional a que caiba o processo e julgamento da causas da Fazenda Pública, enquanto que ato de polícia
judiciária é a do órgão que detenha a competência criminal, tudo como
dispuserem as leis de organização judiciária do Estado Federado ou do
Distrito Federal, bem como da Justiça Federal, quando caso.
No Estado de São Paulo, por exemplo, sem adentrar na competência
da Justiça Federal, atos de polícia administrativa praticados por poli-

(25) LAZZARINI, Álvaro. et alii Direito Administrativo da Ordem Pública, ed., cit., p. 37
(26) DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo, Editora Atlas, São Paulo, 1990, p. 90
(27) TACITO, Caio. O Abuso do Poder Administrativo no Brasil - Ccmceitos e Remédios, edição do
Departamento Administrativo do Serviço Público e Instituto Brasilero de Ciências Administrativas, Rio de
Janeiro, 1959, p. 27
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ciais militares na proteção do meio ambiente são julgados pelos juízes de
direito que detenham a competência do cível, nas Comarcas do Interior,
enquanto que na de São Paulo e na que tenha a Fazenda Pública a competência é das Varas da Fazenda Pública, com recurso para o Tribunal de
Justiça do Estado, Primeira Seção Civil.
Aliás, em relação à Polícia Militar do Estado de São Paulo, é necessário esclarecer que ela integra o Sistema de Proteção e
Desenvolvimento do Meio Ambiente, mediante as suas unidades de
policiamento florestal e de mananciais, incumbidas da prevenção e
repressão das infrações cometidas contra o meio ambiente, sem prejuízo
dos corpos de fiscalização dos demais órgãos especializados, tudo conforme a Constituição do Estado de São Paulo, no seu art. 195, parágrafo
único, que i.nterpretei, sistemicamente, no indicado trabalho sobre A
Proteção do Meio Ambiente pela Polícia Militar (publicado nesta edição), concluindo, então, que "a Polícia Militar, principalmente pelas suas
unidade especializadas, pode fazer a prevenção e repressão das infrações florestais, inclusive o respectivo inquérito, salvo quando o fato
ocorrer em terras da União ou tiver repercussão interestadual ou internacional, cabendo então o inquérito, e só ele, à Polícia Federal, que detém
exclusividade na função", enquanto que "a Polícia Civil poderá, concorrentemente com a Polícia Militar e ressalvada a competência da Polícia
Florestal, efetuar o inquérito sobre as infrações penais florestais, não lhe
cabendo missões preventivas, administrativas, por falta de previsão
legal, a nível constitucional e infraconstitucional".
Todos esses aspectos do Direito Administrativo e que envolvem o
Poder de Polícia devem ser considerados por quem o detenha no âmbito
do Direito Ambiental, pois, para considerar-se regular o seu exercício,
ele há de ser "desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei
aplicável, com observância do processo legal e, tratando-se de atividade
que a lei tenha como discricionária. sem abuso ou desvio de poder", conforme dispõe o art. 78, parágrafo único, da Lei Federal nº 5 .172, de 25
de outubro de 1966, conhecida como Código Tributário Nacional, pois
dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e instituiu normas gerais de
direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios, lembrando, a
propósito, que o poder administrativo que examino, o Poder de Polícia,
ainda hoje é referido uma única vez na Constituição da República, ou
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seja, em seu art. 145, II, ao cuidar dos princípios gerais Do Sistema
Tributário Nacional e prever "taxas, em razão do exercício do poder de
polícia".
Regular, assim, o ato de polícia administrativa, ele goza de atributos, que são o discricionariedade, a auto-executoriedade e a coercibilidade, próprios do Poder de Polícia.
A discricionariedade é o uso da liberdade legal de vaporação da
atividade policiada, sendo que esse atributo diz respeito, também, à gradação das sanções administrativas aplicáveis aos infratores. Lembro,
porém, que o discricionariedade de que falo, diz respeito à conveniência e oportunidade da prática do ato de polícia diante da atividade policiada, não se confundindo com arbítrio, com arbitrariedade. O Poder
de Polícia há de ser exercido dentro dos limites impostos pela lei, pela
realidade e pela razoabilidade, sob pena de resvalar para a arbitrariedade a autoridade que não observe tais limites, com a consequência jurídica decorrente do seu abuso de autoridade, por excesso ou desvio de
poder.
A auto-executoriedade do ato de polícia administrativa importa em
ele produzir todos os seus efeitos de imediato, isto é, ser colocado em
execução desde logo, independente de prévia autorização do Poder
Judiciário, que só poderá ser chamado a intervir a posteriori. Lembro,
novamente, que o Poder de Polícia objetiva conter excessos, a atividade
anti-social e, em tema ·do meio-ambiente, preservar ou conservar a
denominada massa verde (florestas, matas, etc.) e a chamada massa
cinza (meio urbano), dando proteção ao homem contra a degradação
ambiental, razão pela qual não é possível condicionar atos de polícia
ambiental à prévia aprovação de qualquer outro órgão de Poder estranho
à Administração Pública.
No que se refere à coercibilidade, lembro que todo ato de polícia é
imperativo, isto é, obrigatório ao seu destinatário, que, se resistir, ensejará, até mesmo, o emprego de força física para a remoção do obstáculo
oposto ao seu cumprimento. O ato de polícia, bem por isso, não é facultativo ao administrado, de vez que tem coercibilidade estatal para tornálo efetivado. Essa coerção, como visto, dado o tributo da auto-executoriedade, independente de autorização judicial, porque_ é a própria
Administração Pública que decide e toma as providências cabíveis para a
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realização do que se decidiu, impessoalmente, inclusive aplicando, dentro da discricionariedade que lhe é inerente, as penalidades administrativas que a lei de regência expressamente indique para infrações administrativas ao Direito Ambiental.
A propósito da sanção de polícia, aliás, alinho-me com o publicista
alemão Otto Mayer, separando a pena de polícia do constrangimento
de polícia, que se caracteriza no obrigar outrem a fazer ou deixar de
fazer o que era de seu desejo, subordinando-o compulsoriamente, de
maneira pessoal, imediata e direta, ao interesse público. Por sua vez, a
pena de polícia limitada à esfera administrativa e prevista taxativamente
na legislação de regência da atividade policiada, tem sentido de castigo,
ainda que por imposição pecuniária, revelando-se como intervenção
punitiva do Estado sobre as atividades e as propriedades particulares dos
administrados, sendo aplicadas, unilateral e imperativamente aos infratores<23), por quem tenha competência legal para tanto.

5. LIMITES DO PODER DE POLÍCIA

O Poder de Polícia, fique certo, não é ilimitado, não é carta branca
para quem exerce atividade de Administração Pública fazer ou deixar de
fazer alguma coisa no seu devido tempo, arbitrariamente.
Repito que a Lei federal nº 5 .172, de 25 de outubro de 1966, no seu
art. 78, parágrafo único, só considera "regular o exercício do poder de
polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da
lei aplicável, com observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de
poder".
Como se verifica, a própria norma infraconstitucional, que cuida do
exercício do poder de polícia a que se refere o art. 145, II, da
Constituição da República, impõe barreiras ou limites intransponíveis,
(28) LAZZARINI, Álvaro. O Esforço no Contexto do Trânsito, "Revista de Informação Legislativa", Senado
Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas, Brasília, a.30, nº 117, jan/mar. 1993, p. 67 - 88; idem Revista
"Unidade", editada pela Associação Para Pesquisas Policiais (Oficiais PM da Brigada Militar do Rio Grande
do Sul), Porto Alegre, nº 16
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que abrigam as atividades humanas, protegendo-as contra os desmandos,
por ação ou omissão, dos governantes e administradores públicos, e que
são de três ordens no escorreito magistério de José Cretella Júnior: "os
direitos dos cidadãos~ as prerrogativas individuais; as liberdades públicas
garantidas pelas Constituições e pelas leis" (29) .
O mesmo publicista não erra quando, porém, abordando o tormentoso tema dos limites do Poder de Polícia, com grande propriedade e
acuidade, observou que, sendo discricionário e não arbitrário esse poder
administrativo, fixado assim o conceito, fica-se diante do mais crucial,
relevante e moderno problema do direito público: "onde termina o discricionário? onde principia o arbitrário?" (30)
Essa, na realidade do dia-a-dia, a tormentosa questão com que se
defrontam os operadores do direito público, sejam juristas ou simples
policiais que desempenham sua ingratas missões nas ruas, nas matas e
florestas, em locais de difícil acesso, sem falar do transtorno representado pelo transporte e guarda de animais e aves apreendidas, colocandolhes a incolumidade física em risco. Essas missões policiais são desempenhadas fora do recesso dos gabinetes acarpetados e refrigerados, longe
dos manuais de Direito Administrativo ou de Direito Processual Penal e,
no caso do meio ambiente, sem tempo de pedir ao infrator oportunidade
de verificar a completa legislação ambiental.
Em outras palavras - e fica a observação de quem já foi policial
militar e hoje é Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo e Professor de Direito Administrativo -, diferentemente de integrantes de outras carreiras, o policial, inclusive o policial florestal, deve
decidir normas jurídicas amplas e vagas, na dinâmica do cumprimento
da missão policial, em condições quase sempre adversas, não podendo
fugir do estrito cumprimento do dever legal de, em defesa da cidadania,
em defesa do meio-ambiente, etc., fazer aquelas escolhas críticas em
questão de fração de segundo, a que alude George L. Kirkham, Professor
de Criminologia da Universidade da Flórida, Estados Unidos da
América, em artigo intitulado De Professor a Policial (31) , crítica esco(29) CRETELLA JÚNIOR, José. Lições de Direito Administrativo, ed e p. citadas
(30) CRETELLA JÚNIOR, José. Polícia e Poder de Polícia, "Revista de Direito Administrativo", Fundação
Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, v. 162, p. 30
(31) KIRKHAM, George L. De Professor a Policial, "Seleções do Reader's Digest", março del975, Brasil, p.
84 (publicado nesta edição).
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lha que será sempre tomada com aquela incômoda certeza de que outros,

aqueles que tinham tempo de pensar, estariam prontos para julgar e
condenar aquilo que fizera ou aquilo que não tinha feito, ou seja, condenando-o como abusivo (de autoridade) ou prevaricador.
Feita essa observação, volto, porém, a insistir, com José Cretella
Júnior, que "Do mesmo modo que os direitos individuais são relati vos,
assim também acontece com o poder de polícia que, longe de ser onipotente, incontrolável, é circunscrito, jamais podendo pôr em perigo a
liberdade e a propriedade. Importando, regra geral, o poder de polícia,
restrições a direitos individuais, a sua utilização não deve ser excessiva
ou desnecessária, para que não configure o abuso de poder. Não basta
que a lei possibilite a ação coercitiva da autoridade para justificação do
ato de polícia. É necessário, ainda, que se objetivem condições materiais
que solicitem ou recomendem a sua inovação. A coexistência da liber-

dade individual e o poder público repousam na conciliação entre a
necessidade de respeitar essa liberdade e a de assegurar a ordem
social. O requisito da conveniência ou do interesse público é, assim,
pressuposto necessário à limitação dos direitos do indivíduo. Escreve
Mário Masagão: "Pode a polícia preventiva fazer tudo quanto se torne
útil a sua missão, desde que com isso não viole direito de quem quer que
seja. Os direitos que principalmente confinam a atividade de polícia
administrativa são aqueles que, por sua excepcional importância, são
declarados na própria Constituição" (32) •
Daí ser possível distinguir, com Diogo de Figueiredo Moreira Neto,
três sistemas de limites ao exercício discricionário do Poder de Polícia e
que são: a legalidade, a realidade e a razoabilidade, sendo que "A
legalidade, conforme o primeiro e o mais importante dos sistemas de
limites, é a moldura normativa dentro da qual deve-se conter o exercício
do poder de polícia de segurança. ... A realidade é o segundo sistema.
Não basta que estejam diretamente observados os parâmetros legais. É
preciso que os pressupostos de fato do exercício do poder de polícia de
segurança pública sejam reais, bem como realizáveis as suas consequências. A vivência do direito não comporta fantasias. O irreal tanto não
pode ser a fundamentação como tampouco pode ser o objeto de um ato
(32) CRETELLA JUNIOR, José. Polícia e Poder de Polícia, publicação cit., p. 31 - 32
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do Poder Público. Enquanto limita, a realidade também resulta óbvia,
pois o mediano bom senso pode detectar a inconsistência da atuação
policial se não se manifestam como reais ou realizáveis os motivos e
objetos considerados, respectivamente, como fundamentos e resultados
visados. A razoabilidade, por fim, é o terceiro sistema de limite, que
modernamente pode-se estabelecer para distinguir a discriminação do
arbítrio. Seu envolvimento mais recente deixa patente sua maior sofisticação, a começar do referencial, que é o mais difícil trato doutrinário e o
mais elusivo na prática operativa: a finalidade. De modo amplo, a
razoabilidade é uma relação de coerência que se deve exigir entre a
manifestação da vontade do Poder Público e a finalidade específica que a
lei lhe adscreve" (33
Diogo de Figueiredo Moreira Neto, aliás, na sua premiada monografia sobre Legitimidade e Discricionariedade(34>, faz novas reflexões
sobre os limites e controle da discricionariedade e afirma, verbis:
"Nossa sistematização parte de dois princípios que ao tempo de
Forsthoff não tinham curso e que hoje ganham os mais sérios tratamentos de doutrina e ascendem até aos projetos constitucionais. São dois
princípios técnicos que não existem autonomamente mas servem de instrumentos para que se afirmem os princípios substantivos: São eles o
princípio da realidade e o princípio da razoabilidade".
Maria Sylvia Zanella Di Pietro, também, sustenta que "A discricionariedade não é mais a liberdade de atuação limitada pela lei, mas a
liberdade de atuação limitada pelo Direito ... À medida que o princípio
da legalidade adquire conteúdo material antes desconhecido, aos limites
puramente formais à discricionariedade administrativa, concernentes à
competência e à forma, outros foram sendo acrescentados principalmente pela jurisprudência dos países em que o papel do Poder Judiciário não
se resume à aplicação pura e simples da lei formal, mas se estende à tarefa de criação do direito"º 5).
> •

(33) MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Considerações sobre os limites da discricionariedade do exercício do Poder de Polícia de segurança pública, "Intervenção em Painel sobre o Tema, no l º Congresso
Brasileiro de Segurança Pública, Fortaleza, Ceará, em maio de 1990".
(34) MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Legitimidade e Discricionariedade, l ª ed., 1989, Editora
Forense, Rio de Janeiro, p. 37
(35) DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Discricionariedade Administrativa na Constituição de 1988. Editora
Atlas, São Paulo, 1991, p. 171

Revista A FORÇA POLICIAL

São Paulo

nº 4

out/dez. 1994

67

6. CONTROLE DO ATO DE POLÍCIA

Tudo quanto foi exposto deve ser considerado pelos órgãos superiores, na fiscalização dos atos de polícia dos órgãos subordinados, pois,
dentro da hierarquia, a autoridade administrativa superior deve ordinariamente, proceder ao controle preventivo ou sucessivo desses atos, de
modo a lhes garantir a legalidade e a conveniência, esta quanto aos efeitos do ato e quanto aos meios adequados para a sua prática (36)
Se tal inocorrer, ou seja, se por ação ou omissão da autoridade
administrativa competente perpetrar-se o abuso de autoridade, por excesso de poder ou desvio de poder, restará àquele que se sinta prejudicado a
busca do controle jurisdicional do ato de polícia que ultrapassou os limites do Poder de Polícia, merecendo destaque, por correta, a afirmação
de José Cretella Júnior no sentido de que "Julgando embora casos concretos, o poder judiciário tem assinalado, de modo genérico, os limites
do poder de polícia, sob a forma de regra ou princípio, decidindo que as
barreiras ao exercício desse poder se encontram na sua própria finalidade, que é a promoção do bem público", pois "o poder de polícia entra no
conceito da defesa dos direitos e dos interesses sociais do Estado, cabendo aos tribunais dizer dos limites em que aquele exercício deve conterse"(37) .
Em outras palavras, no dizer de Cândido Rangel Dinamarco, o
Poder Judiciário faz a "Justiça do caso concreto", ou seja, o Juiz é o
artífice dessa Justiça, que ele há de construir com mãos habilidosas,
tendo a lei como instrumento, e os seus sentimentos como fonte de inspiração (38).
Torna-se, assim, possível concluir o estudo dos Aspectos
Administrativos do Direito Ambiental, voltados para o regular exercício do Poder de Polícia Ambiental.
É o que farei em seguida.

36) MASAGÃO, Mário. Curso de Direito Administrativo, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 5ª ed,
1974, p. 63 - 64
(37) CRETELLA JÚNIOR, José. Polícia e Poder de Polícia . publicação cit, p. 32
(38) RANGEL DINAMARCO, Cândido. Discurso de Posse no Primeiro Tribunal de Alçada Civil do Estado
de São Paulo no Cargo de Juiz, "Julgados dos Tribunais de Alçada Civil de São Paulo", LEX Editora, São
Paulo, v.65,p. 280
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7. CONCLUSÕES

O Direito Administrativo tem como dos seus mais importantes capítulos o Direito Ambiental, com dois sub-ramos, ou seja, o Direito
Ecológico e o Direito Urbanístico.
O implemento de medidas legais pelo Poder Público para a proteção
ambiental do homem, como firmado na Conferência das Nações
Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, na denominada DECLARAÇÃO DE ESTOCOLMO, de 1972, e nas que se lhe seguiram, em
seguida na DECLARAÇÃO DO RIO DE JANEIRO (UNCED/92), só
se toma possível, administrativa, civil e penalmente, pelo regular exercício do Poder de Polícia, quer na preservação, quer na conservação do
meio ambiente.
A preservação não admite o uso do meio ambiente com ausência
de ação antrópica. A conservação, ao contrário, admite o uso do meio
ambiente, com o manejo auto-sustentado.
Em tema de meio ambiente, o Poder de Polícia há de ser exercido
pela denominada Polícia Ambiental , que pode ser exercida pela União,
Estados, Distrito Federal e Municípios, tendo, sempre, por objeto de sua
atividade o limite dos direitos individuais, não só das pessoas físicas,
como também das pessoas jurídicas, de direito privado ou de direito
público.
Os órgãos Iicenciadores do meio ambiente, como possam ser o
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais e
Renováveis e, ainda, os da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, exercem típica atividade de polícia administrativa, isto é, de polícia administrativa ambiental, dando o consentimento de polícia ou negando-o,
fazendo inclusive a fiscalização de polícia ambiental, dando as suas
ordens de polícia e, falhando todo o mecanismo, verificada a infração às
normas da legislação ambiental de regência, quando aplicam as sanções
administrativas de polícia ambiental, nos limites de suas competências.
A repressão administrativa das infrações ambientais não se confunde com atividade repressiva de polícia judiciária, esta voltada à só
apuração de ilícitos penais, inclusive diante do Direito Ambiental, e que,
também, não se confunde com polícia de segurança, setor da administrativa voltado à prevenção criminal.
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Todos esses aspectos do Direito Administrativo e que envolvem o
Poder de Polícia devem ser considerados por quem o detenha no âmbito
do Direito Ambiental, pois, para considerar-se regular o seu exercício,
ele há de ser desempenhado por órgão público competente nos limites da
lei aplicável, com observância do devido processo legal e, tratando-se de
atividade que a lei tenha por discricionária, sem excesso ou desvio de
poder, vale dizer sem abuso de autoridade.
Regular o ato de polícia ambiental, ele goza de atributos, como
qualquer outro ato de polícia administrativa, que são o discricionariedade, a auto-executoriedade e a coercibilidade, próprios do Poder de
Polícia.
O Poder de Polícia, insista-se, objetiva conter excessos, a atividade
anti-social e, em relação ao meio ambiente, preservar ou conservar a
denominada massa verde (florestas, matas, etc.) e a chamada massa
cinza (meio urbano), dando proteção ao homem contra a degradação
ambiental, razão pela qual não é possível condicionar atos de polícia
ambiental à prévia aprovação de qualquer outro órgão de Poder estranho
à Administração Pública Ambiental.
Não sendo o ato de polícia ambiental facultativo ao seu destinatário - pessoa física ou jurídica, de direito privado ou de direito público-,
é a Administração Pública Ambiental que decide e toma as providências
cabíveis para a efetivação do que decidiu, impessoalmente, inclusive
aplicando, dentro da discricionariedade que lhe é peculiar, as penalidades administrativas ambientais que a lei de regência expressamente indique para as infrações administrativas previstas no Direito Ambiental.
O ato de polícia ambiental está sujeito a limites impostos pelos
princípios da legalidade, realidade e razoabilidade, o que deve ser
considerado pelos órgãos ambientais superiores, na fiscalização que
exercem sobre os que lhes são subordinados. A autoridade ambiental
superior, assim, deve, ordinariamente, proceder ao controle, preventivo
ou sucessivo, desses atos, de modo a lhes garantir a legalidade e a conveniência, esta quanto aos efeitos do ato de polícia ambiental e quanto
aos meios adequados para a sua prática.
Se por ação ou omissão da autoridade administrativa ambiental
competente perpetrar-se o abuso de autoridade, por excesso de poder
ou desvio de poder, restará àquele que se sinta prejudicado a busca do
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controle jurisdicional do ato de polícia ambiental que tenha ultrapassado os limites do Poder de Polícia Ambiental, para que ocorra a denominada "Justiça do caso concreto", ou seja, a "Justiça do Caso Concreto
Ambiental".
Enfim, o Poder de Polícia Ambiental é um excelente instrumento
jurídico com que podemos contar para tomar efetiva a norma constitucional do artigo 225 da Constituição da República, ou seja, para que
todos, de fato, tenham direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de
vida, razão de impor-se ao Poder Público e à coletividade o dever de
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
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VII. LEGISLAÇÃO

LEI FEDERAL Nº 6938 - DE 31 DE AGOSTO DE 1981
Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e
mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências
O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
Art 1º - Esta Lei, com fundamento no artigo 8º, item XVII, alíneas
"c", "h", e "i", da Constituição Federal, estabelece a Política Nacional do
Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação,
constitui o Sistema Nacional do Meio Ambiente, cria o Conselho
Nacional do Meio Ambiente e institui o Cadastro Técnico Federal de
Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental.
DA POLITICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE

Art. 2º - A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a
preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à
vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento sócioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios:
I - ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico,
considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser necessáriamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo;
II - racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar;
III - planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais;
IV - proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas representativas;
V - controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras;
VI - incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas
para o uso racional e a proteção dos recursos ambientais;
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VII - acompanhamento do estado da qualidade ambiental;
VIII - recuperação de áreas degradadas;
IX - proteção de áreas ameaçadas de degradação;
X - educação ambiental a todos os níveis do ensino, inclusive a
educação da comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa
na defesa do meio ambiente.
Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
I - meio ambiente: o conjunto de condições, leis, influências e
interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e
rege a vida em todas as suas formas;
II - degradação da qualidade ambiental: a alteração adversa das
características do meio ambiente;
III - poluição: a degradação da qualidade ambiental resultante de
atividades que direta ou indiretamente:
a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;
c) afetem desfavoravelmente a biota;
d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;
e) lancem matérias ou energias em desacorso com os padrões
ambientais estabelecidos.
IV - poluidor: a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de
degradação ambiental;
V - recursos ambientais: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o s_ubsolo e os
elementos da biosfera.
DOS OBJETIVOS DA POLITICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE

Art. 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:
I - à compatibilização do desenvolvi emento econômico-social
com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico;
II - à definição de áreas prioritárias de ação governamental relativa à qualidade e ao equilíbrio ecológico, atendendo aos interesses da
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União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos
Municípios;
III - ao estabelecimento de critérios e padrões da qualidade
ambiental e de normas relativas ao uso e manejo de recursos ambientais;
IV - ao desenvolvimento de pesquisas e de tecnologias nacionais
orientadas para o uso racional de recursos ambientais;
V - à difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente, à divulgação de dados e informações ambientais e à formação de uma consciência pública sobre a necessidade de preservação da qualidade ambiental e
do equilíbrio ecológico;
VI - à preservação e restauração dos recursos ambientais com vistas à sua utilização racional e disponibilidade permanente, concorrendo
para manutenção do equilíbrio ecológico propício à vida;
VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de
recuperar e/ ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos.
Art. 5º - As diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente
serão formuladas em normas e planos, destinados a orientar a ação dos
Governos da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territóorios e
dos Municípios no que se relaciona com a preservação da qualidade
ambiental e manutenção do equilíbrio ecológico, observados os princípios estabelecidos no artigo 2º desta Lei.
Parágrafo único - As atividades empresariais públicas ou privadas
serão exercidas em consonância com as diretrizes da política Nacional
do Meio Ambiente.
DO SISTEMA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE

Art. 6º - Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Territórios e dos Municípios, bem como as Fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, constituirão o Sistema Nacional do Meio Ambiente SISNAMA, assim estruturado:
I - Órgão Superior: o Conselho Nacional do Meio Ambiente CONAMA, com a função de assistir o Presidente da República na formulação de diretrizes da Política do Meio Ambiente;
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II - Órgão Central: a Secretaria Especial do Meio Ambiente SEMA, do Ministério do Interior, à qual cabe promover, disciplinar e
avaliar a implementaçãoda Política Nacional do Meio Ambiente;
III - Órgãos Setoriais: os órgãos ou entidades integrantes da
Administração Pública Federal Direta ou Indireta, bem como as
Fundações instituídas pelo Poder Público, cujas atividades estejam, total
ou parcialmente, associadas às de preservação da qualidade ambiental ou
de disciplinamento do uso de recursos ambientais;
IV - Órgãos Seccionais: os órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela execução de programas e projetos e de controle e fiscalização
das atividades suscetíveis de degradarem a qualidade ambiental;
V - Órgãos Locais: os órgãos ou entidades municipais responsáveis pelo controle e fiscalização dessas atividades, nas suas respectivas
áreas de jurisdição.
§ 1º - Os Estados, na esfera de suas competências e nas áreas de
sua jurisdição, elaborarão normas supletivas e complementares e padrões
relacionados com o meio ambiente, observados os que forem estabelecidos pelo CONAMA.
§ 2º - Os Municípios, observadas as normas e os padrões federais e
estaduais, também poderão elaborar as normas mencionadas no parágrafo anterior.
§ 3º - Os órgãos central, setoriais, seccionais e locais mencionadas
neste artigo deverão fornecer os resultados das análises efetuadas e sua
fundamentação, quando solicitados por pessoa legitimamente interessada.
§ 4º - De acordo com a legislação em vigor, é o Poder Executivo
autorizado a criar uma Fundação de apoio técnico e científico às atividades da SEMA.
DO CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE

Art. 7º - É criado o Conselho Nacional do Meio Ambiente CONAMA, cuja composição, organização, competência e funcionamento serão estabelecidos, em regulamento, pelo Poder Executivo.
Parágrafo único - Integrarão, também, o CONAMA:
a) representantes dos Governos dos Estados, indicados de acordo
com o estabelecido em regulamento, podendo ser adotado um critério de
delegação por regiões, com indicação alternativa do representante
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comum, garantida sempre a participação de um representante dos Estados em cujo território haja área critica de poluição, assim considerada
por decreto federal;
b) Presidentes das Confederações Nacionais da Indústria, da
Agricultura e do Comércio, bem como das Confederações Nacionais dos
Trabalhadores na Indústria, na Agricultura e no Comércio;
c) Presidentes da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e
da Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza;
d) 2 (dois) representantes de Associações legalmente constituídas
para a defesa dos recursos naturais e de combate à poluição, a serem
nomeadas pelo Presidente da República.
Art. 8º - Incluir entre as competências do CONAMA:
I - estabelecer, mediante proposta da SEMA, normas e critérios
para o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras,
a ser concedido pelos Estados e supervisionados pela SEMA;
II - determinar, quando julgar necessário, a realização de estudos
das alternativas e das possíveis consequências ambientais de projetos
públicos ou privados, requisitando aos órgãos federais, estaduais e muncipais, bem como a entidades privadas, as informações indispensáveis ao
exame da matéria;
III - decidir, como última instância administrativa em grau de
recurso, mediante depósito prévio, sobre as multas e outras penalidades
impostas pela SEMA;
IV - homologar acordos visando à transformação de penalidades
pecuniárias na obrigação de executar medidas de interesse para a proteção ambiental (vetado);
V - determinar, mediante representação da SEMA, a perda ou restrição de benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, em caráter
geral ou condicional, e a perda ou suspensão de participação em linhas
de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;
VI - estabelecer, privativamente, normas e padrões nacionais de
controle da poluição por veículos automotores, aeronaves e embarcações, mediante audiência dos Ministérios competentes;
VII - estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle
e à manutenção da qualidade do meio ambiente com vistas ao uso racional dos recursos ambientais, principalmente os hídricos.
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DOS INSTRUMENTOS DA POLITICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE

Art. 9º - São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente:
I - o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental;
II - o zoneamento ambiental;
III - a avaliação de impactos ambientais;
IV - o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras;
V - os incentivos à produção e instalação de equipamentos e a
criação ou absorção de tecnologia, voltados para a melhoria da qualidade
ambiental;
VI - a criação de reservas e estações ecológicas, áreas de proteção
ambiental e as de relevante interesse ecológico, pelo Poder Público
Federal, Estadual e Municipal;
VII - o sistema nacional de informações sobre o meio ambiente;
VIII - o Cadastro Técnico Federal de Atividades e instrumentos de
defesa ambiental;
IX - as penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental.
Art. 1O - A construção, instalação, ampliação e funcionamento de
estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob
qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio
licenciamento por órgão estadual competente, integrante do SISNAMA,
sem prejuízo de outras licenças exigíveis.
§ 1º - Os pedidos de licenciamento, sua renovação e a respectiva
concessão serão publicados no jornal oficial do Estado, bem como em
um periódico regional ou local de grande circulação.
§ 2º - Nos casos e prazos previstos em resolução do CONAMA, o
licenciamento de que trata este artigo dependerá de homologação da
SEMA.
§ 3º - O órgão estadual do meio ambiente e a SEMA, esta em caráter supletivo, poderão, se necessário e sem prejuízo das penalidades
pecuniárias cabíveis, determinar a redução das atividades geradoras de
poluição, para manter as emissões gasosas, os efluentes líquidos e os
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resíduos sólidos dentro das condições e limites estipulados no licenciamento concedido.
§ 4º - Caberá exclusivamente ao Poder Executivo Federal, ouvidos
os Governos Estadual e Municipal interessados, o licenciamento previsto
no "caput" deste artigo quando relativo a pólos petroquímicas e cloroquímicos, bem como a instalações nucleares e outras definidas em lei.
Art. 11 - Compete à SEMA propor ao CONAMA normas e
padrões para implantação, acompanhamento e fiscalização do licenciamento previsto no artigo anterior, além das que forem oriundas do próprio CONAMA.
§ 1º - A fiscalização e o controle da aplicação de critérios, normas e
padrões de qualidade ambiental serão exercidas pela SEMA, em caráter
supletivo da atuação do órgão estadual e municipal competentes.
§ 2º - Inclui-se na competência da fiscalização e controle a análise
de projetos de entidades, públicas ou privadas, objetivando a preservação
ou a recuperação de recursos ambientais, afetados por processos de
exploração predatórios ou poluidores.
Art. 12 - As entidades e órgãos de financiamento e incentivos
governamentais condicionarão a aprovação de projetos habilitados a
esses benefícios ao licenciamento, na forma desta lei, e ao cumprimento
das normas, dos critérios e dos padrões expedidos pelo CONAMA.
Parágrafo único - As entidades e órgãos referidos no "caput" deste
artigo deverão fazer constar dos projetos a realização de obras e aquisição de equipamentos destinados ao controle de degradação ambiental e à
melhoria da qualidade do meio ambiente.
Art. 13 - O Poder Executivo incentivará as atividades voltadas ao
meio ambiente, visando:
I - ao desenvolvimento, no País, de pesquisas e processos tecnológicos destinados a reduzir a degradação da qualidade ambiental;
II - a outras iniciativas que propiciem a racionalização do uso de
recursos ambientais.
Parágrafo único - Os órgãos, entidades e programas do Poder
Público, destinados ao incentivo das pesquisas científicas e tecnológicas,
considerarão, entre as suas metas prioritárias, o apoio aos projetos que
visem a adquirir e desenvolver conhecimentos básicos e aplicáveis na
área ambiental e ecológica.

Revista A FORÇA POLICIAL

São Paulo

nº 4

out/dez. 1994

79

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação
federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela
degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:
I - à multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no
mínimo, a 10 (dez) e, no máximo, a 1000 (mil) Obrigações Reajustáveis
do Tesouro Nacional - ORTNs, agravada em casos de reincidência
específica, conforme dispuser o regulamento, vedada a sua cobrança pela
União se já tiver sido aplicada pelo Estado, Distrito Federal, Territórios
ou pelos Municípios;
II - à perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concendidos pelo Poder Público;
III - à perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;
IV - à suspensão de sua atividade.

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente de existência de culpa, a
indenizar ou reparams danos causados ao meio ambiente e a terceiros,
afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados
terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal
por danos causados ao meio ambiente.
§ 2º - No caso de omissão da autoridade estadual ou municipal,
caberá ao Secretário do Meio Ambiente a aplicação das penalidades
pecuniárias previstas neste artigo.
§ 3º - Nos casos previstos nos incisos II e III deste artigo, o ato
declaratório da perda, restrição ou suspensão será atribuição da autoridade administrativa ou financeira que concedeu os benefícios, incentivos
ou financiamento, cumprindo resolução do CONAMA.
§ 4º - Nos casos de poluição provocada pelo derramamento ou lan-·
çamento de detritos ou óleo em águas brasileiras, por embarcações e terminais marítimos ou fluviais, prevalecerá o disposto na Lei nº 5357, de
17 de novembro de 1967.
Art. 15 - É da competência exclusiva do Presidente da República a
suspensão prevista no inciso IV do artigo anterior por prazo superior a
30 (trinta) dias.

80

Revista A FORÇA POLICIAL

São Paulo

nº 4

out/dez. 1994

\
\)

§ 1º - O Ministro de Estado do Interior, mediante proposta do

Secretário do Meio Ambiente e/ou por provocação dos Governos locais,
poderá suspender as atividades referidas neste artigo por prazo não-excedente a 30 (trinta) dias.
§ 2º - Da decisão proferida com base no parágrafo anterior caberá . ·
recurso, com efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, para o
Presidente da República.
Art 16 - Os Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios poderão adotar medidas de emergência, visando a reduzir, nos
limites necessários, ou paralisar, pelo prazo máximo de 15 (quinze) dias,
as atividades poluidoras.
Parágrafo único - Da decisão proferida com base neste artigo,
caberá recurso, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, ao
Ministro do Interior.
Art. 17 - É instituído, sob a administração da SEMA, o Cadastro
Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental, para
registro obrigatório de pessoas físicas ou jurídicas que se dediquem à
consultoria técnica sobre problemas ecológicos ou ambientais e à indústria ou comércio de equipamentos, aparelhos e instrumentos destinados
ao controle de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras.
Art 18 - São transformadas em reservas ou estações ecológicas,
sob a responsabilidade da SEMA, as florestas e as demais formas de
vegetação natural de preservação permanente, relacionadas no artigo 2º
da Lei nº 4771, de 15 de setembrode 1965 - Código Florestal, e os pousos das aves de arribação protegidas por convênios, acordos ou tratados
assinados pelo Brasil com outras nações.
Parágrafo único - As pessoas físicas ou jurídicas que, de qualquer
modo, degradarem reservas ou estações ecológicas, bem como outras
áreas declaradas como de relevante interesse ecológico, estão sujeitas às
penalidades previstas no artigo 14 desta Lei.
Art. 19 - (Vetado).
Art. 20 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 21 ~ Revogam-se as disposições em contrário.
João Figueiredo - Presidente da República.
Mário David Andreazza.
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LEI 4771/65
(JÁ ALTERADA PELAS LEIS 7803/89 - 7875/89)
CÓDIGO FLORESTAL

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º - As florestas existentes no território nacional e as demais
formas de vegetação, reconhecidas de utilidades às terras que revestem,
são bens de interesse comum a todos os habitantes do País, exercendo-se
os direitos de propriedade com as limitações que a legislação em geral e
especialmente esta Lei estabelecem.
Parágrafo único - As ações ou omissões contrárias às disposições
deste Código na utilização e exploração das florestas são consideradas
uso nocivo da propriedade (art. 302, XI, b, do Código de Processo Civil).
Art. 2º - Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito
desta Lei, as florestas e demais formas de vegetação natural situadas:
a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o nível mais
alto em faixa marginal cuja largura mínima seja:
1) de 30 (trinta) metros para os cursos d' água de menos de 10 (dez)
metr9s de largura.
2) de 50(cinqüenta) metros para curso d'água que tenham de 10
(dez) a 50 (cinqüenta) metros de largura.
3) de 100 (cem) metros para os cursos d'água que tenham de 50
(cinqüenta) a 200 (duzentos) metros de largura.
4) de 200 (duzentos) metros para os cursos d'água que tenham de
200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura.
5) de 500 (quinhentos) metros para os cursos d'água que tenham
largura superior a 600 (seiscentos) metros.
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d' água naturais ou
artificiais.
c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos
d'água", qualquer que seja a sua situação topográfica, num raio mínimo
de 50 (cinqüenta) metros de largura.
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras.
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e) nas encostas ou partes destas com declividade superior a 45º,
equivalente a 100% na linha de maior declive.
f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de
mangues;
g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções
horizontais;
h) em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer
que seja a vegetação.
Parágrafo único - No caso de áreas urbanas, assim entendidas as
compreendidas nos perímetros urbanos definidos por lei municipal, e nas
regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, em todo o território
abrangido, observa-se-á o disposto nos respectivos planos diretores e leis
de uso do solo, respeitados os princípios e limites a que se refere este
artigo.
Art. 3º - Consideram-se, ainda, de preservação permanente, quando assim declaradas por ato do Poder Público, as florestas e demais formas de vegetação natural destinadas:
a) a atenuar a erosão das terras;
b) a fixar as dunas;
c) a formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias;
d) a auxiliar a defesa do território nacional, a critério das autoridades militares;
e) a proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou
histórico;
f) a asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção;
g) a manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas;
h) a assegurar condições de bem-estar público.
§ 1º - A supressão total ou parcial de florestas de preservação permanente só será admitida com prévia autorização do Poder Executivo
Federal, quando for necessária à execução de obras, planos, atividades
ou projetos de utilidade pública ou interesse social.
§ 2º - As florestas que integram o Patrimônio Indígena ficam
sujeitas ao regime de preservação permanente (letra "g") pelo só efeito
desta Lei.
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Art. 4º - Consideram-se de interesse público:
a) a limitação e o controle do pastoreio em determinadas áreas,
visando à adequada conservação e propagação da vegetação florestal;
b) as medidas com o fim de prevenir ou erradicar pragas e doenças
que afetem a vegetação florestal;
c) a difusão e a adoção de métodos tecnológicos que visem a
aumentar economicamente a vida útil da madeira e o seu maior aproveitamento em todas as fases de manipulação.
Art. 5º - O Poder Público criará:
a) Parques Nacionais, Estaduais e Municipais e Reservas
Biológicas, com a finalidade de resguardar atributos excepcionais da
natureza, conciliando a proteção integral da flora, da fauna e das belezas
naturais, com a utilização para objetiyos educacionais, recreativos e
científicos;
b) Florestas Nacionais, Estaduais e Municipais, com fins econômicos, técnicos e sociais, inclusive reservando áreas ainda não florestadas e
destinadas a atingir aquele fim.
Parágrafo Único - Ressalvada a cobrança de ingresso a visitantes,
cuja receita será destinada em pelo menos 50% (cinqüenta por cento) ao
custeio e manutenção e fiscalização, bem como de obras de melhoramento em cada unidade, é proibida qualquer forma de exploração dos
recursos naturais nos parques e reservas biológicas criados pelo poder
público na forma deste artigo.
Parágrafo com redação determinada pela Lei 7875, de 13 de
Novembro de 1989.
Art. 6º - O proprietário da floresta não preservada, nos termos
desta Lei, poderá gravá-la com perpetuidade, desde que verificada a
existência de interesse público pela autoridade florestal. O vínculo constará de termo assinado perante a autoridade florestal e será averbado a
margem da inscrição no Registro Público.
Art. 7º - Qualquer árvore poderá ser declarada imune de corte,
mediante ato do Poder Público, por motivo de sua localização, raridade,
beleza ou condição de porta-sementes.
Art. 8º - Na distribuição de lotes destinados à agricultura, em planos de colonização e de reforma agrária, não devem ser incluídas as
áreas florestadas de preservação permanente de que trata esta Lei, m~m
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as florestas necessárias ao abastecimento local ou nacional de madeiras e
outros produtos florestais.
Art. 9º - As florestas de propriedade particular, enquanto indivisas
com outras, sujeitas a regime especial, ficam subordinadas às ·disposições que vigorarem para estas.
Art. 10 - Não é permitida a derrubada de florestas situadas em
área de inclinação entre 25 a 45 grau.s, só sendo nelas tolerada a extração
de toras quando em regime de utilização racional, que vise a rendimentos
permanentes.
Art. 11 - O emprego de produtos florestais ou hulha como combustível obriga o uso de dispositivo que impeça difusão de fagulhas suscetíveis de provocar incêndios nas florestas e demais formas de vegetação marginal.
Art. 12 - Nas florestas plantadas, não consideradas de preservação
permanente, é livre a extração de lenha e demais produtos florestais ou a
fabricação de carvão. Nas demais florestas, dependerá de norma estabelecida em ato do Poder Federal ou Estadual, em obediência a prescrições
ditadas pela técnica e às peculiaridades locais.
Art. 13 - O comércio de plantas vivas oriundas de florestas,
dependerá de licença da autoridade competente.
Art. 14 - Além dos preceitos gerais a que está sujeita a utilização
das florestas, o Poder Público Federal ou Estadual poderá:
a) prescrever outras normas que atendam às peculiaridades locais;
b )proibir ou limitar o corte das espécies vegetais consideradas em
vias de extinção, delimitando as áreas compreendidas no ato, fazendo
depender nessa áreas de licença prévia, o corte de outras espécies;
c) ampliar o registro de pessoas físicas ou jurídicas que se dediquem à extração, indústria e comércio de produtos ou subprodutos florestais.
Art. 15 - Fica proibida a exploração sob forma empírica das florestas primitivas da bacia amazônica que só poderão ser utilizadas em
observância a planos técnicos de condução e manejo a serem estabelecidos por ato do Poder Público, a ser baixado dentro do prazo de um
ano.
Art. 16 - As florestas de domínio privado, não sujeitas ao regime
de utilização limitada e ressalvadas as de preservação permanente, pre-
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vistas nos artigos 2º e 3º desta Lei, são suscetíveis de exploração, obedecidas as seguintes restrições:
a) nas regiões Leste Meridional, Sul e Centro-Oeste, esta na parte
sul, as derrubadas de florestas nativas, primitivas ou regeneradas, só
serão permitidas desde que seja, em qualquer caso, respeitado o limite
mínimo de 20% da área de cada propriedade com cobertura arbórea localizada, a critério da autoridade competente;
b) nas regiões citadas na letra anterior, nas áreas já desbravadas e
previamente delimitadas pela autoridade competente, ficam proibidas as
derrubadas de florestas primitivas, quando feitas para ocupação do solo
com cultura e pastagens, permitindo-se, nesses casos, apenas a extração
de árvores para produção de madeira. Nas áreas ainda incultas, sujeitas a
formas de desbravamento, as derrubadas de florestas primitivas, nos trabalhos de instalação de novas propriedades agrícolas, só serão toleradas
até o máximo de 50 % da área da propriedade;
c) na região Sul, as áreas atualmente revestidas de formações florestais, em que ocorre o pinheiro brasileiro Araucaria angustifolia (Bert). O
Ktze, não poderão ser desflorestadas de forma a provocar a eliminação
permanente das florestas, tolerando-se, somente, a exploração racional
destas, observadas as prescrições ditadas pela técnica, com a garantia de
permanência dos maciços em boas condições de desenvolvimento e produção.
d) nas regiões Nordeste e Leste Setentrional, inclusive nos Estados
do Maranhão e Piauí, o corte de árvores e a exploração de florestas só
serão permitidos com observância de normas técnicas a serem estabelecidas por ato do Poder Público, na forma do art. 15.
§ 1º - Nas propriedades rurais, compreendidas na alínea "a" deste
artigo, com a área de 20 (vinte) a 50 (cinqüenta) hectares, computar-seão, para efeito de fixação do limite percentual, além da cobertura florestal de qualquer natureza, os maciços de porte arboreo, sejam frutíferos,
ornamentais ou industriais.
§ 2º - A reserva legal, assim entendida a área de, no mínimo, 20%
(vinte por cento) de cada propriedade, onde não é permitido o corte raso,
deverá ser averbada à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no
registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua destina-
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ção, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou de desmembramento
da área.
§ 3º - Aplica-se às áreas de cerrado a reserva legado de 20%
(vinte por cento) para todos os efeitos legais.
Art. 17 - Nos loteamentos de propriedades rurais, a área destinada
a completar o limite percentual fixado na letra "a" do artigo antecedente,
poderá ser agrupada numa só porção em condomínio entre os adquirentes.
Art. 18 - Nas terras de propriedades privadas, onde seja necessário
o florestamento ou o reflorestamento de preservação permanente, o
Poder Público Federal poderá fazê-lo sem despropriá-la, se não o fizer o
proprietário.
§ 1º - Se tais áreas estiverem utilizadas com culturas, de seu valor
deverá ser indenizado o proprietário.
§ 2º - As áreas assim utilizadas pelo Poder Público Federal ficam
isentas de tributação.
Art. 19 - A exploração de florestas e de formações sucessoras,
tanto de domínio público como de domínio privado, dependerá de aprovação prévia do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis - IBAMA - , bem como da adoção de técnicas
de condução, exploração, reposição florestal e manejo compatíveis com
os variados ecossistemas que a cobertura arbórea forme.
Parágrafo único - No caso de reposição florestal deverão ser priorizados projetos que contemplem a utilização de espécies nativas.
Art. 20 - As empresas industriais que, por sua natureza, consumirem grandes quantidade de matéria-prima florestal serão obrigadas a
manter, dentro de um raio em que a exploração e o transporte sejam julgados econômicos, um serviço organizado, que assegure o plantio de
novas áreas, em terras próprias ou pertencentes a terceiros, cuja produção, sob a exploração racional, seja equivalente ao consumido para o seu
abastecimento.
Parágrafo único - O não cumprimento do disposto neste artigo,
além das penalidades previstas neste Código, obriga os infratores ao
pagamento de uma multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor
comercial da matéria-prima florestal nativa consumida além da produção
da qual participe.
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Art. 21 - As empresas siderúrgicas, do transporte e outras, à base
de carvão vegetal, lenha ou outra matéria-prima vegetal, são obrigadas a
manter florestas próprias para a exploração racional ou a formar, diretamente ou por intermédio de empreendimentos dos quais participem, florestas destinadas ao seu suprimento.
Parágrafo único - A autoridade competente fixará para cada
empresa o prazo que lhe é facultado para atender ao disposto neste artigo, dentro dos limites de 5 a 1O anos.
Art. 22 - A União, diretamente, através do órgão executivo específico, ou em convênio com os Estados e Municípios, fiscalizará a aplicação das normas deste Código, podendo, para tanto, criar os serviços
indispensáveis.
Parágrafo único - Nas áreas urbanas, a que se refere o parágrafo
único do art. 2º desta Lei, a fiscalização é da competência dos municípios, atuando a União supletivamente.
Art. 23 - A fiscalização e a guarda das florestas pelos serviços especializados não excluem a ação da autoridade policial por iniciativa própria.
Art. 24 - Os funcionários florestais, no exercício de suas funções,
são equiparados aos agentes de segurança pública, sendo-lhe assegurado
o porte de armas.
Art. 25 - Em caso de incêndio rural, que não se possa extinguir
com recursos ordinários, compete não só ao funcionário florestal como a
qualquer outra autoridade pública, requisitar os meios materiais e convocar os homens em condições de prestar auxílio.
Art. 26- Constituem contravenções penais, puníveis com três meses
a um ano de prisão simples ou multa de uma a cem vezes o salário-mínimo
mensal do lugar e à data da infração ou ambas as penas cumulativamente:
a) destruir ou danificar a floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das
normas estabelecidas ou prevista nesta Lei.
b) cortar árvores em florestas de preservação permanente, sem permissão da autoridade competente;
c) penetrar em floresta de preservação permanente conduzindo
armas, substâncias ou instrumentos próprios para caça proibida ou para
exploração de produtos ou subprodutos florestais, sem estar munido de
licença da autoridade competente;
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d) causar danos aos Parques Nacionais, Estaduais ou Municipais,
bem como às Reservas Biológicas;
e) fazer fogo, por qualquer modo, em florestas e demais formas de
vegetação, sem tomar as precauções adequadas;
f) fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar
incêndios nas florestas e demais formas de vegetação;
g) impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais
formas de vegetações;
h) receber madeira, lenha, carvão e outros produtos procedentes de
florestas, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela
autoridade competente e sem munir-se da via que deverá acompanhar o
produto até final beneficiamento;
i) transportar ou guardar madeiras, lenha, carvão e outros produtos
procedentes de florestas, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente;
j) deixar de restituir à autoridade licença extinta pelo decurso do
prazo ou pela entrega ao consumidor dos produtos procedentes de florestas;
1) empregar, como combustível, produtos florestais ou hulha, sem
uso de dispositivo que impeça a difusão de fagulhas, suscetíveis de provocar incêndios nas florestas;
m) soltar animais ou não tomar precauções necessárias, para que o
animal de sua propriedade não penetre em florestas sujeitas a regime
especial;
n) matar, lesar ou maltratar por qualquer modo ou meio, plantas de
ornamentação de logradouros públicos ou em propriedade privada alheia
ou árvore imune de corte;
o) extrair de florestas de domínio público ou consideradas de preservação permanente, sem prévia autorização: pedra, areia, cal ou qualquer espécie de minerais;
p) VETADO.
q) transformar madeira de lei em carvão inclusive para qualquer
efeito industrial, sem licença da autoridade competente (acrescida pela
Lei 5.870, de 26/03173).
Art. 27 - É proibido o uso de fogo nas florestas e demais formas
de vegetação.
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Parágrafo único - Se peculiaridades locais ou regionais justificarem o emprego do fogo em práticas agropastoris ou florestais, a permissão será estabelecida em ato do Poder Público, circunscrevendo as áreas
e estabelecendo normas de precaução.
Art. 28 - Além das contravenções estabelecidas no artigo precedente, subsistem os dispositivos sobre contravenções e crimes previstos
no Código Penal e nas demais leis, com as penalidades neles cominadas.
Art. 29 -As penalidades incidirão sobre os autores, sejam eles:
a) diretos;
b) arrendatários, parceiros, posseiros, gerentes, administradores,
diretores, promitentes compradores ou proprietários das áreas florestais,
desde que praticadas por prepostos ou subordinados e no interesse dos
preponentes ou dos superiores hierárquicos;
c) autoridades que se omitirem ou facilitarem, por consentimento
ilegal, na prática do ato.
Art. 30 - Aplicam-se às contravenções previstas neste Código as
regras gerais do Código Penal e da Lei de Contravenções Penais, sempre
que a presente Lei não disponha de modo diverso.
Art. 31 - São circunstâncias que agravam a pena além das previstas no Código Penal e na Lei de Contravenções Penais:
a) cometer a infração no período de queda das sementes ou de formação das vegetações prejudicadas, durante a noite, em domingos ou
dias feriados, em época de seca ou inundações;
b) cometer a infração contra floresta de preservação permanente ou
material dela provindo.
Art. 32 - A ação penal independe de queixa mesmo em se tratando
de lesão em propriedade privada, quando os bens atingidos são florestas
e demais formas de vegetação, instrumentos de trabalho, documentos e
atos relacionados com a proteção florestal disciplinada nesta Lei.
Art. 33 - São autoridades competentes para instaurar, presidir e
proceder a inquéritos policiais, lavrar autos de prisão em flagrante e
intentar a ação penal, nos casos de crimes ou contravenções, previstos
nesta Lei ou em outras leis e que tenham por objeto florestas e demais
formas de vegetação, instrumentos de trabalho, documentos e produtos
procedentes das mesmas:
a) as indicadas no Código de Processo Penal;
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b) os funcionários da repartição florestal e de autarquias, com atribuições correlatas, designados para a atividade de fiscalização.
Parágrafo único - Em caso de ações penais simultâneas, pelo
mesmo fato, iniciadas por várias autoridades, o Juiz reunirá os processos
na jurisdição em que se firmou a competência.
Art. 34 - As autoridades referidas no item "b" do artigo anterior,
ratificada a denúncia pelo Ministério Público, terão ainda competência
igual à deste, na qualidade de assistente, perante a Justiça comum, nos
feitos de que trata a Lei.
Art. 35 - A autoridade apreenderá os produtos e os instrumentos
utilizados na infração e, se estes não puderem acompanhar o inquérito,
por seu volume e natureza, serão entregues ao depositário público local,
se houver e, na sua falta, ao que for nomeado pelo Juiz, para ulterior
devolução ao prejudicado. Se pertencerem ao agente ativo da infração,
serão vendidos em hasta pública.
Art. 36 - O processo das contravenções obedecerá ao rito sumário
da Lei nº 1.508, de 19 de dezembro de 1951, no que couber.
Art. 37 - Não serão transcritos ou averbados no Registro Geral de
Imóveis os atos de transmissão "inter-vivos" ou "causa-mortis", bem como
a constituição de ônus reais, sobre imóveis da zona rural, sem a apresentação de certidão negativa de dívida referente a multas previstas nesta Lei ou
nas Leis estaduais supletivas, por decisão transitada em julgado.
Art. 38 - Revogado pela Lei nº 5.106, de 02/09/66.
Art. 39 - Revogado pela Lei nº 5.868, de 12/12/72.
Art. 40 - VETADO
Art. 41 - Os estabelecimentos oficiais de crédito concederão prioridade aos projetos de florestam'ento, reflorestamento ou aquisição de
equipamentos mecânicos necessários aos serviços, obedecidas as escalas
anteriormente fixadas em lei.
Parágrafo único - Ao Conselho Monetário Nacional dentro de
suas atribuições legais, como órgão disciplinador do crédito e das operações creditícias, em todas as suas atribuições legais, como órgão disciplinador do crédito e das operações creditícias em todas as suas modalidades e formas, cabe estabelecer as normas para os financiamentos florestais, com juros e prazos compatíveis, relacionados com os planos de florestamento e reflorestamento aprovados pelo Conselho Florestal Federal.
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Art. 42 - Dois anos depois da promulgação desta Lei, nenhuma
autoridade poderá permitir a adoção de livros escolares de leitura que
não contenham textos de educação florestal, previamente aprovados pelo
Conselho Federal de Educação, ouvido o órgão florestal competente.
§ 1º - As estações de rádio e televisão incluirão, obrigatoriamente,
em suas programações, textos e dispositivos de interesse florestal, aprovados pelo órgão competente no limite mínimo de 5 (cinco) minutos
semanais distribuídos ou não em diferentes dias.
§ 2º - Nos mapas e cartas oficiais serão obrigatoriamente assinalados os Parques e Florestas Públicas.
§ 3º - A União e os Estados promoverão a criação e o desenvolvimento de escolas para o ensino florestal, em seus diferentes níveis.
Art. 43 - Fica instituída a Semana Florestal, em datas fixadas para
as diversas regiões do País, por Decreto Federal. Será a mesma comemorada, obrigatoriamente, nas escolas e estabelecimentos públicos ou subvencionados, através de programas objetivos em que se ressalte o valor
das florestas, face aos seus produtos e utilidades, bem como sobre a
forma correta de conduzi-las e perpetuá-las.
Parágrafo único - Para a Semana Florestal serão programadas reuniões, conferências, jornadas de reflorestamento e outras solenidades e
festividades, com o objetivo de identificar as florestas como recurso
natural renovável, de elevado valor social e econômico.
Art. 44 - Na região Norte e na parte Norte da Região CentroOeste, enquanto não for estabelecido o decreto de que trata o artigo 15, a
exploração a corte raso só é permissível desde que permaneça com
cobertura arbórea, pelo menos 50% da área de cada propriedade.
Parágrafo único - A reserva legal, assim entendida a área de, no
mínimo, 50% (cinqüenta por cento) de cada propriedade, onde não é permitido o corte raso, deverá ser averbada à margem da inscrição da matrícula do imóvel no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou
de desmembramento da área.
Art. 45 - Ficam obrigados ao registro no Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA os estabelecimentos comerciais responsáveis pela comercialização de moto-serras, bem como aqueles que adquirirem este equipamento.
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§ 1º - A licença para o porte e o uso de moto-serras será renovada
a cada 2 (dois) anos perante o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Renováveis - IBAMA.
§ 2º - Os fabricantes de moto-serras ficam obrigados, a partir de
180 (cento e oitenta) dias da publicação desta Lei, a imprimir, em local
visível deste equipamento, numeração cuja seqüência será encaminhada
ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA e constará das correspondentes notas fiscais.
§ 3º - A comercialização ou utilização de moto-serras sem a licença a que se refere este artigo constitui crime contra o meio ambiente,
sujeito à pena de detenção de 1 (um) a 3 (três) meses e multa de 1 (um) a
1O (dez) salários mínimos de referência e a apreensão da moto-serra, sem
prejuízo da responsabilidade pela reparação dos danos causados.
Art. 46 - No caso de florestas plantadas, o Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis -. IBAMA zelará
para que seja preservada, em cada município, área destinada a produção
de alimentos básicos e pastagens, visando o abastecimento local.
Art. 47 - O Poder Executivo promoverá, no prazo de 180 dias, a
revisão de todos os contratos, convênios, acordos e concessões relacionadas com a exploração florestal em geral, a fim de ajustá-las às normas
adotadas por esta Lei.
Art. 48 - Fica mantido o Conselho Florestal com sede em Brasília,
como órgão consultivo e normativo da política florestal brasileira.
Parágrafo único - A composição e atribuições do Conselho
Florestal Federal, integrado, no máximo por 12 (doze) membros, serão
estabelecidas por decreto do Poder Executivo.
Art. 49 - O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no que
for julgado necessário a sua execução.
Art. 50 - Esta Lei entrará em vigor 120 (cento e vinte) dias após a
data de sua publicação, revogado o Decreto nº 23.793, de 23 de janeiro
de 1934 (Código Florestal) e demais disposições em contrário.
Brasília, 15 de setembro de 1965, 144º da Independência e 77º da
República.
Hugo Leme
Octavio Gouveia de Bulhões
Flavio Lacerda
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LEI Nº 5197 DE 3 DE JANEIRO DE 1967

LEI DE PROTEÇÃO À FAUNA

Dispõe sobre a proteção à fauna e dá outras providências

O Presidente da República. Faço saber que o Congresso Nacional
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Os animais de quaisquer espécies, em qualquer fase do
seu desenvolvimento e que vivem naturalmente fora do cativeiro, constituindo a fauna silvestre, bem como seus ninhos, abrigos e criadouros
naturais são propriedades do Estado, sendo proibida a sua utilização, perseguição, destruição, caça ou apanha.
§ 1º - Se peculiaridades regionais comportarem o exercício da
caça, a permissão será estabelecida em ato regulamentador do Poder
Público Federal.
§ 2º - A utilização, perseguição, caça ou apanha de espécies da
fauna silvestre em terras de domínio privado, mesmo quando permitidas
na forma do parágrafo anterior, poderão ser igualmente proibidas pelos
respectivos proprietários, assumindo estes a responsabilidade de fiscalização de seus domínios. Nestas áreas, para a prática do ato de caça é
necessário o consentimento expresso ou tácito dos proprietários, nos termos dos arts. 594, 595, 596, 597 e 598 do Código Civil.
Art. 2º - É proibido o exercício da caça profissional.
Art. 3º - É proibido o comércio de espécies da fauna silvestre e de
produtos e objetos que impliquem na sua caça, perseguição, destruição
ou apanha.
§ 1º - Excetuam-se os espécimes provenientes de criadouros devidamente legalizados.
§ 2º - Será permitida, mediante licença da autoridade competente,
a apanha de ovos, larvas e filhotes que se destinem aos estabelecimentos
acima referidos, bem como a destruição de animais silvestres considerados nocivos à agricultura ou à saúde pública.
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Art. 4º - Nenhuma espécie poderá ser introduzida no País, sem
parecer técnico oficial favorável e licença expedida na forma da Lei.
Art. 5º - O Poder Público criará:
a) Reservas Biológicas Nacionais, Estaduais e Municipais, onde as
atividades de utilização, perseguição, caça, apanha ou introdução de espécimes da fauna e flora silvestre e domésticas, bem como modificações do
meio ambiente a qualquer título, são proibidas, ressalvadas as atividades
científicas devidamente autorizadas pela autoridade competente.
b) Parques de Caça Federais, Estaduais e Municipais, onde o exercício da caça é permitido abertos total ou parcialmente ao público, em
caráter permanente ou temporário, com fins recreativos, educativos e
turísticos.
Art. 6º - O Poder Público estimulará:
a) a formação e o funcionamento de clubes e sociedades amadoristas de caça e de tiro ao vôo, objetivando alcançar o espírito associativista
para a prática desse esporte.
b) a construção de criadouros destinados à criação de animais silvestres para fins econômicos e industriais.
Art. 7º - A utilização, perseguição, destruição, caça ou apanha de
espécimes da fauna silvestre, quando consentida na forma desta Lei,
serão consideradas atos de caça.
Art. 8º - O órgão público federal competente, no prazo de 120
dias, publicará e atualizará anualmente:
a) á relação das espécies cuja utilização, perseguição, caça ou apanha será permitida indicando e delimitando as respectivas áreas;
b) a época e o número de dias em que o ato acima será permitido;
c) a quota diária de exemplares cuja utilização, perseguição, caça ou
apanha será permitida.
Parágrafo único - Poderão ser, igualmente, objeto de utilização,
perseguição, caça ou apanha os animais domésticos que, por abandono,
se tornem selvagens ou forais.
Art. 9º - Observando o disposto no artigo 8º e satisfeitas as exigências legais, poderão ser capturados e mantidos em cativeiro, espécimes da fauna silvestre.
Art. 1O - A utilização, perseguição, caça ou apanha de espécimes
da fauna silvestre são proibidas:
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a) com visgos, atiradeiras, fundas, bodoques, veneno, incêndio ou
armadilha que maltratem a caça;
b) com armas a bala, a menos de três quilômetros de qualquer via
férrea ou rodovia pública;
c) com armas de calibre 22 para animais de porte superior ao tapiti
(sylvilalgus brasiliensis);
d) com armadilhas constituídas de armas de fogo;
e) nas zonas urbanas, suburbanas, povoados e nas estâncias hidrominerais e climáticas;
f) nos estabelecimentos oficiais e açudes do domínio público, bem
como no terrenos adjacentes, até a distância de cinco quilômetros;
g) na faixa de quinhentos metros de cada lado do eixo das vias férreas e rodocias públicas;
h) nas áreas destinadas à proteção da fauna, da flora e das belezas
naturais;
i) nos jardins zoológicos, nos parques e jardins públicos;
j) fora do período de permissão de caça, mesmo em propriedades
privadas;
1) à noite, exceto em casos especiais e no caso de animais nocivos;
rn) do interior de veículos de qualquer espécie.
Art. 11 - Os Clubes ou Sociedades Amadoristas de Caça e de Tiro
ao vôo poderão ser organizados distintamente ou em conjunto com os de
pesca, e só funcionarão validamente após a obtenção da personalidade
jurídica na forma da Lei Civil e o registro no órgão público federal competente.
Art. 12 - As entidades a que se refere o artigo anterior deverão
requerer licença especial para seus associados transitarem com arma de
caça e de esporte, para uso em suas sedes, durante o período defeso e
dentro do perímetro determinado.
Art. 13 - Para exercício da caça. é obrigatória a licença anual, de
caráter específico e de âmbito regional, expedida pela autoridade competente.
Parágrafo único - A licença para caçar com armas de fogo deverá
ser acompanhada do pm1e de arma emitido pela Polícia Civil.
Art. 14 - Poderá ser concedida a cientistas, pertencentes a instituições científicas, oficiais ou oficializadas, ou por estas indicadas,licença
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especial para a coleta de material destinada a fins cientificos, em quaisquer épocas.
§ 1º - Quando se tratar de cientistas estrangeiros, devidamente
credenciados pelo País de origem, deverá o pedido de licença ser aprovado e encaminhado ao órgão público federal competente, por intermédio
de instituição científica oficial do País.
§ 2º - As instituições a que se refere este artigo, para efeito da
renovação anual da licença, darão ciência ao órgão público federal competente das atividades dos cientistas licenciados no ano anterior.
§ 3º - As licenças referidas neste artigo não poderão ser utilizadas
para fins comerciais ou esportivos.
§ 4º - Aos cientistas das instituições nacionais que tenham por
Lei, atribuição de coletar material zoológico, para fins científicos, serão
concedidas licenças permanentes.
Art. 15- O Conselho de Fiscalização das Expedições Artísticas e
Científicas do Brasil ouvirá o órgão público federal competente toda vez
que, nos processos em julgamento, houver matéria referente a fauna.
Art. 16 -Fica instituído o registro das pessoas físicas ou jurídicas
que negociem com animais silvestres e seus produtos.
Art. 17 - As pessoas físicas ou jurídicas de que trata o artigo anterior, são obrigadas à apresentação de declaração de estoques e valores,
sempre que exigida pela autoridade competente.
Parágrafo único - O não cumprimento do disposto neste artigo,
além das penalidades previstas nesta Lei, obriga o cancelamento do
registro.
Art. 18 - É proibida a exportação para o Exterior, de peles e couros de anfíbios e répteis, em bruto.
Art. 19 - O transporte interestadual e para o Exterior, de animais
silvestres, lepdópteros, e outros insetos e seus produtos, depende de guia
de trânsito, fornecida pela autoridade competente.
Parágrafo único - Fica isento dessa exigência o material consignado a Instituições Científicas Oficiais.
Art. 20 - As licenças de caçadores serão concedidas mediante
pagamento de uma taxa anual equivalente a um décimo de salário mínimo mensal.
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Parágrafo único - Os turistas pagarão uma taxa equivalente a um
salário mínimo mensal e a licença será válida por 30 dias.
Art. 21 - O registro de pessoas físicas ou jurídicas a que se refere
o art. 16, será feito mediante o pagamento de uma taxa equivalente a
meio salário-mínimo mensal.
Parágrafo único - As pessoas físicas ou jurídicas de que trata este
artigo, pagarão, a título de licença, uma taxa anual para as diferentes formas de comércio até o limite de um salário-mínimo mensal.
Art. 22 - O registro de clubes ou sociedades amadoristas de que
trata o artigo 11, será concedido mediante pagamento de uma taxa equivalente a meio salário-mínimo mensal.
Parágrado único - As licenças de trânsito com arma de caça e de
esporte, referidas no artigo 12, estarão sujeitas ao pagamento de uma
taxa anual equivalente a um vigésimo do salário-mínimo mensal.
Art. 23 - Far-se-á, com a cobrança de taxa equivalente a dois décimos do salário-mínimo mensal. o registro dos criadouros.
Art. 24 - O pagamento das licenças, registros e taxas previstos
nesta Lei, será recolhido no Banco do Brasil S/A., em conta especial, a
crédito do Fundo Federal Agropecuário, sob o título "Recurso da
Fauna".
Art. 25 - A União fiscalizará diretamente pelo órgão executivo
específico, do Ministério da Agricultura, ou em convênio com os
Estados e Municípios, a aplicação das normas desta Lei, podendo, para
tanto, criar os serviços indispensáveis.
Parágrafo único - A fiscalização da caça pelos órgãos especializados não exclui a ação da autoridade policial ou das Forças Armadas por
iniciativa própria.
Art. 26 - Todos os funcionários, no exercício da fiscalização da
caça, são equiparados aos agentes de segurança pública, sendo-lhes asse. gurado o porte de armas.
Art. 27 - Constitui crime punível com pena de reclusão de 2 (dois)
a 5 (cinco) anos a violação do disposto nos arts. 2º, 3º, 17 e 18 desta Lei.
§ 1º - É considerado crime punível com a pena de reclusão de 1
(um) a 3 (três) anos a violação do disposto no artigo 1º e seus parágrafos
4º, 8º, e suas alíneas a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, 1, m, e 14 e seuº 3º desta
Lei.
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§ 2º -

Incorre na pena prevista no caput deste artigo quem provocar, pelo uso direto ou indireto de agrotóxicos ou de qualquer outra substância química, o perecimento de espécimes da fauna ictiológica existente em rios, lagos, açudes, lagoas, baías ou mar territorial brasileiro.
§ 3º - Incide na pena prevista no º 1º deste artigo quem praticar
pesca predatória, usando instrumento proibido, explosivo, erva ou substância química de qualquer natureza.
§ 4º - * Revogado pela Lei 7 .679 de 23 de novembro de 1988.
§ 5º - Quem, de qualquer maneira, concorrer para os crimes presvistos no caput e no º 1º deste artigo incidirá nas penas a eles cominadas.
§ 6º - Se o autor da infração considerada crime nesta Lei for
estrangeiro, será expulso do País, após o cumprimento da pena que lhe
foi imposta, (VETADO), devendo a autoridade judiciária ou administrativa remeter, ao Ministério da Justiça, cópia da decisão cominativa da
pena aplicada, no prazo de 30 (trinta) dias do trânsito em julgado de sua
decisão.
* Artigo com redação determinada pela Lei 7.653 de fevereiro de
1988.
Art. 28 - Além das contravenções estabelecidas no artigo precedente, subsistem os dispositivos sobre contravenções e crimes previstos
no Código Penal e nas demais leis, com as penalidades neles contidas.
Art. 29 - São circunstâncias que agravam a pena, afora aquelas
constantes do Código Penal e da Lei das Contravenções Penais, as
seguintes:
a) cometer a infração em período de defeso à caça ou durante a
noite;
b) empregar fraude ou abuso de confiança;
c) aproveitar indevidamente licença de autoridade;
d) incidir a infração sobre animais silvestres e seus produtos oriundos de áreas onde a caça é proibida.
Art. 30- As penalidades incidirão sobre os autores, sejam eles:
a) direto;
b) arrendatários, parceiros, posseiros, gerente, administradores,
diretores, promitentes compradores ou proprietários das áreas, desde que
praticada por prepostos ou subordinados e no interesse dos proponentes
ou dos superiores hierárquicos;
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c) autoridades que por ação ou omissão consentiram na prática do
ato ilegal, ou que cometerem abusos do poder.
Parágrafo único- Em caso de ações penais simultâneas pelo mesmo
fato, iniciadas por várias autoridades, o Juiz reunirá os processos na
jurisdição em que se firmar a competência.
Art. 31 - A ação penal independe de queixa, mesmo em se tratando de lesão em propriedade privada, quando os bens atingidos são animais silvestres e seus produtos, instrumentos de trabalho, documentos e
atos relacionados com a proteção da fauna disciplinada nesta Lei.
Art. 32 - São autoridades competentes para instaurar, presidir e
proceder a inquéritos policiais, lavrar autos de prisão em flagrante e
intentar a ação penal, nos casos de crimes ou contravenções previstas
nesta Lei ou em outras leis que tenham por objeto os animais silvestres,
seus produtos, instrumentos e documentos relacionados com os mesmos
as indicadas no Código de Processo Penal.
Art. 33 - A autoridade apreenderá os produtos da caça e/ ou da
pesca bem como os instrumentos utilizados na infração, e se estes, por
sua natureza ou volume, não puderem acompanhar o inquérito, serão
entregues ao depositário público local, se houver, e, na sua falta, ao que
for nomeado pelo Juiz.
Parágrafo único - Em se tratando de produtos perecíveis, poderão
ser, os mesmos, doados a instituições científicas, penais, hospitais e/ou
casas de caridade mais próximas.
* Artigo com redação determinada pela lei 7.653, de 12 de fevereiro
de 1988.
Art. 34 - Os crimes previstos nesta Lei são inafiançáveis e serão
apurados mediante processo sumário, aplicando-se, no que couber, as
normas do TÍTULO II, CAPÍTULO V do Código de Processo Penal.
* Artigo com redação determinada pela Lei 7.653 de 12 de fevereiro de 1988.
Art. 35 - Dentro de dois anos a partir da promulgação desta Lei,
nenhuma autoridade poderá permitir a adoação de livros escolares de leitura que não contenham textos sobre a proteção da fauna, aprovados pelo
Conselho Federal de Educação.
1º - Os programas de ensino de nivel primário e médio deverão
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contar pelo menos com duas aulas anuais sobre a matéria a que se refere
o presente artigo.
2º - Igualmente, os programas de rádio e televisão deverão incluir
textos e dispositivos aprovados pelo órgão público federal competente,
no limite mínimo de cinco minutos semanais, distribuídos ou não, em
diferentes dias.
Art. 36 - Fica instituído o Conselho Nacional de Proteção à Fauna,
com sede em Brasília, como órgão consultivo e normativo da política de
proteção à fauna do País.
Parágrafo único - O Conselho, diretamente subordinado ao
Ministério da Agricultura, terá sua composição e atribuições estabelecidas por decreto do Poder Executivo.
Art. 37 - O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no que
for julgado necessário à sua execução.
Art. 38 - Esta Lei entra em vigor data de sua publicação, revogados o Decreto-Lei número 5.894, de 20 de outubro de 1943, e demais
disposições em contrário.
Brasília, 3 de janeiro de 1967; 146º da Independência e 79º da
República.
aa) H. CASTELO BRANCO

Severo Fagundes Gomes.
D.O.da União - nº 4, de 5.1.1967.

NOTAS REMISSIVAS CÓDIGO CIVIL

Art. 594 - Observados os regulamentos administrativos de caça,
poderá ela exercer-se nas terras públicas, ou nas particulares, com licença de seu dono.
Art. 595 - Pertence ao caçador o animal por ele apreendido. Se o
caçador for no encalço do animal e o tiver ferido, este lhe pertencerá,
embora outrem o tenha apreendido.
Art. 596 - Não se reputam animais de caça os domesticados que
fugirem a seus donos, enquanto estes lhe andarem à procura.
Art. 597 - Se a caça ferida se acolher a terreno cercado, murado,
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valado ou cultivado, o dono deste, não querendo permitir a entrada do
caçador, terá que entregar, ou expelir.
At1. 598 - Aquele que penetrar em terreno baldio, sem licença do
dono, para caçar, perderá para este a caça que apanhe, e responder-lhe-á
pelo dano que lhe cause.
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DECRETO LEI Nº 221, DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

CÓDIGO DE PESCA

Dispõe sobre a proteção e estímulos à pesca e dá outras providências.

O Presidente da República, usando das prerrogativas que lhe confere o § 2º do art. 9º do Ato Institucional nº 4, de 7 de dezembro de 1966,
decreta:
CAPÍTULO!
DA PESCA
Art. 1º - Para os efeitos deste decreto-lei define-se por pesca todo
ato tendente a capturar ou extrair elementos animais ou vegetais que
tenham na água seu normal ou mais freqüente meio de vida.
Art. 2º - A pesca pode efetuar-se com fins comerciais, desportivos
ou científicos;
1º - Pesca comercial é a que tem por finalidade realizar atos de
comércio na forma da legislação em vigor.
2º - Pesca desportiva é a que se pratica com linha de mão, por
meio de aparelhos de mergulho ou quaisquer outros permitidos pela
autoridade competente, e que em nenhuma hipótese venha a importar em
atividade comercial;
3º - Pesca científica é a exercida unicamente com fins de pesquisas por instituições ou pessoas devidamente habilitadas para esse fim.
Art. 3º- São de domínio público todos os animais vegetais que se
encontrem nas águas dominiais.
Art. 4º - Os efeitos deste Decreto-Lei, de seus regulamentos,
decretos e portarias dele decorrentes, se estendem especialmente:
a) às águas interiores do Brasil;
b) ao mar territorial brasileiro;
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c) às zonas de alto mar, contíguas ou não ao mar territorial, em conformidade com as disposições dos tratados e convenções internacionais
ratificados pelo Brasil;
d) à plataforma continental, até a profundidade que esteja de acordo
com os tratados e convenções internacionais ratificados pelo Brasil.

CAPÍTULO II

DA PESCA COMERCIAL
TÍTULOI

DAS EMBARCAÇÕES PESQUEIRAS
Art. 5º Consideram-se embarcações de pescas as que, devidamente autorizadas, se dediquem exclusiva e permanentemente à captura,
transformações ou pesquisa dos seres animais e vegetais que tenham nas
águas seu meio natural ou mais freqüente de vida.
Parágrafo único - as embarcações de pesca, assim como as redes
para pesca comercial ou científica, são consideradas bens de produção.
Art. 6º - Toda embarcação nacional ou estrangeira que se dedique
à pesca comercial, além do cumprimento das exigências das autoridades
marítimas, deverá estar inscrita e autorizada pelo órgão público federal
competente.
Parágrafo único - A inobservância deste artigo implicará na interdição do barco até a satisfação das exigências impostas pelas autoridades
competentes.
Art. 7º - As embarcações de pesca de qualquer natureza, seus tripulantes e proprietários, excetuada a competência do Ministério da
Marinha, no que se refere à Defesa Nacional e à segurança da navegação
e a do Ministério do Trabalho e Previdência Social, no que se refere à
previdência social, ficam sujeitos às disposições deste decreto-lei.
Art. 8º - O registro de propriedade da embarcação de pesca será
deferido pelo Tribunal Marítimo exclusivamente a brasileiros natos e
naturalizados ou a sociedades organizadas no País.
Art. 9º - As embarcações estrangeiras somente poderão realizar
atividades pesqueiras nas águas indicadas no art. 4º deste decreto-lei,
quando autorizadas por ato do Ministro do Estado dos Negócios da
Agricultura.

106

Revista A FORÇA POLICIAL

São Paulo

nº 4

out/dez. 1994

Parágrafo único - Para os efeitos deste decreto-lei, a infração a
este artigo constitui delito de contrabando, podendo o Poder Público
determinar a interdição da embarcação, seu equipamento e carga, e responsabilizar o comandante nos termos da legislação penal vigente.
Art. 10 - As pequenas embarcações de pesca poderão transportar
livremente as famílias dos pescadores produto, de pequena lavoura ou
indústria doméstica.
Art. 11 - Os comandantes das embarcações destinadas à pesca
deverão preencher os mapas fornecidos pelo órgão competente, entregando-os ao fim de cada viagem ou semanalmente.
Art. 12 - As embarcações de pesca desde que registradas e devidamente licenciadas, no curso normal das pescarias, terão livre acesso a qualquer hora do dia ou da noite aos portos e terminais pesqueiros nacionais.
Art. 13 - O comando das embarcações de pesca costeira ou de alto
mar, observadas as definições constantes no Regulamento do Tráfego
Marítimo, só será permitido a pescadores que possuam, pelo menos,
carta de patrão de pesca, conferida de acordo com os Regulamentos.
Art. 14 - Os regulamentos marítimos incluirão dispositivos especiais que favoreçam às embarcações pesqueiras no que se refere à fixação da lotação mínima da guarnição, equipamentos de navegação e
pesca, saídas, escadas e arribadas, e tudo que possa facilitar uma operação mais expedita.
Art. 15 - As embarcações de pesca devidamente autorizadas ficam
dispensadas de qualquer espécie de taxas portuárias, salvo os serviços de
carga e descarga, quando, por solicitação do armador, forem realizadas
pela respectiva administração do Porto.
Art. 16 - O instituto de Resseguros do Brasil estabelecerá prêmios
especiais para as embarcações pesqueiras legalmente autorizadas.
Art. 17 - Não se aplicam às embarcações de pesca as normas reguladoras de tráfego de cabotagem.
TÍTULO II
DAS EMPRESAS PESQUEIRAS

Art. 18 - Para os efeitos deste decreto-lei define-se como "indústria de pesca", sendo conseqüentemente declarada "indústria de base", o
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exercício de atividades de captura, conservação, beneficiamento, transformação ou industrialização dos seres animais ou vegetais que tenham
na água seu meio natural ou mais freqüente de vida.
Parágrafo único - As operações de captura e transformação de
pescado são consideradas atividades agropecuárias para efeito dos dispositivos da Lei nº 4.829, de 5 de novembro de 1965, que institucionalizou
o crédito rural e do Decreto-lei nº 167, de 14 de fevereiro de 1967, que
dispõe sobre títulos de crédito rural.
Art. 19 - Nenhuma indústria pesqueira, seja nacional ou estrangeira, poderá exercer suas atividades no território nacional ou nas águas sob
jurisdição deste decreto-lei, sem prévia autorização do órgão público
federal competente, devendo estar devidamente inscrita e cumprir as
obrigações de informação e demais exigências que forem estabelecidas.
Parágrafo único - Qualquer infração aos dispositivos deste artigo
importará na interdição do funcionamento do estabelecimento respectivo, sem prejuízo da multa que for aplicável.
Art. 20 - As indústrias pesqueiras que se encontrarem em atividades na data da vigência deste decreto-lei, deverão, dentro de 120 dias,
solicitar sua inscrição na forma do artigo anterior.
Art. 21 - As obras e instalações de novos portos pesqueiros bem
como a reforma dos atuais estão sujeitas à aprovação do órgão público
federal competente.
TÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO A BORDO DAS
EMBARCAÇÕES DE PESCA
Art. 22 - O trabalho a bordo dos barcos pesqueiros é, essencialmente, descontínuo, tendo, porém, os tripulantes o direito a um descanso
diário ininterrupto, seja a bordo ou em terra, de pelo menos oito horas, a
menos que se tome necessário interrompê-lo para a efetivação de turnos
extraordinários que terão duração máxima de duas horas.
Art. 23 - A guarnição das embarcações de pesca é de livre determinação de seu armador, respeitadas as normas mínimas estabelecidas
pelo órgão competente para a segurança da embarcação e de sua tripulação.
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Art. 24 - Na composição da tripulação das embarcações de pesca
será observada a proporcionalidade de estrangeiros prevista na
Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 25 - Os tripulantes das embarcações pesqueiras deverão, obrigatoriamente, estar segurados contra acidentes de trabalho, bem como
filiados a instituições de Previdência Social.
Parágrafo único - O armador que deixar de observar estas disposições será responsabilizado civil e criminalmente, além de sofrer outras
sanções de natureza administrativa que venham a ser aplicadas.
TÍTULO IV
DOS·PESCADORES PROFISSIONAIS

Art. 26 - Pescador profissional é aquele que, matriculado na repartição competente segundo as leis e regulamentos em vigor, faz da pesca
sua profissão ou meio principal de vida.
Parágrafo único - A matrícula poderá ser cancelada quando comprovado que o pescador não faça da pesca sua profissão habitual ou
quando infringir as disposições deste decreto-lei e seus regulamentos, no
exercício da pesca.
Art. 27 - A pesca profissional será exercida por brasileiros natos
ou naturalizados e por estrangeiros, devidamente autorizados pelo órgão
competente.
1º - É permitido o exercício da pesca profissional aos maiores de
dezoito anos;
2º - É facultado o embarque de maiores de quatorze anos como
aprendizes de pesca, desde que autorizados pelo Juiz competente.
Art. 28 - Para a obtenção de matrícula de pescador profissional é
preciso autorização prévia da Superintendência do Desenvolvimento da
Pesca (SUDEPE) ou de órgão nos Estados com delegação de poderes
para aplicação e fiscalização deste decreto-lei.
1º - A matrícula será emitida pela Capitania dos Portos do
Ministério da Marinha, de acordo com as disposições legais vigentes.
2º - Aos aprendizes será expedida matrícula provisória.
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CAPÍTULO III
DAS LICENÇAS PARA AMADORES DE PESCA E PARA
CIENTISTAS

Art. 29 - Será concedida autorização para o exercício da pesca a
amadores, nacionais ou estrangeiros, mediante licença anual.
1º - A concessão da licença subordinar-se-á ao pagamento de uma
taxa mínima anual de dois centésimos ao máximo de um quinto do salário-mínimo mensal vigente na Capital da República, tendo em vista o
tipo de pesca, a Região e o turismo, de acordo com a tabela a ser baixada
pela SUDEPE.
2º - O amador de pesca só poderá utilizar embarcações arroladas
na classe de recreio.
Art. 30 - A autorização, pelos_ órgãos competentes, de expedição
científica, cujo programa se estenda à pesca, dependerá de prévia audiência à SUDEPE.
Art. 31 - Será mantido um registro especial para clubes ou associações de amadores de pesca, que poderão ser organizados distintamente ou em conjunto com os de caça.
Parágrafo único - Os clubes ou associações referidos neste artigo
pagarão de registro uma taxa correspondente a um salário-mínimo mensal vigente na Capital da República.
Art. 32 - Aos cientistas das instituições nacionais que tenham por
lei a atribuição de coletar material biológico para fins científicos serão
concedidas licenças permanentes especiais gratuitas.
CAPÍTULO IV
DAS PERMISSÕES, PROIBIÇÕES E CONCESSÕES
TÍTULO I
DAS NORMAS GERAIS

Art. 33 - Nos limites deste decreto-lei, a pesca pode ser exercida
no território nacional e nas águas extraterritoriais, obedecidos os atos
emanados do órgão competente da administração pública federal e dos
serviços dos Estados, em regime de Acordo.
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1º - A relação das espécies, seus tamanhos mínimos e épocas de
proteção, serão fixados pela SUDEPE.
2º - A pesca pode ser transitória ou permanentemente proibida em
águas de domínio público ou privado.
3º - Nas águas de domínio privado, é necessário, para pescar, o
consentimento expresso ou tácito dos proprietários, observados os arts.
599, 600, 601, e 602 do Código Civil.
Art. 34 - É proibida a importação ou a exportação de quaisquer
espécies aquáticas, em qualquer estágio de evolução, bem como a introdução de espécies nativas ou exóticas nas águas interiores, sem autorização da SUDEPE.
Art. 35 - É proibido pescar:
a) nos lugares e épocas interditados pelo órgão competente;
b) em locais onde o exercícios da pesca cause embaraço à navegação;
c) com dinamite e outros explosivos comuns ou com substâncias
que, em contato com a água, possam agir de forma explosiva;
d) com substâncias tóxicas;
e) a menos de 500 metros das saídas de esgotos;
1º - As proibições das alíneas "c" e "d" deste artigo não se aplicam aos trabalhos executados pelo Poder Público que se destinem ao
extermínio de espécies consideradas nocivas.
2º - Fica dispensado da proibição prevista na alínea "a" deste artigo o pescador artesanal que utiliza para o exercício da pesca, linha de
mão ou vara, linha e anzol.
* Parágrafo com redação determinada pela lei 6.631 de 19 de abril
de 1979.
Art. 36 - O proprietário ou concessionário de represas em cursos
d' água, além de outras disposições legais, é obrigado a tomar medidas de
proteção à fauna.
Parágrafo único - Serão determinadas pelo órgão competente
medidas de proteção à fauna em quaisquer obras que importem na alteração do regime dos cursos d'água, mesmo quando ordenadas pelo Poder
Público.
Art. 37 - Os ~fluentes das redes de esgotos e os resíduos líquidos
ou sólidos das indústrias somente poderão ser lançados às águas, quando
não as tomarem poluídas.
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1º - Considera-se poluição qualquer alteração das propriedades
físicas, químicas, ou biológicas das águas, que possa constituir prejuízo
direta ou indiretamente à fauna e à flora aquática.
2º - Cabe aos governos estaduais a verificação da poluição e a
tomada de providências para coibi-la.
3º - O Governo Federal supervisionará o cumprimento do disposto
no parágrafo anterior.
Art. 38 - É proibido o lançamento de óleos e produtos oleosos nas
águas determinadas pelo órgão competente, em conformidade com as
normas internacionais.

TÍTULO II
DOS APARELHOS DE PESCA E SUA UTILIZAÇÃO

Art. 39 - À SUDEPE competirá a regulamentação e controle dos
aparelhos e implementas de toda natureza suscetíveis de serem empregados na pesca, podendo proibir ou interditar o uso de quaisquer desses
petrechos.

TÍTULO III
DA PESCA SUBAQUÁTICA

Art. 40 - O exercício da pesca subaquática será restringido a membros de associações a membros de associações que se dediquem a esse
esporte, registrados na forma do presente Decreto-lei.
Parágrafo único - Os pescadores profissionais, devidamente matriculados, poderão dedicar-se à extração comercial de espécies aquáticas,
tais como moluscos, crustáceos, peixes ou algas, por meio de aparelhos
de mergulho de qualquer natureza.

TÍTULO IV
DA PESCA E INDUSTRIALIZAÇÃO DE CETÁCEOS

Art. 41 - Os estabelecimentos destinados ao aproveitamento de
cetáceos em terra, denominar-se-ão Estações Terrestres de Pesca da
Baleia.
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Art. 42 - A concessão para a construção dos estabelecimentos a
que se refere o artigo anterior, será dada a pessoa jurídica de comprovada
idoneidade financeira, mediante apresentação de plano completo das instalações.
§ 1º - No caso deste artigo, o concessionário, dentro de 2 (dois)
anos, deverá concluir as instalações do equipamento necessário ao funcionamento do estabelecimento;
§ 2º - Decorrido o prazo previsto no parágrafo anterior sem que o
interessado tenha completado as instalações, poderá ser concedido novo
prazo até o limite máximo de 1 (um) ano, de acordo com o resultado da
inspeção que a SUDEPE realizar, findo o qual caducará a concessão,
caso as instalações não estejam completadas.
Art. 43 - A autorização para a pesca de cetáceos pelas Estações
Terrestres previstas neste Decreto-Lei, somente será outorgada se as instalações terrestres ou navio-usina desses estabelecimentos apresentarem
condições técnicas para o aproveitamento total de seus produtos e subprodutos.
Art. 44 - A distância entre as Estações Terrestres deverá ser no
mínimo de 250 milhas.
Art. 45 - Os períodos e as quantidades de pesca de cetáceos serão
fixados pela SUDEPE.
TÍTULO V
DOS INVERTEBRADOS AQUÁTICOS E ALGAS

Art. 46 - A exploração dos campos naturais de invertebrados
aquáticos, bem como de algas, só poderá ser feita dentro de condições
que forem especificadas pela SUDEPE.
Art. 47 - A descoberta do campo natural de invertebrados aquáticos ou de algas deverá ser comunicada à SUDEPE no prazo de sessenta
dias, discriminando-se sua situação e dimensão.
Art. 48 - À SUDEPE competirá também:
a) a fiscalização sanitária dos campos naturais e parques artificiais
de moluscos;
b) a suspensão de exploração em qualquer parque ou banco, quando
as condições o justificarem;
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Art. 49 - É proibido fundear embarcações, ou lançar detritos de
qualquer natureza, sobre os bancos de moluscos devidamente demarcados.
TÍTULO VI
DA AQUICULTURA E SEU COMÉRCIO

Art. 50 - O Poder Público incentivará a criação de Estações de
Biologia e Aquicultura federais, estaduais e municipais, e dará assistência técnica às particulares.
Art. 51 - Será mantido registro de aquicultores amadores e profissionais.
Parágrafo único - Os aquicultores profissionais pagarão taxa anual
correspondente a um quinto do salário mínimo mensal vigente na Capital
da República.
Art. 52 - As empresas que comercializarem com animais aquáticos ficam sujeitas a registro na SUDEPE e pagarão taxa anual equivalente a metade do salário-mínimo mensal vigente na Capital da República.
CAPÍTULO V
DA FISCALIZAÇÃO

Art. 53 - A fiscalização da pesca será exercida por funcionários,
devidamente credenciados, os quais, no exercício dessa função, são eq uiparados aos agentes de segurança pública.
Parágrafo único - A esses servidores é facultativo porte de armas
de defesa, que lhes será fornecido pela Polícia mediante solicitação da
SUDEPE, ou órgão com delegação de poderes, nos Estados.
Art. 54 - Aos servidores da fiscalização da pesca fica assegurado o
direito de prender e autuar os infratores de qualquer dispositivo deste
Decreto-lei.
§ 1º - A autorização supra é extensiva aos casos de desacato praticado contra estes mesmos servidores;
§ 2º - Sempre que no cumprimento deste Decreto-lei houver prisão de contraventor, deve ser este recolhido à Delegacia Policial mais
próxima, para início de respectiva ação penal.
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CAPÍTULO VI
DAS INFRAÇÕES E DAS PENAS
Art. 55 - As infrações aos arts. 11, 13,24, 33 § 3º, 35, alínea "e",
46, 47 e 49, serão punidas com a multa de um décimo até a metade de
um salário mínimo mensal vigente na Capital da República, dobrando-se
na reincidência.
Art. 56 - As infrações aos arts. 29, § 1º e 2º, 30, 33 § § 1º e 2º,
34,35 alínea "a" e "b", 39 e 52, serão punidas com a multa de um décimo
até um salário-mínimo vigente na Capital da República, independente da
apreensão dos petrechos e do produto da pescaria, dobrando-se a multa
na reincidência.
Art. 57 - As infrações ao art. 35, alínea "c" e "d" serão punidas
com a multa de um a dois salários-mínimos mensais vigentes na Capital
da República.
Art. 58 - As infrações aos arts. 19, 36 e 37 serão punidas com a
multa de um a dez salários mínimos mensais vigentes na Capital da
República, dobrando-se na reincidência.
Art. 59 - A infração ao art. 38 será punida com a multa de dois a
dez salários-mínimos vigentes na Capital da República, dobrando-se na·
reincidência.
§ 1º - Se a infração for cometida por imprudência, negligência ou
imperícia, deverá a embarcação ficar retida no porto até solução da pendência judicial ou administrativa;
§ 2º - A responsabilidade do lançamento de óleos e produtos oleosos será do comandante da embarcação.
Art. 60 - A infração ao aii. 45 será punida com a multa de dois a
dez salários-mínimos mensais vigentes na Capital da República, elevada
ao dobro na reincidência.
Art. 61 - As infrações aos arts. 9º e 35 alínea "c" e "d" constituem
crimes e serão punidas nos termos da legislação penal vigente.
Art. 62 - Os autores de Infrações penais cometidas no exercício da
pesca ou que com esta se relacionem, serão processados e julgados de
acordo com os preceitos da legislação penal vigente.
Art. 63 - Os infratores presos em flagrante, que resistirem violentamente, serão punidos em conformidade com o art. 329 do Código
Penal.
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Art. 64 - Os infratores das disposições deste Capítulo, quando
cometerem nova reincidência, terão suas matrículas ou licenças cassadas,
mediante regular processo administrativo, facultada a defesa prevista nos
arts. 68 e seguintes deste Decreto-lei.
Parágrafo único - Cassada a licença ou ·matrícula, nos termos
deste artigo, a nova reincidência implicará na autuação e punição do
infrator de acordo com o art. 9º e seu parágrafo da Lei das
Contravenções Penais. Estas disposições aplicam-se igualmente àqueles
que não possuam licença ou matrícula.

CAPÍTULO VII
DAS MULTAS
Art. 65 - As infrações previstas neste Decreto-lei, sem prejuízo da
ação penal correspondente, sujeitam os infratores ao pagamento de multa
na mesma base estabelecida no Capítulo anterior.
Art. 66 - As multas de que cogita o artigo anterior serão impostas
por despacho da autoridade competente em processo administrativo.
Art. 67 - Verificada a infração, os funcionários responsáveis pela
fiscalização lavrarão o respectivo auto, em duas vias, o qual será assinado pelo autuante e, sempre que possível, por duas testemunhas.
Art. 68 - Aos infratores será concedida, para a defesa inicial,
prazo de dez dias, a contar da data de autuação, sob pena de revelia,
cabendo à autoridade julgadora prazo idêntico para decidir.
Artigo revogado pela Lei 8005 de 23 de março de 1990 - Prazo
atual é de 15 dias.
Art. 69 - Cada distância administrativa terá dez dias de prazo para
julgamento dos recursos.
Art. 70 - Decorridos os prazos e não sendo paga a multa, a dívida
será inscrita e a certidão remetida ao juízo competente para cobrança
executiva.
Art. 71 - a indenização do dano causado aos viveiros, açudes e
fauna aquática de domínio público, avaliada no auto de infração, será
cobrada por via administrativa ou judicial, caso não seja ressarcida.
Art. 72 - As rendas das licenças, multas ou taxas referentes ao
exercício da pesca, serão recolhidas ao Banco do Brasil S. A. à ordem da
SUDEPE, sob o título "Recursos da Pesca".
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CAPÍTULO VIII
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E ESTIMULATIVAS
TÍTULO I
DAS ISENÇÕES EM GERAL
Art. 73 - É concedida, até o exercício de 1972, isenção do imposto
de importação, do imposto de produtos industrializados, bem como de
taxas aduaneiras e quaisquer outras federais para a importação de embarcações de pesca, equipamentos, máquinas, aparelhos, instrumentos e respectivos sobressalentes, ferramentas, dispositivos e petrechos para a
pesca, quando importados por pessoa jurídicas de acordo com projetos
que forem aprovados pela SUDEPE na forma das disposições regulamentares.
Art. 74 - Os benefícios do artigo anterior estendem-se, por igual
prazo, à importação de máquinas, equipamentos, aparelhos e respectivos
sobressalentes, ferramentas e acessórios, quando seja realizada por pessoas jurídicas que fabriquem bens de produção, petrechos de pesca destinados à captura, industrialização, transporte e comercialização do pescado, de acordo com os projetos industriais aprovados por órgão competente da Comissão do Desenvolvimento Industrial do Ministério da
Indústria e Comércio.
Art. 75 - As isenções de que tratam os artigos 73 e 74 não poderão
beneficiar as embarcações de pesca, máquinas, equipamentos e outros
produtos:
a) cujos similares produzidos no País e registrados com esse caráter,
observem as seguintes normas básicas:
I - Preço não superior ao custo de importação em cruzeiros do
similar estrangeiro, calculado com base no preço normal, acrescido dos
tributos que incidem sobre a importação, e de outros encargos de efeito
equivalente;
II - Prazo de entrega normal ou corrente para o mesmo tipo de
mercadoria;
III - Qualidade equivalente e especificações adequadas.
b) enquadrados em legislação específica;
c) considerados pela SUDEPE tecnicamente obsoletos para o fim a
que se destinarem.
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Art. 76 - As pessoas jurídicas beneficiadas não poderão, sem autorização da SUDEPE, alienar ou transpassar a propriedade, uso e gozo
dos bens e elementos que tiverem sido importados em conformidade ao
art. 73 do presente decreto-lei.
§ 1º - A SUDEPE concederá a referida autorização, de plano, no
caso de o novo titular ser também pessoa jurídica beneficiada pelas isenções do presente decreto-lei ou ainda quando os bens respectivos tiverem
sido adquiridos, pelo menos, com 3 (três) anos de antecedência à pretendida transferência.
§ 2º - Nos demais casos a SUDEPE só poderá autorizar a transferência uma vez comprovado o pagamento prévio de todos os impostos
ou ônus isentados na primeira aquisição e sempre que a transferência
seja uma operação ocasional da empresa interessada.
Art. 77 - Ficam isentas do Imposto de Produtos Industrializados
até o exercício de 1972, inclusive, as embarcações de pesca, redes e partes de redes destinadas exclusivamente à pesca comercial ou à científica.
Art. 78 - Será isento de quaisquer impostos e taxas federais até o
exercício de 1972, inclusive, o pescado industrializado ou não no País e
destinado ao consumo interno ou à exportação.
Art. 79 - A importação de bens doados à SUDEPE por entidades
nacionais, estrangeiras ou internacionais independerá de quaisquer formalidades, inclusive licença de importação, certificado de cobertura
cambial e fatura comercial

TÍTULO II
DAS DEDUÇÕES TRIBUTÁRIAS PARA INVESTIMENTOS

Art. 80 - Na forma da legislação fiscal aplicável, as pessoas jurídicas que exerceram atividades pesqueiras, gozarão, até o exercício financeiro de 1972, de isenção do Imposto de Renda e quaisquer adicionais a
que estiverem sujeitas com relação aos resultados financeiros obtidos de
empreendimentos econômicos, cujos planos tenham sido aprovados pela
SUDEPE.
§ lº - O valor de qualquer das isenções amparadas por este artigo
deverá ser incorporado ao capital da pessoa jurídica beneficiada, até o
fim do exercício financeiro seguinte àquele em que ti ver sido gozado o
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incentivo fiscal, isento do pagamento de quaisquer impostos ou taxas
federais e mantida em conta denominada "Fundo para Aumento de
Capital", a fração do valor nominal da ações ou valor da isenção que não
possa ser comodamente distribuída entre os acionistas.
§ 2º - A falta de integralização do capital da pessoa jurídica não
impedirá a capitalização prevista 110 parágrafo anterior.
§ 3º - A isenção de que trata este artigo só será reconhecida pela
autoridade fiscal competente à vista de declaração emitida pela SUDEPE, de que o empreendimento satisfaz às condições exigidas pelo presente decreto-lei.
§ 4º - O recebimento de ações, cotas e quinhões de capital, em
decorrência de capitalização prevista neste artigo não sofrerá incidência
do imposto de renda.
Art. 81 - Todas as pessoas jurídicas registradas no País poderão
deduzir no imposto de renda e seus adicionais, até o exercício financeiro
de 1972, o máximo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do imposto
devido para inversão em projetos de atividades pesqueiras que a SUDEPE declare, para fins expressos neste artigo, de interesse para o desenvolvimento da pesca no País.
§ 1º - As atividades pesqueiras referidas 110 "caput" deste artigo
incluem a captura, industrialização, transporte e comercialização de pescado.
§ 2º - Os benefícios de que trata o "caput" deste artigo, somente
serão concedidos se o contribuinte que os pretender ou a empresa beneficiária da aplicação, satisfeita as demais exigências deste decreto-lei, concorrerem efetivamente para o financiamento das inversões totais do projeto com recursos próprios nunca inferiores a 1/3 (um terço) do montante
dos recursos oriundos deste artigo, aplicados ou investidos no projeto,
devendo a proporcionalidade de participação ser fixada pelo Regulamento.
§ 3º - Para pleitear os benefícios de que trata o "caput" deste artigo, a pessoa jurídica deverá, preliminarmente, indicar, na sua declaração
de rendimentos, que pretende obter os favores do presente decreto-lei.
§ 4º - A pessoa jurídica deverá em seguida, depositar no Banco do
Brasil S.A., as quantias que deduzir do seu imposto de renda e adido-
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nais, em conta bloqueada, sem juros, que somente poderá ser movimentada após a aprovação de projeto específico na forma deste decreto-lei.
§ 5º - A análise dos projetos e programas que absorvam recursos
dos incentivos fiscais previstos neste decreto-lei, poderá ser executada
pela SUDEPE ou por entidades financeiras ou técnicas que tenham contrato ou delegação da SUDEPE para a prestação deste serviço.
§ 6º - Os títulos de qualquer natureza, ações, quotas ou quinhões
de capital, representativos dos investimentos decorrentes da utilização do
benefício fiscal de que trata este artigo, terão sempre a forma nominativa
e não poderão ser transferidos durante o prazo de 5 (cinco) anos, a partir
da data da subscrição.
§ 7º - Excepcionalmente, poderá a SUDEPE admitir que os depósitos a que se refere o "caput" deste artigo sejam aplicados no projeto
beneficiado, sob a forma de créditos em nome da pessoa jurídica depositante, registrados em conta especial; e somente exigíveis em prestações
anuais não inferiores a 20% cada uma, depois de expirado o prazo de 5
(cinco) anos previstos no parágrafo anterior deste artigo.
§ 8º - O mesmo contribuinte poderá utilizar a dedução de que trata
o "caput" deste artigo em mais de um projeto, aprovado na forma do presente decreto-lei, ou efetuar novos descontos em exercício financeiro
subseqüente, para aplicação no mesmo projeto.
§ 9º - Verificado que a pessoa jurídica não está aplicando, no projeto aprovado, os recursos liberados ou que está sendo executado diferentemente das especificações com que foi aprovado, poderá a SUDEPE
tornar sem efeito os atos que reconheceram o direito da empresa aos
fatores deste decreto-lei e tomar as providências para a recuperação dos
valores correspondente aos benefícios já utilizados.
§ 10 - Conforme a gravidade da infração a que se refere o parágrafo anterior, caberão as seguintes penalidades a critério da SUDEPE:
a) multa de até 10% (dez por cento) sobre os recursos liberados e
juros legais no caso de inobservância de especificações técnicas;
b) multa mínima de 50% (cinqüenta por cento) e máxima de 100%
(cem por cento) sobre os recursos liberados nos casos de mudança integral da natureza do projeto ou do desvio dos recursos para aplicação em
projeto ou atividade diversa da aprovada.
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§ 11 -

No processo de subscrição do capital de empresas beneficiárias dos recursos financeiros de que trata o "caput" deste artigo.
a) não prevalecerá para a pessoa jurídica depositante a exigência de
pagamento de 10% (dez por cento) do capital ou seu respectivo depósito,
prevista nos incisos 2º e 3º do artigo 3 8 do Decreto-lei nº 2.627, de 26 de
setembro de 1940;
b) 50% (cinqüenta por cento) pelo menos, das ações representativas
da referida subscrição serão preferenciais, sem direito a voto independentemente do limite estabelecido no parágrafo único do art. 3º do
Decreto-lei número 2.627, de 26 de setembro de 1940.
§ 12 - Os descontos previstos no "caput" deste artigo não poderão
exceder, isolada ou conjuntamente em cada exercício financeiro, de 50%
(cinqüenta por cento) do valor total do imposto de renda e adicionais a
que estiver sujeita a pessoa jurídica interessada.
Art. 82 - A SUDEPE poderá firmar convênio com a
Superintendência da Amazônia (SUDAM) e com a Superintendência de
Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), objetivando simplificar a
análise técnica e aprovação dos projetos e programas relacionados com
atividades pesqueiras nas áreas de ação destes organismos de desenvolvimento regional, que utilizem recursos provenientes das deduções do
Imposto de Renda.
Art. 83 - Para aplicar os recursos deduzidos na forma do art. 81
deste decreto-lei a pessoa jurídica depositante deverá até 6 (seis) meses
após a data do último recolhimento do imposto de renda que estava obrigada:
a) apresentar, de conformidade com o § 5º do art. 81, dentro das
normas estabelecidas com a SUDEPE, projeto próprio para investir o
imposto devido;
b) ou indicar o projeto já aprovado na forma do presente decreto-lei,
para investir esses recursos.
Art. 84 - Se até o dia 31 de dezembro do ano seguinte à data do
último recolhimento a que estava obrigada a pessoa jurídica não houver
vinculado os recursos deduzidos na forma do art. 81 deste decreto-lei,
serão estes recolhidos ao Tesouro Nacional por iniciativa da SUDEPE.
Art. 85 - As pessoa jurídicas poderão deduzir como operacionais
as despesas que:
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a) efetuarem direta ou indiretamente na pesquisa de recursos pesqueiros desde que realizadas de acordo com o projeto aprovado pela
SUDEPE;
b) fizerem, como doações a instituições especializadas, públicas ou
privadas, sem fins lucrativos para a realização de programas especiais de
ensino tecnológico da pesca ou de pesquisas de recursos pesqueiros,
aprovados pela SUDEPE.
Art. 86 - As pessoas físicas poderão abater da renda bruta de suas
declarações de rendimentos, as quantias correspondentes às despesas
previstas no art. 85, relativas ao ano-base do exercício financeiro em que
o imposto for devido, observado o disposto no art. 9º da Lei nº 4.506, de
30 de novembro de 1964.
Art. 87 - Os titulares das Delegacias do Imposto de Renda, nas
áreas de suas respectivas jurisdições, são também competentes para reconhecer os benefícios fiscais respectivos de que tratar o presente decretolei.
Art. 88 - Ressalvados os casos de pendência administrativa ou
judicial, deverão os contribuintes não ter débitos relativos a imposto de
renda e adicionais para poder gozar das isenções asseguradas pelo presente decreto-lei ou aplicar os recursos financeiros deduzidos na forma
do art. 81.
Art. 89 - As deduções do Imposto de Renda previstas neste decreto-lei e na legislação dos incentivos fiscais da SUDENE e da SUDAM
poderão, no mesmo exercício, a critério do contribuinte, ser divididas
desde que não ultrapassem, no total, os seguintes limites:
a) 50% (cinqüenta por cento) do imposto devido, quando as deduções incluírem a aplicação mínima de 25% (vinte e cinco por cento) nas
áreas da SUDAM ou SUDENE isolada ou conjuntamente;
b) 25% (vinte e cinco por cento) do imposto devido quando as
deduções se destinarem unicamente à aplicação fora das áreas da
SUDAM E SUDENE.
Art. 90 - Ressalvadas as competências próprias de fiscalização dos
tributos federais, a SUDEPE controlará o fiel cumprimento deste decreto-lei.
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CAPÍTULO IX
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 91 - O Poder Público estimulará e providenciará:
a) a criação de cooperativas de pesca nos núcleos pesqueiros, ou
junto às atuais Colônias de Pescadores;
b) a criação de postos e entrepostos de pesca nas principais cidades
litorâneas ou ribeirinhas.
Parágrafo único - Os planos e os regulamentos dos Postos e
Entrepostos de Pesca serão elaborados com a audiência da SUDEPE.
Art. 92 - Quando o interesse público o exigir, será determinada a
obrigatoriedade da comercialização do pescado através dos Postos e
Entrepostos de Pesca.
Art. 93 - Fica instituído o Registro Geral da Pesca, sob a responsabilidade da SUDEPE.
Parágrafo único - O registro dos armadores de pesca e das indústrias que se dediquem à transformação e comercialização do pescado
será feito mediante o pagamento de uma taxa anual correspondente a um
salário-mínimo mensal vigente na Capital da República.
Art. 94 - As Colônias de Pescadores, as Federações e a
Confederação Nacional dos Pescadores serão reorganizadas e suas atividades regulamentadas por ato do Poder Executivo.
Parágrafo único - Até que seja definida a nova jurisdição e regulamentado o funcionamento das Colônias de Pescadores, Federações e
Confederações dos Pescadores, poderão ser destinadas através da SUDEPE, verbas específicas no Orçamento da União, para a manutenção e
execução dos programas de assistência médica e educacional, propiciados por essas entidades aos pescadores profissionais e suas famílias.
Art. 95 - A SUDEPE poderá doar a órgãos federais, estaduais,
municipais, paraestatais e associações profissionais de pescadores, seus
hospitais e materiais hospitalares ou, mediante convênios, acordos ou
ajustes, outorgar a administração dos mesmos a essas entidades.
Art. 96 - A SUDEPE poderá fazer a revenda de embarcações,
motores e equipamentos destinados à pesca e conceder empréstimo para
a aquisição dos mesmos aos pescadores individualmente, às Colônias e
às Cooperativas de Pescadores.
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Art. 97 - Fica extinta a taxa de 3% (três por cento) sobre o valor
de venda do pescado no Entrepostos e Postos de recepção, criada pelo
Decreto-lei nº 9.022, de 28 de fevereiro de 1946.
Art. 98 - O Poder Executivo regulamentará o presente decreto-lei,
no que for julgado necessário à sua execução.
Art. 99 - Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação revogados os Decretos-leis nº 794, 19 de outubro de 1938, nº 1.631,
de 27 de setembro de 1939 e demais disposições em contrário.
Publicado no D.O. de 28 de fevereiro de 1967
Brasília, 28 de fevereiro de 1967; 146º da Independência e 79º da
República
H. Castelo Branco
Octávio Bulhões
Roberto Campos

NOTAS REMISSIVAS
PORTARIA D.P.R NQOOJ/85

O Diretor da Divisão de Proteção de Recursos Naturais - D.P.R.N.,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e com respaldo nos
itens "e" e "f' do Artigo 3º e no item "a" do Artigo 14 da Lei Federal nº
4771, de 15 de setembro de 1965, regulamentada pela Instrução
Normativa nº 001/80 do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento
Florestal, resolve:
- Negar liminarmente quaisquer pedidos de supressão de mata
natural, cerradão, cerrado ou de vegetação sucessora nos quais, a critério da autoridade florestal competente, esteja caracterizado desmembramento proveniente de reserva legal de gleba de área maior, decorrente de atos de transmissão "inter-vivos" ou "causa mortis", em colisão com o que está disposto no item "a" do Artigo 16 do citado diploma legal.
D.P.R.N., da Coordenadoria da Pesquisa de Recursos Naturais, aos
03 de Janeiro de 1985.
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PORTARIA D.PR.N.002/85 PUBLICADA NO
D. O. U EM 24/05/85

O Diretor da Divisão de Proteção de Recursos Naturais no uso das
atribuições que lhe são conferidas por Lei e considerando que o uso do
solo, para fins de agricultura propriamente dita, de atividade pastoril e de
atividade florestal, subordina-se aos dispositivos da Lei Federal nº 4.771,
de 15 de setembro de 1965 (Código Florestal), resolve:
Art. 1º - Todas as glebas rurais que, embora cultivadas, apresentem as situações físicas de preservação permanente e previstas pelo artigo 2º alínea "a "alterada pela Lei 7511 de 07 de julho de 1986 (*) e alíneas "b", "c", "d", "e", "f', e "g", do Código Florestal, não poderão de
ora em diante ser submetidas a cultivo, uma vez que ferem o disposto no
artigo 26, letra "g" do citado Código. Ocorrem as seguintes situações:
* Revogada pela Lei 7803 de 18 de julho de 1989.
1º - As glebas em situação de preservação permanente que se
apresentem cultivadas com culturas anuais, não poderão ser novamente
preparadas para a semeadura.
2º - As glebas em situação de preservação permanente que se
apresentam cultivadas com culturas semi-perenes ou perenes poderão ser
utilizadas apenas enquanto durar a cultura existente. Não será permitida
a renovação, uma vez que removidas as plantas que justifiquem a cultura
atual. Proíbe-se também a cultura intercalada.
3º - No caso específico de glebas cultivadas com cana-de-açúcar,
rami ou culturas semelhantes será permitida apenas a utilização de soca
ou ressoca, asseguradas também as práticas de cultivo mecânico que
visam o controle das ervas daninhas entre as fileiras. Proíbe-se também a
mobilização parcial do solo para renovação da cultura ou para substituição da existente por outra.
4º - Nas glebas sem situação de preservação permanente, que se
apresentem utilizadas para fins pastoris, o seu uso será permitido apenas
enquanto persistir a pastagem existente. O surgimento da vegetação
sucessora natural não poderá ser coibido por práticas mecânicas tais
como roçada, manual ou motorizada, subsolagem, gradeação, aplicação
de herbicidas ou utilização do fogo. Será permitido apenas o acesso aos
bebedouros naturais.

Revista A FORÇA POLICIAL

São Paulo

nº 4

out/dez. 1994

125

5º - Nas glebas em situação de preservação permanente florestadas ou reflorestadas com essências exóticas, sua exploração ficará restrita ao aproveitamento do produto florestal existente. Será permitida a
renovação intercalada ou a destaca e conseqüente mobilização do solo
para a renovação plena do reflorestamento, somente quando tal renovação for feita com essências naturais, desde que acompanhada de projeto
técnico e previsão de utilização limitada.
Art. 2º - As situações geo-políticas de preservação permanente,
previstas pelo disposto da alínea "i ", do artigo 2º do Código Florestal
(emenda aprovada pela Lei 6.535 de 15/06/78 (*) não serão abrangidas
pelas restrições de uso preconizadas nesta portaria, senão na medida em
que se caracterizarem tão somente aquelas situações físicas enumeradas
no artigo 1º. e seus parágrafos desta Portaria.
* - Revogada pela Lei 7803 de 18 de julho de 1989.
Art. 3º - As restrições e as limitações impostas pelos dispositivos
da presente portaria não excluem as exigências jurídicas de ordem geral
previstas para os pedidos de supressão de vegetação florestal ora vigentes na sistemática da Divisão de Proteção de Recursos Naturais.
Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua
publicação.
Uá alterada de acordo com a Portaria DEPRN 7-86 de 18/07/86).
ENGQAGRQANTON/0 CARLOS DE MACEDO
Diretor da Divisão de Proteção de Recursos Naturais
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RESOLUÇÃO Nº 4, DE 18 DE SETEMBRO DE 1985
CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE

Publicada no D. O. U. de 15/10/85

O Conselho Nacional do Meio Ambiente - Conama, no uso das
atribuições que lhe conferem a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1.981
(*), o Decreto nº 88.351, de 1º de julho de 1.983 (**), alterado pelo
Decreto nº 91.305, de 03 de junho de 1.985 (**), Decreto nº 89.336, de
31 de janeiro de 1984, e tendo em vista o que estabelece a Lei nº 4. 77 I,
de 15 de setembro de 1.965, alterada pela Lei nº 6.535 de 15 de junho de
I .978 (***), e pelo que determina a Resolução CONAMA Nº 008/84,
RESOLVE:
* Alterada pela Lei 7.804 de 18 de julho de 1.989
** Revogados pelo Decreto nº 99.274 de 06 de junho de I .990
*** Revogada pela Lei 7.803 de 18 de julho de I .989
Art. 1º - São consideradas Reservas Ecológicas as formações
Florísticas e as áreas de florestas de preservação permanente mencionadas no artigo 18 da Lei 6938/81 * bem como as que forem estabelecidas
pelo Poder Público de acordo com o que preceitua o artigo 1º do Decreto
nº 89.336/84.
* - Alterada pela Lei 7804 de I 8 de julho de I 989.
Art. 2º - Para os efeitos desta Resolução são estabelecidas as
seguintes definições:
a) pouso de aves - local onde as aves se alimentam, ou se reproduzem, ou pernoitam ou descansam;
b) aves de arribação - qualquer espécie de ave que migre periodicamente;
c) leito maior sazonal - calha alargada ou maior de um rio, ocupada nos períodos anuais de cheia;
d) olho d'água, nascente - local onde se verifica o aparecimento
de água por afloramento do lençol freático;
e) vereda - nome dado no Brasil Central para caracterizar todo
espaço brejoso ou encharcado que contém nascentes ou cabeceiras de
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curso d'água de rede de drenagem, onde há ocorrência de solos hidromórficos com renques, buritis e outras formas de vegetação típica;
f) cume ou topo - parte mais alta do morro, monte, montanha ou
serra;
g) morro ou monte - elevação do terreno com cota do topo em
relação à base entre 50 (cinqüenta) a 300 (trezentos) metros e encostas
com declividade superior a 30% (aproximadamente 17º) na linha de
maior declividade; o termo "monte" se aplica de ordinário a elevações
isoladas na paisagem;
h) serra - vocábulo usado de maneira mais ampla para terrenos
acidentados com fortes desníveis, freqüentemente aplicado a escarpas
assimétricas possuindo uma vertente abrupta e outra menos inclinada:
i) montanha - grande elevação do terreno, com cota em relação à
base superior a 300 (trezentos) metros e freqüentemente formada por
argumentos de morros;
j) base de morro, monte ou montanha - plano horizontal definido
por planície ou superfície de lençol d'água adjacente ou nos relevos
ondulados, pela cota da depressão mais baixa ao seu redor;
1) depressão - forma de relevo que se apresenta em posição altimétrica mais baixa do que porções contíguas;
m) linha de cumeada - interseção dos planos das vertentes, definindo uma linha simples ou ramificada determinada pelos pontos mais
altos a partir dos quais divergem os declives das vertentes; também
conhecida como "crista", "linha de crista" ou "cumeada ",
n) restinga - acumulação arenosa litorânea, paralela à linha da
costa, de forma geralmente alongada, produzida por sedimentos transportados pelo mar, onde se encontram associações vegetais mistas características, comumente conhecidas como "vegetação de restingas";
o) manguezal - ecossistema litorâneo que ocorre em terrenos baixos, sujeitos à ação das marés localizadas em áreas relativamente abrigadas e formado por vasas lodosas recentes às quais se associam comunidades vegetais características;
p) duna - formação arenosa produzida pela ação dos ventos no
todo, ou em parte, estabilizada ou fixada pela vegetação;
q) tabuleiro ou chapada - formas topográficas que se assemelham
a planaltos, com declividade média inferior a 10% (aproximadamente 6º)
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e extensão superior a 10 (dez) hectares, terminados de forma abmpta; a
"chapada" se caracteriza por grandes superfícies a mais de 600 (seiscentos) metros de altitude;
r) borda de tabuleiro ou chapada - locais onde tais informações
topográficas terminam por declive abrupto, com inclinação superior a
100% (cem por cento) ou 45 (quarenta e cinco) graus;
Art. 3º - São Reservas Ecológicas:
a) o pouso das aves de arribação protegidos por Convênio, Acordos
ou Tratados assinados pelo Brasil com outras Nações;
b) as florestas e demais formas de vegetação natural situadas:
I) Ao longo dos rios ou de outro qualquer corpo d'água, em faixa
marginal além do leito sazonal medida horizontalmente, cuja largura
mínima será:
- de 5 (cinco) metros para rios com menos de 10 (dez) metros de
largura;
- igual à metade da largura dos corpos d'água que meçam de 10
(dez) a 200 (duzentos) metros;
- de 100 (cem) metros para todos os cursos d'água, cuja largura
seja superior a 200 (duzentos) metros;
II) Ao redor das lagoas ou reservatórios d'água naturais ou artificiais, desde o seu nível mais alto medido horizontalmente, em faixa marginal cuja largura mínima será:
- de 30 (trinta) metros para os que estejam situados em áreas urbanas;
- de 100 (cem) metros para os que estejam em áreas rurais, exceto
os corpos d'água com até 20 (vinte) hectares de superfície, cuja faixa
marginal será de 50 (cinqüenta) metros;
- de 100 (cem) metros para as represas hidrelétricas;
III - nas nascentes permanentes ou temporárias, incluindo os olhos
d' água e veredas, seja qual for sua situação topográfica, com uma faixa
mínima de 50 (cinqüenta) metros a partir de sua margem, de tal forma
que proteja, em cada caso, a bacia de drenagem contribuinte;
IV) No topo de morros, montes e montanhas, em áreas delimitadas
a partir de curva de nível correspondente a 2/3 (dois terços) da altura
mínima de elevação em relação à base;
V) nas linhas de cumeada, em área delimitada a partir da curva de
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nível correspondente a 2/3 (dois terços) da altura, em relação à base, do
pico mais baixo da cumeada, fixando-se à curva de nível para cada segmento da linha de cumeada equivalente a 1.000 (mil) metros;
VI) nas encostas ou parte destas, com declividade superior a 100%
(cem por cento) ou 45º (quarenta e cinco graus) na sua linha de maior
declive;
VII) nas restingas, em faixa mínima de 300( trezentos) metros a contar da linha de preamar máxima;
VIII) nos manguezais, em toda a sua extensão;
IX) nas dunas, como vegetação fixadora;
X) nas bordas de tabuleiros ou chapadas, em faixa com largura
mínima de 100 (cem) metros;
XI) em altitude superior a 1800 (mil e oitocentos) metros, qualquer
que seja a sua vegetação;
XII) nas áreas metropolitanas definidas em Lei, quando a vegetação
natural se encontrar em clímax ou em estágios médios e avançados de
regeneração;
Art. 4º - Nas montanhas ou serras, quando ocorrem dois ou mais
morros cujos cumes estejam separados entre si por distâncias inferiores a
500 (quinhentos) metros, a área total protegida pela Reserva Ecológica
abrangerá o conjunto de morros em tal situação e será delimitada a partir
da curva de nível correspondente a 2/3 (dois terços) da altura em relação
à base do morro mais baixo do conjunto.
Art. 5º - Os Estados e Municípios, através de seus órgãos ambientais responsáveis, terão competência para estabelecer normas e procedimentos mais restritos que os contidos nesta Resolução, com vistas a adequá-las às peculiaridades regionais e locais.
Art. 6º - O CONAMA estabelecerá com base em proposta da
SEMA, normas, critérios e padrões de caráter geral que forem necessários ao cumprimento da presente Resolução.
Art. 7º - Os casos omissos ou excepcionais serão examinados e
definidos pelo CONAMA.
Art. 8º - A presente Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
PAULO NOGUEIRA NETO
Secretário Executivo
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LEI Nº 7679 DE 23 DE NOVEMBRO DE 1988

Dispõe sobre a proibição da pesca de espécies em períodos de
reprodução e dá outras providências.
Faço saber que o Presidente da República adotou a medida provisória que o Congresso Nacional aprovou, e eu, HUMBERTO LUCENA,
Presidente do Senado Federal, para os efeitos do disposto no parágrafo
único do art. 62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte lei.
Art. 1º - Fica proibido pescar:
1) em cursos d'água, nos períodos em que ocorrem fenômenos
migratórios para reprodução e, em água parada ou mar territorial, nos
períodos de desova, de reprodução ou de defeso;
II) espécies que devam ser preservadas ou indivíduos com tamanhos inferiores permitidos;
III) quantidades superiores às permitidas;
IV) mediante a utilização de:
a) explosivos ou de substâncias que, em contato com a água, produzam efeito semelhante;
b) substâncias tóxicas;
c) aparelhos, petrechos, técnicas e métodos não permitidos;
V) em épocas e nos locais interditados pelo órgão competente;
VI) sem inscrição, autorização, licença, permissão ou concessão do
órgão competente.
1º - Ficam excluídos da proibição artesanais e amadores que utilizem, para o exercício da pesca, linha de mão ou vara, linha e anzol.
2º - É vedado o transporte, a comercialização, o beneficiamento e
a industrialização de espécimes provenientes da pesca proibida.
Art. 2º - O Poder Executivo fixará, por meio de atos nom1ativos
do órgão competente, os períodos de proibição da pesca, atendendo às
peculiaridades regionais e para a proteção da fauna e flora aquáticas,
incluindo a relação de espécies, bem como as demais medidas necessárias ao ordenamento pesqueiro.
Art. 3º - A fiscalização da atividade pesqueira compreenderá as
fases de captura, extração, coleta, transporte, conservação, transforma-
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ção, beneficiamento, industrialização e comercialização dos seres animais e vegetais que tenham na água o seu natural ou mais freqüente
meio de vida.
Art. 4º - A infração do disposto nos itens I a IV do art. 1º será
punida de acordo com os seguintes critérios:
I - Se pescador profissional, multa de 30,85 (trinta e oitenta e
cinco) a 123,40 (cento e vinte e três e quarenta) BTNs, suspensão da atividade por 30 e 90 dias, perda do produto da pescaria, bem como dos
aparelhos e petrechos proibidos;
II- Se empresa que explora a pesca, multa de 617,00 (seiscentos e
dezessete) a 3.085,00 (três mil e oitenta e cinco) BTNs, suspensão de
suas atividades por período de 30 a 60 dias, perda do produto de pescaria, bem como dos aparelhos e petrechos proibidos;
III - Se pescador amador, multa de 123,40 (cento e vinte e três e
quarenta) a 493,60 (quatrocentos e noventa e três e sessenta) BTN s,
perda do produto de pescaria, bem como dos aparelhos e petrechos proibidos.
Art. 5º - A infração do disposto nos itens V e VI do art. 1~2 será
punida de acordo com os seguintes critérios:
I - pescador desembarcado - multa correspondente a 308,50 (trezentos e oito e cinqüenta) BTN s, perda do produto da pescaria e apreensão dos petrechos de pesca por quinze dias;
II - pescador embarcado - multa correspondente ao quíntuplo do
valor da taxa de inscrição da embarcação, perda do produto da pesca e
apreensão dos petrechos de pesca por quinze dias;
Parágrafo único - Se o pescador utilizar embarcação de comprimento inferior a oito metros será punido com multa correspondente a
308,50 (trezentos e oito e cinqüenta) BTNs, perda do produto da pescaria
e apreensão do barco por quinze dias.
Art. 6º - A infração do disposto no § 2º do artigo 1º sujeita o
infrator à multa no valor equivalente a 617,00 (seiscentos e dezessete)
BTNs e perda do produto, sem prejuízo da apreensão do veículo e, se
pessoa jurídica, interdição do estabelecimento pelo prazo de (três) dias.
* Transformada em BTN de acordo com o Ofício / Circular /
DEFIN / DIVAR nº 03/89 de 14 de Set 89.
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Art. 7º - As multas previstas nos arts. 4º, 5º, e 6º, serão aplicadas
em dobro, em caso de reincidência.
Art. 8º - Constitui crime, punível com pena de reclusão de três
meses a um ano, a violação do disposto nas alíneas "a" e "b" do item IV
do art 1º.
Art. 9º - Sem prejuízo das penalidade previstas nos dispositivos
anteriores, aplica-se aos infratores o disposto no § 1º do art. 14 da Lei nº
6.938, de 31 de agosto de 1981. *
* Alterada pela Lei 7 .804 de 18 de julho de 1989.
Art. 10º - Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente
o SÍMBOLO 167 f "Onyx BT"§ 4º e suas alíneas, do art. 27 da Lei nº
5.197, de 3 de janeiro de 1.967, alterada pela Lei nº 7.653, de 12 de fevereiro 1.988.
Senado Federal, em 23 de novembro de 1988, 167Q da
Independência e JOOQda República.
Humberto Lucena.
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LEI N.º 7643 - DE 18 DE DEZEMBRO DE 1987

Proíbe a pesca de cetáceo nas águas jurisdicionais brasileiras, e dá outras
providências

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º - Fica proibida a pesca, ou qualquer forma de molestamento
intencional, de toda espécie de cetáceo nas águas jurisdicionais brasileiras.
Art. 2º - A infração ao disposto nesta Lei será punida com a pena
de 2 (dois) a 5 (cinco) anos de reclusão e multa de 50 (cinquenta) a 100
(cem) Obrigações do Tesouro Nacional - OTNs, com perda da embarcação em favor da União, em caso de reincidência.
Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 60
(sessenta) dias, contados de sua publicação.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.
José Sarney - Presidente da República.
Henrique Sabóia
Íris Rezende Machado.
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DECRETONº 36049, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1992.

Cria as Delegacias de Polícia de Investigações Sobre Infrações Contra o Meio
Ambiente e a 3.a Delegacia de Polícia nas unidades que especifica e dá outras
providências.

LUIZ ANTONIO FLEURY FILHO, Governador do Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições legais.
Decreta:
Artigo 1º - Ficam criadas nas Delegacias Seccionais de Polícia do
Departamento das Delegacias Regionais de Polícia de São Paulo
Interior- DERIN e do Departamento de Polícia Judiciária da Macro São
Paulo - DEMACRO, as Delegacias de Polícia de Investigações Sobre
Infrações Contra o Meio Ambiente.
Parágrafo Único - As unidades policiais civis, criadas por este
artigo, subordinam-se às respectivas Delegacias Seccionais de Polícia,
devendo, no desempenho de sua atribuições, observar as diretrizes e normas emanadas de Investigações Sobre Infrações Contra a Saúde Pública
e o Meio Ambiente do Departamento Estadual de Polícia do Consumidor
-DECON.
Artigo 2º - As unidades policiais civis de que trata o artigo anterior, ficam classificadas como de:
I - 1ª Classe, as subordinadas às Delegacias Seccionais de Polícia
de Classe Especial;
II - 2ª Classe, as subordinadas às Delegacias Seccionais de Polícia
de 1ª Classe.
Artigo 3º - Fica criada, na Divisão de Investigações Sobre
Infrações Contra a Saúde Pública e o Meio Ambiente do Departamento
Estadual de Polícia do Consumidor - DECON a 3ª Delegacia de
Polícia.
Parágrafo Único - A unidade policial civil que trata o artigo anterior, fica classificada como de 1ª Classe.
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Artigo 4º - As Delegacias de Polícia de Investigações Sobre
Infrações Contra o Meio Ambiente e a 3ª Delegacia de Polícia da
Divisão de Investigações Sobre Infrações Contra a Saúde Pública e o
Meio Ambiente do Departamento Estadual de Polícia do Consumidor DECON têm por atribuições, concorrentemente com as unidades policiais civis de base territorial, a apuração das infrações penais contra o
meio ambiente, previstas em legislação referente à matéria.
Artigo 5º - A implantação das Delegacias de Polícia de
Investigações Sobre Infrações Contra o Meio Ambiente, subordinadas às
Delegacias Seccionais de Polícia de Jundiaí, Registro e São Sebastião e à
da 3ª Delegacia de Polícia da Divisão de Investigações Sobre Infrações
Contra a Saúde Pública e o Meio Ambiente do Departamento Estadual
de Polícia do Consumidor - DECON, será efetivada no prazo de 60
(sessenta) dias, a contar da data da publicação deste decreto, mediante o
remanejamento dos recursos humanos e materiais disponíveis.
Parágrafo Único - No caso das demais Delegacias de Polícia de
Investigações Sobre Infrações Contra o Meio Ambiente, referidas no
artigo 1º deste decreto, a implantação será gradativa, condicionada à efetiva destinação de recursos humanos e materiais.
Artigo 6º - Os dispositivos, adiante enumerados do Decreto nº
20.872, de 15 de março de 1983, passam a vigorar com a seguinte redação.
I - o inciso II do artigo 10:
"II - Divisão de Investigações Sobre Infrações Contra a Saúde
Pública e o Meio Ambiente, com:

a) 1.a Delegacia de Polícia;
b) 2.a Delegacia de Polícia;
c) 3.a Delegacia de Polícia;
II - o Artigo 22:
"Artigo 22 - O Departamento Estadual de Polícia do Consumidor
- DECON, têm a atribuição básica de executar a Polícia Judiciária relativa às infrações penais contra a economia popular e afins, contra a saúde
pública e afins, contra o meio ambiente e afins, contra a Fazenda e afins
e contra a Administração em geral, praticadas por funcionários públicos,
ressalvada a atribuição da Divisão de Crimes Funcionais da
Corregedoria da Polícia Civil, no Município da Capital.
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§ 1º - A atribuição do Departamento Estadual de Polícia do
Consumidor - DECON é concorrente com a do Departamento de
Polícia Judiciária da Capital - DECAP.
§ 2º - A atribuição do Departamento Estadual de Polícia do
Consumidor - DECON, pode ser exercida nos demais Municípios, por
determinação superior; ou por solicitação da autoridade policial respectiva".
Artigo 7º - As atribuições das unidades e as competências das
autoridades dirigentes poderão ser complementadas, mediante Resolução
do Secretário de Segurança Pública.
Artigo 8º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 1Ode novembro de 1992.
LUIZ ANTONIO FLEURY FILHO
Michel Miguel Elias Temer Lulia
Secretário de Segurança Pública
Cláudio Ferraz de Alvarenga
Secretário do Governo
Publicado na Secretaria de Estado do Governo, aos 1O de novembro
de 1992.
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VIII - JURISPRUDÊNCIA

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paula

ACÓRDÃO
CÓDIGO FLORESTAL - Transportar ou guardar produto procedente de floresta de preservação permanente, sem licença válida outorgada por autoridade competente, constitui contravenção penal. Recurso não
provido. (TACRIM - 11 ª Câmara; Apelação nº 860.161/6-Itapecerica
da Serra; Rei. Juiz Renato Nalini; j. 30.05.1994; v.u.)

Vistos, relatados e discutidos estes autos ...
ACORDAM, em Décima Primeira Câmara do Tribunal de Alçada
Criminal, por votação unânime, negar provimento ao Apelo.
1. Irresigna-se J.A.M. e apela dar. sentença de fls. 125/126, que o
condenou a 04 (quatro) meses de prisão simples e 20 (vinte) salários
mínimos, por infringir o disposto no artigo 26, letra "i" da Lei nº
4.771/65, aduzindo nas Razões de fls. 154/155, haver contradições e
incoerências na prova, autorizadoras de édito absolutório.
Às Contra-Razões de fls. 158/159, segue-se parecer dai.
Procuradoria-Geral da Justiça - fls. 166/168 - no sentido do desprovimento.
É uma síntese do necessário.
2. Foi o apelante, em companhia dos co-réus R.V.P. e F.S., preso em
flagrante com um veículo contendo 48 (quarenta e oito) dúzias de palmito.
O produto, "in natura", procedia de floresta de preservação permanente e é imune de corte, ressalvada autorização. Não dispunha o réu de
permissão para a extração e confessou, no flagrante, haver cortado em
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pessoa, junto com o co-réu C., os palmitos, servindo-se do transporte
fornecido por R.
Em juízo, não acorreu ao chamamento e tomou-se revel. E a prova
robustecida pelo depoimento do policial C.R.S. (fls 05/06 e 127) confirmando a prisão.
As incoincidências de minúcias nos depoimentos em nada desprestigia o essencial: o réu extraiu de mata nativa 48 (quarenta e oito) dúzias
de palmito, contribuindo para o desmatamento da região Atlântica, deteriorando a qualidade de vida e gerando o gérmen de morte do planeta.
É muito séria a inconseqüência de extrativistas como o réu. Ávidos
de lucro, a cupidez os toma insensíveis. Derrubam florestas, não se preocupando com a reposição de espécimes que não semearam, das quais não
cuidaram e as quais eliminam sem piedade.
Impõe-se coibir de maneira drástica essas práticas. A multa aplicada
foi razoávelmente para evidenciar ao réu a gravidade do seu ato. Verificase do trio envolvido que um deles já é reincidente específico. Quando de
eventual futura condenação, há de se cogitar de acréscimo ainda maior da
multa, além de se adotar alternativa de recomposição da mata vulnerada
pela sanha destrnidora de inconseqüentes como o apelante.
A condenação era de rigor. Nada a ser reparado na respeitável sentença de fls. 125/126.
3. Por estes fundamentos, nega-se provimento ao Apelo.
Presidiu o julgamento o Sr. Juiz Fernandes de Oliveira, participando
os Srs. Juízes Xavier de Aquino e Wilson Barreira.
São Paulo, 30 de maio de 1994.
Renato Nalini - Relator.
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PODER JUDICIÁRIO

Justiça Federal/SP - 5.a Vara Criminal
Sentença
Alvará de soltura. Piracicaba, 31 de janeiro de 1992.
Anulação de prisão em flagrante por crime contra o meio ambiente.
Incompetência da autoridade estadual
O Doutor Zalmino Zimmermann, Juiz Federal da 5.a Vara Criminal
em São Paulo, manda ao diretor da Cadeia Pública de Piracicaba/SP, ou
quem suas vezes fizer, que ponha incontinenti em liberdade se por outro
motivo não dever permanecer presos, Wladyr Ducatti Junior, filho de
Vladyr Ducatti e de Roseli Borghese Ducatti, e Marcus Vinicius Chiarini
de Magalhães Silveira, filho de José Eunilson de M. Silveira e de Sonia
Chiarini de M. Silveira, presos em flagrantes aos 29/01/1992, por infração ao Art. 1º e 27º , § 1º da Lei nº 5197 /67, com alteração dada pela Lei
nº 7653/88, recolhidos nessa cadeia pública à ordem e disposição deste
juizo, tendo em vista que, nesta data, foi concedida a liberdade provisória aos acusados, por ser nulo o auto de prisão em flagrante, nos termos
do art. 144, § 1, I e IV, da Constituição Federal, devendo os mesmos
comparecerem para o compromisso legal no prazo de setenta e duas
horas, devendo, também, ser trazidas as certidões negativas da Justiça
Federal, sob pena de revogação do benefício ora concedido.
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