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CAPA: Herculano de Carvalho e Silva. Nasceu em Sapucaia, RJ, a 311101
1892, filho de Alfredo Gualberto da Silva e de D. Cecilia de Carvalho e Silva. De
26/09/1908 a 28/02/1909 prestou servigos B Prefeitura Municipal de Santos, no
Corpo Municipal de Bombeiros.
Alistou-se na Forga Mblica do Estado de ,950 Paulo aos 16 anos de idade, em 091
1011909, no 3" Batalhgo de Infantaria.
A 2210111913 foi promovido a Alferes, concluindo o Curso Complementar LiterArio
e Cientifico (cerne da atual APMBB) na primeira turma de formandos, em 05 de
dezembro do mesmo ano. Casou-se a 1010911913, na Capital. Do cons6rcio com a

Sra. Inah Guerra de Carvalho e Silva teve 5 filhos, dos quais apenas um viria a
sobreviver.
A 02/08/1916 foi promovido ao posto de Tenente. Posteriormente, em virtude da
Lei n. " 1590, de 27 de dezembro de 1917, que alterou a denominaqiio dos postos
da Forqa Publica, foi reclassificado como 1 ."Tenente. A 15/04/1919 foi promovido
a Capitgo e classificado no Curso Especial Militar. A 21/01/1920 foi classificado
no 4." Batalhiio.
Ao longo de sua carreira, viria a desempenhar, em ordem cronol6gica, funqdes de
Ajudante de Ordens de Comandantes Gerais, do Presidente do Estado, dos
Secretaries da Justiqa e Seguranqa Publica e da Justiqa, dos Reis da BClgica, dos
Embaixadores da ItBlia, da Belgica, do Mexico, da Franqa, de Portugal, do Ministro
da Agricultura, do Presidente da Republica e do Principe de Gales.
Foi condecorado com a Cruz de Cavalheiro da Ordem da Coroa, pelos Reis da
Belgica e com a Ordem da Coroa pelo Rei da Itilia e do "M&ito Militar" pelo
governo paulista.
s ExCrcito em
Atuou, em julho de 1922, como Oficial de Ligaqiio junto Bs f o r ~ ado
opera~iioem Mato Grosso na contenqiio da revolta que 1i eclodiu.
Em julho de 1924 atuou em defesa da legalidade, com risco de morte, na defesa
do Palacio dos Campos Eliseos, nos combates do Ipiranga e Guaiauna, o que lhe
valeu a imposiqgo, pel0 governo paulista, da "Medalha da Legalidade".
A0611111924foi promovido ao posto de Major. Ap6s, foi transfendo do 4." Batalhiio
para o Estado-Maior. A 1111111925 incorporou-se ao 2." Batalhiio, em operagdes
no Parani, participando e, posteriormente, cornandando opera~besde guerra contra
a coluna comandada por Miguel Costa, at6 21/07/1925. Ap6s breve estada em
Siio Paulo, reassumiu seu posto de fiscal do 2." Batalhiio, a 23 de julho, retornando
a Siio Paulo a 1." de setembro, louvado pel0 Comandante Geral por haver se
portado corn inteligencia, bravura, lealdade e disciplina e por haver suportado,
con1 rara energia, sol e chuva inclementes e privaqdes de toda a sorte, oriundas da
falta de transporte e meios de comunicaq8es. De 22/03 a 19/04/ 1926 viajou i
Bahia, onde atuava a Coluna Miguel Costa -Prestes.
A 25 de setembro assumiu o Comando de um batalhiio provis6rio e embarcou
para o Mato Grosso e Goias, a fim de dar combate B "Coluna". Em 28/01/1927,
quando se encontrava em operag6es de guerra, fni promovido a Tenente Coronel.
Retornou a Siio Paulo somente a 15 de abril, quando a "Coluna" j i se internara
em territ6rio boliviano.
Em dezembro de 1928 assumiu o cargo de diretor da Caixa Beneficente, entidade
da qua1 seria tesoureiro no bienio 1931-32.
A 4/10/1930, embarcou com o 2." Batalhiio com destino a ItararC, em operaq6es
de guerra em defesa da legalidade, retornando i Capital no dia 28. Com a deposiqiio

do goven~oWashington Luiz, foi colocado B disposiqiio do Chefe do Governo
Provis6ri0, nos dias 29 e 30 de outubro. De 14 a 16 de novembro foi colocado B
disposiqiio do "Coronel" Jo5o Alberto.
De 14/03 a 01/04/1931 foi designado interventor no municipio de Presidente
Venceslau.
A 2710711931 foi designado para o Comando do 2." BCP, atual2.O BPMM.
Herculano niio participou das articulaqbes do movimento constilucionalista e a
eclosi2o da luta, seguida da resistencia armada promovida pelas forqas ditatoriais,
viria a surpreend610, como registraria em suas mem6rias de guerra. Mesmo niio
partilhando do entusiasmo que moveu significativa parcela da F o r p na preparaqgo
e eclosgo da luta armada, apresentou-se pronto para o combate e seguiu para a
regiiio do Vale do Paraiba. A morte do Comandante Julio Marcondes Salgado, a
23 de julho, surpreendeu Herculano em pleno posto de luta. A 26 10711932, por
Decreto de 23, foi promovido ao posto de Coronel e nomeado Comandante Geral
da Forqa Piiblica, mesmo enfrentando oposiqiio de parcela da oficialidade,
comprometida com a articulaqiio original do movimento constitucionalista, que
~
em identicas condiqdes.
preferiam para o cargo u n Oficial
Retornando B Capital no dia 28, deixava entiio o Comando de seu 2." Batall150
(atual2.O BPMIM), B cuja testa suportava, desde o dia 16 de julho, forte press50
das forqas da ditadura, que precisavam transpor o "Tune1 da Mantiqueira",
guarnecido pel0 "Dois de Ouro", para poder jugular o esforqo de guerra paulista.
Enquanto aquela area de combates permaneceu sob o comando de Herculano, o
adversario tentou, mas n5o passou.
0 Comandante do Destacamento da area do Tunel, no elogio que formulou a
atuaq5o do Coronel Herculano, registrou sua "bravura serena", "seu valor, sua
calma e dedicaqgo B causa que defendia", definindo-o como um Chefe que soube
ser "cavalheiro de fino trato e um soldado de rCgia tempera".
Na homenagem que lhe foi prestada por seus camaradas do 2." Batalhgo, quando
deixou o Comando da Unidade para assumir o Comando Geral da Forga, recebeu
elogiosas referencias que rememoravam: "nas campanhas do ParanB, 11 meses
de luta pelos sertdes in6spitos de Goias, Mato Grosso, 7 meses de dificeis e
arriscadas jornadas, na travessia pelos sertdes destes dois grandes Estados, de
Itarai '(sic) enfrentando a maior coluna do Sul e finalmente nesta da qua1 se
afasta por se tornarem necessirios seus serviqos no Comando da Forqa Piiblica,
sempre soube se conduzir com dignidade, valor e compethcia...".
A luta, entretanto, seguia desigual. Superiormente organizadas, adequadamente
concentradas, contando com efetivos humanos e recursos materiais muito

' Possivelmente trata-se da cidade de Irati.

superiores, as forqas da ditadura prepararam para a primeira quinzena de setembro
de 1932 a ofensiva sobre os 6ltimos redutos constitucionalistas.
Jh a 12 de agosto, o General Bertoldo Klinger, Comandante da Regiiio Militar,
sondou a disposiqiio de Vargas quanto a urn armisticio. As condiqdes humilhantes
propostas pela ditadura dissuadiram-no.
As vhrias frentes de combate vinham sendo rompidas, um cinturiio de fog0 e aqo
fechava suas mandibulas sobre Siio Paulo e a guerra aproximava- se perigosamente
das keas de maior concentraqiio populacional, industrial e econBmica do Estado.
Generais e coronkis, politicos e secrethrios acompanhavam a derrocada da situaqio
militar e promoviam consultas e reunides nervosas e desencontradas.
Oficiais notoriamente corajosos e competentes opinavam pel0 fim da luta,
reconhecendo que Siio Paulo poderia resistir a alguns combates, mas que a pr6xima
ofensiva ditatorial, coordenada para as tres frentes principais (mineira, sul e Vale
do Paraiba) levaria de roldiio qualquer resistencia desesperada e in6til.
A 27 de setembro, Herculano reuniu-se em Campinas com membros de sua
oficialidade e com representantes de Unidades do Exkrcito em aqiio no Vale do
Paraiba, ocasiiio em que foi deliberado, com o aval dos presentes, diante da
impossibilidade da vit6ria pelas armas, que era urn dever patridtico cessar
imediatamente a luta para evitar novos e pesados sacrificios ao Estado e ao Pais,
ficando, pois, o Comandante Geral, com o apoio das forqas do ExCrcito e da Forqa
Ptiblica, indicado a entrar em entendimento imediato com as autoridades militares
e civis, estaduais e federais, para a cessaqiio da luta.
28 de setembro: Klinger espera at6 a meia-noite que as autoridades civis assinem
com ele u n telegrama
~
a Vargas, solicitando o armisticio. As lideranqas politicas,
reunidas no PalAcio dos Campos Eliseos com o Governador Pedro de Toledo e
alguns Oficiais resistentes, decidem niio assinar o telegrama.
Uma hora da manhg de 29 de setembro: 0 General Klinger, mesmo sem o aval
das lideranqas politicas, expede o telegrama a Vargas, propondo a imediata
suspensiio das hostilidades, a fim de serem assentadas as medidas para a cessaqgo
da luta armada.
Pela manh$ Vargas manda que o grande ataque governista seja sustado e que os
representantes de Klinger sejam recebidos pel0 Comandante do Destacamento do
ExCrcito Brasileiro de Leste, General Pedro Aurklio de G6es Monteiro.
A ordem do governo civil, entretanto, era resistir. Entretanto, mesmo na Capital
paulista, a ordem p6blica estava seriamente ameaqada pel0 risco de saques e pela
possibilidade de uma contra-insurreiqiio, visando depor o governo civil. A atuaqiio
da F o r ~ ada
, Policia Civil e da Regiiio Militar impediu mais estes dramas.
Advoga-se a substituiqiio de Klinger e a do Coronel Herculano de Carvalho e
Silva, Comandante Geral da Forqa PGblica, pel0 Major Romiio Gomes, tambCm

da Forqa, que se tornara um mito desde a atuaqiio de sua coluna na frente mineira.
Romiio Gomes declina do Comando, enumerando as raz6es pelas quais entendia
invihvel qualquer resistzncia.
Enquanto isso, os emissh-ios de Klinger a Gdes recusam-se a assinar o protocolo,
por julgh-lo desonroso.
As forgas ditatoriais atacam e m todas as frentes. A muniq20 do ExCrcito
Constitucionalista acabou. A estrutura de suprimento entrou em colapso. Alguns
soldados paulistas enfrentam o advershrio com armas brancas. Outros debandam.
Em vhrios pontos, as forqas adverskias se confraternizam e trocam lembranqas
com os oponentes de v6spera.
Em lo de outubro, forqas constitucionalistas,desmobilizadas, comeqarn a voltar para
casa. Klinger tenta outra vez o armisticio. Gdes niio aceita e quer a rendiqiio.
Dois de outubro: assalto final determinado em todas as frentes, ap6s o raiar do dia.
Ciente de que a situaqiio militar era insustentiivel,que o governo ditatorial recusavase a discutir a rendi~2oe que, por duas vezes, os emissh-ios de Klinger niio
alcan~aramtennos convenientes para um armisticio digno, o Coronel Herculano
de Carvalho e Silva, Comandante Geral da F o r ~ a ,envia emisshrios para
acompanhar os de Klinger at6 Cruzeiro. Con10 aos emissh-ios de Klinger havia
sido concedido prazo para consultas a Siio Paulo e idzntico prazo n2o foi concedido
aos emisshrios da Forqa, decidiram-se estes por assinar o acordo, ja discutido,
assente e de dominio publico. Tais emisshrios firmaram, ent20, a paz em separado.
Retirando-se das trincheiras a F o r p Pfiblica, que era o principal esteio do Exkrcito
Constitucionalista, seus soldados foram seguidos pelos volunthrios civis. A luta
armada chegava ao fim. Evitou-se assim, no dizer de Herculano, a debandada das
tropas, a perseguiq20 dos advershrios e a invasiio da pr6pria Capital.
A trCs de outubro, por determinag20 dos vencedores da luta, assumiu o cargo de
Delegado Militar do Governo Federal, deixando o Comando da Forqa. Herculano
reassumiria seu Comando a partir do dia 06, quando deixou o cargo de Delegado
Militar.
A 17/11/1932, Herculano retira-se para a inatividade, transmitindo o Comando
Geral da Forqa ao Coronel do Ex6rcito Dimas Siqueira de Menezes, que louvou
sua "inteligzncia, dedica~iioe patriotismo".
Na busca de um bode expiatdrio para explicar ao povo a derrota, niio admitida at6
a v6spera pelos dirigentes do govemo e pela imprensa, os lideres politicos do
movimento atribuiram a Herculano e, por extensiio, B Forqa Piiblica, a pecha de
haver traido S5o Paulo. A emo~iiodo momento toldava a realidade, pois 50% dos
mortos paulistas eram integrantes da Forqa, que foi a Instituiqiio que ofereceu o
maior patrimbnio de sangue B causa da Lei.
Naqueles dias de desilusiio e incerteza, Herculano de Carvalho foi enxovalhado,

charnado de traidor da causa paulista e tal foi a insustentabilidade de sua posiqiio
que se viu movido a transferir sua resid$ncia para a R. Henrique Dias, 24 - Rio de
Janeiro, em busca de maior tranqiiilidade. Embora haja participado de algumas
atividades na Milicia, especialmente como colaborador da Caixa Beneficente da
Forqa, viveu em relativo ostracismo e faleceu em 11 de maqo de 1963.
Malgrado a decisiio de Herculano ainda suscite apaixonados debates entre os
historiadores, que tentam interpretar as razdes definitivas de sua atitude, apenas
na dkcada de 70, gragas sobretudo ao esforgo do eminente historiador Coronel
Edilberto de Oliveira Mello, Herculano de Carvalho teve sua imagem resgatada:
Sua coragem em optar pela paz, tomando uma das decisdes mais dificeis que se
podem impor a um Comandante, salvou milhares de vidas, preservou o patrimbnio
e favoreceu que Sgo Paulo, rapidamente, se reerguesse ap6s o fim da luta armada.
Por forla do Decreto n. " 95.054, de 06 de julho de 1982, passou a emprestar seu
nome ao velho "Dois de Ouro", que, desde entgo, denomina-se: "2. " B P M N Cel Herculano de Carvalho e Silva".
Fonte: resumo biografico do acervo do 2." BPMIM, extrato da FC de Oficio do
biografado (RE 4209), certidiio de casamento do cart6rio de Santa Efigcnia, certidiio
de assentanientos, declara~iiode famflia (1928, CBPM). artigo: ARRUDA, Luiz
Eduardo P. de. primavera, 1932: a luta chega ao fim, 020ut99; DONATO, Hernilni.
A revoluq80 de 32.Circulo do Livro S.A. 1 Abril S.A. SP: 1982: p. 154-168 e
SILVA, HClio. 1932: a guerra paulista. Ed. Civilizagiio Brasileira: RJ, 1967.
Agradecimentos ao Maj PM Antbnio Carlos Artencio e Sd PM Levi Alves pelas
informagdes biograficas desta edigiio. Agradecimentos ao Sr Cel Res PM PAUL0
GALANTE pelo fomecimento do extrato do process0 de pensionista n. " 4732
(CBPM).
Foto: Galeria de retratos dos Presidentes da Associa~iiodos Oficiais da Policia
Militar do Estado de Siio Paulo
Crkdito: Sd PM Eliseu de Almeida Santos/DAMCO
ERRATA: Na edi~iiode n." 40, a "Canqiio da Escola de Bombeiros" apresenta
como autor do arranjo o 2." Ten PM Celso Souza e Silva. Referido Oficial C 2."
Ten Mus PM e serve atualmente no C Mus.

ORIENTAC~ESAOSCOLABORADORES
A publicaqgo de artigos e trabalhos obedeceri as exiggncias que se seguem:
1. versar sobre assunto pertinente a destinaqgo da revista;
2. o texto devera ser assinado, datado, escrito em linguagem impessoal e sbbria, com
sugestiio de titulo e enlenta;
3. o autor observara as normas de metodologia cientifica para a sua produqiio, especialmente
quanto 2s citaq6es bibliograficas e fundamentaqiio das afirmativas;
4. ao final do trabalho, que sera remetido em 02 (duas) vias, o autor devera colocar sua
idade, endereqo, qualidades que deseja ver mencionadas junto ao seu nome - at6 03 (tr&s)
- e, em uma das vias, a autoriza$io de pr6prio punho, para publica~iio
independente de
qualquer direito patrimonial e autoral sobre a obra;
5. ter no m'nimo 03 (tres)e no mhximo 20 (vinte) laudas, datilografadasem espaqo 02 (dois),
com 35 linhas cada lauda e 70 caracteres cada linha. 0 TRABALHO APRESENTADO
EM DISQUETE FACILITA A EDICAO DA REVISTA;
6. niio sera aceita critica vulgar ou dirigida contra pessoa;
7. o Conselho Editorial decidiri sobre a convenigncia e oportunidade da publicaqiio das
obras recebidas;
8. os trabalhos, bem como os pedidos de assinatura da revista, deveriio ser encaminhados
para "A FORCA POLICIAL", Pqa Cel Fernando Prestes, 115, Luz, Sgo Paulo, CEP 01 124060, aos cuidados do Presidente do Conselho Editorial. - 2" EMPM-BIBLIOTECA.

SOLICITA-SE PERMUTA
PIDESE CANE
ON DEMANDE UECHANGE
SI RICHEM LO SCAMBIO
WE ASK FOR EXCHANGE

NUMEROS ATRASADOS: Poderiio ser adquiridos, havendo disponibilidade de estoque,
atravCs de carta dirigida ao Conselho Editorial, especificando o (s) exemplar (es) e a
quantidade desejada. 0 preqo-base sera o da liltinla ediqiio, incluidas as despesas de
correio. Maiores informaq6es podergo ser obtidas pelo telefone 3327-7403.

/

A FORCA POLICIAL

AN0 11

No 41

MARC0 2004

SAO PAULO, Policia Militar do Estado de SIo Paulo
V. Trimestral no 4112004 (JAhWRO/FEVEREIROiMAR~OI2004)
1. Policia Militar - Peribdico. 2. Ordem hiblica - Peribdico. 3. Direito - Peri6dico. I. S2o Paulo.
Policia Militar. Comando Geral.

I

I. Discurso do Desembargador Alvaro Lazzarini na sua posse como Presidente
do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Siio Paulo.......................... 13

II.0 arnbiente fisicoe o crime -Ralph B. Taylor e Adele V Harrell..............21
LII.A Policia Militar do Estado de Siio Paulo em face do Estatuto da Crianqa e
do Adolescente, bem como do comkrcio ambulante, sem a prkvia e
competente autorizaqiio municipal - Cap PM Roberto Botelho.. ..........43

IV. Breves consideraqbes sobre &go 9"da Lei no 10.68412003.0novo REFIS.
Aspectos Penais - Procurador da Republics Marcus Vinicius de Viveiros
Dias e Estagidrio do Ministe'rio Pdblico Federal JefSerson Douglas
Soares................................................................................................
.73
V.Consideraq6es sobre o Juizado de Instruqiio Criminal - Cap PMAdilson
Luis Franco Nassaro..........................................................................
79

VI.Cornpetencia dos Juizados Especiais Criminais- 1" Ten PM Jose'Aparecido
dos Santos .......................................................................................... 87
VII.LEGISLACAO
a. LEI FEDERAL N." 10.695, DE 1 DE JULHO DE 2003 : CODIGO PENAL
(CP) E CODIGO DE PROCESS0 PENAL (CPP), ALTERACOES Altera e acresce paragrafo ao art. 184 e da' nova reda~iioao art. 186
do decreto-lei n." 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Co'digo Penal,
alterado pelas Leis n." 6.895, de 17 de dezembro de 1980, e 8.635, de
16 de marGo de 1993, revoga o art, 185 do decreto-lei n." 2.848, de
1940, e acrescenta dispositivos ao decreto-lei n."3.689, de 3 de outubro
de 1941 - C6digo de Processo Penal ......................................................
95

Revista AFORCA POLICIAL Siio Paulo no41 janlfevlmar 2004

9

b. LEI FEDERAL No10.792, DE 1 DE DEZEMBRO DE 2003 - Altera a
Lei no 7.210, de 11 de junho de 1984 -- Lei de Execuqdo Penal e o
Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 - C6digo de Processo
Penal.................................................................................................99

ESTADUAL No 11.531, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2003 Estabelece regras de seguranqa para posse e condupio responsavel de
cdes.. ..................................................................................................
.I05

C. LEI

d. DECRETO ESTADUAL No48.292, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2003 Disp6e sobre a concessiio de dia'rias aos sewidores da Administraqdo
Centralizada e das Autarquias, bem como aos componentes da Poli'cia
Militar do Estado de Sdo Paulo e da' provide^ncias correlatas.. .......... .I07
e.DECRET0 ESTADUAL No 48.533, DE 9 DE MARC0 DE 2004 Estabelece regras de seguranqa para a condupZo responsa'vel de cdes,
nos termos da Lei no11.531, de I1 de novembro de 2003................ 115
f. AVISO No 61812003-PGJ - trata da revogaqdo do artigo 61 da Lei no
9.099/95 - Juizados Especiais Criminais.. .........................................117
g. RESOLUC~OSAP- 112, DE 25 de NOVEMBRO de 2003: disciplina
alguns aspectos da execuqiiopenal ......................................................
119

h. RESOLUCAO SAP - 113, DE 25 de NOVEMBRO de 2003: apena a
posse de telefone celular nus unidades prisionais. .............................121

VIIL JURISPRUD~~NCIA
a. RECURS0 ESPECIAL No 541.182 - RS (200310094652-7) - PENAL.
Recurso Especial. Lei No 10.259/01 e Lei no 9.099/9.5. Derrogaqdo.
Ampliaqb do rol dos crimes de menor potencial ofensivo. Procedimento
especllfico. Niio provimento...............................................................
.I23

Revista A FORCA POLICIAL Siio Paulo no41 janlfevlmar 2004

b.RECURS0 ESPECIAL No 543.075 - RJ (200310079308-2)- PENAL.
Recurso Especial. Lei n o 10.259/01 e Lei n o 9.099/95. Derrogaqiio.
Ampliaqiio do rol dos crimes de menor potencial ofensivo. Na"o
provimento. ........................................................................................
1 31
c.MANDAD0 DE SEGURANCA No 063.02.027.162-6 - Mandado
de Seguranqa contra o Cmt G da PM - 10" Vara da Fazenda Pu'blica
o
- Processo n 05300271 52-5 - reintegrapZoprovis6ria nasfileiras da
corporaqlio ate' a supewenie^ncia da decisiio no recurso interposto Seguranqa denegada - Liminar concedida revogada......................... .I39

Revista A FORCA POLICIAL SZo Paulo no41 janlfevlmar 2004

11

I. DISCURSO DO DESEMBARGADOR ALVARO LAZZARINI NA
SUA POSSE COMO PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO ESTADO DE SAO PAUL0
Senhoras e Senhores, que, com suas presengas honram esta Corte Eleitoral.
1. Sua preseilCa fisica n5o foi nominalmente registrada. Mas no meu
cora~iio,de "Eterno Marido", esta registrado seu nome e sua figura impar de
esposa e miie de meus filhos, o nome e a figura de minha i~lesquecivelHeidi e,
assim, a tenho presente em espirito neste EgrCgio PlenArio e, assim, tarnbCm a
saiido nas pessoas de nossos filhos, Alexandre, Sandra Helena e Ricardo, da
nora Virginia, do genro Jerry, das netas Renata, Catherine e Fernanda e do net0
Thomas.
Seria pouco tudo que eu pudesse falar de Heidi.
Dai lembrar JosC Renato Nalini, da Academia Paulista de Letras e
Presidente do Tribunal de Al~adaCriminal de siio Paulo, que, conhecendo-a
desde a juventude, em homenagem p6stuma que publicou na "Tribuna do
Direito"', testemunhou que "Heidi",j?lha de juiz, sempre soube ser mulher
de juiz. Estimulou o marido, acompanhou-o a todos os lugares, vibrou
com suas vitbrias, amparou-o nas derrotas. Foi uma tremenda alavanca
na carreira exitosa de Alvaro Lazzarini. S6 isso teria bastado para que
HeidiAlves Lazzarini fosse uma mulher excepcional. Mas isso era pouco
para ela".
Sim era pouco para ela que, mesmo gravemente enferma, at6 os seus
dltirnos momentos,empenhou-se em ddhdir a cultura lirica musical, dando sempre
um carater filantr6picoao seu trabalho, em todos os movimentos musicais de
nosso Estado, con10 bem lembrado por Fernando Calvozo, Diretor tecnico do
Departamentode Formagiio Cultural da Secretaria de Estado da Cultura2.
Dai a minha homenagem toda especial a ela neste momento em que,
pr6ximo dos meus 68 anos de idade, praticamente no fim de rninha vida piiblica
NALINI. Jose Renato. Heidi Lazzarini, "Tribuna do Direito", Agosto de 2003, S5o Paulo,
p.42
CALVOZO, Fernando. Concerto para Heidi Lazzarini, Convite para o de 11de fevereiro de
2004, no Theatro Silo Pedro, SBo Paulo-SP
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de 51 anos de serviqos prestados ao Estado de Siio Paulo e 2i minha PAtria,
assumo a Presidtncia de sua Corte Eleitoral.
2.Tenho o privilkgiode ter sido saudado pel0 douto Presidente da Secqiio
de Siio Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, nobre Advogado Luiz Flivio
Borges D'Urso, pela douta Procuradoria Regional Eleitoral na pessoa de sua
representante nesta Corte, a simpitica e estimada Doutora Fitima Aparecida de
Souza Borghi, saudando-me, pelo Tribunal, o estirnado colega e renomado jurista
Juiz Eduardo Augusto Muylaert Antunes.
A todos o carinho de meus agradecimentos.
2.1. Niio poderia homenagei-10sum a um os nossos servidores. Fa~o-o,
contudo, na pessoa da nossa Diretora-Geral, Doutora Jade Alnieida Prometti. A
minha gratidiio 6 grande pela simpatia com que me receberam neste Tribunal,
pela confianqa que me tributaram desde que nele me apresentei ap6s as elei~6es
de 2001 para a Presidtncia do Tribunal de Justiqa de Siio Paulo, e pel0 extremo
carinho que senti ao aqui retornar por ocasiiio do desfecho das eleiq6es de
2003 para o mesmo cargo, e ser parabenizado pela vit6ria por servidora uma
ascensorista que me conduzia at6 o andar da Presidtncia do Tribunal Regional
Eleitoral, que exercia. Disse-lhe do resultado e ela, carinhosamente, insistiu na
rninha vitbria, a vitoria de poder continua nesta Corte Eleitoral.Sucederam-se,
no Gabinete da Presidtncia,a recep@o calorosa clue me encantou, como tamMm
dois dias depois, os aplausos dos servidores na rninha chegada para excelente
"Concerto de Fim de Ano", do nosso "Coral Viva Voz".
3. Anosso Coral, que hoje nos brindou com o canto de "Vi, Pensiero",
hino patriotic0 da opera Nabuco, de Giuseppe Verdi, tambkm, agrade~ona
pessoa do seu Regente, o nosso servidor Lutemberg de Souza. Espero que,
durante a rninha presidkncia, outras apresentaq6esaconteqam.
4. A Policia Militar do Estado de Siio Paulo, onde, ainda jovem cadete,
iniciei nzinha vida publica nos idos de 10 de fevereirode 1953, a minha gratidiio.
Nascido em 7 de abril de 1936 em Jundiai-SP tive primorosa forrnaqiio
dada pelos meus inesqueciveis pais, Gumercindo e Hortkncia Lazzarini. Alisteime, ap6s vestibular, na entgo F o r ~ Piiblica,
a
ainda corn 16 anos de idade. Nela
aprendi e, ao depois, ensinei, na minha doctncia de muitos anos na Academia de
Policia Militar do Barro Branco, todos os valores do patriotismo, civismo,
hierarquia, disciplina, profissionalismo, lealdade, constincia, espiritode corpo,
honra, dignidade, honestidade e coragem para que o homem pliblico possa atingir,
plenamente, os ideais da realizaqgo do bem comum.
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A presenqa de uma seqiio do seu Corpo Musical, sob a regencia do 2"
Tenente Mdsico PM Skrgio Rodrigues da Silva, tanlbkm, engalanou esta solene
posse dos novos dirigentes do Tribunal Regional Eleitoral.
5. Presto, tambkm, minhas homenagens aos meus colegas,
Desembargadoresdo Orgiio Especial do Tribunal de Justiqa de Siio Paulo, que,
por aclamaqio, me reconduziram para este 6ltimo bienio, que se extinguiri i s
vksperas de minha aposentadoria compuls6ria.
6. Homenageando-os, agradeqo a confianqa de meus erninentes pares
desta Corte Eleitoral que me honraram com o voto. Penso que todos sufragaram
o meu nome, p i s , se tivessem me acompanhado, teriam votado em meu estimado
colega, Desembargador Paulo Sunao Shintate, que tanto admiro e que tem
experiencianot6ria nos assuntos desta Corte, onde, nas eleiqdes de 2002, exerceu
intensa atividade eleitoral.
7. Mas, Senhoras e Senhores, ap6s essas homenagens e agradecimentos,
chego ao ponto esperado de algumas reflexdes sobre o exato momento em que
se pretende, juridicamente, revolucionar o Brasil com reformas de nossas
instituiqks, inclusive do Poder Judiciko.
Quanto h do Poder Judiciirio, Senhoras e Senhores, cabe-me invocar
Rui Stoco, em sua obra "Legislaqiio Eleitoral Interpretada", que tive a honra
de escrever a sua "Apresentaqiio". No "PrefAcio" dessa obra, que est6 no
prelo, o renomado jurista e experiente magistrado a f m a que "Cabe reconhecer
que a Justiqa Eleitoral 6 o exemplo no presente do sonhado Poder Judiciirio
do futuro. E paradigma de eficiencia. Modernizou-se, adotou sistema de
votaqiio e apuraqiio de votos eletr6nicos, com utilizaqiio da informAtica. A
urna eletr6nica instituiu a transparencia, a confianga e a seguranqa de lisura na
votaqio, afastando a fraude e assegurando a rapidez e eficiencia na apuraqiio.
Introduziu sistema de realizaqio de eleig6es dnico no mundo e reconhecido
como o mais eficaz pel0 concerto das nagdes consideradas de primeira
grandeza".
Ainda como paradigma de modernidade e de eficiencia, igualrnente, posso
indicar recente Resoluqiio do Tribunal Regional Eleitoral de S5o Paulo, que
possibilita ao cidadiio obter certidiio de sua situaqiio eleitoral, podendo faze-lo
em qualquer lugar do mundo, desde que acesse nosso site na Internet. Basta
imprirnir a certidiio, sendo digital a sua assinatura. Milhares de certiddes siio
expedidas s6 em Siio Paulo, Capital.
Bem por isso nada mais oportuno do que propor, nesta Corte Eleitoral,
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que tem sob sua responsabilidadeo maior colegio eleitoral do Brasil, a necesshia
reforma politica e eleitoral.
0 momento 6 propicio, pois, repito, no Tribunal Regional Eleitoral de
Siio Paulo assumi a sua Presidencia, cabendo-me fazer, neste momento,
reflexaes sobre suas atribuigaes perante um seleto audit6rio que me l~onra
com a presenga.
Comego lembrando que B Justiga Eleitoral niio esta cometida solug6es de
questaes que possarn dizer respeito a interesses privados. Ela cuida, na verdade,
dos fundamentos do Estado brasileiro, como Estado Democratico de Direito,
pois, a ela cabe cuidar da soberania popular, da cidadania, da dignidade da
pessoa humai~a,como tambem do pluralismo politico, como previsto na
Constituigiio da Rep6blica3.
7.1. S2o Paulo, o maior Estado da Federagilo, tern o maior colkgio eleitoral
do Brasil, com 398 Zonas Eleitorais instaladas, e 3 por instalar, para atender
seus mais de 35.000.000 de habitantes, dos quais siio eleitores, nesta data,
cerca de 26.187.873 cidadiios, sendo que desses cerca de 7.598.563 siio
eleitores de sua Capital,Siio Paulo, o que constitui o quinto maior colkgio eleitoral
do Brasil. 0 Estado de Siio Paulo, assim, tem um quarto do eleitorado do Brasil.
0 Tribunal Regional Eleitoral de Siio Paulo tem 3.520 servidores, dos
quais 2.446 siio requisitados de outros 6rgiios federais, estaduais e municipais,
sendo que 1.074 siio do seu Quadro proprio. Isto esta a indicar a necessidade
de criagiio de cargos que venham possibilitar a nomeagiio de servidores que
possam integrar o Quadro, sem onerar outros 6rg2os pdblicos, em especial diante
das restrigdes da Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo insuficientes os novos
cargos criados em recente lei aprovada pel0 Congress0 Nacional.
0 orgamento federal 6 de R$187.180.000,00, como concedido pela Lei
Orgarnentaria Anual no 10.837, de 16 de janeiro de 2004, enquanto que o
orgamento estadual k de R$437.392,00, como concedido pela Lei Estadual no
11.607, de 29 de dezembro de 2003.
Para as eleigaes de 2004 o orgamento destinado a esta Corte Eleitoral 6
de R$ 14.833.590,OO.

C O N S ~ ~ A
DAREP~LICAFEDERATIVADO
O
BRASIL, 1988, artigo lo, incisos I,
11, I11e V, combinado corn os artigos 12 a 17.
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Mas, apesar de todos esses dados, Siio Paulo esti representado por s6
70 deputados, o que 6 uma discriminaqiio contra nosso Estado por estar assim
sub-apresentado na CAniara dos Deputados, por f o r ~de
a norma constitucional
ditatorial, mantida por norma constitucionalque se disse cidadii, que limitou a 70
o numero de seus Deputados4, tudo a sugerir, desde logo e malgrado
posicionamentos contririos que questionam a forqa politica e econ6mica de Siio
Paulo, a revisiio de tal limitaqiio da representa~iiopaulista na CAniara dos
Deputados.
At6 quando Siio Paulo admitiri tal situa~iiode inferioridade de sua
representaqiio parlamentar?
Repito os numeros: siio 645 municipios paulistas, 401 zonas eleitorais,
computadas as 3 a instalar neste ano, 66.245 seqdes eleitorais e 26.187.873
eleitores.
7.2. Fora da realidade e da razoabilidade, que tamb6m siio principios
juridicos, se apresenta o artigo 14,s 10, da Constitui@io da Repiiblica, ao prever
que "o mandato efetivo poderi ser impugnado ante a Justi~aEleitoral noprazo
de quinze dias contados da diplomaqiio, instruindo a a@o com provas de
abuso do poder econ8mic0, corruppio ou fraude ".
Tal nonna constitucionalexige o quase impossivel, ou seja, que o pedido
de impugna~iiodo mandato eletivo venha instruido com provas do abuso do
poder econ6mic0, da corrupqiio ou da fraude, que, na maioria das vezes, s6
podem ser produzidas em prazo dilatado.
A estrutura do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Siio Paulo,
integrada por 7 Juizes, 6 a mesma de qualquer outro Estado e do Distrito Federal.
Ao Corregedor Regional Eleitoral, no ano eleitoral de 2002, coube instaurar
um total de setenta e nove investigaq6es judiciais eleitorais por abuso do poder
econ6mico, de autoridade, uso indevido dos meios de comunicag20,em grande

CONSTITUIC~ODA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, 1988, artigo 45,s lo,da
ConstituiqBo da Republica; essa norma colide com o principio da igualdade de todos
adotado na cliusula pCtrea do artigo 5", caput, da mesma Constituiqiio, para niio dizer da
pktrea clausula do artigo 3", inciso IV, ainda da referida ConstituiqBo de 1988, que diz
constituir objetivo fundamental da Repdblica Federativa do Brasil a promo~Bodo bem de
todos, sem preconceitos de origem, raqa, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de
discrimina@o.
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parte delas com a inquiriqiiodos representados e testemunhas, provas periciais,
etc., tudo sem prejuizo das demais atividades pr6prias da Corregedoria Regional
Eleitoral, o que totalizou, em 2002, um total de 71.544 atos de sua
responsabilidade administrativae jurisdicional.
Necess~o,portanto, que numa reforma politica tais dados paulistas sejam
considerados para niio subtrair a lisura dos pleitos eleitorais, pela inviabilizaqgo
do devido process0 legal, em desprestigio da Justiqa Eleitoral.
7.3. A"Lei das Eleiqdes", Lei no9.504, de 1997, merece ser aperfeiqoada,
disciplinando, melhor e de mod0 inequivoco, a quest50 das "Coligaqdes", que
tanto comentirios ensejaram por ocasi5o das eleiqdes de 2002, com a
verticalizaq50 deterrninadaem Resoluq50 do Tribunal Superior Eleitoral h luz do
texto vigente.
7.4. Outra quest50 k a "Das conven~despara a escolha de candidates"
pois, o seu artigo 7" remete os convencionais, tambkm aos estatutos do partido,
com algumas conseqiiencias nem sempre queridas para a lisura do pleito ou
representatividade do ente federado, con10 k possivel imaginar.
7.5. Quanto ao "Alistamento Eleitoral", em vista de eventual futuro
"Registro de Candidate", havera de ser exigida prova concreta do atual e efetivo
domicilio eleitoral no lugar em que se pretende a inscrigiioou transferencia, n5o
bastando ficticia residencia ou moradia. H i de ser encontrado meios juridicos
para que assim seja.
7.6. A contenqiio da propaganda eleitoral irregular, por todas as suas
formas, como rCidio, televisgo, internet, outdoor, cartazes, pesquisas, imprensa,
etc., inclusive com o "Direito de Resposta", esti disciplinada na Lei no9.504, de
1997, em especial nos seus artigos 33 e seguintes.
l uma reforma politica e eleitoral que se adote e at6 que se
7.7. ~ t iem
aperfei~oeo quanto foi e for editado pel0 Tribunal Superior Eleitoral em suas
Resoluq6es, pois, elas retratam, de um mod0 geral, tudo quanto aconteceu e
previu-se que poderia acontecer na realidade brasileira.
A titulo de informaq50, na elei~iio2002, a Corregedoria Regional Eleitoral
do Estado de SBo Paulo, atravks de sua CoordenaG50 da Fiscaliza~iiode
Propaganda Eleitoral, instaurou e registrou 7.930 procedimentos investigat6rios
s6 na Capital do Estado, valendo-se, inclusive, do sucesso do Sistema de
Denuncia "on line". Com isso foi possivel reduzir-se, e bastante, os abusos com
a propaganda eleitoral irregular.
7.8. Mas, o candidato faz de conta que presta e a Justi~aEleitoral faz de
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conta que as contas devem ser aceitas k afirma~iioque, a partir da eleiqiio 2002,
deve passar por reformulaqio.
0 s 2.400 candidatos paulistas aos diversos cargos eletivos que nZo se
cuidararn e acreditaram no dito politico eleitoral tiveram e tem problemas com a
aprovaqiio de suas contas, em especial, porque, convenio entre o Tribunal
Superior Eleitoral e a Receita Federal tornou possivel o cruzamento de dados,
verificando-se, na oportunidade da prestaqgo de contas, a inexatidgo de dados,
das mais variadas espkcies.
Mas, ao certo, alkm do aspect0 moral, urge de outras sanqdes eleitorais
devem ser previstas em lei paraum eficientee eficazcontrole dos gastos eleitorais,
pena desse controle ser inane.
Ngo basta, assim, todo o esforqo da Justiqa Eleitoral se nZo houver a
reformula~iioprofi~ndano sistema de arrecada~go
de fundos para as campanhas
eleitorais. 0 s eschdalos politicos, quase sempre, como k notbrio, se relacionam
com financiamentos das camparhas eleitorais, corn as "sobras de can~panha".
NZo serB apenas o apregoado$nanciamentopziblico que evitarA a burla.
E necessirio que junto ao$nanciamento, de que modalidade for, a legisla~iio
indique sanqks que inibarn doaqks irregulares, inibamo denominado"Caixa 2".
7.9. A fidelidade partida'ria, a m u d a n p de partido sem maiores
justificaativas, o desvio do parlamentar para ocupar cargos outros nu
Administraq60 s2o pontos outros que devem ser considerados na reforma
politica que urge para restabelecer o principio da moralidade que deve nortear
toda atividade pilblica.
8. Com estas palavras, Senhoras e Senhores, rendo as minhas homenagens
2 Justi~aEleitoral que, corn orgulho, estou integrando desde fevereiro de 2002,
primeiramentecomo Corregedor Regional Eleitoral e Vice-Presidentedesta Corte
Eleitoral e, a partir de hoje, como Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do
Estado de Sgo Paulo, prometendo continuar a dar todos os meus esforqos para
dignifica-la, seguindo o exemplo e honrando meus antecessores, em especial, o
meu saudoso sogroDesembargador Valentirn Alves da Silva que foi seu Presidente
nos anos oitenta, como tambkm do meu estimado arnigo e colega, que sucedo,
Deserr~bargador
Josk Mike Antonio Cardinale, a quem rendo rninhas homenagens
finais.
Muito obrigado.
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11.0 AMBIENTE F~SICOE 0 CRIME

Ralph B. Taylor -professor de justi~acriminal
nu Universidade Temple. Ele recebeu o seu
Ph.D. em Psicologia Social nu Universidade
Johns Hopkins em 1977. Adele V Harrell e'
pesquisadora associada senior do lnstituto
Urban. Ela adquiriu seu Ph.D. em Sociologia
nu Universidade George Washington em 1983.

1. Introdu@io. 2. Adotando uma Perspectiva Racional3. Visiio Geral das
quatro Abordagens. 4. Histdrias de Sucesso. 5. Caracteristicas dos Projetos
das Casas e Tragado do Quarteiriio. 6. Uso da Propriedade e Padr6es de
Circula~iio.7. Assinala@o Territorial criada pel0 Morador: 8. Controle da
Deteriora~iioFisica e da Desordem. 9. Assuntos Pendentes. 10. ConclusGo.

Podem as caracteristicasfisicas do arnbiente prevenir ou reduzir problemas
supostamente relacionados com crime, tal como o mod0 da crirninalidadeou as
preocupaqdes a respeito da viabilidade do bairro? Aprevenqiio do crime atravCs
do modelo ambiental est6 focada nos locais onde os crimes ocorrem e nas
ticnicas para reduqiio da vulnerabilidade desses locais.
Este relat6rio discute adoqdes de medidas acerca do trabalho nessa irea,
e os estudos maiores que relacionam a comunidade e as caracteristicas fisicas
da rua de quarteiriio con1o crime, com o medo do crime, e outras conseqiiencias
correlatas. Quatro maiores colocaqdes sobre caracteristicas fisicas estiio
enfatizadas na literatura de pesquisa: Projetos de residencias e traqado do
quarteiriio,uso da propriedade e padrdes de circula~iio,caracteristicas territoriais
criadas pelos moradores, e deterioragiio fisica. Cada uma dessas abordagens C
discutida individualmente, e suas implica~despoliticas est5o destacadas. 0
-
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relat6rio termina com uma skrie de perguntas que ainda niio foram respondidas
pela pesquisa.

2. ADOTANDO UMA PERSPECTIVA RACIONAL
Como poderiam detalhes fisicos influenciar no comportamento?
Pesquisadores tem feito diversas assertivas sobre como os destaques fisicos
afetam tanto os infratores em potencial como os residentes, ou ainda os usuArios
do local.
0 s infratores geralmente operam de um mod0 racional, eles preferem
cometer crimes que requerem o menor esforgo, proporcionando-lhes os mais
altos beneficios,expondo-os aos riscos mais baixos. 0 s pesquisadores tem usado
essa perspectiva de racionalidade do infrator para um leque de crimes (Clarke,
1983, 1992; Clarke e Cornish, 1985). Essa visiio sugere que os crimes ti2m
mais possibilidade de ocorrer quando os infratores em potencial dirigem-se para
o contato com um alvo ideal de crime cujas chances de detectagiio por outros 6
supostamente baixa, e, se detectado, a fuga seri ficil, sem identificagiio ou
apreensiio. Em suma, o local de crime necessita de um guardiiio natural.
0 s destaques do ambiente fisico podem influenciar nas chances de uni
crime ocorrer. Eles afetam as percep~6esdos infratores em potencial sobre o

possivel local de crime, suas avaliag6es das circunstincias que envolvem o
potencial local do crime, e a disponibilidadee visibilidadede um ou mais guardiks
no local pr6ximo a ele. 0 s criminosos podem decidir se viio ou niio cometer um
crime em um determinado local ap6s avaliarem o seguinte:
Qua1 o grau de facilidade para entrar na irea?
Qua1o grau de visibilidade,atratividade ou vulnerabilidadeque os alvos
aparentarn?
Quais as chances de serem vistos?
Se vistos, as pessoas da Area fariio alguma coisa a respeito?
Existe uma rota riipida e direta para deixar o local ap6s o cometimentodo
crime?
Essas quest6es pressupaem uma perspectiva racional do criminoso. A
relevincia dessa perspectiva para o entendimento do crime e a familiaridade
entre o infrator e vitima ou o alvo.
A perspectiva dos criminosos sofre a influenciados moradores ou usuiirios
de um determinado local, quando esse local sugere aos criminosos em potencial
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6
que levem em consideraqiio 0s guardiks naturais dessa localidade. Muito trabalho
nessa kea, que se fundamenta em modelos de base empirica, de articulagiio
tenitorial hurnana (Taylor, 1988),pressup& que os moradores ou usuhios possam
responder aos potenciais infratores. Aprobabilidadee o tipo de resposta depende
de uma sCriede circunsthcias sociais, culturais e fisicas. Detalhes fisicos podem
influenciar nas reagdes dos infratores em potencial quer por alterar as chances
de detecta~iio,quer por amoldar a natureza pdblica com a natureza privada do
espaqo em questiio.

3. V I S ~ OGERAL DAS QUATRO ABORDAGENS
Presurnindo-se que os infratores em potencial, bem como moradores ou
usuiirios de um local siio afetados por essa perspectiva racional, siio sugeridas
quatro abordagens para tornar um local mais resistente ao crime ou aos problemas
relacionados com o crime.

Projeto das moradias ou traqado do quarteirlo
Tornar mais dificil o cometimento de crimes atravks: 1) da reduqiio da
disponibilidade de alvos de crime; 2) remoqiio das barreiras que dificultam a
fiicil detectaqiio dos infratoresem potencial ou de urn delito em desenvolvirnento;
e 3) melhoria dos obsthculos fisicos ao crime.
Padr6es de uso da propriedade e de circulaqlo
Criar um uso mais seguro do espaqo da comunidade atravis da reduqiio
da exposiqiio rotineira dos alvos de crime para os possiveis infratores em
potencial. Isso pode ser conquistado atravis de aten~iioespecial i s calqadas,
carninhos, ruas, padrdes de trhfego, e locais e horas de operaqgo dos espaGos
publicos e instalaqdes.
Essas estratigias podem produzir mudanqas amplas que melhorem a
viabilidade de mais comportamentos adequados e sinalizagiio de microterrit6rio. Por exemplo: fechamento de ruas, ou revisdes dos padrdes de
trsnsito que diminuem o volume de veiculos. Podem, sob certas condiqdes,
encorajar os moradores a melhor manter a calgada e a rua em frente i s suas
casas.
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Caracteristicas Territoriais
Encorajar o uso de placas territoriaisou criar condiqdes para entender as
sinalizaqaes, indicando que o quarteiriio ou local estA ocupado por residentes
vigilantes; patrocinar concursos de limpeza e embelezamento, e criar locais
externos control8veis, semi-privados, podem incentivar tais atividades. Essa
estratkgia esti focada em locais privados e semi-p6blicos,em pequena escala,
geralmente dentro de uma Area predorninanten~enteresidencial (Taylor 1988,
capitulo 4). Ela k mais relevante para rua de quarteirio, ou abaixo disso. Ela
melhora as possibilidades de os pr6prios moradores criarem destaques semifutos que demonstraram o seu envolvimentoe a sua vigilhcia sobre um particular
e delimitado local. Essa abordagem niio estA comprovada ser diretamente
relevante para o crime, mas k intimamente vinculada ao medo do clime.
DeterioragIo fisica
Controlar a deterioraqiio fisica para reduzir a percepqio dos infratores de
que aquelas Areas siio vulnerhveis ao crime e que residentes estiio tiio
amedrontados que eles nio para fazer parar o crime. Melhorias fisicas podem
reduzir os sinais de vulnerabilidadee aumentar o compron~issode as pessoas se
juntarem 2s atividades de proteqiio. A deterioraqiio fisica, com toda a certeza,
nio se influencia o conhecimentoe o comportamento dos possiveis infratores,
mas tambkm releva com os moradores se comportam e o que eles pensam dos
outros moradores. 0 enfoque sobre incivilidades fisicas ou sinais de desordem
(Skogam, 1990) k diferente do enfoque precedente, sobre os destaques
territoriais'. Primeiramente, hA uma diferenqa em escala. A reduqiio das
incivilidadesdiz respeito a problemas fisicos mais amplos que siio abordados no
enfoque territorial. 0 programa de reduqiio de incivilidades enfatiza qualquer
dos seguintes itens:

' Sinais sociais, bem como fisicos de desordem existem. 0 s autores focalizam aqui os
fisicos. Se tiverem a grama aparada, o numero de infratores podera ser reduzido. 0 aspect0
de entrelagamento das quatro abordagens sugere, onde for possivel, que os profissionais
considerem de que maneira cada uma delas pode servir de ajuda quando eles observarem
um determinado local. Em outras palavras, variando os pontos e os niveis de intervenqiio
podem fazer ou encorajar melhorias fisicas que podem aumentar a seguranga ou o
sentimento de seguranga (veja "Historias de Sucesso").
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Fecharnento seguro,ou "cobertura"das moradias privadas sem habitaqiio,
para prevenir posterior deterioraqiio e para preservar os valores da casa e urna
aparEncia limpa do quarteiriio.
Remoqiio do lixo e dos carros abandonados de urna grande Area de
estacionamento.
Repavirnentaqiiode dqadas desgastadas em Luna Area comercialcom tijolos.
Esses esforqos freqiientemente requerem significanteenvolvimento de
6rgiios piiblicos da Cidade ou das corporaqdes de desenvolvimento c o m ~ ~ n i ~ o ,
ou corporaqdes privadas.
Cidadiios e associados de bairro clararnente podem e fazem um trabalho
de iniciar e dar assistenciaa tais esforqos. Enquanto o enfoque de base residencial,
o problema das incivilidadesk mais inclusivo.Apesar de dizer respeito ao impact0
nos moradores, os destaques fisicos considerados podem estar situados em
espaqos residenciais e niio residenciais.
Em segundo, o nivel de deterioraqiiofisica k em geral demasiadamente
extenso para ser administrado pelos grupos de base dos moradores. 0 s
moradores niio siio responsiveis pela prevenqiio no grande niimero de residencias
desocupadas ou lojas de um local, ou pela remoqiio da pichaqiio dos muros de
urna grande escola. Um pesquisadorobservou especificamenteque os moradores
presumem que a deterioraqiio surge como urna falha, em parte, dos 6rgiios
piiblicos.
Em terceiro, h i urna diferenqa de Enfase. A abordagem territorial
concentra-se na disposigiio dos moradores quanto ao desenvolvimento,
manutenqiio e proteqiio. A situaqiio de incivilidade representa lapsos em larga
escala na ordem local. A situaqiio de incivilidade, entretanto, pode complementar
as estratkgias de melhorias, baseadas nas marcaqdes e sinalizaqdescriadas pelos
moradores.Areduqiio das incivilidades,entretanto pode complementar o enfoque
estratkgico do projeto das construqdes e do traqado do quarteiriio.
Uma discuss50 mais profunda de cada abordagem demonstrari como
cada urna dessas estratkgias oferece urna perspectiva tinica que freqiientemente
complementaas outras.

Pesquisas e avaliaq6es tem proporcionadoexemplos de situaqdes onde o
traqado fisico ou a reconfiguraqiio parecem ter contribuido substancialmente
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para reduzir os crimes ou os problemas de ordem publica relacionados com o
crime.
Projetando alojamentos publicos mais seguros. Edificios com menor
numero de apartamentos por entrada externa, menos andares e melhor vis2o
para o lado de fora, mantsm os moradores com menor nivel de medo e de
indices de vitimizaqiio (Newman e Franck, 1980,1982).
Erguendo barreiras e mudando os padr6es da rua. Era um bairro da
zona norte de Miami, a constru~20de barreiras e a alteraqiio dos padrBes das
mas parecem ter ajudado os moradores a reduzir a quantidade de traficantes de
drogas e de compradores que trafegavam por aquela Area. 0 resultado: crimes,
como furto de autom6veis e os roubos, declinaram mais rapidamente naquele
bairro do que na Cidade como um todo (Atlas, 1991; Ycasa, 1992).
Controlando o acesso aos edificios, escolas, parques, hospedarias, ou
outros focos de problemas atravks do uso de entrada regulamentada. Medidas
usadas pela Comunidade do Bronx e pela Coalisiio dos Clkriogos, por exemplo,
incluem a requisiqiio de um cart20 de identificaqiio, o estabelecimento de um
limitado n6mero de horas de uso, triifego diversificado atravks de pontos de
checagem especificos, e o uso de detectores de metal nas escolas ou outros
prkdios publicos (Weisel, Gouvis e Harrell, 1994).
Criando locais piiblicos mais seguros. 0 programa "Adote um Parque"
de Seattle remove timores muito crescidas e arbustos e melhora a iluminaqiio
dos parques nos bairros, para deter o triifico de drogas, vandalismo e a presenqa
de pessoas sem-teto (Weisel, Gouvis e Harrell, 1994). Sucesso tambkm foi
relatado num projeto similar em um parque pliblico grande de Estocolmo
(Knutsson, 1994).

5. CARACTER~STICASDOS PROJETOS DAS CASAS E TRACADO
DO QUARTEIRAO
0 projeto das casas e o traqado do quarteirgo podem tornar os moradores
menos vulneriiveis e se sentirem seguros?Aidkia originalnienteformulada k a de
que caracteristicas fisicas que favorecem melhor vigilhcia, delineaqiloentre o
espaqo pdblico e o privado, segmenta~iiodo espaqo externo para os locais
controlados pelos pequenos grupos, e proximidade dos sitios aos locais bem
usados, possibilitam um controle mais forte do espaqo extemo As casas, feito
informalmente pelos moradores. Tal controle deve levar ii diminuiqiio da
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delinqiiencia, do medo e da vitimizagiio (Newman, 1972; Jacobs, 1961).
Estudos sobre a variagilo de qualidade comegaram a testar essas idkias no
inicio dos anos 70 e continuaramnum passo ripido pelos doze anos seguintes.Em
1980, uma teoria foi formulada e fez a distingilo entre o espago defensive1de
"primeira geragiio"e de "segunda geragiio" (Taylor, Gottfredson e Browe, 1980).
Na Gltima versiio, os pesquisadores consideraram mais cuidadosamente como o
impact0 dos destaques fisicos no medo e na vitirniza~iiopoderia depender de
outros destaques sociais e culturais na localidade, e eles fizeram dedugBes mais
realistas sobre o comportamento e a percepg2o territorial (veja o quadro 1).
Quadro 1. Teoria dos Espagos Defensaveis de Segunda Geragiio

Espago Defensive1 - Detalhes de Criaqiio: Din2mica Social Local;
Composigiioe ~iversidade~ t n i ceaCultural; Outros Fatores de Instalagilo.

L

1

Menor hdice de Vitirnizaqiio
Menor Niimero de Moradores com Medo de Crime
Menor Nivel de Intervengiio
Policial

Maior NGmero de Moradores
Usando os Locais Externos
Controle Social Informal Mais
Intenso por parte dos
Residentes

+

A teoria do espago defensivel tem recebido forte evidencia de apoio de
acordo com os estudos de alojamentos piiblicos na GrB-Bretarhae nos Estados
Unidos e de acordo com os estudos sobre quarteir6es residenciais nos Estados
Unidos (por exemplo, Newman e Franck, 1980,1982: Perkins, Meeks e Taylor,
1992; Taylor, Gottfredson e Brower, 1984; vejaTaylor, 1988, para uma revisiio).
Muitos consideram ser um dos mais fortes estudos focados em 63 locais de
alojamento piiblico nos Estados Unidos (Newman e Franck, 1982). 0 estudo
concluiu que locais com mais destaques nos espagos defensiveis tinham
moradores com melhor espago externo controlado e estavam menos temerosos
e menos vitimizados.
ImplicaqM praticas. Esse trabalho levou a implementqiio de elementos
especificos no planejamento de numerosas localidades. Por exemplo, garagem
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de estacionamento com muros externos de vidro para os fossos da escada,
onde forem construidas. No alojamento public0 essa perspectiva levou B
construq50 de prddios de altura baixa com clara segmentaqiodo espaqo privado,
claros limites entre o espaso public0 e o privado, e boas linhas de vis5o. (Veja
fotos de frente e dos fundos do Projeto de Redesenvolvimento SandtownWinchester em Baltimore, um exemplo de alojamento public0 de baixa altura.
Para uma discuss~o
da dinhica social, comunithria e organizational acerca desse
Projeto, veja McFougall, 1993).
LimitaqGes. Uma das maiores limitaqijes B expansgo do ndmero de
espaqos defenshveis tern sido a falta de pesquisa a respeito de como os crirninosos
en1potencial vEem ou usam as caracteristicasfisicas em questiio. Pesquisadores
recentemente relanqarani a discuss50 sobre as caracteristicas de espaqos
defenshveis em um grupo triplode caracteristicasfisicas: perspectiva visual, refiigio
e escape (e.g., Fisher e Nasar, 1992).
Construqdes com grande refugio proporcionam um ocultamento do
crirninoso em potencial.
Construqdes com grande perspectiva visual perrnitem ao usuhio legitimo
pesquisar a hea amplamente.
Construqdes com grande potencial de escape proporcionam fhcil escapada
para o legitimo usuhio.
Essa vis5o de espaso defenshvelem foco explicit0 na dinhica dapotencial
vitima em raz5o do potencial criminoso em localidades especificas (veja o quadro
2). As pesquisas confirmam que o medo C maior nas localidades que oferecem
bom refugio para o criminoso em potencial, com baixa perspectiva visual e de
escape para o usuhrio.
Quadro 2. Indicadores de Refiigio, Perspectiva visual e Escape

crirninoso

v5os reentrantes

Escape para o usuhrio
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Uma limitaqiioadicional 6 que a efetividadedas caracteristicasdos espaqos
defensiveis depende em parte do context0 social e cultural. 0 espaCo defenshvel
pode se tornar indefenshvel(Merry, 1981). E n e c e s s ~ um
o maior conhecimento
sobre as caracteristicase efetivamenteum maior controle a partir dos residentes.
Com toda a justiqa, entretanto,essa limitaqgo 6 aplicada para todas as perspectivas
que ligam as caracteristicas fisicas do ambiente com o crime, e respectivos
resultados, niio sendo exclusiva desta te6rica perspectiva.

6. U S 0 DA PROPRIEDADE E P A D R ~ E SDE CIRCULACAO
As plantas intemas, as caractensticasdos limites, e os padrties de trifego
dos bairros podem encorajar ou desencorajar diferentes tipos de crime. Da
mesma fonna, mudan~asno uso da terra, limites e padr6es de trifego podem
resultar em maior ou menor indices de crimes, porque elas afetam tanto os
crirninososem potencial como os u s u ~ o sElas
. podem alterar a exposiqiio aos
tsansgressoresem potencial porque elas mais ou menos integramo local As esferas
de atividades dos marginais (Rengert e Wasilchick, 1985).
Quanto ao bairro. Nesse nivel, os planejadores classificam os
destaques relevantes como geradores de movimento, tais como as ruas de
grande volume, atraqties e uso da terra par fins n2o residenciais, tal como os
shoppings que atrairiio pessoas de fora. 0 s geradores de movimento resultam
em maior movimento de pessoas atravks de uma hrea residencial. Tanto as
obras de cruzamento seccional como as de cmzarnento longitudinal sugerem
fortes conexties entre essas caracteristicas fisicas e os niveis de crime. Estudos
de cruzamentos seccionais em Atlanta (Greenberg e Rohe, 1986; Greenberg,
Williams e Rohe, 1982) e Richmond, Virginia (White, 1990), concluiram
que os traqados internos de bairros de baixa criminalidade eram de ruas
menos perme%veis,corn maior numero de miio unica, mais estreitas, e com
menor volume de trhfego que aquelas dos bairros com alta criminalidade.
Um estudo recente exarninou os efeitos do ambiente fisico nas mudanqas do
crime. Aporcentagem de lotes na zona comercial foi uma significante previsiio
do aumento de risco da taxa de roubos em Washington, D. C. (Harrell e
Gouvis, 1994). Mas a presenqa de unidades de alojamento publico, reportado
em muitos relat6rios de censos em Washington, niio foi significantemente
relacionada com as mudanqas nos riscos dos bairros em termos de furtos
em residencias, roubos e emboscadas nessas ireas. Pesquisa longitudinal
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em Hartford (Fowler e Mangione, 1986; Fowler, McCalla e Mangione, 1979)
e uma avaliaqiio niio publicada, em Miami (Ycasa, 1992) sugere que as
mudanqas fisicas quanto aos padrdes de circulaqiio e de limites tiveram em
seguida a diminuiqiio da taxa de crime. Planejadores trabalharam
rotineiramente com bairros em todo o territ6rio americano para analisar os
seus problemas criminais e para reduzi-10s atraves de alteraqijes fisicas
(Gardiner, 1994).
Nos estudos envolvendo o redesenho, entretanto, as diniimicas sociais e
organizacionais locais tem fresiientementeacompanhado as mudanqas planejadas.
Apesar disso, parece possivel que as pr6prias mudanqas de desenho tenharn
sido parcialmenteresponsAveis pel0 impact0observado, os pesquisadores ainda
niio estimaram precisamente a contrib~~iqiio
independentemente para a diminuiqiio
do crime, e quanto se deve As mudangas organizacionais, envolvendoa mudanqa
planejada?
ImplicaqGes prhticas. HA diversas implicaqdes prAticas nessa pesquisa
quanto ao bairro.
Condiqdes sociais e organizacionaissiio importantesquando consideratnos
as mudanqas no traqado, trhfego, ou uso da propriedade. 0 envolvimento
coniunitArio dos residentes, organizaqdes do bairro e pessoas de neg6cios do
local siio essenciais para o desenvolvimentode um plano livre de efeitos adversos
em grupos de interesse maior.
0 envolvirnentolocal pode ser uma importante pr6-produqiio, niio somente
para uma mudanqa racional e de m W o beneficio, mas tarnb6m por se conquistar
uma reconfiguraqiio que irA realmente reduzir o crime. Um estudo sugere que
mudanqas no layout, sob as condiqaes da mobilizaqiio comunitiiria, parecem ter
sido parcialmente responsAveis pelo decr6scimo de alguns crimes (Fowler e
Mangione, 1986). Mas os beneficios relativos A prevengiio ao crime atraves das
mudanqas no "layout" parecem esvanecer assim que a mobilizagiio coniunithria
dilllin~li.

0 primeiro passo no planejamento do redesenho para prevenir o crime
6 entender a localizagiio dos infratores. Isso porque os autores de alguns
delitos como furto de autombvel, podem estar vindo de outros bairros
pr6ximos. Quanto aos outros crimes, como trifico de drogas, os meliantes
podem viver na Area. Se eles vem primordialmente de fora do bairro podem
os moradores distinguir esses predadores em potencial das pessoas que estiio
no bairro por prop6sitos legitimos? Se eles podem fazer a distinqiio, os
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impedimentos fisicos para a entrada e circulaqiio podem resultar em
diminuiq20 de certos tipos de marginais2.
Um projeto do bairro e de seus limites, de fiicil circulaqiio, com grande
proporqiio de uso de terra para fins n2o residenciais, parece ter ligaqso com alto
indice de crime de ma e furtos em residsncia.
Essas implicaqdes necessitam ser temperadas com o reconhecimento de
que a prevenqso ao crime 6 apenas um objetivo no planejamento do uso da
terra. Como um dos revisores an6nimos desse relat6rio declarou: "Outros
objetivos, tais con10 o desenvolvimento econ6mico ou iguais oportunidadesde
moradia, poderiam Bs vezes conflitar com a prevenqiio ao crime ou com o objetivo
de reduqgo do medo".
Esse process0 de planejamento acerca do desenho ou redesenho
necessitarii equilibrar esses objetivos potencialmenteconcorrentes.
Quanto h rua de quarteiriio. Nesse nivel, o uso de terra niio residencial
e o alto volume de triifego podem interferir na habilidade dos moradores em
adrninistrar atividades no quarteirgo e reconhecer as pessoas que pertencem ao
bairro. Uma pesquisa pioneira concluiu que residentes que moram em mas de
triifego intenso usavam menos os seus jardins frontais e recolhiam-se en1raziio
dos vizinhos (Appleyard, 1981).
Altos niveis de triifego de pedestres , freqiientemente associado com a
proximidade do com6rcio ou do uso institutional do uso da terra, tamb6m
causaram o mesmo tip0 de clausura (Baum, Davis e Aiello, 1978). Uso da terra
para fins 1120 residenciais em associac;20com altos niveis de trkfego de pedestres
e de veiculos torna mais dificil aos moradores se conhecerem uns aos outros e
distinguirem entre legitimos usu6rios do local e criminosos em potencial. Tal
dinhica pode ser entendida no context0 da funcionalidade territorial com base
no morador (Taylor, 1988, capitulo 8). Em suma: 0 uso de terra para fins n2o
residenciais cria buracos no tecido do controle informal baseado no morador, e
altos volumes de tr5fego ou de pedestres encolhem a extensiio geogrifica do
controle informal por parte do morador.
H6 duas importantes ressalvas nessa estratkgia. Primeiro, as limitaq6es na entrada e
circula~gon5o devem atingir rigorosamente outros prop6sitos servidos pelas ruas e
institui~aesdo bairro. AlCm disso, as disting6es entre as pessoas de dentro do bairro e os
possiveis marginais de fora devem ser feitas empiricamente e ngo pela classe social ou
preconceitos etnicos.
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Conseqiientemente,residentes que moram em quarteir6es com alto nivel
de uso niio residencial da terra estiio mais preocupados com a sua seguranqa
pessoal e estiio menos dispostos a intervir se eles verem algo suspeito; eles
experimentam altos indices de vitimizaqiio e chamam a Policia mais
freqiientemente. Esses vinculos tern base nas evidencias de numerosos estudos
conduzidos em diferentes cidades em todo territ6rio americano (Kurtz, Koons e
Taylor, 1995; Mcpherson, Silloway e Frey, 1983; Perkins,Florin, Rich,
Wandersman e Chavis, 1990; Roncek e Bell, 1981 ;Roncek e Faggiani, 1985;
Taylor, Kurtz e Koons, 1994). Niio 6 surpresa que usos niio residenciais de
terrenos, como bares, siio particularmenteproblemhticos em quadras residenciais.
Ao mesmo tempo, aumentar o n ~ m e r ode pessoas no quarteiriio ou em
torno dele pode, em certos locais, acentuar a vigilhcia informal e reduzir alguns
tipos de crimes. Isso tambkm pode contribuir para outras metas do bairro, tal
como o desenvolvimento econ6nlico.Um bom layout e boa adrninistraqiio podem.
de alguma forma, reduzir alguns riscos de crime em torno das repartiq6es e de
atraq6es pdblicas.
Implicaq6es priticas. Quais siio as implicaq6es prhticas dessa dingmica
de ma de quarteiriio?
Elas niio significamque lojas e pequenos negkios deveriam ser removidos
da Area residencial. Como foi citado anteriornlente, o planejamento do uso da
terra para fins de prevenqiio ao crime pode conflitar com outros objetivos
legitimos, tal como o desenvolvimento econ6rnico. 0 s moradores dependem
desses serviqos.Alkm do mais, em localidades onde os proprietiirios tern longo
tempo residencia ou siio culturalrnente sirnilaresaos outros residentes, eles fazem
importantes contribuiq6espara a seguranqa e a ordem na vida de ma (Jablonski,
1930:80;Jacobs, 1968).
Niio obstante, em localidades onde existarn mensuriveis distanciamentos
entre moradores e empresArios, das keas 60-residenciais a contribuir para
ordem geral da ma.
Nas localidades urbanas mais velhas, em muitas cidades, moradores e
empreshrios siio freqiientemente de diferentes origens ktnicas (por exemplo,
moradores afi-o-americanose empreshios coreanos), e alkm disso, tern dderentes
culturas. AS vezes 6 dificil para cada grupo interpretar o comportamento do
outro (Merrey, 1981b) o que pode impedir contribuiqdes dos empreskios para
o controle informal sobre os eventos na ma. Um importante papel para os
Conselhos de Relaq6es ComunitArias de Policia e para as organizaq6eslocais
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de neg6cios7deve ser o de desenvolver estratkgias de forma que os empreshios
possam contribuir significativamente para o controle debase residencial sobre a
vida na ma3.
0 conhecimento dos efeitos do uso de propriedade niio residencial no
controle da ma de quarteirilo esti limitado pela falta de recentes estudos que
tenham examinado as relagties entre empresiirios e residentes nos bairros das
cidades de interior. Hh diversas etnografias excelentes sobre a vida nas cidades
interioranas, entre outras, ElijahAnderson, Elliot Liebow, Terry Wiliams e Plilipe
Bourgois. Entretanto, nenhuma proporciona detealhes significantesa respeito
do relacionamento entre moradores e lojistas e como eles podem condicionar a
conexilo entre o uso da propriedade e o crime.

7. ASSINALACAO TERRITORIAL CRIADA PEL0 MORADOR
Sinais criados pelos residentes, referentesao zelo e 2 propriedade, assinalam
para os outros residentes e para as pessoas de fora, que a gente ali vive, cuida e
6 vigilante sobre tudo o que acontece na ma, e estiio dispostos a intervir se
necesshio. 0 s estudos at6 esta data sugerem que a perspectiva territorial pode
ser mais relevante para os objetivos da redu~iiodo medo e de criagiiodo alicerce
de confianqa do bairro, do que a prevengiio criminal por si s6.
A teoria esth focada na d i n h i c a de rua de quarteiriio e esclarece como a
funcionalidade territorial contribui para o estabelecimentode comportamento
homogeneo e continuo dos residentes (Brower, 1980; Taylor, 1988, capitulo 6).
Tanto os moradores como pessoas de fora interpretam os sinais territoiiais como
dicas sobre como os residentes agiriio em diferentes situaq6es.A prova que dB
apoio a essa perspectivainclui diversos estudos de cruzamento seccionalligado
os sinais territoriais, envolvimento social locale controle dos espaqos p6blicos
das redondezas (Brower, 1988; Greenbaum, 1981). 0 s moradores percebem
que assinalagties mais fortes indicam um ambiente mais seguro: moradores se
sentirem seguros (Browser, Dockett e Taylor, 1983).
Implicag5es praticas. Mantendo id6ias sobre espagos defensiveis, os
planejadores e projetistas querem criar espagos delimitados e serni- publicos
que possam ser facilmente observados pelos moradores. A atual explosiio de

0 s autores estIo em dCbito com Angela Taylor por essa sugestio.
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jardinagem urbana em lotes vagos nas cidades de interior exemplifica o que as
pessoas podem fazer com um espaqo que lhes C permitido administrar. 0jardim
lhes d i um motivo para ficar de olho na ma e envolverem-se mais com a
vuinhanqa.
AlCm disso, as autoridades podem querer dar p6blico apoio a essas
iniciativas locais que encorajam estratkgias territoriais baseadas nos moradores.
Muitos grupos da comunidade local ja promovem esforqos extensivos para
encorajar os residentes a se envolverem con1 a limpeza e embelezamento.
Autoridades locais niio querem assumir essas atividades. Niio obstante, os grupos
da comunidade e os residentes podem ter a consideraqiio das autoridades, se
estas reconhecerem e apoiarem as contribuigfies que eles estiio fazendo para
criar quarteir6esmais seguros e supervisionar a viabilidade do bairro.
A abordagem territorial, quando relacionada con1a desordem, C lirnitada
em 3 modos relevantes para os problemas relacionados con1o crime. Primeiro,
ainda nio se entende o que acontece sobre o tempo decorrido. Por exemplo,
n2o 6 sabido como o medo do crime pode perturbar a funcionalidadeterritorial
ou frustrar a interven~ilonum ciclo de crescente preocupaqiio e de
enfraquecimentodajurisdigiio. Segundo,6 dificil separaras contribuiqiksrelativas
para a reduqiio do medo dos componentes sociaise cogmtivos da funcionalidade
territorial. Em parte, essa dificuldadeemerge das intimas conex6es semelhantes
a um sistema, entre os componentes sociais, cognitivos e comportamentais.
Finalmente n2o esti claro como os criminosos em potencial respondem B
assinalaqiioterritorial. Algumas pesquisas sugerem que os marginais, tais como
os ladr6es de residsncias, respeitarn esses sinais (Brown, 1985; Brown e Altrnan,
1983); outros estudos teorizam que os marginais prestam atenqiio 2s diferentes
caracten'sticasda casa e do context0 do quarteirilo (Bennett e Wright, 1984).

8. CONTROLE DA DETERIORACAO F~SICAE DA DESORDEM
Nos anos 70, um pesquisador prop6s que o que realmente fazia o povo
ficar amedrontado nas cidades e preocupados a respeito do seu bem-estar,
niio eram somente os crimes que presenciavam ou ouviam a respeito, mas
tambCm os sinais fisicos e sociais que eles viam 2 sua volta, e que indicavam
uma decadsncia na sociedade (J.Q. Wilson, 1975). Um outro pesquisador
chamou esses indicadores de "sinais de incivilidade". Ele argumentou que tais
sinais faziam o povo sentir-se vulnerivel porque eles sugeriam aos moradores
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que as autoridades pdblicas e 6rgiios encarregados de manter a ordem eram
incapazes de dar efetivo combate ou niio estavam preocupados com esse
combate (Hunter, 1978).
Dois pesquisadores, entiio, enquadraram o conceit0 de incivilidades
longitudinalmente, e avaliaram como os crirninosos poderiam responder aos
sinaisde incivilidade(Wilson e Kelling, 1982). Eles discutiram essas dinhlicas
no context0 do policiamento comunitiirio. A tese de ambos a respeito das
janelas quebradas, ilustrada no quadro 3, sugere o seguinte encadearnento de
eventos:
A deterioragiio fisica, o desgaste e as rachaduras, alkm dos grandes
ac6mulos de pichag8es e de lixo, ocorrem rotineiramente em muitos bairros
urbanos velhos. Entretanto, se a populagiio ou os 6rgiios nada fazem, por um
significante period0 de tempo, com respeito a essa deterioraqiio ou acumulag6es,
os moradores e o pessoal do comkrcio que trabalham no bairro sentir-se-iio
altarnentevulneriiveis.
Sentindo-se mais preocupados por sua seguranga pessoal, os moradores
e o pessoal do comkrcio participam menos na manutengiio da ordem em locais
publicos. Eles estiio menos dispostos a imobilizar jovens e adultos que estiio
"bagungando o peda~o","sendo brigaes" ou "amolando pessoas".
Sentindo menos "olhos na rua" (Jacobs, 1961, 1968),os delinqiientes
prk-adolescentes e adolescentes do bairro tornam-se mais ousados e causam
riscos ou vandalizarn mais freqiientemente. Fortemente convencidos de que
podergo se dar bem, delinqiientes cometem crescentemente crimes de menor
potencial ofensivo, e jovens tornam-se crescentemente desordeiros.
0 s moradores, sentindo que alguns jovens do local estiio se tornando
crescentemente problemiiticos, retiram-se para alkm dos espagos pdblicos do
bairro e tornam-se mais preocupados quanto B sua auto-protec$io e quanto B
sua propriedade.A esse ponto, potenciais criminosos de fora do bairro sentem
que o local estii vulneriivel .
Eles siio atraidos para o bairro porque os crimes 1iicometidos seriio menos
passiveisde serem detectadose de terem uma resposta. 0 indice da crirninalidade
no bairro aumenta dramaticamente.
Urn outro pesquisador sugeriu que as incivilidades podem gerar um
subseqiiente declinio do bairro, porque as conseqiii2nciasacima notadas levarn,
em dltima esthcia, 21 migra~iioresidential (Skogan, 1986; 1990).
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Quadro 3. Tese das Janelas Quebradas

terioraqiio fisica

+

preocupa~iiopela

mento desordeiro entre os locais

DecrCscimo na participaqiio na manutenqiio

moradores e de outros locais

Criminososem potential de fora do bairro, atraidos
pela vulnerabilidade,movem-se para a localidade
Ele prop6s o seguinte cenhio: vandalismo, edificios abandonados e outras
evidencias de falta de manutenqiio podem ser contagiosos, estimulando um
adicional desrespeito pela propriedade atravCs da atra~ilode possiveis marginais.
0 bairro declina, algumas vezes, mais rapidamente do que deveria se fosse de
outra maneira. 0 s declinios podem ser manifestados pela taxa de desocupa@o,
altas taxas de conversiio dos imdveis, ou seja, aqueles ocupados pelos
proprietArios passam a ser im6veis de aluguel; e mais mudan~asdramiticas na
composi~iioCtnica ou racial dos residentes ou proprietkios de lojas; ou
mudan~asno status socio-econBrnicodos residentes.
Essas idCias tgm ganhado significante atenqiio dos te6ricos urbanos e
planejadores da politica, niio obstante algumas limita~6es(Greene e Taylor,
1988). 0 que parece prova empirica 6 aquela que liga a deteriora~gofisica ou
sinais de incivilidade com o crime, medo do crime, ou aumento em ambos?
Estudos de cruzamento sectional nos sinais de desordem, crime e medo,
tem gerado diferentes resultados, dependendo da unidade de analise e do tip0
de medidas usadas (Miethe, 1995). Estudos usando a percep~iiodos moradores
sobre as incivilidades apresentaram efeitos mais consistentes que os estudos
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baseados nos niveis de destaques fisicos pontuais, e estudos usando mas de
quarteiriiogeralmente proporcionam resultados mais consistentes que os estudos
que utihzam os bairros4.Em bairros onde a deteriora@ofisica esti mais alastrada,
os moradores sentem-se mais amedrontados, pois o futuro do bairro parece
incerto (Taylor, Shumaker e Gottfredson, 1985). 0 efeito da deteriora~80do
bairro nos indices de medo dos moradores enfraqueceu, de alguma maneira,
quando a deteriora~ioatingiu seu mais alto nivel (Taylor e Shumaker, 1990).
Uma pesquisa extensiva conectou as percepq6es da deteriora~iofisica e
das incivilidades sociais com o medo do crime e outros resultados relevantes
para a viabilidade do bairro (Lewis e Maxfield, 1980; Skogan, 1990). Por
exemplo, urn estudo apurou efeitos de urn indice de incivilidadesnos problemas
criminais notados: medo inoite e vitimiza@odecorrentede roubo, enquanto no
controle da pobreza, estabilidade, e status de menoridade do bairro (Skogan,
1990:193-194).
Tanto as taxas locais de incivilidades como as percepq6es dos moradores
dessas incivilidades tem contribuidoindependentemente para preocuparem os
moradores quanto h sua seguranGa pessoal (Covington e Taylor, 1991). Isso
sugere que a deterioraqiio existente pode fazer os moradores estarem mais
temerosos, mesmo quando eles niio expressam preocupa$io sobre esses
problemas.
Estudos sobre bairros ou quarteiriks proporcionaram alguma base para a
tese das incivllidades. Pesquisadores investigam 0s efeitosde indicadores indiretos
de deteriora~iio
fisica e de desordem social em Washington D.C. e em Cleveland
Ohio.
Taxas de crimes aprionsticas previram subsequente risco de furtos em
residencias, roubos e roubos mediante ataque, em Washington e Cleveland,
cruzando um periodo de dois a cinco anos. A condiqiio de proprietirio da
casa, que presurnivelmente reflete o compromisso em manuten~iioda aparencia,
e do valor da propriedade, assim como estabilidade social e baixo nivel de
mudan~a,niio previu o subsequente risco de altas taxas de furtos nas resid&cias,
roubos ou roubos mediante investidas independentemente dos niveis criminais
aprioristicos. Outros iildicadores da decadencia agem do bairro; entretanto,
Essa conclus2o est5 proximamente paralela, e de alguma maneira mais irmanada, que a de
Miethe (1995:21). A evidCncia empirica no impacto direto ou indireto de m e d i ~ i odas
incivilidades no bairro ou nos individuos n5o C conclusiva.
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acresceram si&icativamente na previsiio de risco baseada somente nos indices
criminais. Uma vez que os incsndios criminosos e a delinqiisncia,
freqiientemente, deixam cicatrizes visiveis, que atuam como sinais das
incivilidades sociais e fisicas nos bairros decadentes, as taxas de incsndio
criminoso e de delinqiiencia predizem mudanqas no risco de furtos no bairro.
0 empobrecimento familiar, previamente associado B desordem no bairro
(Skogan, 1990), previu o risco de altas taxas de assaltos nos bairros de
Washington e altos indices de roubos nos bairros de Cleveland,
independentementedos niveis criminais anteriores (Harrelle Gouvis, 1994).
As mudanqas fisicas parecem preceder as mudanqas criminais usando
agrupamentosdo sistema de Censo de Los Angeles, e estudando-os por diversas
dCcadas, pesquisadores descobriram que os padr6es de conversiio de
proprietario para inquilino, mudanqas no uso da propriedade, e o abandono,
fizeram prever a emergsncia em vista do fortalecimento de ireas de alta
criminalidade. A conexiio permaneceu ap6s o controle por mudanqas nos tipos
de pessoas que ali vivem (Scherman e Kobrin, 1986).
Em suma, dependendo do context0 do bairro e de outros fatores, a
deterioraqiio fisica e indicadores indiretos parcialrnente refletindo a deterioraqiio,
parecem estar ligados ao nivel de temor do morador e na mudanqa dos indices
criminais.
Analisando as ruas de quarteiriio, um estudo sugeriu conexdes mais fortes
e menos condicionais entre incivilidadese percepqdes dos problemas relativos
ao crime. Um estudo de 50 ruas de quarteiriio de Baltimore concluiu que a
deterioraqiio fisica avaliada contribuiu para a percepqiio dos problemas sociais
e criminais, particularmente em quarteirks que passarama ser controlados atravCs
do traqado, estabilidadee classe (Perkins, Meeks, e Taylor, 1992).
0 s resultados do bairro e do quarteiriio, dessa forma, indicam conex6es
entre a deteriora~iiofisica e os destaques presumivelmente relacionados com o
crime, ou com os crimes, ou com as mudanqas no crime. Essa conclusiio,
entretanto, tem base em pequeno numero de estudos, e ignora perspectivas
divergentesno que se constituem como medidas aceithveisde deterioraqiiofisica
ou de incivilidades.
Implicaqiies. Ha diversas implicaqdes quanto a essa ligaqiio. Se os
planejadores e administradores pliblicos pensam que uma localidade esG "em
risco" de experimentar uma alta e aguda taxa de crime, eles poderiam trabalhar
na coordenaqiio da habitqiio, zoneamento e pessoal de saneamento, num esforqo
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de prevenir ou fazer decrescer a deterioraqiio fisica e o abandon0 das habitaq6es
(Taylor e Covington, 1990). Tais esforqos poderiam bloquear o afloramentode
altas de crime, altos niveis de temor, ou declinio no envolvimento da comunidade.
Por exemplo, em um bairro parcialmente composto por boas famias em
Baltimore, Maryhd, rapidamente "capearam" diversas propriedades privadas
abandonadas em perigo de s6ria deterioraqiio. De acordo com um lider, a cidade
falhou na resposta, a despeito de repetidos pedidos da Associaqiio. 0 s muros
de uma das propriedadesalvo dos marginais finalmentesucumbiu em uma viela.
A suavizaqiio da deterioraqiio em larga escala pode resultar num envolvimento
mais forte das pessoas do bairro.
Limitaqks.Ao mesmo tempo, tudo que 6conhecido tem s6rias lirmtaqiks.
Niio 6 sabido se as mudanqas na deterioraqBo fisica e nas incivilidades
ocorrem independentemente umas das outras, ou simplesmente refletem a
mudanqa estrutural do bairro. Devido a processos ecolbgicos e sociais, fatores
politicos e econ6micos, os bairros mudam naturalmente de tres maneiras:
acr6scimose decrkscimos no status socio-econ6mico; estabilidade, refletida no
equilibria entre moradores proprietkios e moradores inquilinos, alternaqks; e a
mudanqa na composiqiio racial e ekiria (Hunter, 1974; Taylor e Convigton,1988).
As mudanqas nas incivilidades fisicas refletem meramente essas mudanqas
estruturais ou emergem independentemente dessas mudanqas estruturais? A
resposta para essa pergunta tem importantes implicaq6es politicas e te6ricas.
Por exemplo, suponhamos que as mudanqas na incivilidadefisica simplesmente
reflitam as mudanqas no status sbcio-econ6micos.Para fins de prevenqiio, a
longo prazo, dos crimes que A
j estiio em alta num bairro, seria mais importante
gerar empregos para os moradores do que renovar as habitaq6es.
Em qualquer ponto no tempo, as incivilidades fisicas estiio intimamente
conectadas com as outras caracteristicas do bairro. Por exemplo, quarteir6es
com mais incivilidadestarnbem contem uma mais elevada proporqiio de uso de
propriedades para fins niio residenciais (Taylor, Koons, Kurtz e Greene, na
prensa). Niio 6 sabido ainda se o uso rnisto da propriedade 6 mais influente no
aumento do crime que os niveis de deterioraqiio fisica.
Pouco se sabe sobre como os criminosos em potencial "leem" as
incivilidadespiiblicas, um aspect0chave da teoiia das janelas quebradas (Wilson
Skogan (1990:173) relata correlagiio de .84 entre seu indice de desordem e a taxa de
desemprego do bairro.
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e Kelling, 1982). Presumivelmente, os marginais de fora da ires leem o nivel
de deteriora~goe baseiam suas invas6es de uma localidade parcialmente nesses
destaques. Arrombadores cuidadosamente l$em o ambiente em torno de alvos
escolhidos (Rengert e Wasilclick, 1985). Mas n5o k sabido, especificamente,
o quanto de atenqgo os arrombadores ou outros criminosos prestam B
deteriora~iofisica.
0 decrkscimo da deteriora~50tambkm pode ser problemiitico. Estudos
na Gr5 Bretanha e nos Estados Unidos sugerem que os ambientes fisicos
melhorados, tais como aqueles encontrados nos bairros de boas famlias, tambkm
podem ser problemiticose associados com alta crirninalidade (Bottoms e Wiles,
1986; Covington e Taylor, 1989). 0 s criminosos em potencial de dentro ou de
fora do local, podem deduzir, das melhorias fisicas, que mais alvos potencialmente
mais lucrativos estiiodisponiveis para crimes como o furo e roubo.
Uma quest50 bisica que influencia esse resultado k saber se um grande
punhado de criminosos motivados estii extremamente por perto.

9. ASSUNTOS PENDENTES
Existe um razoavel montante de conhecimentos sobre como projetar e
reprojetar localidades, de forma que a instala~50de destaques fisicos - dadas
certas condiqaes sociais e culturais - ajude a desencorajar o crime, ou faqa
moradores ou usuhrios se sentirem menos vulneriiveis (Crowe, 1991). Hii
numerosos vinculos que se cruzarn na comunidade de rua de quarteiriio,e muitos
vinculos sobre o tempo entre esses destaques ambientais fisicos e seus resultados.
N5o obstante, numerosas questses priiticas e te6ricas ainda permanecem a
respeito do que funciona em situaC6esespecificas, e por que funciona.
A seqiienciade relacionamentoentre a mudanp fisica, os eventos criminais,
o medo do crime e as percepq6es da vulnerabilidade do local ainda n5o 6 bem
entendida. A decadencia fisica precede ou prediz piores indices criminais? 0
reverso 6 geralmente mais verdadeiro, ou depende das circunstiincias?Se um
fator depende dos outros, em que outras caracteristicas da resolu~5oesses
processos t$m base? Onde comeqam a se desenvolver os processos de
sentimento de vulnerabilidade e comportarnentode retirada da vida nas ruas por
parte dos moradores?
Como as caracteristicas sociais, culturais e organizacionais contribuem
para o sucesso na reduq5o do crime atravis das moddlcaq6es fisicas arnbientais?
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Pesquisa atual claramente contabiliza a noqiio de que os destaques fisicos
ambientais tem permanecido como efeitos isolados nos problemas relacionados
com o crime. A efetividade desses destaques depende de outros fatores na
resoluqiio do problema, especialmente da dinimica organizational, cultural e
social. Relaqdes entre vizinhos, composiqiio ktnica, e iniciativas que surjam das
organizaqijeslocais e das Igrejas, determinamse o desenho fisico ou o redesenho
ajudam a reduzir o crime ou problemas correlatos tal como o medo da
criminalidade. Com algumas exceqdes, os processos especificos,
comportamentais, e sociopsicol6gicos,que explicam como os efeitos fisicos no
crime e nos problemas correlatos dependemde condiqdes niio fisicas, ainda niio
estiio entendidos.
Qua1 6 o efeito de um grande ambiente social, politico e econ8mico no
risco de crime, e como essas questdes maiores se relacionam como ambiente
fisico que n6s discutimos aqui? Alguns tipos de criminososseguem um process0
de planejamento corn estiigios, que comega com a seleqiio de uma &ea ou de
bairro onde eles sentem que podem operar confortavelmente,com baixos custos
em termos de tempo e de esforqo, e onde eles assegurem uma boa chance de
obter um premio por seus esforgos (Rengert,1989). Na sequencia,eles selecionam
quarteirijes, edificaqdes,ou pessoas dentro da Area (Taylor e Gottfredson, 1986).
Caracteristicasde ambientes grandes, tais como as concentragijesde marginais
ou concentraqiio de pobreza (Bursik e Grasmick, 1993 a; Wacquant e Wilson,
1989; Wilson, W.J. 1991),ou falta de poder politico com acesso limitado de
recursos (Bursik e Grasrnick, 1993 b) influenciam no risco de crime localizado
de uma Area. As caracteristicas tEm menores beneficios de prevenqiio criminal
em Areas de grande risco de crime localizado devido h sua posigiio, na ecologia
urbana mais arnpla? 0 entendimento das conexdes entre a localidade urbana e
os beneficios de prevenqiio criminal do desenho fisico ou do redesenho tem
importantes implicaq6es priiticas. Tal entendimento pode ajudar as agencias
p6blicas a concentrarem seus escassos recursos em pontos capazes de produzir
os m6ximos beneficios e prevenqiio criminal. Se os planejadores t2m uma escolha
entre dois igualmente necessitadose qualificadoslocais, eles provavelmente iriam
querer empreender esfor~osonde o sucesso fosse mais factivel.
A falta de reparos nas habitaqdes e a desocupaqiio, certos padrdes de
uso da propriedade, o traqado fisico, e os padrdes de trhfego e de circulagiio de
pedestres podem aunlentar o risco de crime. Qual6 a relativa irnporthcia desses
fatores? Sua relativa importiincia para os fins de prevenqiio criminal depende do
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tipo de crime em questiio? Depende de outras caractensticas do contexto? Qua1
6 o seu relativo impact0 na percepqiio dos residentes quanto i?i seguranGa da
Area? Como os diferentes destaques siio importantes, um em relasiio ao outro,
no sentido de fazer a kea atrativa para os marginais?

A pesquisa demonstrou que um amplo leque de destaques no ambiente
fisico quanto i s ruas de quarteiriio e de bairro, resta provado como relevante
para a previsiio das taxas de crime e os resultados relacionados com o crime,
como o temor de delitos e a confianga no bairro. Em alguns desses estudos,
entretanto, 6 dificil separaros efeitos relativos i preven~iiocriminal, ou ii redu~iio
do medo em face do redesenho, dos efeitos benkficos da dinimica social local
em a@o, ou do desenvolvimento organizational em torno do esfor~opara fazer
o redesenho. Em suma, a relevhcia do ambiente fisico parece contingente numa
variedade de fatores niio fisicose de tipos de crime ou de conseqii2nciasrelativas
a esses crimes.
A pesquisa atual tem seguido quatro diferentes perspectivas tebricas. Para
o profissional, essas diferentes vis8es em questiio sugerem diferentes pontos e
tipos de intervenqiio. Urn entendimento mais forte do relacionamento entre crime
e desenho residencial pode emergir de uma integraqiio dessas diferentes
perspectivas.
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111. A POL^CIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAUL0 EM FACE
DO ESTATUTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, BEM COMO
DO COMERCIO AMBULANTE, SEM A P ~ V I E
A COMPETENTE
AUTORIZACAOMUNICIPAL
ROBERTO BOTELHO - Capitiio na Policia
Militar do Estado de Siio Paulo; Bacharel em
C i t n c i a s Juridicas - Direito, pelas
Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU;
Mestre e Doutorando e m Direito, pela
Pontificia Universidade Catdlica de Siio
Paulo - PUC/SP e Professor d e Direito
Administrativo e de Direito Constitutional, em
Cursos de Graduaqiio e de Pds-GraduaqZo.

Sera por intermkdio deste trabalho que demonstraremos, por forqa do
Estamento Juridico vigente, ou seja: a Constitui@oda Republics Federativa do
Brasil de 5 de outubro de 1988; a Constitui~iiodo Estado de Siio Paulo de 5 de
outubro de 1989 e, tambkm, as leis infraconstitucionais e os atos infralegaisou
sublegais,o delineamento que tern de ser seguido e, por consequencia,obedecido
pela Adrninistraqiio ioblica envolvida, principalmenteno que se refere B atribui@o
e, principalrnente, a a ~ Z d
ouPolicia Militar do Estado, no exerciciode atividade
de Policia Ostensiva e de preservagiio da Ordem Wblica, que estiio esculpidas
nos art. 144, inc. V e $ So, da Carta Politica federal de 5 de outubro de 1988,
bem como nos arts. 139 e $3 e 141 e $9, aqui, todos da Carta Politica estadual
de 1989, quando essa se deparar corn crianps e adolescentes,
de 5 de o~~tubro
que estejam no pleno exercicio de atividades, que o pr6prio Estatuto da Crian~a
e do Adolescente proibe e, ainda, no que atine ao exercicio da atividade de
comkrcioambulante, por pessoas que n2o possuam o ato infralegal ou sublegal
correspondente.
Deve-se destacar, desde jB, que a Policia Militar do Estado de SZo
Paulo k 6rgiio integrante da Adrninistra~iioPtiblica Direta do Estado e, por essa
raziio e motivo, deve subsumir-seaos principios constitucionais,que estiio insertos
no "caput ",art. 37, da Carta Politica federal, nos exatos e precisos termos:
"A adrninistra@o piiblica direta e indireta de qualquer dos Poderes
da Unilio, dos Estados, do Distrito Federal e dos Munic@ios obedecera' aos
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princkios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
efici2ncia e, tambkm, ao seguinte: ... ". ' (grifo do autor).
Em face da previsiio da forma federativa de Estado, prevista no inc. I, do
3 4", do art. 60, do mesmo Texto Constitucional federal de 5 de outubro de
1988 e levando-se em conta o princkio do paralelismo de forma, o mesmo
disciplinamentofora obedecido pelo Legislador Constituinte Originhi0estadual;
porkm, com a inserqiio de mais alguns principios, na forma como se constata
pel0 "caput", do art. 111, da Constituiqiio do Estado de Siio Paulo de 5 de
outubro de 1989, na seguinte confonnidade:
"A administraq6opciblica direta, indireta oufundacional, de qualquer
dos Poderes d o Estado, obedecerd aos principios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade,
motivaq60 e interessepiiblico ". (grifo do autor).
E certo que a Policia Militar do Estado de Siio Paulo, por integrar o
Estado, deve curvar-se, subsurnir-sea esses principios constitucionais, conforme
jB afirmamos alhures.
Entilo, sera a partir daqui que nos caber6 trazer 21 baila, o entendimento
que C manifestado sobre oprinc@ioda legalidade, inclusive quando a Fundaqiio
Prefeito Faria Lima- CEPAM- Centro de Estudos e Pesquisasde Administqiio
Municipal, por intermkdio de seu Corpo TCcnico-Juridico, assirn se expressou:
"0princQio da legalidade, ja constante do texto anterior; imp6e de
fomza peremptdria que a Administrap20 atue segundo os estritos termos
da lei, n60 se concebendo outra forma de aq6o sendo aquela que, nu sua
totalidade, se traduza nu concre@io da vontade legal. Na Administra@io
Pciblica s6 se pode fazer o que a lei determina ou autoriza". (grifos do
autor).
Sabemos que o principio da legalidade k o que traz e, por meio de sua
forqa, estabelece uma relaqiio de desigualdade marcante, entre o exercicio da
atividade da Adrninistraqiio Pliblica, da administrativa com a privada ou do
particular, que esth 2I disposiqilo do administrado,contribuinteou cidadiio, tendo

A nova redagBo do "caput" deste artigo C resultado na Emenda Constitucional n." 19, de
4 de junho de 1998.
FundagBo Prefeito Faria Lima - Centro de Estudos e Pesquisas em Administrag30 P~blica.
Breves anotaqdes ConstituigBo de 1988. CEPAM, Siio Paulo : Atlas, 1990, p. 163.

Revista A FORCA POLICIAL Sgo Paulo no41 jan/fev/mar 2004

44

em vista que ele poderi fazer tudo o que a lei Ihe permite, bem como o que niio
lhe seja defeso - proibido, enquanto que aquela - a Administraqiio Pciblica
envolvida, s6 poderi fazer o que a lei Ihe autorizou e, ainda, nos seus exatos
termos, se se tratar de atividade vinculada ou, em hip6tese outra, obedecendo
exatamente aos contornos especificados na pr6pria lei, essa, se se tratar de
atividade discricionfitia,donde o adrninistradorptiblico - que 6 urn mero gestor
da coisa ptiblica, contari com a possibilidade de escolha e opgiio, dentro das
que indique e decida por ser a mais conveniente e oportuna; portanto, estando
ele ii frente de uma pura e mera quest50 de me'rito administrativo.
E 6 JO SE AFONSO DA SZLVA, quando trata sobre o principio da
legalidade, quem averba, de forma f m e e em conclusiio, que:
... o princQio da legalidade de em Estado Democra'tico de Direito
assenta numa ordem juridica emanada de um poder legitimo, ate'porque,
se nlio for legitimo, o Estado nlio serd Democra'tico de Direito, como
proclama a Constituiqlio (art. 1 "
Tendo em vista a forma que estamos por conduzir este trabalho,
passaremos, entiio e de inicio, a buscar nas Cartas Magnas, federal e estadual,
a sustentaqiiologico-juridica sobre tudo o que aqui articularemos,para, ao final,
oferecermos, entgo, uma conclusiio.
As Policias Militares dos Estados brasileiros possuem, hoje, sede
constitucional, conforme o estatuidopel0 art. 144, inc. V e 3 5", da Constituiq50
da Republics Federativa do Brasil de 5 de outubro de 1988, recebendo, ainda,
a compet2ncia especljCica e residual, corn refergncia aos demais 6rg5os que
comp6em o Sistema Nacional de Seguranqa Pliblica, este, previsto que esti no
5 7", do mesmo artigo e que 6, em realidade, uma nonna programhtica, que, ao
ser editada pela Casa Legislativa federal, viri, entiio e de imediato, sem sombra
de duvidas, para fixar e especificar as atividades que estariio a cargo de cada
um dos 0rg50s que comp6em o referido Sistema, de molde a estabelecer e
restabelecer, confiando, certos e especificoscomportarnentose, dessa forma,
para que n5o haja, para que n5o ocorra nenhuma ou qualquer espCcime de
sobreposiqiio de atividade, como tem ocorrido no Estado brasileiro, o que n5o
6 bom para as Instituig6es envolvidas e, quiqi, para o pr6prio administrado,
"

O).

SILVA, JosC Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 14aed., rev. e atual nos
termos da Reforma constitucional. SBo Paulo : Malheiros Editores, 1997, p. 4.05.
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contribuinte, cidadiio, expressdes que passaremos e procuramos utilizar aqui,
neste trabalho, como sendo sin6nimas.
Em face da competenciaresidual que deGm as Policias Militares do Brasil,
toda vez que houver a falsncia operativa de algum dos 6rgiios que pertenGa e
integre o Sistema Nacional de Seguranqa Pliblica, essas poderiio-deveriio suprir
aquela atividade, por intermkdio de seu pessoal, bem como de seus meios
pr6prios e que lhes estejam disponiveis, levando-se em conta o reclamo da
pr6pria Sociedade, Coletividade, Comunidade onde esteja ela presente e
integrada.
Estabelece, entilo, a Constitui@oda Repiiblica Federativa do Brasil de 5
de outubro de 1988:
"Art. 144.Aseguran~apiblica, dever do Estado, direito e responsabilidade
de todos, C exercida para a preservaqiio da ordem piiblica e da incolumidade
das pessoas e do patrimhnio, atravCs dos seguintes 6rgiios:

...
V - policias militares e corpos de bombeiros militares.
...
§ 5" AS policias militares cabem a policia ostensiva e a preservaqiio
da ordem pziblica; aos corpos de bombeiros rnilitares, al&mdas atribuiqces
definidas em lei, incumbe a execuqiio de atividades de defesa civil ". (grifos
do autor).
Apenas e tilo-s6, pela simples leitura do Texto constitucional,verifica-se
que as Policias Militares do Brasil foram soberbamente prestigiadas pel0
Legislador Constituinte Originiirio federal e, agora, estiio investidas da
cornpetencia exclusiva de execuqiio dapolicia ostensiva e dapreserva@?oda
Ordem Pziblica, ou seja, somente ela possui e somente ela C quem poderii
executar esta atividade.
ALVARO LAZZARINI, sempre com conhecimento e precisso, assim
se expressa, sobre a Policia Ostensiva e preserva@o da Ordem Plllblica:
"A nova Carta institucionalizou, com dignidade constitucional, a
policia ostensiva, cuja atividade de policiamento ja' tinha previstio legal
antecedente d Constituipio de 1988. Assim, deu-lhe dimensiio ampla,

LAZZARINI, ~ l v a r oSeguranca
.
p6blica e o aperfei~oamentoda policia no Brasil.
In Revista Forense, v. 316, p. 17.
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abrangendo todas as fuses da atividade policial, onde o homem que a
executa, isoladamente ou emformaqZo de tropa, seja identijkado de relance,
querpela farda, querpelo equipamento, ou viatura ". (grifo original).
E, na seqiisncia, dispara ent20, de forma sempre certeira e objetiva,
arrematandoque:
"Para o exercicio da policia preventiva, nZo resta dzivida, e' conditio
sine qua non a ostensividade. E justamente a presenqa do policial fardado
ou da viatura caracterizada que inibe a conduta delitiva. Essa e' a fomza
direta de prevenqdo, pois existe a indireta, resultante da atividade repressiva
exercida no ciclo da persecupio criminal ". (grifos originais).
A Policia Ostensiva, portanto, abrange todas as atividades a serem
efetivadas pel0 militar do Estado que, de imediato e em sua real execugiio,
poderi ser identificado de relance, quer pela farda, quer pel0 equipamento e,
tarnbkm, pela prdpria viatura.
A preservagiio da Ordem P6blica esti afeta e reservada B atividade
das Policias Militares do Brasil e, dessa forma, havendo qualquer quebra ou
um simples cornprometimento dessa Ordem ou, ainda, quando algum ou
qualquer um dos Orgiios estatais responsAveis n b conseguiu prevenir, caberi,
entiio, i s Policias Militares do Brasil, imediatamente e no exercicio de sua
atribuiqgo constitucional e, ainda, por intermkdio de seus prdprios meios,
proceder ao restabelecimento da Ordem Pliblica que fora quebrada,
retomando-a e, por conseqiisncia, retornando-se ao estado de normalidade
estado antidelitual, brotando, portanto e dessa forma, a tiio propalada
sensag20 de seguranqa.
E de se averbar que a Ordem Publica estA composta por tr2s aspectos,
ou seja, a salubridadepublica, a tranqiiilidadepLiblica e a seguran~apublica.
Dessa forma e por esse motivo C que estaremos tratando da seguranqa
publica propriamente dita, haja vista ser esse o aspect0 que mais nos interessa
no momento e que serviri de base para a nossa discussiio.
A fim de reforgar o nosso estudo e tendo em vista que estamos,
presentemente, em um Estado federal, que 6 composto pela uniiio indissollivel

'-

0 uso da designa~Ho"rnilitar do Estado", esti por f o r ~ da
a Emenda constitucional n." 18,
de 5 de fevereiro de 1998, que alterou o "caput", do art. 42, da Constitui~iioda Rep6blica
Federativa do Brasil de 5 de outubro de 1988.
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dos Estados-Membros, Municipios e Distrito Federal, conforme estatui o
"caput ",do art. lo,da Constituiq20 da Republica Federativa do Brasil de 5 de
outubro de 1988, iremos buscar, ent20, o insert0 nos arts. 139 e $8, e 141,
todos da Constituis20 do Estado de SZo Paulo de 5 de outubro de 1989:
"Art. 139. A Seguransa Phblica, dever do Estado, direito e
responsabilidade de todos, 6 exercida para a preservas20 da ordem p6blica e
incolumidade das pessoas e do patrim6nio.
$ lo0 Estado manteri a Seguransa Wblica por meio de sua policia,
subordinada ao Governador do Estado.
5 2OApolicia do Estado seri integrada pela Policia Civil, Policia Militar e
Corpo de Bombeiros.
$ 3"APolicia Militar, integrada pelo Corpo de Bombeiros, 6 forqa auxiliar,
reserva do Ex6rcito.

...
Art. 141. A Policia Milital; 6rg6o perrrzanente, incumbem, alein das
atribui@es definidas em lei, a policia ostensiva e a preservapio da ordem
ptiblica ". (grifos do autor).
Levando-se em conta os Textos Constitucionais que trouxemos 2
discuss20, o federal e o estadual, 6 que podemos afirmar, com certeza e
seguransa, que as Policias Militares do Brasil e, por forsa de interpretasgo
juridico-extensiva, a pr6pria Policia Militar do Estado de ,520 Paulo, detsm,
hoje, a compet2ncia exclusiva para a execus20 de atividade de Policia
Ostensiva, bem como a de preserva@o da Ordem Ptiblica, entendendo-se
essa preservaq20, como sendo a real possibilidade de materializaq20 de pronta
restauras20 da Ordem miblica, toda vez que ela for quebrada, por qualquer tip0
de asgo ou omiss20, seja do Estado ou mesmo do pr6prio cidad20, adrninistrado
ou contribuinte.
Temos aqui materializada, portanto, uma esp6cie de as20 de repress20
imediata, ou seja, aquela que entra no teatro de operas6es, logo ap6s o
compromeiimentoou a quebra da Ordem Pliblica,que, por qualquer circuns~cia,
em principio alheia 2s vontades, n2o conseguiu ser mantida ilesa, preservada
pela pr6pria atividade de Policia Ostensiva.
0 principal objetivo 6, com certeza, a conservas20 da Ordem indene,
inalterada; presente, portanto, um estado anti-delitual, sem que haja, por via de
conseqiisncia,a eclos2o de qualquer esp6cime de crime ou de contravensiio e
que possa vir e at6 venha a modificar esta Ordem.
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Assim C que, dando prosseguimento, buscaremos, tambdm, no art. 227,
QQ e incs., do Texto Constitucionalfederal de 5 de outubro de 1988, a disciplina
que nos foi oferecida pel0 Legislador Constituinte Originhio federal, quando ele
tratou sobre a c r i a n ~ ea u adolescente, seniio vejamos:
"Art. 227. E dever da famflia, da sociedade e do Estado assegurar a
crianqa e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito vida, a satide, a
alimentaqiio, a educaqiio, ao lazer, a profissionalizaqiio, a cultura, a dignidade,
ao respeito, a liberdade e convivencia familiar e comunithia, alCm de coloch10s a salvo de toda forma de negligencia, discriminaqiio, exploraqiio, violencia,
crueldade e opressiio.
9 lo0 Estado promoverh programas de assistencia integral sa6de da
crianqa e do adolescente, admitida a participaqiio de entidades niio
governamentaise obedecendo aos seguintes preceitos:
I - aplicaqiio de percentual dos recursos p6blicos destinados a sacide na
assistencia materno-infantil;
II- criaqiio de programas de prevenqiio e atendimento especializado para
os portadores de deficiencia fisica, sensorial ou mental, bem como de integraqiio
social do adolescente portador de deficiencia, e a facilitaqiiodo acesso aos bens
e serviqos coletivos, com a eliminaqiio de preconceitos e obsthculos
arquitet6nicos.
5 2" A lei dispord sobre norrnas de construqiio dos logradouros e dos
edificios de uso ptiblico e de fabricaqiiode veiculos de transportecoletivo, a fim
de garantir acesso adequado gs pessoas portadoras de deficiencia.
8 3" 0 direito proteqiio especial abrangerii os seguintes aspectos:
I - idade minima de quatorze anos para admiss20 ao trabalho, observado
o disposto no art. 7", XXXIII;
I1- garantia de direitos previdencihios e trabalhistas;
I11- garantia de acesso do trabalhador adolescente 2 escola;

Este inc. est5 com a redaqiio que lhe deu a Emenda Constitucional n." 20, de 15 de
dezembro de 1998:
"Art. 7" Siio direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, alCm de outros que visem B
melhoria de sua condiqiio social: ... XXXIII - proibiq20 de trabalho noturno, perigoso ou
insalubre a menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos,
salvo na condig20 de aprendiz, a partir de quatorze anos;".
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IV - garantia de pleno e formal conhecimento de atribuiqiio de ato
infracional, igualdade na relaqiio processual e defesa tCcnica por profissional
habilitado,segundo dispuser a legislaqiiotutelar especifica;
V - obedigncia aos principios de brevidade, excepcionalidadee respeito
B condiqiio peculiar de pessoa em desenvolvimento,quando da aplicaqiio de
qualquer medida privativa de liberdade;
VI - esthulo do Poder miblico, atravCs de assisthcia juridica, incentivos
fiscais e subsidios, nos termos da lei, ao acolhimento, sob a forma de guarda, de
crianqa ou adolescente 6160 ou abandonado;
VII - programas de prevenqiio e atendimento especializado B crianqa e
ao adolescente dependente de entorpecente e drogas afins.
3 4"Alei punir6 severamente o abuso, a violgncia e a exploraqiio sexual
da crianqa e do adolescente.
3 5" A adoqiio sera assistida pel0 Poder Pliblico, na forma da lei, que
estabelecerhcasos e condiqdesde sua efetivaqiio por parte de estrangeiros.
6" 0 s filhos, havidos ou niio da relaqiio do casamento, ou por adoqiio,
teriio os mesmos direitos e qualificaqbes, proibidas quaisquer designaqbes
discriminat6riasrelativas B filiaqiio.
7" No atendimento dos direitos da crianqa e do adolescente levar-se-ti
em consideraqiio o disposto na art. 204".
Vgse, portanto, que o Legislador Constituinte Origin6riofederal destacou
e destinou um tratamento diferenciado B crianqa e ao adolescente, haja vista a
maneira e forma de sua pr6pria inserqiio em nosso Texto Supremo federal de 5
de outubro de 1988.
Em assim sendo, deveremos ir, sempre, B Carta Magna federal de 5 de
outubro de 1988 - a nossa Constituipio Cidad6--, para la podermos localizar,

'

-

-

"Art. 204. AS aqdes governamentais na Area da assistCncia social serlo realizadas com
recursos do orqamento da segui-idade social, previstos no art. 195, alCm de outras fontes,
e organizadas com base nas seguintes diretrizes: I - descentralizaqiio politico-adrninistrativa,
cabendo a coordenaqlo e as nonnas gerais B esfera federal e a coordenaqlo e execuqiio
dos respectivos programas Bs esferas estadual e municipal, bem como a entidades
beneficentes e de assistencia social; I1 - participaqlo da populaqiio, por meio de
organizaqdes representativas, na formulaqlo das politicas e no controle das aqbes em
todos os niveis".
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entiio, a forma de tratarnentoque adotou o Legislador,quando buscou se articular
sobre o assunto que se estii por discorrer.
Para tanto, foi que buscamos, por mais uma vez, o precis0 e precioso
entendimento, niio bastasse, a concisa manifestagiio do Corpo Tknico-Juridico
da Fundagiio Prefeito Faria Lima - FPFL - Centro de Estudos e Pesquisas de
Administra~iioMunicipal - CEPAM, quando tratou sobre a crian~ae do
adolescente, nestes exatos termos:
"E dever de todos proteger e preservar a estrutura social ao Pais. A
sociedade futura dependerii das condigaes de vida que seriio proporcionadas
Bs crian~ase adolescentesde hoje, porque eles seriio futuramenteo sustenthculo
da nova ordem politica, social e econbmica implantada.
0 ape$eiCoamento das condiqdes de vida da crian~a,do adolescente,
como de todo o povo, deve ser buscado permanentemente, com vistas ao
desenvolvimento de toda a comunidade".
Hii necessidade de trazennos, agora e explicitamente, a fonna com que
se tratou da crianga e do adolescente, em nossa Carta Politica estadual de 5 de
outubro de 1989, seniio vejamos:
"Art.277. Cabe ao Poder Pliblico, bem como 21 famiha, assegurara crianga,
ao adolescente, ao idoso e aos portadores de deficiencias, com absoluta
prioridade, o direito B vida, saude, B alimentagio, a educagiio, ao lazer, 2
profissionalizagiio, B cultura, B dignidade, ao respeito, a liberdade e B convivencia
familiar e comunitiria, alkm de coloci-10s a salvo de toda forma de negligencia,
discriminaqiio, exploragiio, viol$ncia,crueldade e agressiio.
Pariigrafo tinico. 0 direito a protegiio especial, conforme a lei, abrangerii,
entre outros, os seguintes aspectos:
1 - garantia B crianga e ao adolescente de cor~hecimentoformal do ato
infracional que lhe seja atribuido, de igualdade na relag20 processual,
representagiio legal, acornpanhamento psicol6gicoe social e defesa tkcnica por
profissionaishabilitados;
2 - obrigagiiode empresas e instituigks, que recebam do Estado recursos
financeiros para a realizagiio de programas, projetos e atividades culturais,

Fundas50 Prefeito Faria Lima - Centro de Estudos e Pesquisas em Administra~BoPliblica.
Breves anotasdes A Constituigiiode 1988. CEPAM, SBo Paulo : Atlas, 1990, p. 492.
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educacionais, de lazer e outros afins, de preverem o acesso e a participaqiiode
portadores de deficizncias.
Art. 278.0 Poder Pliblico promoveri programas especiais, admitindo a
participaqiio de entidades niio govemamentais e tendo con10 prop6sito:
...
VI - instalagio e manutenqiio de nucleos de atendimento especial e casas
destinadas ao acolhimento provis6rio de crianqas, adolescentes, idosos,
portadores de deficienciase vitimas de violencia, incluindo a criaqiio de servigos
juridicos de apoio Bs vitimas, integrados a atendimento psicol6gico e social;
VII - nos internamentos de criangas com at6 doze anos nos hospitais
vinc~lladosaos 6rgiios da administraqiio direta ou indireta, 6 assegurada a
permanencia da miie, tamb6m nas enfermarias, na forma da lei;

...
IX - criaqiio e manutenqiio de serviqos e programas de prevengiio e
orientaqiio contra entorpecentes, ilcool e drogas afins, bem como de
encarmnhamentode denunciase atendimento especializado, referentes B crianga,
ao adolescente, ao adulto e ao idoso dependentes".
A Constituiqiio do Estado de Siio Paulo niio fugiu ao que tratou o
Legislador Constituinte Originhi0 federal, todavia desceu a detalhamentos
especificos, quando se buscou tratar de crianqa e adolescente, principalmente
no que se refere ao seu cuidado e, tambkm, orientaqiio.
Por ultimo, vamos trazer i colaqiio e tratar de comdrcio ambulante,
enquanto atividade devidarnente regulamentadae, inclusive, corn referencia aos
produtos que estiio por serem comerciados, ou seja, que esses produtos sejam
de origem licita e, portanto, que estejanl sob o total controle dos 6rgBos
alfandeghios e fazendhios que possam estar envolvidos.
0Texto Supremo federal de 5 de outubro de 1988, traz no inc. XIII, do
art. 5", o seguinte direito fundamental, "in verbis ":
"6 livre o exercicio de qualquer trabalho, oficio ou profissiio, atendidas as
qualificaq6es profissionaisque a lei estabelecer;".
De molde a reger cada assunto, aqui esti, portanto, o direito de exercer
qualquer tip0 de atividade; porkm, desde que o interessado implemente todos

Designando aqui, a pratica de atos ou a@es de com6rci0, de maneira habitual, com ares
de continuidade, definitividade.
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os requisitosque estejam previstos em lei especifica.Veja que aqui estii a grande
diferenqa e distinqiio para que se possa exercer esta ou aquela atividade: a lei k
que estabelece as condiq6es e requisitos necessirios para o seu real e efetivo
exercicio.
Sobre este tema 6, ainda, o pr6prio Corpo Tkcnico-Juridicoda Fundaqiio
Prefeito Faria Lima - FPFL - Centro de Estudos e Pesquisas de Administraqiio
M~micipal
- CEPAM, que assim se manifestou:
"Nenhuma alteraqiio ou novidade no direito de exercicio de qualquer
trabalho, oficio ou profissiio (liberdade plena no tocante a escolha de
trabalho licito). 0 direito jd era consagrado no artigo 153, j 23, do Texto
Constitutional anterior, corn as rnesmas ressalvas no que se refere as
exig6ncias legais sobre profiss6es regularnentadas, corno, por exernplo, a
advocacia ". l o
Poderemos, entiio, enquadrar o comkrcio anibulante corno sendo " o
exercicio de qualquer trabalho" e, dessa forma, desde que o cidadiio - aqui,
o comerciante ambulante - esteja com o exercicio de tal ou qua1 atividade e
atendendo ao que a legislaqiio correspondente exigiu; assim, niio hii que se falar
em ilegalidade; porkm, "contraria simul esse non possunt", niio restarii aos
agentes ptiblicos competentes outra a~iio,
a niio sera imposiqiio de impediment0
ao exercicio daquela atividade, sob pena de, niio o fazendo, estar incorrendo,
de forma direta, no crime de prevaricaqiio, tipificado que estii pel0 art. 319,
do C6digo Penal brasileiro, e de condescend6nciacriminosa. l 2
Por fim, cabe-nos destacar a intelig2ncia inserta no "caput", do art.
30 e inc. I, da Constituiqiioda Repdblica Federativa do Brasil de 5 de outubro
de 1988:

"

' O FundaqBo Prefeito Faria Lima - Centro de Estudos e Pesquisas em Administra~iio
fiblica.
Breves anotaqbes I? ConstituiqPode 1988. CEPAM, SBo Paulo :Atlas, 1990, p. 35.
" "Art. 319. Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de oficio, ou pratic6-lo
contra disposiqiio expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal: Pena
- detenqiio de 3 (tres) meses a 1 (um) ano, e multa".
l 2 "Art. 320. Deixar o funcionirio, por indulgencia, de responsabilizar subordinado que
cometeu infraqiio no exercicio do cargo ou, quando Ihe falte cornpetencia, nPo levar o fato
ao conhecimento da autoridade competente: Pena - detenqBo, de 15 (quinze) dias a 1 (um)
mes, ou multa.
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"Art. 30. Compete aos Municipios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local;".
Em face do Texto Constitucionalora reproduzido, niio nos resta qualquer
espCcie de duvida de que o comkrcio ambulante 6 exercido, executado, levado
a efeito no pr6prio Municipio e, entiio, ninguCm nlelhor para regulamentar o seu
exercicio, deste trabalho - atividade especllfica- sengo ele, ou seja: opr6prio
Poder PLiblico municipal, voltado que deverii estar para os interesses da
Municipalidade envolvida, como um todo e que vem ao encontro do pr6prio
interesse public0 local, algo que tem de ser perseguido de maneira ininterrupta,
haja vista ser essa a sua condigiio unica de existencia,em sentido lato, do pr6prio
Estado, enquanto pessoa juridica de Direito Pliblico.
At6 aqui, a nossa preocupagiio esteve voltada e direcionada em trazer o
comportamentodo Legislador Constituinte OriginAtio,federal e estadual,quando
trataram da Policia Militar, da Crianga e do Adolescente e do Comkrcio
Ambulante, inclusive trazendo e oferecendo excertos doutrinririosespecificos.
Passaremos, entiio e a partir de agora, a tratar e oferecer comentos e
contornos especificos sobre a legislaggo infraconstitucional,que dara guarida ao
tema do trabalho, sobre o qua1estamos nos debrugando.
Comegaremos, portanto, pela legislaggoque esta por reger a atividade
exercida pelas Policias Militares do Brasil.
Entiio, de imediato, afiangamos que C a Lei Nacional das Policias
Militares do Brasil, ou seja, o Decreto-lei federal n." 667, de 2 de julho de
1969, corn todas as alteragdes que foram introduzidas pelos Decretos-leis,
todos federais, n."s 1.072169, 1.406175, 2.010183 e 2.106184, quem
reorganiza as Policias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos
Estados, dos Territ6rios e do Distrito Federal, fixando, inclusive, uma sCrie
de providenciamentos.
Em face da promulgagiio do Texto Supremo federal em 5 de outubro de
1988, o referido Decreto-lei e todas as suas alteragdes foram recepcionados
pelo novo Ordenamento Juridico vigente, de molde que C o seu art. 3", alineas e
$5 que, no momento, esta por nos interessar, sen50 vejarnos:
"Art. 3". Instituidas para manutengiioda ordem pilblica e seguranga interna
nos Estados, nos Temt6ios e no Distrito Federal, compete i s Policias Militares,
no h b i t o de suas jurisdigdes:
a) executar com exclusividade, ressalvadas as miss6es peculiares das
Forgas Armadas, o policiamento ostensivo, fardado, planejado pela autoridade
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competente, a fim de assegurar o cumprimento da lei, a manutengiio da ordem
pdblica e o exercicio dos poderes constituidos; l 3
b) atuar de maneira preventiva, como forga de dissuasiio, em locais ou
ireas especificas, onde se presuma ser possivel a perturbagiio da ordem;
c) atuar de maneira repressiva, em caso de perturbagiio da ordem,
precedendo o eventual emprego das Forgas Armadas;
d) atender h convocaqiio, inclusive mobiliza@io, do govern0 Federal em
caso de guerra externa ou para prevenir ou reprirnir grave perturbagiio da ordem
ou ameaga de sua irrupg50, subordinando-se h Forqa Terrestre para emprego
em suas atribuig6es especificas de policia rnilitar e como participante da Defesa
Interna e da Defesa Territorial; l4
e) alkm dos casos previstos na letra anterior, a Policia Militar poderri ser
convocada, em seu conjunto, a fim de assegurar h Corporagiioo nivel necessiirio
de adestramento e disciplina ou ainda para garantir o cumprimento das disposigiks
deste Decreto-lei, na forma que dispuser o regulamento especifico. l5
5 l oA convocaqiio, de conformidade com a letra (e) deste artigo, sera
efetuada sem prejuizo da cornpetencia normal da Policia Militar de manutengiio
da ordem publica e de apoio hs autoridades federais nas missaes de Defesa
Interna, na forma que dispuser o regulamento especifico. l 6
5 2O No caso de convocagiio de acordo com o disposto na letra (a) deste
artigo, a Policia Militar ficarri sob a supervisiio direta do Estado-Maior do
Exkrcito, por intermkdio da Inspetoria-Geral das Policias Militares, e seu
Comandante serri nomeado pel0 Governo Federal.
5 3" Durante a convocagiio a que se refere a letra (e) deste artigo, que
niio poderii excedero prazo m5ximo de 1 (urn) ano, a remunerqiio dos integrantes
da Policia Militar e as despesas com a sua administragiiocontinuariio a cargo do
respectivo Estado-Membro.
Art. 4"As Policias Militares, integradas nus atividades de seguranqa
publica dos Estados e Territdrios e do Distrito Federal, parafins de emprego
nus aq6es de manutenq60 da Ordem Publica, ficam sujeitas h vinculaq60,

-

-

A redaqiio foi introduzida pel0 Decreto-lei federal 11." 1.072, de 30 de dezembro de 1969.
l4 Areda~iio
foi introduzida pel0 Decreto-lei federal n." 2.010, de 12 de janeiro de 1983.
l5 A redaqiio foi introduzida pel0 Decreto-lei federal n." 2.0 10, de 12 de janeiro de 1983.
l6 0 regulamento especifico esti pel0 Decreto federal n." 88.540, de 20 de julho de 1983.
l3
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orientagdo, planejamento e controle operational do drgdo responsdvel pela
Seguranqa Publica, sem prejuizo da subordinaqdo administrativa ao
respectivo Governador ". I7 (grifos do autor).
Ap6s, sobreveio o Decreto federal n." 88.777, de 30 de setembro de
1983 - (conhecido pela expressiio: R-200),que aprovou o regulamento para as
Policias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, sendo certo que foi alterado
pel0 Decreto n." 95.073187, tambkm federal.
Traremos h cola~iio,agora, do R-200, os instih~tosque, de forrna dlreta nos
interessam e que tsm, seguramente, rela~iiocom o assunto de que estarnostratando.
Comecemos, entiio, trazendo alguns conceitos, bem como os tipos de
policiamento que dever20 ser levados a efeito pelas Policias Militares do Brasil:
"Art.1"Este Regulamento estabelece principios e norrnas para aplica$io
do Decreto-lei n." 667, de 02 de julho de 1969, modificado pel0 Decreto-lei n."
1406, de 24 de junho de 1975, pel0 Decreto-lei n." 2010, de 12 de janeiro de
1983, e pel0 Decreto-lei n." 2106, de 06 de fevereiro de 1984.
Art. 2" Para efeito do Decreto-lei n." 667, de 02 de julho de 1969,
modificado pel0 Decreto-lei n." 1406, de 24 de junho de 1975, pel0 Decretolei n." 2010, de 12 de janeiro de 1983, e pel0 Decreto-lei n." 2106, de 06 de
fevereiro de 1984 deste Regulamento, siio estabelecidos os seguintes conceitos:
...
19) ManutenG20 da Ordem Riblica - E o exercicio dinhico do poder de
policia, no campo da seguraqa publics, manifestado por a t u a ~ a e s
predominantemente ostensivas, visando a prevenir, dissuadir, coibir ou reprirnir
eventos que violem a ordem publica.

...
21) Ordem Ptiblica - Conjunto de regras formais, que emanam do
ordenamentojuridic0 da Na~iio,tendo por escopo regular as rela~bessociais
de todos os niveis, do interesse publico, estabelecendo urn clirna de convivgncia
harmoniosa e pacifica, fiscalizado pelo poder de policia, e constituindo uma
situaS20 ou condi~iioque conduza ao bem comum.

...
25) Perturba~iioda Ordem - Abrange todos os tipos de aqiio, inclusive
as decorrentes de calamidade phblica que, por sua natureza, origem, amplitude

l7

Aredaqiio foi introduzida pelo Decreto-lei federal n." 2.010, de 12 de janeiro de 1983.
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e potencial possam vir a comprometer, na esfera estadual, o exercicio dos poderes
constituidos, o cumprimento das leis e a manuteng50 da ordem pliblica,
amea~andoa populag50 e propriedades p6blicas e privadas.
As medidas preventivas e repressivas neste caso, est5o incluidas nas
medidas de Defesa Interna e silo conduzidas pelos Govemos Estaduais, contando
ou n5o com o apoio do Governo Federal.

...
27) Policiamento Ostensivo-A@o Policial,exclusiva das Policias Militares,
em cujo emprego o homem ou a frag5o de tropa engajados sejam identificados
de relance, quer pela farda, quer pel0 equipamento, ou viatura, objetivando a
manuten$io da ordem pliblica.
S5o tipos de policiamento, a cargo das Policias Militares ressalvadas as
missdes peculiares das Forgas Armadas, os seguintes:
- ostensivo geral, urbano e rural;
- de trhsito;
- florestal e de mananciais;
- rodovih-io e ferroviArio, nas estradas estaduais;
-p o m ~ o ;
- fluvial e lacustre;
- da radiopatrulha terrestre e akrea;
- de seguranga externa dos estabelecimentospenais do Estado;
- outros, fixados em legislag50 das Unidades Federalivas, ouvido o EstadoMaior do Exkrcito atraves da Inspetoria-Geral das Policias Militares".
Terenios de ir, tarnbkni, A Lei estadual n." 616, de 17 de dezembro de
1974, que dispde sobre a organiza~ilobiisica da Policia Militar do Estado de S5o
Paulo, fixando sua competsnciae que, alkm de esclarecero que se deve entender
porpoliciamento ostensivo, descreve as suas modalidades, na seguinte forma:
"Art. 1" A Policia Militar do Estado de S5o Paulo, considerada forqa
auxiliar, reserva do Exhito, nos termos do 3 4", do art. 13 da Constitui@o da
Republica de 17 de outubro de 1969, l 8 organizada com base na hierarquia e na

0 $6', do art. 144, da ConstituiqZo da Rep6blica Federativa do Brasil de 5 de outubro de
1988, estabelece que: "As policias militares e corpos de bombeiros rnilitares, forqas auxiliares
e reserva do ExCrcito, subordinam-se, juntamente com as policias civis, aos Governadores
dos Estados, do Distrito Federal e dos Territ6rios".
Is
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3

disciplina, em conformidade com as disposiqbesda legislaqiiofederal, destinase B manutenqiio da ordem p6blica na Area do Estado.
Art. 2" Compete ?I Policia Militar:
I - executar com exclusividade, ressalvadas as missbes peculiares das
Forqas Armadas, o policiamento ostensivo fardado, planejado pelas autoridades
policiais competentes, conceituadas na legislaqiiofederal pertinente, a fim de
assegurar o cumprimento da lei, a manutenqiio da ordem p6blica e o exercicio
dos poderes constituidos;
I1 - atuar de maneira preventiva, como forqa de dissuasilo, em locais ou
ireas especificas, onde se presuma ser possivel a perturbaqilo da ordem;
I11 - atuar de maneira repressiva, em caso de perturbaqilo da ordem,
precedendo o eventual emprego das Forqas Armadas;

...
Art. 3" Entende-se por policiamento ostensivo a aqiio policial em cujo
emprego o homem ou M i l o de tropa engajadassejarn identificados de imediato
quer pela farda, quer pelo equipamento, quer pel0 armamento ou viatura.
Parhgrafo 6nico. 0 policiamento ostensivo serh executado no tenit6rio
estadual nas seguintes atividades de seguranqa:
1. Ostensivo normal, urbano e rural,
2. trhsito;
3. ferroviikio, nas estradas estaduais e municipais;
4. portuirio;
5. fluvial e lacustre;
6. riidio patrulha terrestre e akea;
7. rodoviirio, nas rodovias estaduais e municipais;
8. recintos fechados de freqiiencia publica;
9, repartiqbes pdblicas;
10. florestal e de mananciais;
11. locais e recintos destinados ii prhtica de desportos ou diversdes
p6blicas;
12. seguranqa externa dos estabelecimentospenais do Estado".
Buscaremos, somente a titulo de exemplo e registro, no Decreto estadual
n." 29.91 1, de 12 de maio de 1989, que dispunha sobre a organizaqiioda Policia
Militar do Estado de Silo Paulo, a letra "c", do inc. V, do art. 12:
"23." Batalhiio de Policia Militar Metropolitano (23." BPNUM), sediado
na Capital".
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Por fim e para concluir, C que fonlos buscar no vigente Decreto estadual
n." 44.447, de 24 de novembro de 1999, que disp6e sobre a nova estruturaqiio
da Policia Militar do Estado de Siio Paulo e dii providhcias correlatas e que,
inclusive, revogou, expressarnente, o Decreto estadual n." 29.911, de 12 de
maio de 1989, a letra "c", do inc. V, do art. 7", "in verbis ":
"23." Batalhiio de Policia Militar Metropolitano (23." BPM/M), sediado
na Capital, responsiivel pela policia ostensivae pela preservaqiiodaordem pdblica
em parte da Zona Oeste da Capital;".
Aqui foi fixada, entiio, a criaqiio, a presenqa do 23 ." Batalhiio de Policia
Militar Metropolitano (23." BPM/M), sediado na Capital e que tem garantido o
exercicio de atribuiqbes especificas, na Zona Oeste do Municipio de Siio Paulo,
especificamente, nos bairros do Itaim, Perdizes e Pinheiros.
Passaremos, agora, ao tratado pela Lei federal n." 8.069, de 13 de julho
de 1990, que dispbe sobre o Estatuto da Crianqa e do Adolescente, para dela
poder assacar, de forma direta, o que realmente nos interessa, seniio vejarnos:
"Art. 1" Esta Lei dispbe sobre a proteqiio integral a crianqa e ao
adolescente.
Art. 2" Considera-se crianqa, para efeitos desta Lei, a pessoa at6 12
(doze) anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre 12 (doze)e 18
(dezoito) anos de idade.
Pariigrafodnico. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente
este Estatuto as pessoas entre 18 (dezoito) e 21 (vinte e um) anos de idade.
...
Art. 5" Nenhuma crian~a
ou adolescente serii objeto de qualquer forma
de neglighcia, discriminaqiio, exploraqiio, violhcia, crueldade ou opressiio,
punido na forma da lei qualquer atentado, por aqiio ou omissiio,aos seus direitos
fundamentais.

...
Art. 15. A crianqa e o adolescente tEm direito h liberdade, ao respeito e
dignidade como pessoas humanas em process0 de desenvolvimento e como
sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituiqiioe nas leis.
Art. 1 6 . 0 direito a liberdade compreende os seguintes aspectos:
I - ir, vir e estar nos logradouros pdblicos e espaqos comunit&ios,
ressalvadas as restriqbes legais;

.,.
Art. 18. E dever de todos velar pela dignidade da crianqa e do adolescente,
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pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante,
vexatbrio ou constrangedor.

...
Art. 60. E proibido qualquer trabalho a menores de 14 (quatorze) anos
de idade, salvo na condigiio de aprendiz.
Art. 61. Aprotegiio ao trabalho dos adolescentes 6 regulada por legislagiio
especial, sem prejuizo do disposto nesta Lei.
...
Art. 86. Apolitica de atendimentodos direitos da criangae do adolescente
far-se-8 atravks de um conjunto articulado de agbes governamentais e niiogovernarnentais, da Uniiio, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios.

...
Art. 90. As entidades de atendimento siio responsiveis pela manutenqiio
das pr6prias unidades, assim como pel0 planejamento e execugiio de
programas de protegiio e socioeducativos destinados a criangas e
adolescentes, em regime de:
I - orientagiio e apoio sociofamiliar;
II- apoio socioeducativo em meio aberto;
III- colocagiiofamiliar;
IV - abrigo;
V - liberdade assistida;
IV - serniliberdade;
VII - internagiio.
Parigrafo 6nico. As entidades governamentais e niio-governarnentais
deveriio proceder a inscrigiio de seus programas, especificando os regimes de
atendimento, na forma definida neste artigo, junto ao Conselho Municipal dos
Direitos da Crianga e do Adolescente, o qual manteri registro das inscrig6ese
de suas alteragbes, do qual far&comunicagiioao Conselho Tutelar e B autoridade
judicikia.
Art. 91. As entidades niio-governamentais somente poderiio funcionar
depois de registradas no Conselho Municipal dos Direitos da Crianqa e do
Adolescente, o qual comunicari o registro ao Conselho Tutelar e B autoridade
judiciiiria da respectiva localidade.
Parigrafo 6nico. Seri negado o registro B entidade que:
a) niio oferega instalagbes fisicas em condigbes adequadas de
habitabilidade, higiene, salubridade e seguranga;
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b) niio apresente plano de trabalho compativel com os principios desta Lei;
c) esteja irregularmenteconstituida;
d) tenha em seus quadros pessoas inidheas.

.,.
Art.95. As entidades governamentaise niio-govemamentais, referidas no
art. 90, seriio fiscalizadas pel0 Judicih-io, pel0 Ministirio Pdblico e pelos
Conselhos Tutelares.
Art. 96. 0 s planos de aplicagiio e as prestagdes de contas seriio
apresentados ao Estado ou ao Municipio, conforme a origem das dotagdes
orgamenthrias.

...
Art.103. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou
contravengiiopenal.
Art.104. SZio penalmente inimputiveisos menores de 18 (dezoito) anos,
sujeitos ks medidas previstas nesta Lei.
Parigrafo dnico. Para os efeitos desta Lei, deve ser considerada a idade
do adolescente k data do fato.

...
Art. 106. Nenhum adolescente seri privado de sua liberdade seniio em
flagrante delito de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da
autoridadejudiciiiria competente.
Pdgrafo Gnico. 0adolescentetem dn-eitok identificagiiodos responsiveis
pela sua apreensiio, devendo ser informado acerca de seus direitos.

...
Art. 131. 0 Conselho Tutelar 6 6rgiio permanente e aut6nom0, niio
jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pel0 cumprimento dos direitos
da crianga e do adolescente, definidos nesta Lei.
...
Art. 146. A autoridade a que se refere esta Lei i o Juiz da Infgncia e da
Juventude, ou o Juiz que exerce essa fungiio, na forma da Lei de Organizagiio
Judiciikialocal.

...
Art.200. As fung6es do Ministirio Publico, previstas nesta Lei, seriio
exercidas nos termos da respectiva Lei Orghica".
Este texto infraconstitucional nos oferece um delineamentoespecifico, no
que se refere ao mod0 de tratamento da crianga e do adolescente, quer pel0
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Poder Pliblico envolvido ou por Organizaqaes Niio-Governamentais(ONG),
desde que estas estejam devidamente registradas no Conselho Municipal dos
Direitos da Crianqa e do Adolescente, satisfeita, ainda, a comunicaqiio ao
Conselho Tutelar, bem como B autoridade judicihia competente.
Devemos manifestar o nosso rep6dio e descontentamentocom a criaqiio
e uso da locuqiio Organizaq6es Niio-Governamentais (ONG), haja vista que
apenas conhecemos, em nosso Ordenamento Juridico, organiza~6espublicas
e organizac6es privadas.
0 fato de ter havido essa derivaqiio, quis, seguramente o "doutrinador"
oferecer bases "s6lidas" Bs ONGs, de molde que se trata de uma flagrante
"mistura", ou seja: nelas n6s teriamos e temos a presenqa de recursos pdblicos
e privados ou particulares, para o exercicio de algo a que ela se predisp8s e
que, em principio, poderia ser levado a efeito pel0 pr6prio Poder Pdblico
competente.
Sobre o comkrcio ambulante, de qualquer espCcime, temos de levar em
conta que o Legislador Constituinte Origin&o federal assegurou autonomia
ao Municipio, elevando-o 21 condiqiio de Ente da Federaqiio, para que ele
possa, entiio, desfrutar da capacidade de auto-organizaqiio, tendo em vista
poder ele, dessa forma, elaborar e aprovar, inclusive, a sua pr6pria Lei Orgihica
e, inclusive, com possibilidade de instituir e cobrar as taxas de policia
administrativa, no exercicio do Poder de Policia municipal, quando houver,
por exemplo, a locaqiio de espaqo em um bem p6blic0, para uso determinado
e por period0 certo.
A taxa ii qua1nos referitnos, tem sua sede na atuaqiiode policia e, portanto,
dB base a uma espCcie tributhia, conforme especifica o art. 78 e seu parigrafo
dnico, da Lei federal n." 5.172, de 25 de outubro de 1966, que dispae sobre o
SistemaTributibioNacional e institui n o r m geraisde Direito Tributikio apliciveis
B Uniiio, aos Estados e aos Municipios- C6digo Tributkio Nacional:
"Art. 78. Considera-se poder de policia atividade da administraqiio pdblica
que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a pritica
de ato ou abstenqiio de fato, em raziio de interesse p6blico concernente 2I
seguranqa, B higiene, B ordem, aos costumes, B disciplina da produqiio e do
mercado, ao exercicio de atividades econbmicas dependentes de concessiio ou
autorizaqiiodo Poder Pliblico, B tranqi'lilidade pilblica ou ao respeito 2Ipropriedade
e aos direitos individuais ou coletivos.
Parigrafo 6nico. Considera-se regular o exercicio do poder de policia
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quando desempenhado pel0 6rgiiocompetente nos limites da lei aplicAve1, com
observhcia do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha corno
discricionh-ia, sem abuso ou desvio de poder".
Ora, o "caput " do artigo mencionado estii por nos oferecer o conceit0
legal de Poder de Policia, enquanto que o seu pariigrafo unico estabelece o
poder-dever de imposiqiio de sanqdes, respeitando-se, para tanto e em relaqiio
aos seus destinatiirios, o "due process of law ". l9
Em uma de suas magistrais liqdes, HELY LOPES MEIRELLES assevera
que esse policiamento incidirii sobre todas as atividades e sobre todos os
estabelecimentosurbanos, desde a sua localizaqiio at6 a sua efetiva instalaqiio,
bem como o seu real funcionamento, nestes precisos termos:
"A policia administrativa municipal deve estender-se a todos os locais
publicos ou particulares abertos ii freqiignciacoletiva, mediante pagamento ou
gratuitarnente,bem como aos veiculos de transporte coletivo.
A prop6sit0, observou Rasori que '0s habitantes da cidade, na satisfaqiio
de suas virias e complexas necessidadesde toda ordem, criam, por assim dizer,
o sitio publico, ou seja, os espaqos onde devem transitar, freqiientare permanecer.
A calqada, a praqa, o parque, o veiculo, o caf6, o mercado, o cinema, o teatro,
o restaurante, a estaqiio, constituem, entre o~~tros,
locais de assistencia e freqiiencia
coletiva'. 20
Nesses lugares a Administra@o municipal disp6e de amp10 poder de
regulamenta@o, colimando a seguraqa, a higiene, o conforto, a moral, a
estLtica, e demais condi~6esconvenientes ao bem-estar do pziblico ". 2' (grifos
originais).
Urn pouco mais adiante, sempre corn pontual discernimento e precisiio,
HELY LOPES MEIRELLES arremata, da seguinte maneira:

l9 0 devido processo legal tem hoje sede constitucional, no inc. LIV, do art. 5O, da
ConstituiqBo da Republics Federativa do Brasil de 5 de outubro de 1988.
20 RASORI, Amilcar. In Revista de derecho y administracibn municipal. Buenos Aires,
1932, p. 1.
21 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito municipal brasileiro. 6" ed. atual. por Izabel Camargo
Lopes Monteiro e Yara Darcy Police Monteiro. S5o Paulo : Malheiros Editores, 1993,
p. 363.
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"Outra atividade sujeita ao controle da Prefeitura e' a a f x a ~ G ode
anLincios no perimetro urbano e seus arredores, por afetar a este'tica da
cidade, tlio preservcivel quanto os demais elementos de sua funcionalidade
(v. cap. IX,item 111).Assim tambim os alto-fakmtes empflblico,os vendedores
ambulantes e quaisquer atividades perturbadoras do trdnsito e do sossego
coletivo merecem o policiamento administrativo municipal". 22 (grifo do
autor).
VBse, portanto, que ha uma real necessidade de regulamentaqgo do
exercicio da atividade do comkrcio ambulante e, dessa forma, atendendo ao
principio da legalidade, insertos que est2o nos "caput ",dos arts. 37 e 111, das
Constitui~desda Republics Federativa do Brasil de 5 de outubro de 1988 e do
Estado de SZo Paulo de 5 de outubro de 1989, respectivamente.
Assim sendo e tendo em vista a previsZo constitutional do principio da
legalidade, CELSO ANTONIO BANDEIRADE MELLO ensina-nos que:
"0 principio da legalidade explicita a subordinagZo da atividade
administrativa lei 23 e surge como decorr2ncia natural da indisponibilidade do
interesse publico, noq20, esta, que, conforme foi visto, informa o carater da
relaggo de adrninistra$Zio. No Brasil, o art. 5 O , inciso 11,da Constituigilo disp6e:
'Ningukm seri obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa sen20 em virtude
de lei. "' 24
Com a finalidade de arrematar,quando falarnos do principio da legalidade,
esti a importante disciplina de LUCIA VALLE FIGUEIREDO, nos exatos e
especificos termos:
"Impende verificar a dimensgo do 'principio da legalidade' e como se
deveri portar o administrador se ngo encontrar lei expressa a servir de
embasamento e de suporte ao ato a praticar.

22 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito municipal brasileiro. 6"ed. atual. por Izabel Camargo
Lopes Monteiro e Yara Darcy Police Monteiro. SBo Paulo : Malheiros Editores, 1993,
p. 371.
23 Fritz Fleiner esclareceu o sentido de Administrag20 legal, afirmando: "AdministraqSo
legal significa entBo: Adrninistraqiio posta em movimento pela lei e exercida nos limites de
suas disposiqdes". Principes gCnCraux du droit administratif allemand, 1933, p. 87.
24 MELLO, Celso Ant6nio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 1 l aed., rev., atual.
e ampl., de acordo com as Emendas Constitucionais 19 e 20, de 1998. SBo Paulo : Malheiros
Editores, 1999, p. 35.
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Nota-se, ainda, que o principio da legalidade surge como conquista do
Estado de Direito, a fim de que os administrados niio sejam obrigados a se
submeter ao abuso de poder. Por isso, 'ningukm k obrigado a fazer ou deixar de
fazer alguma coisa seniio em virtude de lei'.
Todavia, o princ@io da legalidade ndo pode ser compreendido de
maneira acanhada, de maneira pobre. E assim seria se o administrador,
para prover; para praticar determinado ato administrativo, tivesse sempre
que' encontrar arrimo express0 em norma especljCica que dispusesse
exatamentepara aquele caso concreto ". 25 (grifo original).
Resta-nos, agora, buscar e trazer h colaqiio, tendo em vista termos
apontado os ensinamentos de nossos consagrados administrativistas, alguns
fundamentos sobre o exercicio de comkrcio e, no caso especifico, o prdprio
comdrcio ambulante, deixando claro que k o Municipio quem possui opoderdever de disciplinar o exercicio do comkrcio ambulante em seu territ6rio e, para
tanto, 6 que fomos buscar na Lei n." 556, de 25 de junho de 1850, que nada
mais k do que o C6digo Comercial brasileiro, sendo certo que o seu Capitulo I,
do Titulo I, da Parte Primeira, trata das qualidadesnecesskias para que a pessoa
possa ser comerciante.
Entiio, logo em seu art. lo, o C6digo Comercial brasileiro estabelece que:
"Art. lo.Podem comerciar no Brasil:
1. Todas as pessoas que, na conforrnidade das leis deste Impkrio, se
acharem na livre admimstra$io de suas pessoas e bens, e n50 forem expressarnente
proibidas neste C6digo.
2.0s menores legitimamenteemancipados.
3.0s filhos-famias que tiverem mais de 18 (dezoito) anos de idade, com
autorizaqiio dos pais, provada por escritura pdblica.
0 filho maior de 21 (vinte e um) anos, que for associado ao comkrcio do
pai, e o que com sua aprovaqiio, provada por escrito, levantar algum
estabelecimento comercial, sera reputado emancipado e maior para todos os
efeitos legais nas negociaq6es mercantis.
4. As mulheres casadas maiores de 18 (dezoito) anos, com autorizaqiio
de seus maridos para poderem comerciar em seu pr6prio nome, provada por

FIGUEIREDO, Ldcia Valle. Curso de direito adrninistrativo. 3"ed., rev. e atual. SHo Paulo
: Malheiros Editores, 1998, p. 39.
25
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escritura pdblica.As que se acharem separadas da coabitaqgodos maridos por
sentenqa de div6rcio perpktuo, n2o precisam da sua autorizaqgo. 26
0 s menores, os filhos-familiase as mulheres casadas devem inscrever os
titulos da sua habilitaqgo civil, antes de principiarern a comerciar, no Registro de
Comkrcio do respectivo distrito".
0 vendedor ambulante 6 aquele que vende mercadorias pelas mas, ou
seja, aquele que niio tem uma localizaqgofixa e se ocupa, certamente,do exercicio
do comkrcio a varejo. 27
Assim sendo, a mercadoria, portanto, k vendida em lugar indeterminado,
aqui, ali, 18e acoli, no varejo, ou seja: diretamente aos particulares que estejam
nela interessados.
HA, no Municipio de S2o Paulo, a Lei municipal n." 12.318, de 16 de abril
de 1997, promulgada pel0 Presidente da Cimara Municipal de S2o Paulo, de
acordo com o § 7", do art. 42, da Lei Orgsnica do Municipio e "que veda a
comercializagZo de mercadorias e prestaqa"~de sewiqos em cruzamentos
de vias do Municljlio de SZo Paulo", sendo certo que 6 o seu art. lo, quem fixa
urn comportaniento proibido, expressamente, sen20 vejamos:
"E vedada a comercializagiio de mercadorias e prestaqZo de sewiqos
de qualquer espe'cie, em cruzamentos de vias do Munic@io de Sa"o Paulo".
(grifos do autor).
HA aqui, portanto, um cornandamento proibitivo impositivo, onde o
administradorpGblico envolvido ngo dispk de possibilidade alguma de escolha
de outro comportamento a n2o ser o de subsumir-seao texto legal e, inclusive,
nos seus exatos termos, sob pena de, niio observando, vir a se consumar urn ato

Este item esta prejudicado por f o r ~ do
a disposto pelo inc. I, do art. 5O, da ConstituiqFioda
Republics Federativa do Brasil de 5 de outubro de 1988, que estabeleceu a igualdade de
direitos e obriga~6espara o homem e a mulher.
27 SLLVA, De Plhcido. Vocabulhio juridico. 4" ed., Rio de Janeiro, Forense, 1996, v. IV,
p. 459:
"VAREJISTA. De varejo, entende-se o comerciante que vende a varejo, isto 6, ao contrtirio
de atacadista ou comerciante por grosso, vende em pequenas quantidades ou a retalho,
em regra, ao pr6prio consumidor, ou seja, ao cliente que se vai utilizar da mercadoria
adquirida.VAREJ0. Embora tenha o mesmo sentido de varejamento, C empregado
especialmente para indicar o comCrcio que se faz em pequenas por~6esou a retalho, ou
venda medida por vara, feita diretamente ao consumidor. Op6e-se ao por atacado ou por
grosso". (grifos originais).
26
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contririo 2 lei - aqui, por aqiio ou omissiio - e, dessa forma, sujeitar-se-52s
responsabiliza~desnas esferas especificas, quais sejam: adrninistrativa ou
disciplinar, penal ou criminal, civil e, inclusive, na politics.
Por forqa do art. 2O, da retrocitada Lei municipal, o Prefeito do
Municipio de Siio Paulo editou, entiio, o Decreto municipal n." 36.954, de
10 de julho de 1997.
Ora, para que se possa exercer atos de comCrcio, de forma efetiva, hB,
em realidade, uma necessidadede atendimento das exigzncias legais e, inclusive,
a obtenqiio da necesshria e competente autorizapio municipal.
0 saudoso, festejado e sempre presente HELY LOPES MEIRELLES,
sobre a autorizapio, assim pontifica:
"Autorizaqiio 6 urn ato adrninistrativo discricionikio e precikio pelo qua1o
Poder Publico torna possivel ao pretendente a realizaqiio de certa atividade,
serviqo ou utilizaqiio de determinados bens particulares ou publicos, de seu
exclusivoou predominanteinteresse, que a lei condiciona 2 aquiescznciaprCvia
daAdministraq20, tais como o uso especial de bem publico, o porte de arma, o
triinsito por determinados locais etc. Na autorizaqiio, embora o pretendente
satisfaqaas exigsnciasadrninistrativas,o Poder Pliblicodecide discricionariamente
sobre a convenizncia ou niio do atendimento da pretensiio do interessadoou da
cessa@lo do ato autorizado, diversamente do que ocorre com a licenqa e a
admissiio, em que, satisfeitas as prescriqks legais, fica a Administraqiioobrigada
a licenciar ou a adrnitir.
Niio hd qualquer direito subjetivo a obtenqiio ou a continuidade da
autorizapio, daipor que a Administrapio pode negd-la ao seu talante, como
pode cassar o alvara' a qualquer momento, sem indenizapio alguma". 28
(gnfos orighis).
Podemos afirmar, entiio, que a autorizaq20 que nos interessa e que diz
respeito ao assuntode que estamos tratando C a municipal, ou seja: autoriza~iio
municipal e que, por via de conseqiiencia, deverB ser levada a efeito, sempre,
pelo Poder Publico municipal, desde que o administradoenvolvido - aqui, o
comerciante ambulante - possua as reais e factiveis condiqdesde satisfazer todas

28 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito adrninistrativobrasileiro. 24" ed., atual. por Eurico de
Andrade Azevedo, DClcio Balestero Aleixo e JosC Emmanuel Burle Filho. SIo Paulo :
Malheiros Editores, 1999, pp. 170-171.
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as exigencias legais e, ainda, que a pr6pria Administraqiio Publica municipal
vislurnbreurn interesse piiblico local, no que respeita o exerciciodaquela atividade
que estara por ser materializada; portanto, presente estara uma quest50 de mkrito
administrativo, ou seja, a convenienciae a oportunidade, no sentido de se poder
autorizar o desfrute de determinada atividade pel0 pr6prio municipe, haja vista
que sem essa, ele - o municipe - estara, portanto, sujeito a sofrer a forqa da lei
- 'Iforcelaw " - que seri, seguramente, materializada pelos agentes pliblicos
competentes, no exercicio do Poder de Policia, atribuigiio aqui que estarh afeta
ao pr6prio Municipio.
Por ser oportuno, trazemos a integra de um v. Acbrdgo, prolatado pelo E.
Superior Tribunal de Justiqa, nos seguintes e exatos termos:
"RECURS0 EM MANDADO DE SEGURANCA N." 5.777-1-RJ
(95.0025629-0)
Relator: Sr. ~ i n i s t r A
o NTONIO DE PADUA RIBEIRO
Recorrente: EUCLIDES DE ALMEIDA E SILVA
Advogado: Dr. HORUS XIMENES DE MENEZES
T.Origem: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Impetrado: PREFEITO DO MUNIC~PIODE SAO GONCALO
Recorrido: MUNIC~PIODE SAO GONCALO
Advogado: Dr. HUGO DE AGUIAR COSTA PINTO
EMENTA: Mandado de seguranqa. ComCrcio ambulante em trailer.
Inexistencia de direito liquido e certo.
I - Niio hii direito liquido e certo do impetrante permanecer com o seu
trailer em local public0 proibido pelas posturas municipais.
I1- Recurso ordin6riodesprovido.

ACORDAO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que siio partes as acima
indicadas.
Decide a Segunda T ~ ~ r m
doaSUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA,
na conformidade dos votos e das notas taquigriificas anexas, por
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator.
Participaram do julgamento os Srs. Ministros Peganha Martins e Ari
Pargendler.
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Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Hklio Mosirnann,
Brasilia, 08 de fevereiro de 1996 (data do julgamento).
MINISTRO PECANHA MARTINS
Presidente
MINISTRO ANTONIO DE PADUA RIBEIRO
Relator"
Fomos pesquisar e encontrarnos,tamMm, que no Municipio de Siio Paulo,
a retirada de ambulantes em geral tem de ser efetivada por interrnkdio do SAC
- Serviqo de Apoio ao Cidad5oe que atende e responde pelos telefones: (OXX11)
211-6263 e 211-2777, ramais 123 e 165.
Cabe-nos ressaltar que, constatando-se o exercicio irregular de atividade
por ambulantes, sera lavrado, entiio, e pela autoridade competente, um Auto de
Apreensiio, que, ato continuo, dara origem a um process0 adrninistrativo, sendo
certo que a pessoa terA, certamente, o prazo de 30 (trinta) dias corridos, para,
caso tenha interesse, reaver o material apreendido, desde que, para tanto,
satisfa~aas exigencias legais.
Caso contrhio, ou seja, desde que n8o haja manifesta~iiopor parte do
ambulante, com referencia ao produto que fora apreendido e, por conseguinte,
niio tendo manifestado o interesse em retirar o material que fora regularmente
apreendido e, ainda, tendo passado o prazo legal estabelecido para reclama-lo,
esse produto serA, entiio, declarado, portanto, de dominio pkblico.
Ha de se destacar que, em havendo apreensiio de produtos pereciveis,
estes niio seriio objeto de devolu~iio,mas sirn, destinados as Instituiqdes Sociais,
por intermkdio de ato administrativo prbprio, que, no caso especifico, recebera
o r6tulo e sera exteriorizado por intermkdio de um memorando municipal.
Foi entiio e em face desta exposi~iio,que trouxemos a cola~3oo insert0
nas Constitui~6esda Rephblica Federativa do Brasil de 5 de outubro de 1988 e
do Estado de Siio Paulo de 5 de outubro de 1989, bem como a legisla~iio
infraconstitucional e, ainda, os atos infralegais ou sublegais envolvidos e, para
arrematar, dando suped2neo ao que nos predispusemos, buscarnos, ainda, dar
um pequeno recheio doutrinikio e pacifico, corn refergncia aos assuntos de que
tratamos e, inclusive, com uma pitadinha de jurisprudencia.
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IV. BREVES CONSIDERACOES SOBRE 0 ARTIGO 9." DA LEI
10.684/2003.0 NOVO "REFIS". ASPECTOS PENAIS.
MARCUS VINICIUS DE VIVEIROS DIAS Procurador da Republics
JEFFERSON DOUGLAS SOARES - Estagia'rio
do Ministirio Public0 Federal

A Lei 10.684, de 30 de maio de 2003, ao disciplinar uma nova op~iiode
parcelamento dos dkbitos na esfera federal, trouxe algumas "inova$6es" na 5rea
penal.
0 artigo 9."da supracitada lei disciplinou sobre as conseqiienciaspenais
do parcelamento das dividas existentes, oriundas de tributos da Uniiio.
6 presente estudo analisarii de forma sucinta a parte penal e processual
penal da lei supramencio~iada,
pois ela foi taxativa em &mar que:
"Art. 9" E suspensa a pretensiio punitiva do Estado, referente aos crimes
previstos nos arts. 1" e 2" da Lei 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e nos arts.
168A e 337A do Decreto-Lei nQ2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Codigo
Penal, durante o periodo em que a pessoa juridica relacionada com o agente
dos aludidos crimes estiver incluida no regime de parcelamento.
3 1QAprescriqiio criminal niio corre durante o periodo de suspensiio da
pretensiio punitiva.
5 2" Extingue-se a punibilidade dos crimes referidos neste artigo
quando a pessoa juridica relacionada corn o agente efetuar o pagamento
integral dos dkbitos oriundos de tributos e contribui~6essociais, inclusive
acessd rios ".
Uma simples leitura do dispositivo legal nos mostra que o parcelamento
dos dkbitos implicarii na suspensiio da pretensiio punitiva do Estado, bem como
do prazo prescricional, sendo que sobre o pagamento integral discorreremos
mais adiante.
Diferentemente de outras leis, que expressamente ressalvam os efeitos'
penais, ora do pagameiito, ora do parcelamento, feitos antes do recebimento da
deniincia, a presente lei niio fez nenhuma distinqiio sobre o momento da opqiio
do parcelamento, nem restringiu a aplica~iiodesse dispositivoao parcelamento
regulado especificamente por esse diploma. Contudo, cremos que, diante de
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uma interpretaqiio sistemitica da nova lei, o artigo 9" somente teri incidencia
para os parcelamentos por ela regidos.
Recebida a denuncia, o acusado poderi se valer do parcelamento em
qualquer momento processual, inclusive ap6s a prola~iioda sentenqa, pois a lei
n2o distinguiu essas hip6teses, somente disciplinando a extinqiioda punibihdade,
bem como a suspensiio da pretensiio punitiva. Destarte, impende a pergunta:
caso o rku parcele ou quite o dkbito, ap6s o trgnsito em julgado da sentenqa
penal condenatdria, poderia o apenado se usar da suspensiio da pretensiio
executbria? Entendemos que a resposta 6 negativa, porquanto o caput do artigo
9." faz express50ao vocibulo da "suspensiioda pretens20 punitiva", entendendose que foi fixado um termo final para a opqiio do parcelamentoou do pagamento
dos dkbitos, qual seja, o tr2nsito em julgado da sentenGa penal condenat6ria.
Temos que atentar que o 5 2." do artigo 5." foi vetado pel0 Presidente da
Republica, niio se admitindo, nos termos dessa lei, o parcelamento de dkbitos
oriundos do nao-repasse das contribuiqijes sociais retidas pel0 empregador ou
tomador de serviqos.Logo a menqiio feita no caput do artigo 9", relativa ao tip0
penal previsto no artigo 168-A do C6digo Penal, deu-se em raz2o de tkcnica
legislativa,j i que o nosso ordenamentojuridic0 impede a figura do veto parcial
(artigo 66,s 2" da Constituiqiio Federal).
Outra quest20 que merece destaque 6 o fato de o artigo 9", somente
incidir sobre os tributos pertencentes 5 Uniiio.
Antes do advent0 dessa lei, com fundamento no disposto no artigo 34 da
Lei 9.249195 tinhamos tr2s correntes sobre os efeitos do parcelamento do dkbito,
feito antes do recebimento da denuncia. Para responder a vexata quaestio,
tinhamos uma corrente mais liberal, sendo que eventual parcelamento do dkbito
equivaleria ao pagamento, acarretando, assim, a extinqiioda punibilidade. Outros
entendianl, como n6s, que o simples parcelamento n2o seria pagamento, sendo
necess&o, para a decretaqiio da extinqiio da punibilidade, o pagarnento integral
do dkbito. Uma terceira corrente, apoiada em um ac6rdiio do Superior Tribunal
de Justiqa (6." Turma, RHC n." 3.973-6mS, rel. Min. Vicente Cernicchiaro,
DJU de 15/maio/1995, p. 13446), afirma que o parcelamento impede o
recebimento da denuncia, ficando a extinqiio da punibilidade na dependzncia da
quitaqiiointegral do dkbito.
E oportuno lembrar que, antes da vigsncia dessa lei, o parcelamento s6
teria efeitos, se ocorresse necessariamente antes do recebimento da denuncia,
pois do contrhio niio prejudicaria em nada a pretensiio punitiva. 0 mesmo
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raciocinio vale tamb6m para o pagamento, sendo integral, feito antes do
recebimento da denlincia.
A novatio legis, ao disciplinaro tema, p6s fim B celeurnajm'dica existente,
no tocante aos crimes previstos no artigo 1." e 2." da Lei 8.137190e 337-A do
Cddigo Penal. Relativamenteaos crimes previstos no a-tigo 168-A do C6digo
Penal, no artigo 3." da Lei 8.137190, bem como outros parcelamentos feitos
fora dos moldes da atual lei e tributos originhriosdas esferas estaduais e municipais,
as tres correntes acima citadas subsistem.
Uma vez efetuado o parcelamento, com a conseqiiente suspens2o da
pretens20 punitiva e do prazo prescricional,a extiqiio da punibilidade s6 ocorrerh
com o pagamento integral do dkbito, isto 6, com o adimplemento total e regular
do aven~adono parcelamento.
Cabe aduzir que, mesmo a pessoa fisica podendo parcelar seus dCbitos,
obedecendo ao disposto nesse diploma, niio poderi fazer jus aos beneficios
previstos no artigo 9.", pois a lei s6 se refere a pessoas juridicas, n2o estendendo
os seus efeitos para as pessoas fisicas.
Por ser novatio legis in mellius, os seus temos devem retroagir,
favorecendo o acusado.
Concornitantemente com as inovq6es trazidas por essa lei, temos o artigo
34 da Lei 9.249195, bem como as disposi~6esdo C6digo Penal e da lei que
institui o Programa de Recuperq20 Fiscal (REFIS -Lei 9.96412000),que versam
sobre o tema em anhlise.
0 artigo 34 da Lei 9.249195, assim disciplina a matkria:
"Art. 34. Extingue-se a punibilidade dos crimes definidos na Lei no
8.137, de 27 de dezembro dce 1990, e nu Lei no4.729, de 14 de julho de
1965, quando o agente promover o pagamento do tributo ou contribui@o
social, inclusive acessbrios, antes do recebimento da denuncia".
Como niio houve uma revoga~iioexpressa pela nova lei, todos os
dispositivos anteriomente citados continuarn em vigor, devendo o intkprete e
aplicador da lei, no caso concreto, fazer a correta interpreta~zodos dispositivos
legais.
Niio temos dlividas em afirmar que o artigo 9." da lei em baila, ou melhor,
sua park penal e processual penal 6 inconstitucionul.Auma, porque foi originhria
da convers20 da medida provis6ria n." 10712003, sendo certo que o artigo 62
da Constitui$2io Federal, em seu parhgrafo 1.", inciso I, alinea "b, com a reda~20
dada pela Emenda Constitucionaln. "32/2001, veda expressamente a utiliza@o
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de medida provisdria para legislar sobre direito penal e processual penal. A
duas, porque viola frontalmente o principio da isonomia e da razoabilidade,
consagrados na Lei Fundamental, em seu artigo 5", caput e inciso LIV, jB que a
lei enfocada concede inumeros beneficios para devedores de tributos federais,
niio estendendo tal benesse para os inadimplentes de tributos estaduais e
municipais.
Ora, suponhamos que um representante legal de uma empresa devedora
de COFINS pague integralmenteo tributo na data do interrogatdrio.Com essa
atitude sua punibilidade estariaextinta, com base no $2." do artigo 9." da lei ora
em comento. Se esse mesmo representante legal pagasse o ICMS devido pela
empresa na data do interrogatdrio, na melhor das hipdteses seria beneficiado
por uma circunsthcia atenuante, prevista no artigo 65, HI,"b,do Cddigo Penal.
Assim, o legislador em uma 6nica lei conseguiu incidir em uma
inconstitucionalidadeformal (quest50 da medida provisdria)e material (quando
desrespeitou os dogmas da isonomia e da razoabilidade).
Diante do exposto, podemos extrair as seguintesconclus6es:
1-para quem entende que o artigo 9." da lei em tela 6 constitucional.
a. o parcelamento e pagamento dos dkbitos s6 valem para os crimes
definidos nos artigos 1." e 2." da Lei 8.137190 e no artigo 337-A do C6digo
Penal, devendo ser feito por pessoa juridica, em relaqiio a dkbitos federais, nos
moldes dessa legislagiio.
b. o artigo 168-A do Cddigo Penal niio sofreu qualquer alteraqiio, tendo
em vista o veto do 3 2." do artigo 5 ." da lei enfocada.
c. o termo maxim0 para se efetuar o parcelamento ou pagamento dos
d6bitos tributruios 6 o transit0 em julgado da sentenga penal condenatdria,jB
que o caput do artigo 9." usa o voc~bulo"suspensiio da pretensiio punitiva",
sendo que depois do trinsito em julgado nasce para o Estado a pretensiio
executdria da pena imposta, niio se falando mais em pretensiio punitiva.
d. o artigo 34 da Lei 9,249195foi derrogado, vigendo agora nas hipdteses
dos crimes previstos no artigo 168-A do C6digo Penal, no artigo 3." da Lei
8.137190, bem como para outros parcelarnentos feitos fora dos moldes da atual
lei e tributos originikiosdas esferas estaduais e municipais.
e. os 3s 2." e 3." do artigo 168-A do Cddigo Penal continuam em vigor,
podendo ser utilizado, conforme nosso entendimento, o artigo 34 da Lei 9.24.91
95, no caso de o agente efetuar o pagamento integral do debito, mesmo depois
de iniciada a aqgo fiscal, mas sempre antes do recebimento da denuncia.
-
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f. o 5 1."do artigo 337-A do C6digo Penal foi revogado pel0 5 2." do
artigo 9." da Lei 10.684/2003.
g. por ser novatio legis in mellius, os termos da nova lei devem retroagir,
favorecendo o acusado.
h. as disposiq6es constantes na lei 9.96412000 (REFIS) continuam em
vigor, respeitando os preceitos da referida lei.
2 -para quem entende, como n6s, que a referida lei 6 inconstitucional,
perdem o sentido todos os comentikios acima expostos, tendo em vista que a
inconstitucionalidadeda lei n5o trari qualquer alteraqiio na legislag50 ora vigente.
Por derradeiro, cunlpre salientar que o legislador andou muito mal em n5o
fixar um termo final para o parcelamentoe pagarnento dos dkbitos tributhrios,
abrangidos por essa lei, e por continua, mais do que nunca, utilizando o Direito
Penal como instrumento de coerqiio para cobranga de divida ativa do Poder
PGblico. 0 Direito Penal 6 o instituto de preservaq50 e da tutela dos bens e
valores indisponiveis, n5o devendo ser invocado quando as questdes em jogo
refletiremdireitos disponiveis.
Cabe ressaltar, ainda, que o presente artigo tem por finalidade apenas
colocar o tema para futuros debates e possiveis criticas.
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V. CONSIDERACOES SOBRE
CRIMINAL

o JUIZADO

DE

INSTRUCAO

ADZLSONL U ~ SFRANC0 NASSARO - Capit60
PM, Bacharel em Direito e Pbs-Graduado em
Direito Processual Penal

0 s manuais de process0 penal trazem em linhas gerais a noqiio de que o
juizado de instruq20 C o instrumento destinado B apuraqiio das infraq6es penais
sob presidhcia de um juiz, o chamado "juiz instrutor" ou "juiz de instruqiio", a
quem cabe colher todos os elementos probat6rios para a instruqio penal,
permanecendo para a policia as exclusivas funqdes de prevenqio, de repress20
imediata e de investigaqiio. Um outro juiz preside o julgamento caso niio haja
saida processualmente viivel para a imediata soluqiio do litigio. Esse modelo d
enaltecidoem raz5o de que nele niio ocorre a perda de tempo provocada pela
repet@o das provas, hoje verificada no sistema processual penal brasileiro, que
preserva, como regra, a apuraq20 preliminar sem valor probat6ri0, ou seja, o
inqudrito policial.
No sistema do juizado de instruq50, a denominada "policiajudicihia" n20
exerce atividade cartor;iria,dedicando-se especificamente 2 atividadeinvestigativa
e, portanto, com maior possibilidade de &xito,para a efetividade dos trabalhos
da Justiqa Criminal. Por outro lado, o 6rgiio policial que exerce atividade
preventiva restabelece a ordem pdblica turbada pela pratica do delito e conduz
as partes envolvidas, al6m das provas disponiveis, diretamente B autoridade
judiciiria, sem intermediirios, possibilitando uma resposta ripida da Justiqa
Criminal.
Voltando B nossa realidade, para compreender o sistema atual e dirigir
uma vis20 critica sobreele, faz-se necessiiria anAliseda remota origem do inqudrito
policial no Brasil, objetivamenterelatada por Fernando da Costa Tourinho Filho
(Processo Penal, 19. ed., Ed. Saraiva, S2o Paulo, 1997, v. 1, p. 175):
As Ordenaqdes Filipinas, alCm de n2o fazerem distinqiio entre Policia
Adrninistrativa e Policia Judicihia, n2o falavam em Znqu6rito Policial. 0 Livro
I tratava das atribuiq6es dos alcaides e da maneira de escolhe-10s. 0 Cddigo de
Processo surgido em 1832 apenas traqava normas sobre as funq6es dos
Inspetores de Quarteiriio,mas tais Inspetores niio exerciam atividades de Policia
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Judici5ria.Embora houvesse v5rios dispositivos sobre o procedimento inforrnativo,
ngo se tratava do "inqukrito policial", com esse nomen juris.
Foi, contudo, com a Lei n. 2.033, de 20-9-1871, regulanientada pel0
Decreto-lei no4.824, de 28-1 1-1871, que surgiu, entre nds, o inqukrito policial
com essa denominagiio,e o art. 42 da referida lei chegava inclusive a defini-lo:
"o inqukrito policial consiste em todas as diligencias necesshias para o
descobriniento dos fatos criminosos, de suas circunst2ncias e de seus autores e
ciimplices,devendo ser reduzido a instrumento escrito".
Historicamente niio foi adotado o juizado de instrugiio no Brasil, de niodo
sistemitico,em raziio de que muitos classificaram como impossivel o seu bom
funcionamentodevido B grande extensgo territorial do pais. Em 1941, por ocasigo
da instituigiio do C6digo de Processo Penal em vigor, manteve-se o inqukrito
policial-j%traditional naquela kpoca- classificadocomo uma fase prk-processual
vez que, tendo como caracteristicasprincipais a inq~lisitividade,
o sigilo necess5rio
Bs investigagdes e a ausencia do contradit6ri0, niio poderia mesmo integrar a
aggo penal no denominado processo acusat6rio modernamente aceito em
oposigiioao medieval sistema inquisitive.
Nesse sentido, a explicag20 para a manutengiio do inqukrito em 1941 foi
dada pelo pr6prio Francisco Campos, entiio Ministro da Justi~ae relator do
projeto do C6digo de Processo Penal, no item N de sua Exposigiio de Motivos:
Foi mantido o inqukrito policial como processo preliminar ou preparatdrio
da agiio penal guardadas as suas caracteristicas atuais. 0 ponderado exame da
realidade brasileira, que niio 6 apenas a dos centros urbanos, seniio tambkm a
dos remotos distritos das comarcas do interior, desaconselha o repiidio do sistema
vigente.
0 preconizado juizo de instrupio, que importaria limitar a fungiio da
autoridade policial a prender criminosos, averiguar a materialidadedos crimes e
indicar testernunhas, s6 k pratichvel sob a condigiio de que as disthcias dentro
do seu territ6rio de jurisdigiio sejam ficil e rapidamente superhveis. Para atuar
proficuamente em comarcas extensas, e posto que deve ser excluida a hip6tese
de criagiio de juizados de instrugiio em cada sede do distrito, seria precis0 que
o juiz instrutor possuisse o dom da ubiqiiidade.
Portanto, sob o argument0 de que o juiz niio seria capaz de estar em
virios locais ao mesmo tempo - e nem hoje 6 capaz -,ou seja, niio possui o
"dom da ubiqiiidade", descartou-se a hip6tese do juizado de instrugiio. Sugeriuse, tambkni, que as dificuldades de locomogiio poderiam ser evitadas quebrandoRevista A FORCA POLICIAL S2o Paulo no41 jantfevlmar 2004
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se a unidade do sistema com a adoqiio do juizado de instruqiio, ou de instruqiio
unica, para as capitais e sedes de comarca em geral e, para as ireas do interior,
a manuten~iiodo inqukrito policial. Tal proposta niio obteve exit0 porque a
quebra da unidade do sistema determinaria a inevitivel classificaqiio de duas
categorias de jurisdicionados:aqueles que receberiam resposta irnediata da Justiqa
Criminal e aqueles que continuariam submetidos a uma fase prk-processual, ou
seja, ao inqukrito policial.
Conseqiientemente, no sistema vigente, a Justiqa Criminal vsse obrigada
a repetir todos os atos praticados durante o inqukrito, em nova fase sob o crivo
do contradit6rio em juizo e, portanto, o Estado perde tempo precioso e tornase incapaz de dar resposta ripida em face da pritica de infraqiio penal.
Apesar das diversas vantagens do juizado de instruqiio em comparaqiio
com o modelo baseado no inqukrito policial, dentre elas a possibilidade de um
magistrado apreciar ao vivo e com presteza os elementos delituosos, alguns
processualistas defendem que o inqukrito policial ainda k mais vantajoso,
especialmente em raziio de impedir a formaqiio precipitada da convicqiio em
juizo sobre determinado fato apurado. Discordamosdessa posiq50, considerando
que o juiz de instruqiio encarregado do "inqukrito judicial", deve formar um juizo
de probabilidade, tanto quanto o delegado de policia forma o seu no inqukrito
policial para efeito de indiciamentoou niio. Concluida a instruqiio, o juiz profere
decisiioequivalente ?i pron6ncia.
0 grande diferencial,sem diivida, diz respeito 2aghdade obtida na apuraqiio
dos fatos, como demonstra Josk Arnaldo da Fonseca, Ministro do Superior
Tribunal de Justiqa, defendendo a adoqiio do sistema para apuraqiio de algumas
condutas crirninosas especificas,em seu artigo "Juizado de InstruqZo Criminal"
(Correio Braziliense, 30 de outubro de 2000, Caderno Direito e Justiqa):
Com a atuaqiio imediata do juiz instrutor, portanto, sob o crivo do
contradit6rio e sob a presidsncia do magistrado processante, detendo poderes
suficientes para ordenar as diligencias necess6rias e/ou requeridas, muitos 6bices
seriio superados e, tornando-sejudiciiirios todos os atos probat6iios, afasta-se
a duplicidade de formaqiio da prova, atende-se ao principio da economia
processual e se fortalece a aqiio repressiva. E diga-se, senlpre com a presenqa
e o concurso do Ministkrio Nblico, que niio deve deter a atribuiqiio da direqiio
da instruqiio prelirninar para niio quebrar o principio da separaqiio de funq6es.
Alvaro Lazzarini, Desembargador do Tribunal de Justiqa de Siio Paulo,
h i muito tempo defende a adoqiio do Juizado de Instruqiio Criminal para o
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aperfei~oamentodo ciclo da persecu$io criminal, observando que a "origem
dos erros estd no verdadeiro afastamento do Poder Judicidrio em relag50 ao
inicio da instru~iio
criminal", mantendo-se injushficado e hist6rico atraso na Justiqa
Criminal, conforme registra no precioso estudo 0 Poder Judicia'rio e o Sistema
de Seguranqa Pliblica (Estudos de Direito Adrninistrativo, 2" ed., ed. RT, Siio
Paulo, 1999, p. 155),indicando a evoluqGo da proposta no process0 legislativo
brasileiro e a dificuldade de sua implantaqGo:
De fato, muito antes, nos idos de 1935, o cklebreVicente Rio havia proposto
magnifico projeto de C6digo de Processo Penal, implantando em nosso Pais o
Juizado de Instruc$io Criminal, n50 logmdo gxito em face dos interesses do Estado
Novo, isto 6, da ditadura Vargas, que preferiu, atravks de decreto-lei, impor o
modelo at6 hoje vigente, o qua1niio deu e continuarA a niio dar certo.
Na Assemblkia Nacional Constituinte, o Juizado de Instru~iioCriminal,
que defendiamos, figurou nas diversasfases do Projeto Constil11i~50,at6 que o
denominado Centr5o o afastasse do texto, sendo, a seguir, destacado para a
vota@o em plenArio, o que acabou niio ocorrendo em raziio de pressBes
corporativasfeitas sobre os constituintesque o defendiam. Fugiu-se, assim, ao
c6lebre debate e B vota~iioda matkria em plenirio da AssemblCia Nacional
Constituinte, pois sabia-se que a sua aprovaq50, inexoravelmente, ocorreria.
Mas, se abortado foi do texto constitucional o instituto do Juizado de
Instru@o Criminal, o mesmo ngo se pode dizer do seu espirito que continua
presente no capitulo dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos da Constitui@o
de 1988, conforme o atesta o art. 5 " , incisos XI, XII, XLIX, LVI, LXI, LXII e
LXV, entre outros.
De fato, o espirito do juizado de instruCGo foi mantido no texto da
Constitui~iioFederal, e a previsiio dos Juizados Especiais para o julgamento
das infra~despenais de menor potencial ofensivo, o Juizado Especial Criminal
(inciso I, do art. 98, da CF) foi um relevante passo para chegar-se at6 ele,
conforme tamb6m avaliou ~ l v a r Lazzarini.
o
Niio se pode, por sinal, confundir
Juizado Especial com Juizado de Instru~iio,em que pese os seus pontos em
comum. 0 Juizado Especial foi instituido para julgamento das infra~despenais
definidas como de menor potencial ofensivo, com procedmento sumarissimo,
baseado na oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e, tanto
quanto o preconizado juizado de instrugiio, objetiva dar celeridade e efetividade
aos trabalhos da Justi~aCriminal, aproximando o Poder Judiciirio do
jurisdicionado para a soluqiio da lide penal.
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Notadarnente, a conclus20 de que o juizado de instru~io
Criminal permitiria
adequada resposta ao anseio da populaq20 leva em considera~20o fato de que
a Justi~aCriminal integra o Sistema de Seguran~afiblica, n2o obstante a
verificaqio do distanciamento existente entre o Poder Judiciirio e o inicio do
trabalho policial a partir do atendimento da ocorrihcia, cujo resultado, por fim,
dari origem B aq2o penal. A primeira dificuldade encontrada k a necessiria
ampliaC6o dos quadros da magistratura, corn a criaqio de uma nova carreira: a
de juiz instrutor. E policiais bacharkis em Direito n60 poderiam desempenhar
essa f u n ~ i ocomo
,
j i se aventou, porque s2o integrantes de carreira policial,
concursados para atividade especifica, na esfera do Poder Executivo; relevante
o fato de que a prdpria Constitui~60Federal estabelece que o ingress0 na
Magistratura se d i por meio de concurso de provas e titulos, ressalvado o
chamado "quinto constitutional", que garante vagas em Tribunais para Advogados
e integrantesdo Ministkrio fiblico.
A impossibilidade t6cnica de adoqio ampla do juizado de instrug20 pela
falta de estrutura adequada e indisponibilidade de recursos do Poder Judiciiirio
n20 deve, por outrolado, obstar o debate sobrea viabilidade do juizado de instruq2o
para os crimes denominados de "grande" potencial ofensivo, tambkm chamados
de "crimes sofisticados", que n6o implica urgentes mudanqas na estruturaatual do
Judiciiirio.Indiscutivelrnentemerecem akng2oespecial condutasde krrivel irnpacto
B sociedade, como a evas2o de divisas e a lavagem de dinheiro, os chamados
crimes de colarinho branco praticados por grupos organizados, que n2o s2o
adequadamente apuradas por falta de pessoal especializado e at6 pelo
desconhecimentodas leis internacionaisque tratam do assunto.
Defendendo esse raciocinio, prossegue com clareza o Ministro Josk
Arnaldo da Fonseca, no mesmo trabalho mencionado, destacando o grau de
lesividadede alguns crimes que trazem prejuizo extraordiniirioa toda a sociedade,
hoje combatidos com pouco sucesso:
Materialmente, e por falta de vontade e interesse dos poderes publicos,
sabe-se, tem sido impossivel romper, de pronto e de todo, com o sistema
tradicional, mantido desde 1941, quando ainda inocorrentesos tipos de crimes
praticados atualrnente, com sofisticaC60,caracteristicosdas classes dominantes,
de grupos organizados, os chamados crimes de colarinho branco. Mantenha-se
o sistema tradicional, pelas razks supra, mas para os crimes, digamos, tarnbkm
tradicionais, ou seja, os arrolados no Cddigo Penal, coletanea do Cddigo de
Processo Penal, mantenedor do inqukrito policial.
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Nesse quadro temos os crimes contra: a) a ordem tributh-ia; b) o sistema
financeiro nacional; c) a ordem econ6mica; d) a administraqiioe o patrim6nio
publicos; e) os praticados por organizaqdes criminosas e os de lavagem de
dinheiro.
E aqui viio alguns dados: estudos recentemente realizados no Brasil e no
exterior comprovam que os crimes de cormpqiio que provocam lesiio ao erArio
acanetani aumento de pobreza e agravam a desigualdade social. Calcula-se que
uma reduqiio de 10% na cormpqiio seria suficiente para acrescentar cinqiienta
bilhdes ao nosso Produto Interno Bruto ao longo de 20 anos, vale dizer, dobraria
a renda per capita do brasileiro. E mais, trabalhos da ONU e do FMI estimam
que a compqiio pode reduzir o indice de crescimento de 1 a 0,5% ao ano e que
os investimentos, nos paises cormptos, siio 5% inferiores.
Pelas especificidades e pelo alto grau de sofisticaqiio das condutas delituosas
que perpetram esses tipos de crimes, ii precis0 prestigiar um novo modelo de
averiguaqiioda responsabilidadecriminal. E hora, portanto, de se adotar o Juizado
de Instruqiio Criminal. Niio para a generalidade dos crimes, por inafastiiveis
empecilhos. Mas a sua adoqiio limitada aos tipos de crime acima referidos niio
oferece dificuldade no tocante i exigencia, de plano, da alteraqiio do quadro de
niagistrados.A dificuldade estaria vencivel.
Nesses tennos, v&ios magistrados vem defendendo publicamentea adqiio
do juizado de instruq50, como uma medida necessdria ao eficiente combate A
criminalidade, pois os crimes que desviam o patrim6nio disponivel do curso de
urna disttibuiqiioque incentiveo desenvolvimentosocial acabam gerando inhems
outros crimes menores. 0 pr6prio Presidente do Superior Tribunal de Justiqa
(STJ), Ministro Nilson Naves, recentementemanifestou-se favorhvel, conforme
teor da matkria: Naves defende criaqlio de juizado de instruq60 criminal
para crimes de maiorpotencial ofensivo (http://www.trt.gov.br/e_i/documentos/

2003/TribunaisSuperiores/30-05.htm):
E tarnbiim inovaqb, h i muito reclamada por n6s, a criagiio do juizado de
insbqiio criminal, que atuariaem delitosde rnaior potential ofensivo.Ainstaqiio
desse juizado, figura ainda inexistente no Direito brasileiro, a par de depender
de alteraqdes legislativas, depende de mudanqas culturais. Tem ele o prop6sito
de, previamente, desenvolver a instru~iioinvestigativa, elucidar todas as
circunstiincias, colher todos os documentos e provocar todas as medidas
conservat6rias necessiirias 2t seguranga dos fatos incriminadores e i aqiio da
Justiqa.Afinal, nil0 se pode esquecer uma preocupante verdade: enquanto avanga
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e se moderniza o comportamento criminoso, o Estado continua respondendo
com mktodos e instrumentos obsoletos.
Lembre-se, a prop,6sito,que n2o constitui fato inkdito a presidencia de
inqukritos por magistrados em algumas situag6esespecificas. Em nosso meio
issojd ocorre sem quebra da 16gicado sistema processual nos casos de apuragiio
de crimes falimentares, em inqukrito judicial e, de mod0 geral, de condutas
criminosas praticadas por juizes, mediante procedimento ap~~at6rio
estabelecido
nos regirnentos dos Tribunais.
Como temos de urn lado a constatagiiode inviabilidade de reestruturagiio
ampla do Poder J u d i c i ~ para
o implantagiiodos juizados de instruggo criminal
objetivando a apuragiio de todos os crimes em um novo sistema processual
penal como regra e, de outro lado, notamos a ineficienciado inqukrito policial
especialmente diante da complexidade de algumas condutas criminosas na
realidade moderna, vislumbramos hoje a possibilidade de adogiio de um sistema
mesclado em fungiio das caracteristicas particularesdo pais, sem discriminagiio
entrejurisdlcionados.
Na visiio dos defensores dessa f6mula, em uma nova etapa do sistema
processual penal brasileiro, continum'amos con1os juizados especiais, com o
rito sumarissimo para os crimes de menor impact0 B sociedade, com forte
tendencia 2i sua expansiio e teriamos, no outro p6l0, os juizados de instrugiio
para os crimes a serem classificados como de maior complexidade, que trazem
consigo grande potencial ofensivo a toda sociedade. 0 inqukrito policial
permaneceria para a apuraqiio dos demais crimes, pel0 mesmo argument0
apresentado em 1941, devendo, porim, pautar-se pela minima formalidade,
ganhando em agilidade e efetividade, para a obtengiio dos resultados que a
sociedade espera do esforgo estatal de combate B crirninalidade.
A competencia do juizado de instruggo poderi entiio ser ampliada
paulatinamente, junto 2i expansiio do juizado especial, demonstrada a sua
aplicabilidade e eficiencia. Desse modo, o pais passaria por uma transigiio
benkfica, sem ruptura abrupta do modelo antigo, com possibilidade de avaliagiio
dos resultados de mudangas skrias no sistema processual penal propostas desde
a primeira metade do skculo passado.
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VI. COMPET~NCIADOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS1

J O S E A P A R E C ID O DOS SANTOS- I" Tenente
PM, Bacharel em Direito pelas Faculdades
Integradas de JaYSr) Instrutor do Estdgio de
Aperfei~oamentoProfissional do 27" BPM/I.

CONSIDERAC~ES
PRELIMINARES
A mais Ardua das missdes da Justiqa miblica, certamente, C a aplicaqiioda
saq20 penal Aqueles que infringirama lei e cometeram, com sua a ~ 2 ou
0 ornissiio,
algum delito.
Por tocar, justamente, na liberdade do acusado, a qual serh restringida
caso se comprove, atravCs do devido processo legalmente instituido,ser ele, de
fato, o culpado pel0 dano social provocado por sua conduta, C que se deve dar
maior importiincia Zi Justiqa Criminal, que C a mais criticada e, por certo, a que
apresenta o maior numero de ddvidas.
Nas questdes civis, por envolverem particulares, em regra, os acordos
s8o mais facilmente conseguidos e, por conseguinte, mais bem resolvidos, at6
porque os interesses envolvidos siio outros. Caso haja uma perda, esta.ser$
certamente, patrimonial, e patrim6nio C plenamente recuperhvel. Pode demorar
algum tempo, mas se recupera.
A perda da liberdade, por sua vez (e at6 mesmo o constrangimento gerado
pela perspectiva de perds-la) 6 irrecuperhvel.
Buscando tornar mais racional o processo penal nos delitos de menor
potencial ofensivo, entendidos aqueles que causam mais dano Zi vitima que para
o Estado, C que surgiu a Lei no9.099, de 26 de setembro de 1995, ap6s vhios
anos de &&rite legislative, criando os chamados Juizados Especiais, Civeis (que
substituiram os Juizados de Pequenas Causas) e Crirninais, este de forma

' Trecho da Monografia apresentada pel0 autor, como requisito parcial para obtenqiio do
diploma de Bacharel em Direito, pelas Faculdades Lntegradas de JaUSP, sob o titulo "Juizados
Especiais Criminais-As Inova~6estrazidas pelas Leis no9.099195 e no10.259101".
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inovadora, por se possibilitar,em h b i t o penal, a transaqiio entre o 6rgiio acusador
e o acusado, com o objetivo principal de se evitar a imputaqiiode pena privativa
de liberdade el principalmente, a reparaqiio do dano sofrido pela vitima. Isto,
logicamente, de forma ripida, informal e simples, pois simples deveriio ser estes
delitos (de menor ofensividade)
Tentar-se-i, neste modesto trabalho, abordar as inovaqdes trazidas por
esta lei, que estiio modernizando a Justiqa Penal, ao menos quanto Bs suas
possibilidadesjm'dicas, no tocante B compethcia dos Juizados Especiais Criminais.

DELITOS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO
A Lei no9.099195, em seu adgo 60, disp6e que o Juizado Especial Criminal
ten1 conipetencia para a conciliaq50,o julgarnento e a execuqiio das infraqdes
penais de menor potencial ofensivo, definindo tais infraqdes no artigo 6 1 da
seguinteforma:
"...consideram-se infraqdes penais de menor potencial ofensivo, para os
efeitos desta lei, as contraven~despenais e os crimes a que a lei comine pena
maxima niio superior a 1 (urn) ano, excetuados os casos em que a lei preveja
procedimento especial"(sem os grifos no original).
E no artigo 63 detennina que a compet2ncia do juizado seri determinada
pel0 lugar em que foi praticada a infraqiio penal.
Desta forma a cornpetencia do Juizado Especial Criminal 6definida pel0
mkimo da pena cominada, com a ressalva do procedimento especial. Assim,
delitos militares, eleitorais e crimes contra a honra estariam excluidos da
competsnciado Juizado Especial Criminal.
Inicialmente houve uma duvida acerca da aplicabilidadeda Lei no9.0991
95 na Justi~aMilitar, monnente quanto B exigencia de representaqiio como
condiqiiode procedibilidade nos delitos militares de lesdes corporais culposas e
lesBes corporais leves. ALei no9839, de 27 de setembro de 1999, encerrou a
polemica ao incluir na Lei no9.099195 o artigo 90-A, que dispde: "As disposiqBes
desta lei niio se aplicam no h b i t o da Justiqa Militar".
Segundo Mirabete2, a cornpetencia esti definida em raziio da matkria,

MIRABETE, J ~ l i oFabrini. Juizados Especiais Criminais. p. 40; no mesmo sentido:
GRINOVER, Ada Pellegrini et alii. Juizados Especiais Criminais. p. 79
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portanto absoluta, niio sendo possivel serem julgadas nos Juizados Especiais
Criminais outras infraqdes, sob pena de nulidade.
Para Ada Pellegrini Grinover3, se a infraqiio tiver previsiio alternativa
de pena privativa de liberdade ou de multa, estaria caracterizada a infraqiio
como de menor potencial ofensivo, mesmo que a pena privativa seja superior
a um ano.
Existem virias controv6rsias acerca da caracterizaqiiodas mfraqdes penais
de menor potencial ofensivo, quanto B competsncia.
Mirabete leciona que em caso de concurso de crimes deve-se levar em
conta a soma das penas e que em caso de crimes conexos (v.g. delito de menor
potencial ofensivo com outro que niio o seja) a cornpetencia seria da Justiqa
Comum, pois o delito mais grave absorveria o de menor potencial ofensivo, ou
seja, niio poderia haver separaqiio4.
Para Ada Pellegrini GrinoveIS, em caso de concursos de crimes, havendo
um de menor potencial ofensivo, este sera julgado pel0 juizo competente, qua1
seja, o Juizado Especial Criminal; o mesmo ocorrendo em caso de crimes
conexos, em que seriio separados os processos, caso seja pertinente. Para a
autora, deve-se considerar a pena minima isolada, niio importando o tipo de
concurso ("crit6rio bifkico individual-global").
S6 ha consenso entre os autores6 citados quanto As causas de aumento e
de diminuiqiio, as quais devem ser consideradas para aferir a pena em abstrato
do delito a fmde consideh-lo,ou niio, de menor potencialofensivo.Ada Pellegrini
Grinover ressalta que sempre se consideram o indice minimo de aumento e o
indice m h i m o de diminuiqiio, por serem mais favorhveis ao autor do delito.
Com relaqiio Bs circunsttincias agravantes e atenuantes, estas n8o devem ser
computadas.
As mesmas observaqdes apresentadas devem ser consideradas com
relaqiio B nova definiqiio de delitos de menor potencial ofensivo detenninada
pela Lei no10.259101, que instituiu os Juizados Especiais na Justiqa Federal, em
seu artigo 2", paragrafo unico: "Consideram-seinfraqdes de menor potencial

GRTNOVER, Ada Pellegriniet alii. Op. Cit., p. 70
MIRABETE,Julio Fabrini. Op. Cit. pp. 49 e 56.
GRINOVER, Ada Pellegrini et alii. Op. Cit., pp. 254 e 256.
MIRABETE,Julio Fabbrini.Op. Cit.,p. 5 1 ;GRINOVER,Ada Pellegrini et alii.Op. Cit., p. 250
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ofensivo, para os efeitos desta lei, os crimes a que a lei cominepena mdxima
niio superior a dois anos, ou multa".
Observe-se que tal lei s6 possui esse artigo referente aos Juizados Especiais
Criminais e, textualmente, no artigo lo,deterrnina a aplicaq50 subsidifh-iada Lei
no9.099195, "no que nilo conflitar" com a lei federal.
"Quest20 interessante C se o parhgrafo 6nico desse dispositivo C aplichvel
ao juizado especial criminal da Justiqa Estadual. Amaior parte dos Juristas, dentre
eles Luis Flavio Gomes, tem se posicionado no sentidode que a presente d e h q 5 o
de infraq5o de menor potencial ofensivo alterou o direito penal como um todo, o
que importa na possibilidade de julgarnento pel0 juizado especial criminal da
Justiqa Estadual de crimes com pena mhima n2o superior a dois anos, estando
revogada a disposiqilo constante do art. 61 da Lei no9.099195, que prescrevia
pena mhxima de um ano para a mesma definiqZo.(...) 0 fundamento dessa
posiq50, dentre outros argumentos, consiste na ilnpossibilidade de existirem dois
conceitos de infraq50 de menor potencial ofensivo no direito penal, bem como
na quest50 da isonomia: por exemplo, o desacato a servidor federal seria julgado
no juizado especial federal; jh o desacato a senlidor estadual ou municipal nilo
poderia ser julgado pel0 juizado especial criminal, caso se conclua pela
inaplicabilidade ao caso do presente parhgrafo ~inico".~
Nota-se que, pela novel definiqgo, o critkrio 6nico C a pena mhxima
cominada (1150 superior a dois anos), independentemente de procedimento
especial. 0 s delitos com pena maxima nil0 superior a dois anos, exceto os
militares por f o r ~do
a artigo 90-A da Lei no9.099195, e as contravenqaes penais
s5o delitos de menor potencial ofensivo.
Cabe ressaltar que a Lei 9605, de 12 de fevereiro de 1998 (Lei dos
crimes contra o meio ambiente), em seu artigo 27, traz o termo"crimes arnbientais
de menor potencial ofensivo", sem defini-10s. Assim, o entendimento C de que
s5o os mesmos crimes de menor potencial ofensivo antes definidos.
Por firn, cabe ressaltar que C possivel urn delito de menor potencial ofensivo
ser processado no juizo comum. E o caso em que o autor do fato n30 seja
encontrado para ser citado, ou pela complexidade do fato ou por outras
circunstiincias que indiquem um procedimento mais abrangente, conforme

'MATTOS E SILVA, Bruno. Juizados Especiais Federais. p. 122
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dispdem, respectivamente,os artigos 66, parigrafo unico, 70, §§ 2" e 3" da Lei
no9.099195.

UMA NOVA CLASSIFICACAO DE DELITOS
A Lei no9.099195 (coma ressalva da alteragiio da Lei no10.259101) defrniu
os delitos de menor potencial ofensivo, assim entendidos os que tenhampena
mcixima niio superior a dois anos. No artigo 89, ao disciplinar a suspensiio
condicional do processo, instituiu o que a doutrina passou a chamar de delitos de
me'diopotencialofensivo, os que tenhampena minima niio superior a um ano.
Assim, poder-se-6 dar uma reclassifica~iioaos delitos no direito penal
brasileiro, niio mais os dividindo em crimes e contravenqdes, mas da seguinte
rnaneira:
- delitos hediondos - aqueles definidos pela Lei no8.072 de 25 de julho
de 1990, aos quais niio se concede anistia, graga ou indulto, nem fianga ou
liberdade provis6ria; a pena deve ser curnpridaintegralrnenteem regime fechado,
e a prisiio temporiria nestes delitos tCm prazo de trinta dias, conforme as
disposigdes da lei; busca-se, na persecu~iiocriminal, o m6ximo de repressiio
destes delitos;
- delitos de grande potencial ofensivo - aqueles que niio siio nem
hediondos, nem de mkdio, nem de pequeno potencial ofensivo, ou seja, niio
estiio elencados na Lei no8.072190, tCm a pena minima acima de um ano e a
pena maxima superior a dois anos. Nestes delitos niio caber5 a suspensiio
condicional do processo, mas, conforme o caso, o autor pode se beneficiar da
suspensiio condicional da pena ou do livramento condicional (neste caso, ap6s
cumprir parte da pena privativa imposta);
- delitos de me'dio potencial ofensivo - que tCm pena minima ate' um
ano, aos quais cabe a suspensiio condicional do processo, sendo apurados
atravks de inqukrito policial, como os anteriores;
- delitos depequenopotencial ofensivo - aqueles que tCmpena mkima
ate'dois anos, cujos autores niio seriio autuados em flagrante delito (em regra),
a apuragiio ser6 feita atravksde termo circunstanciado(tamb6mem regra), cabivel
a transagiio penal e a suspensiio condicional do processo. Busca-se, sempre, a
reparagiio do dano h vitima e a niio-aplica~iiode pena privativa de liberdade8.
-

GRINOVER, Ada Pellegrini et alli. Op. Cit., p. 73
--

- -

-
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E de se notar que o que cabe para um delito "de maior lesividade"cabe
ao de "menor ofensividade". Portanto, todos os delitos de menor potencial
ofensivo podem ter os beneficios dos delitos de m6dio potencial ofensivo
(suspensiio condicional do processo) e a estes os apliciveis aos de grande
potencial ofensivo (SURSIS e o livrarnento condicional nurna eventual condenagiio
a pena privativa de liberdade, que niio esti descartada).
Outra ressalva: os atuais procedimentos do C6digo de Processo Penal,
segundo a doutrina, siio definidos pel0 tipo de penaprivativa de liberdade. Assim,
em regra, os delitos punidos com reclusiio siio processados pel0 procedimento
comum de rito ordin&rio e os apenados com detengiio pel0 procedimento comum
de rito sumit-io, existindo, ainda os procedimentos especiais (crimes dolosos
contra a vida, crimes funcionais, falimentares, contra a honra e contra a
propriedadeimaterial, al6m daquelesprevistosem leis especiais, tais como crimes
de abuso de autoridade, crimes contra a economia popular, crimes envolvendo
entorpecentes,imprensa, responsabilidadede prefeito etc.).
Como a Lei dos Juizados Especiais Criminais, pela redefini~iiodada aos
delitos de menor potencial ofensivo dada pela Lei no 10.259/01,que instituiu os
Juizados Especiais Federais, superou o procedimento especial, niio mais
considerando o delito pela sua especialidadenormativa, mas sim pela pena mAxima
corninada, estaria em boa hora de se alterarem os crit6rios para os processos de
todos os delitos conforme a classifica~Boaqui apresentada, a qua1 decorre da
observagiio das normas atinentes.
Isto traria duas vantagens: a prirneira, ficaria muito mais simples a definigiio
do procedimento a ser aplicado e, segundo, bastaria alterar, pel0 processo
legislativo constitucional,quando fosse necess&rio, os limites das penas dos
delitos, conforme os mesmos avansassem ou retrocedessem em sua lesividade
na sociedade.
Outro argument0 a se apresentar 6 de que, atualmente, o tip0 de pena a
se cumprir, reclusiio ou detengiio, em estabelecimentos penais especificos,
conformea pena (penitenci6riapara condenados ?
pena
i
de reclusiio em regime
fechado, col6nia agricola para condenados em regime semi-aberto e cadeias
publicas para presos provis6rios, v.g.), conforme dispde a Lei no7.210, de I I
de julho de 1984, mostra-se, h i tempos, ultrapassado, vez que, na priitica niio
h i diferenga alguma, salvo ran'ssirnas exceg6es. E um sistema penal niio pode se
contentar com diferenciagks juridicas, somente.
Parece que urn dos objetivos da Lei dos Juizados Especiais Crirninais foi
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evitar a aplicagiio de pena privativa de liberdade e atualizar o sistema penal
brasileiro, atravesde medidas despenalizadoras (niio descriminalizadoras),como
a composigiio civil, pena alternativa, agiio penal pciblica condicionada h
representagiio (lesdes corporais leves e culposas) e a suspensiio condicional do
processo, al6m da n2o-imposigiio de prisiio em flagrante delito9, a fin1de tornar
mais racional a persecugiio penal.
A sugestiio 6 de que aos delitos de menor potencial ofensivo, que,
felizmente, siio os mais comuns em nossa sociedade, fosse observado o rito
sumarissimo (como o L), aos delitos de mkdio potencial ofensivo o rito sumitrio
e aos delitos de grande potencial ofensivo e aos hediondos o rito ordinkio.
Permaneceriainalterado o procedimento do Tribunal do Jciri, que tem previsiio
constitucional (artigo 5", XXXVIII).

Jad/SP, 18 de outubro de 2002.

GRINOVER, Ada Pellegrini et alii. Teoria Geral do Processo. 9" ed.
Mall~eirosEditores. Siio Paulo. 1993.299 p.
. Juizados Especiais Criminais. 3" ed. Editora Revista dos Tribunais.
Siio Paulo. 1999.415 p.
M A ' O S E SILVA, Bruno. Juizados Especiais Federais. JuruB Editora.
Curitiba. 2002. 189 p.
MELO, Jose Maria de et alii. Lei dos Juizados Especiais Comentada.
Juruh Editora. Curitiba. 1997. 149 p.
MIRABETE, Julio Fab~ini.Processo Penal. 10"ed. Editora Atlas. Siio
Paulo. 2000.760 p.
Juizados Especiais Criminais. 5" ed. Editora Atlas, Siio Paulo,
2002.526 p.
SOUZA NETO, Jose Laurindo, Processo Penal - Modificag6es da lei
dos Juizados Especiais Criminais. Jurui Editora. Curitiba. 2002.262 p.

GRINOVER, Ada Pellegriniet alii. Op. Cit. p. 44
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vn.LEGISLACWO
a. LEI FEDERAL N." 10.695, DE 1 DE JULHO DE 2003 : CODIGO
PE NA L (CP) E CODIGO D E P R O C E SS O P E N A L (CPP),
ALTERACOES.
Altera e acresce parhgrafo ao art. 184 e da' nova reduggo ao art. 186 do
Decreto-lei n." 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Cddigo Penal, alterado
pelas Leis n. "6.895, de 17 de dezembro de 1980, e 8.635, de 16 de margo de
1993, revoga o art. 185 do Decreto-lei n." 2.848, de 1940, e acrescenta
dispositivos ao Decreto-lei n. " 3.689, de 3 de outubro de 1941 - C6digo de
Processo Penal.

0 PRESIDENTE DA REPUBLICA Faqo saber que o Congress0
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1" 0 art. 184 e seus 9s lo,2" e 3" do decreto-lei n." 2.848, de 7 de
dezembro de 1940, passam a vigorar com a seguinte redaqiio, acrescentandose urn $4":
"Art. 184. Violar direitos de autor e os que lhe siio conexos:
Pena - deten~iio,de 3 (trss) meses a 1 (um) ano, ou multa.
8 1"Se a violaqiio consistir em reproduqiio total ou parcial, com intuito de
lucro direto ou indireto, por qualquer meio ou processo, de obra intelectual,
interpretaqiio, execuqiio ou fonograma, sem autorizaqiio expressa do autor, do
artista intkrprete ou executante,do produtor, conforme os casos ou de quem os
represente:
Pena - reclusiio, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
$2"Na mesma pena do 9 1"incorre quem, com o intuito de lucro direto
ou indireto, distribui, vende, expae 2i venda, aluga, introduz no Pais, adquire,
oculta, tern em depbsito, original ou cdpia de obra intelectual ou fonograma
reproduzido com violaqiio do direito de autor, do direito de artista intkrprete ou
executante ou do direito do produtor de fonograma, ou, ainda, aluga original ou
cdpia de obra intelectual ou fonograrna, sen1a expressa autorizaqiiodos titulares
dos direitos ou de quem os represente.
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3 3" Se a violagiio consistir no oferecimento ao pfiblico, mediante cabo,
fibra 6tica, satklite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuirio
realizar a selegiio da obra ou produgiio para recebg-la em um tempo e lugar
previamente determinados por quem formula a demanda, corn intuito de lucro,
direto ou indireto, sem autorizagiio expressa, conforme o caso, do autor, do
artista intkrprete ou executante, do produtor de fonograma, ou de quem os
represente:
Pena - reclusiio, de 2 (dois) a 4 (quatro ) anos, e multa.
3 4" 0 disposto nos 3 s lo,2" e 3" niio se aplica quando se tratar de
excegiio ou lirnitagiio ao direito de autor ou os que lhe siio conexos, em
conformidade corn o previsto na Lei no9.610, de 19 de fevereiro de 1998, nem
a c6pia de obra intelectual ou fonograma, em urn s6 exemplar, para uso privado
do copista, sem intuito de lucro direto ou indireto."(NR)
Art. 2" 0 art. 186 do decreto-lei n." 2.848, de 1940, passa a vigorar corn
a seguinte redagiio:
"Art. 186. Procede-se mediante:
I - queixa, nos crimes previstos no caput do art. 184;
I1 - a ~ 5 penal
0
p6blica incondicionada, nos crimes previstos nos $5 loe
2" do art. 184;
111- agiio penal piiblica incondicionada,nos crimes cometidosem desfavor
de entidades de direito piiblico, autarquia, empresa pfiblica, sociedade de
economia mista ou fundagiio instituida pel0 poder pdblico;
IV - agBo penal publica incondicionada ii representaggo, nos crimes
previstos no 3" do art. 184." (NR)
Art. 3" 0 Capit~doIV do Titulo I1 do Livro I1 do decreto-lei n." 3.689, de
3 de outubro de 1941, passa a vigorar acrescido dos seguintes arts. 530-A,
530-B, 530-C, 530-D, 530-E, 530-F, 530-G, 530-H e 530-1:
"Art. 530-A. 0 disposto nos arts. 524 a 530 ser%aplicAve1aos crimes em
que se proceda mediante queixa.
Art. 530-B. Nos casos de infrag6es previstas no $3 lo, 2" e 3" do art.
184 do c6digo Penal, a autoridade policial proceder%2 apreensiio dos bens
ilicitamente produzidos ou reproduzidos,em sua totalidade,juntamente com os
equipamentos, suportes e materiais que possibilitaram a sua existSncia, desde
que estes se destinem precipuamente 2prAtica do ilicito.
Art. 530-C. Na ocasiiio da apreensiio ser6 lavrado termo, assinado por 2
(duas) ou mais testemunhas, com a descrigiio de todos os bens apreendidos e
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informaqaes sobre sua origens, o qua1 deveri integrar o inqukrito policial ou o
processo.
Art. 530-D. Subseqiiente h apreensiio,ser8realizada,por perito oficialou, na
falta desde, por pessoa tecnicamente habilitada, pericia sobre todos os bens
p n d i d o s e elaboradoo laudoque deverh integraro inqukrito policial ou o processo.
Art 530- E. 0 s titulares de direito de autor e os que lhe siio conexos
seriio os fikis depositArios de todos os bens apreenddos, devendo colocii-10s h
disposiqiio do juiz quando do ajuizarnento da a~iio.
Art. 530-F. Ressalvada a possibilidade de se preservar o corpo de delito,
o juiz poder8 determiliar, a requerimento da vitima, a distribuiqiioda produqiio
ou reproduqiio apreendida quando niio houver impugnaqiio quanto B sua ilicitude
ou quando a at30 penal niio puder ser iniciada por falta de deterrninaqiio de
quem seja o autor do ilicito.
Art. 530-G. 0juiz, ao prolatar a sentenqa condenat6ria7poder8 deterrninar
a distribuiqiio dos bens ilicitamente produzidos ou reproduzidose o perdimento
dos equipamentos apreendidos, desde que precipuamente destinados h produqiio
e reproduqiio dos bens, em favor da Fazenda Nacional, que deveri destrui-10s
ou doi-10s aos Estados, Municipios e Distrito Federal, a instituiq6es piiblicas de
ensino e pesquisa ou de assistgncia social, bem como incorpori-los, por economia
ou interesse piiblico, ao patrimbnio da Uniiio, que niio poderiio retorn8-10s aos
canais de comkrcio.
Art. 530-H. As associaq6es de titulares de direitos de autos e os que lhes
siio conexos poderiio, em pr6prio nome, funcionar como incorpor8-los, por
econornia ou interesse publico, ao patrimbnio da Uniiio, que niio poderiio retornii10s aos canais de comkrcio.
Art. 530-1. Nos crimes em que caiba aqiio penal p6blica incondicionada
ou condicionada, observar-se-20 as norrnas constantes dos arts. 530-B, 530C, 530-D, 530-E, 530-F, 530-G e 530-H."
Art. 4" E revogado o art. 185 do decreto-lei n." 2.848, de 7 de dezembro
de 1940.
Art. 5" Esta Lei entra em vigor 30 (trinta)dias ap6s a sua publicaqao.
Brasflia, lodejulho de 2003; 182" da Independgncia e 115" da Repiiblica.
LUIZ INACIO LULA DA SILVA
Mkcio Thomaz Bastos
Revista AFORCA POLICIAL SBo Paulo n041janlfevlmar 2004

97

b. LEI FEDERAL No10.792, DE 1 DE DEZEMBRO DE 2003

Altera a Lei no7.210, de 11 de junho de 1984 - Lei de Execup?o Penal e o
Decreto-Lei n 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Cddigo de Processo Penal
e da' outras provid2ncias.
0

0 PRESIDENTE DA R E P I ~ L I C AF a ~ osaber que o Congress0
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1°ALei no7.210, de 11de junho de 1984 -Lei de Execug50 Penal,
passa a vigorar com as seguintes alteraqks:
"Art. 6"Aclassificaqiioseri feita por Comissiio Tkcnica de Classificaqiio
que elaborari o prograrna individualizador da pena privativa de liberdade
adequada ao condenado ou preso provis6rio." (NR)
"Art. 34. ................................................................................
3 lo(parigrafo hnico renumerado)........................................
5 2" 0 s governosfederal, estaduale municipal podergo celebrar convenio
com a iniciativa privada, para implantagiio de oficinas de trabalho referentes a
setores de apoio dos presidios." (NR)
"Art. 52. A pritica de fato previsto como crime doloso constitui falta grave
e, quando ocasione subversiio da ordem ou disciplina internas, sujeita o preso
provis6ri0, ou condenado, sem prejuizo da sanqiio penal, ao regime disciplinar
diferenciado,corn as seguintes caracteristicas:
I - duraqiio mkima de trezentos e sessenta dias, sem prejuizo de repeti~iio
da sanqiio por nova falta grave de mesma espkcie, at6 o limite de urn sexto da
pena aplicada;
II- recolhunentoem cela indvidual;
III- visitas semanais de duas pessoas, sem contar as crimps, corn duraqiio
de duas horas;
IV - o preso teri direito B saida da cela por 2 horas diirias para banho
de sol.
lo0 regime disciplinar diferenciado tarnbCm poderi abrigar presos
provis6rios ou condenados, nacionais ou estrangeiros, que apresentem alto risco
para a ordem e a seguranga do estabelecimento penal ou da sociedade.
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$2" Estarii igualrnente sujeito ao regime disciplinar diferenciado o preso
provis6rio ou o condenado sob o qua1recaiam fundadas suspeitasde envolvimento
ou participaqiio, a qualquer titulo, em organizagdes criminosas, quadrilha ou
bando." (NR)
"Art. 53. ................................................................................

...............................................................................
V - inclus2o no regime disciplinar diferenciado."(NR)
"Art.54. As san~desdos incisos I a IV do art. 53 ser2o aplicadas por ato
motivado do diretor do estabelecimento e a do inciso V, por pr6vio e
fundamentado despacho do juiz competente.
$ 1°Aautorizaqiiopara a inclus20 do preso em regime disciplinar dependerii
de requerimento circunstanciado elaborado pel0 diretor do estabelecimento ou
outra autoridade administrativa.
3 2OA decisiio judicial sobre inclusiio de preso em regime disciplinar serii
precedida de manifestaqiio do Minist6rio Piiblico e da defesa e prolatada no
prazo miiximo de quinze dias." (NR)
"Art. 57. Na aplicag20 das sanqoes disciplinares, levar-se-20em conta a
natureza, os motivos, as circunst8ncias e as conseqiiEncias do fato, bem como a
pessoa do faltoso e seu tempo de pris2o.
Pariigrafo h i c o . Nas faltas graves, aplicam-se as sanqdes previstas nos
incisos I11a V do art. 53 desta Lei." (NR)
"Art.5 8 . 0 isolamento, a suspensiioe a restri~sode direitos n2o poderiio
exceder a trinta dias, ressalvada a hip6tese do regime disciplinar diferenciado."
................................................................................
" (NR)
"Art. 60. A autoridade adrninistrativa poderi decretar o isolamento
preventivo do faltoso pel0 prazo de at6 dez dias. A inclusiio do preso no regime
disciplinar diferenciado, no interesse da disciplina e da averiguagiio do fato,
dependerii de despacho do juiz competente.
Pariigrafotinico. 0tempo de isolarnento ou inclusiio preventiva no regime
disciplinar diferenciado seri computado no period0 de cumprimento da sang30
disciplinar."(NR)
"Art. 70. ................................................................................
I - emitir parecer sobre indulto e comutagiiode pena, excetuada a hip6tese
de pedido de indulto com base no estado de satide do preso;

................................................................................
" (NR)
Revista A FORCA POLICIAL SBo Paulo no41 janlfevlmar 2004

"Art. 72. ................................................................................

................................................................................
VI - estabelecer, mediante convcnios com as unidades federativas, o
cadastro nacional das vagas existentes em estabelecimentos locais destinadas
ao cumprimento de penas privativas de liberdade aplicadas pela justiqa de outra
unidade federativa, em especial para presos sujeitos a regime disciplinar.
................................................................................ " (NR)
"Art. 86. ................................................................................
5 1"A Uniiio Federal poderB construir estabelecimento penal em local
distante da condena~iiopara recolher os condenados, quando a medida se
justifique no interesse da seguranGa p6blica ou do pr6prio condenado.

................................................................................
$3"CaberBaojuiz competente,a requerimento da autoridade adrninistrativa
definir o estabelecimento prisional adequado para abrigar o preso provis6rio ou
condenado, em aten~iioao regime e aos requisitosestabelecidos."(NR)
"Art. 87. ................................................................................
Parigrafo 6nico. A Uniiio Federal, os Estados, o Distrito Federal e os
Territ6rios poderiio construir Penitenci5rias destinadas, exclusivamente,aos
presos provis6rios e condenados que estejam em regime fechado, sujeitos ao
regime disciplinar diferenciado, nos termos do art. 52 desta Lei." (NR)
"Art. 112. A pena privativa de liberdade serB executada em forma
progressiva com a transfercncia para regime menos rigoroso, a ser deterrninada
pel0juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime
anterior e ostentar bom comportamento carceririo, comprovado pel0 diretor
do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressiio.
§ 1"A decisiio serB sempre motivada e precedida de manifesta~iiodo
Ministkrio Mblico e do defensor.
§ 2" Idkntico procedimento serB adotado na concessiio de livramento
condicional, indulto e comutaqiio de penas, respeitados os prazos previstos nas
normas vigentes." (Mi)

Art.2" 0 Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 - C6digo de
Processo Penal, passa a vigorar com as seguintes alteraqaes:
"Art. 185.0 acusado que comparecer perante a autoridadejudiciiiria, no
curso do process0 penal, sera qualificado e interrogado na presenqa de seu
defensor, constituido ou nomeado.
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3 1"0interrogat61i0 do acusado preso ser6feito no estabelecimentopnsional
em que se encontrar, em sala pr6pria, desde que estejam garantidas a seguranqa
do juiz e auxiliares, a presenqa do defensor e a publicidade do ato. Inexistindo a
seguraqa, o interrogat6rio ser6feito nos termos do C6digo de Processo Penal.
3 2"Antes da realizaqiio do interrogat6ri0, o juiz assegurar6o direito de
entrevista reservada do acusado com seu defensor."(NR)
"Art. 186. Depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro
teor da acusaqiio, o acusado sera informado pel0 juiz, antes de iniciar o
interrogat6ri0, do seu direito de permanecer caladoe de niio responder perguntas
que h e forem formuladas.
Parigrafo linico. 0 silencio, que niio importar6em confissiio, niio poder6
ser interpretado em prejuizo da defesa." (NR)
"Art. 187.0 interrogat6rio sera constituido de duas partes: sobre a pessoa
do acusado e sobre os fatos.
!j loNa prirneira parte o interrogando sera perguntado sobre a residencia,
meios de vida ou profissilo, oportunidadessociais,lugar onde exercea sua atividade,
vida pregressa, notadamente se foi preso ou processado alguma vez e, em caso
afirmativo, qual o juizo do processo, se houve suspensiio condicional ou
condenaqiio,qual a pena imposta,se a cumpriu e outros dados familiarese sociais.
3 2" Na segunda parte sera perguntado sobre:
I - ser verdadeira a acusaqiio que lhe t feita;
I1- niio sendo verdadeira a acusaqiio, se tem algum motivo particular a
que atribui-la, se conhece a pessoa ou pessoas a quem deva ser imputada a
pr6tica do crime, e quais sejam,e se com elas esteve antes da prhtica da infraqiio
ou depois dela;
I11 - onde estava ao tempo em que foi cometida a infraqiio e se teve
noticia desta;
IV - as provas j6 apuradas;

V - se conhece as vitimas e testemunhas j6 inquiridas ou por inquirir, e
desde quando, e se tem o que alegar contra elas;
VI- se conhece o instrumento com que foi praticada a infraqiio, ou qualquer
objeto que com esta se relacione e tenha sido apreendido;
VII -.todos os demais fatos e pormenores que conduzam B elucidaqiio
dos antecedentes e circunstiinciasda infraqiio;
VIII - se tem algo mais a alegar em sua defesa." (NR)
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"Art. 188. Ap6s proceder ao interrogat6ri0, o juiz indagari das partes se
restou algum fato para ser esclarecido, formulando as perguntas correspondentes
se o entender pertinentee relevante." (NR)
"Art. 189. Se o interrogando negar a acusaqiio, no todo ou em parte,
poderi prestar esclarecimentose indicar provas." (NR)
"Art. 190. Se confessar a autoria, sera perguntado sobre os motivos e
circunst~ciasdo fato e se outras pessoas concorrerarn para a infraqiio, e quais
sejam." (NR)
"Art. 191. Havendo mais de um acusado, seriio interrogados
separadamente."(NR)
"Art. 192.0 interrogat6rio do mudo, do surdo ou do surdo-mudo seri
feito pela forma seguinte:
I - ao surdo seriio apresentadas por escrito as perguntas, que ele
responder6 oralmente;
II- ao mudo as perguntas ser5o feitas oralmente,respondendeaspor escrito;
III- ao surdo-mudoas perguntas seriioformuladas por escritoe do mesmo
mod0 dari as respostas.
Parhgrafo 6nico. Caso o interrogando nio saibaler ou escrever, interviriino
ato, como intkrprete e sob compromisso, pessoa habilitada a entendhlo." (NR)
"Art. 193 Quando o interrogando niio falar a lingua nacional, o
interrogat6riosera feito por meio de intkrprete." (NR)
"Art. 194. (revogado)"
"Art. 195. Se o interrogado niio souber escrever, niio puder ou niio quiser
assinar, tal fato serii consignado no terrno." (NR)
"Art. 196. A todo tempo o juiz poderii proceder a novo interrogat6riode
oficio ou a pedido fundamentadode qualquer das partes." (NR)
"Art. 261. ..................................................
..............................
Pariigrafo bnico. Adefesa tkcnica, quando realizada por defensor public0
ou dativo, seri sempre exercida atravks de manifestaqgo fundamentada."(NR)
"Art. 360. Se o rku estiver preso, sera pessoalmente citado."(NR)
Art. 3" 0 s estabelecimentos penitencihos disporiio de aparelho detector
de metais, aos quais devem se submeter todos que queiram ter acesso ao referido
estabelecimento, ainda que exerqam qualquer cargo ou funqiio p6blica.
Art. 4" 0 s estabelecimentos penitenciArios, especialmente os destinados
ao regime disciplinar diferenciado, disporio, dentre o ~ ~ t requipamentos
os
de
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transmissores e outros meios, definidos no art. 60,§ lo,da Lei no 9.472, de 16
de julho de 1997.
Art. 5" Nos tennos do disposto no inciso I do art. 24 da Constituiq50 da
Republica, observados os arts. 44 a 60 da Lei no 7.210, de 11 de junho de
1984, os Estados e o Distrito Federal podergo regulamentar o regime disciplinar
diferenciado, em especial para:
I - estabelecer o sistema de rodizio entre os agentes penitenciiirios que
entrem em contato direto corn os presos provis6rios e condenados;
I1- assegurar o sigilo sobre a identidade e demais dados pessoais dos
agentes penitenciArios lotados nos estabelecimentospenais de seguran~a
m-a;
111-restringir o acesso dos presos provis6rios e condenados aos meios
de comunicaq50 de informa@o;
IV - disciplinaro cadastramentoe agendamento pr6vio das entrevistas dos
presos provis6rios ou condenados com seus advogados, regularmente constituidos
nos autos da a ~ 5 penal
o
ou process0 de execuqiio criminal, conforme o caso;
V - elaborar programa de atendimento diferenciado aos presos provis6rios
e condenados, visando a sua reintegra~goao regime comum e recompensandolhes o born comportamentodurante o period0 de sanqgodisciplinar."(NR)
Art. 6" No caso de motim, o Diretor do Estabelecimento Prisional poderh
deterrninar a transferencia do preso, comunicando-a ao juiz competente no prazo
de at6 vinte e quatro horas.
Art. 7" A Unigo definirh os padraes minimos do presidio destinado ao
cumprimentode regime disciplinar.
Art. 8" A Uni2o priorizarh, quando da construq20 de presidios federais,
os estabelecimentosque se destinem a abrigar presos provis6rios ou condenados
sujeitos a regime disciplinar diferenciado.
Art. 9" Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaG20.
Art. 10 Revoga-se o art. 194 do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro
de 1941.
Brasilia, 1" de dezembro de 2003; 182" da Independgncia e 115" da
Republica.

LUIZ JNACIOLULA DA SILVA
Mkcio Thomaz Bastos
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c. LEI ESTADUAL No 11.531, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2003
Estabelece regras de seguranqa para posse e condupio responsa'vel de cGes

0 GOVERNADOR DO ESTADO DE SAO PAULO:
Fago saber que aAssembl6iaLegislativadecretae eu promulgo a seguintelei:
Arligo 1"-A condugiio em vias publicas, logradouros ou locais de acesso
pliblico de ciies das ragas "pit bull", "rottweiller" e "mastim napolitano", al6m de
outras especificadas em regulamento, deverh ser feita sempre com a utilizaggo
de coleira e guia de conduggo.
5 1"- 0 regulamento desta lei definirh as ragas que deveriio observar o
uso de guia curta de conduggo, enforcador e focinheira.
5 2" - 0 s possuidores ou proprietfios de ciies deveriio n~ante-10sem
condigdes adequadas de seguranga que impossibilitem a evasiio dos animais.
Artigo 2"- Qualquer pessoa do povo podera solicitar concurso policial,
quando verificada a conduggo de ciies das ragas de que trata o 5 1"do artigo
anterior, sem o uso de guia curta de condugiio, enforcador e focinheira, ou o
descumprimentoda obrigagiio prevista no 5 2" do mesmo artigo.
Artigo 3" - A infragiio ao disposto nesta lei sujeitarh o possuidor ou
proprietirio do animal ao pagamento de multa no valor de 10 (dez) UFESPs,
sem prejuizo das demais san~6esadrniilistrativas e penais cabiveis.
Parigrafo Gnico -A multa teri valor dobrado, em caso de reincidhcia.
Artigo 4" - As despesas resultantes da aplicagiio desta lei correriio ii
conta das dotagdes pr6prias consignadas no orgarnento vigente.
Artigo 5"- Esta lei entra eni vigor na data de sua publicagiio.
Palhcio dos Bandeirantes, 11 de novembro de 2003
GERALD0 ALCKMIN
Arnaldo Madeira
Secretiirio-Chefeda Casa Civil
Publicada na Assessoria Tknico-Legislativa, aos 11 de novembro de 2003.
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d. DECRETO ESTADUAL No48.292, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2003

Disp6e sobre a concessiio de dia'rias aos servidores da Administra~iio
Centralizada e das Autarquias, bem como aos componentes da Policia Militar
do Estado de Siio Paulo e da'provid2ncias correlatas

GERALD0 ALCKMIN, Governador do Estado de Siio Paulo, no uso
de suas atribuiqbeslegais,
Decreta:
Artigo 1" - A concessiio de diirias aos servidores da Administraqiio
Centralizada e das Autarquias, bem como aos componentes da Policia Militar
do Estado de Siio Paulo, com o objetivo de indenizar despesas com alimentaqiio
e pousada, far-se-A de acordo as disposi~besdeste decreto.
5 1"- Observados os principios da moralidade e do estrito interesse do
serviqopublico, a di5ria poderi ser concedida ao servidor ou policial militar que
se deslocar temporariamente da respectiva sede, no desempenho de suas
atribuiqks, na realizagiiode diligencia policial militar ou em missiio ou estudo,
dentro do Pais, relacionados com o cargo, a fun~iio-atividade,o posto ou a
graduaqiio que exerce.
$2"- Para os fins deste decreto, sede significa o municipio onde o servidor
ou policial militar tern exercicio.
$3" - Niio sera concedida diAria:
1. ao servidor ou policial militar removido ou transferido, duranteo period0
de trgnsito; e
2. quando o deslocarnentodo servidor ou policial militar constituir exigencia
permanente do seu cargo, hin~iio-atividade,posto ou graduaqiio.
Artigo 2" - 0 valor da di&a sera calculado com base no valor da Unidade
Fiscal do Estado de Siio Paulo - UFESP, fixado para o primeiro dia dtil do mtis
devido, na seguinteconformidade:
I - na importiincia correspondente a 9 (nove) UFESPs, para:
a) ocupantes de cargos e funqbes-atividades para cujo provimento seja
exigidodiploma de nivel universithrio ou habilitaqiio profissional correspondente;
b) ocupantes de cargos e funq6es-atividades de direqiio;
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c) componentes da Policia Militar do Estado de Sio Paulo, ocupantes de
postos de Coronel PM a Aspirante a Oficial PM;
I1 - na importiincia correspondente a 7 (sete) UFESPs, para:
a) ocupantes de cargos e fun~des-atividadesnio abrangidos pel0 inciso
anterior;
b) componentes da Policia Militar do Estado de Sio Paulo, ocupantes de
gradua~desde Subtenente PM a Aluno Oficial 1.CFO.
Artigo 3" - Quando o deslocamento do servidor ou policial militar se der
para unia das localidades a seguir mencionadas, o valor da diiiria, apurado na
fornla do artigo anterior, serh acrescido da importiincia que lhe corresponder a:
I - 100% (cem por cento), nos deslocamentos para o Distrito Federal ou
Manaus - AM;
11 - 80% (oitenta por cento), nos deslocamentos para ~ i o ~ a u- lSP,
o Rio
de Janeiro - RJ, Recife - PE, Belo Horizonte - MG, Porto Alegre - RS, BelkmPA, Fortaleza - CE ou Salvador - BA;
I11 - 70% (setenta por cento), nos deslocamentos para as demais capitais
de Estados;
IV - 50% (cinqiientapor cento), nos deslocamentos para municipios com
popula~ioigual ou superior a 200.000 (duzentos mil) habitantes, desde que
distantes pelo menos 70 krns (setenta quil6metros)do m~micipio-sede
de exercicio
do servidor ou policial militat-.
Artigo 4" - Para o servidor ou policial rnilitar integrante de equipe de
apoio Bs viagens do Governador ou do Vice-Governador o valor da dih-ia,
apurado na forma do artigo 2", quando for o caso com o acrkscimo de que trata
o artigo 3" deste decreto, serh acrescido da importiincia que lhe corresponder a
25% (vinte e cinco por cento).
Artigo 5" - As diirias serio concedidas por dia de deslocamento do
servidor ou policial rnilitar do respectivo municipio-sede de exercicio nos termos
do 3 1" do artigo 1" deste decreto.
3 I" - Serhconcedida diiria integral quando o deslocamento exigir pernoite
fora da sede.
3 2" - Nas seguintes situa~des,serio concedidas diiirias parciais com
valores correspondentes i s porcentagens a seguir indicadas, aplicadas sobre a
importhcia apurada na forma do artigo 2", com os acriscimosde que tratam os
artigos 3" e 4" deste decreto, quando for o caso:
1.50% (cinqiientapor cento), quando fornecido alojamentoou outra forma
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de pousada, em prdprio do Estado ou de outro drgiio ou entidade da
Adrninishagiio ioblica;
2. para indenizar despesas com alimentagiioquando o deslocamento niio
exigir pernoite fora da sede:
a) 40% (quarenta por cento), quando o periodo de deslocamento for
igual ou superior a 12 (doze) horas;
b) 20% (vinte por cento), quando o periodo de deslocamento for igual ou
superior a 6 (seis) horas e inferior a 12 (doze) horas.
3. para indenizar despesas com alimentaqiio no dia de retorno B sede do
servidor ou policial rnilitar:
a) 40% (quarenta por cento), quando a chegada de regresso B sede ocorrer
a partir das 19 (dezenove) horas;
b) 20% (vinte por cento), quando a cl~egadade regresso B sede ocorrer a
partir das 13 (treze) horas e antes das 19 (dezenove) horas.
5 3" - Para os fins da concessiio das diiirias parciais de que trata o item 2
do parfigrafo anterior serB considerado o horiirio da parlida e o da chegada de
regresso a sede do servidor ou do policial militar.
§ 4" - Niio serfi concedida diziria quando fornecidos alojamento, ou ouha
foma de pousada, e alimentaqiio pela Administragiio ioblica.
Artigo 6" - 0 servidor ou policial militar que fizer jus a diiria deverfi
apresentar ao superior hierkquico, at6 o terceiro dia util apds o regresso, rela~iio
circunstanciadadas dihrias vencidas, consignados os seguintes informes:
I , nome e ndmero da CCdula de Identidade (RG);
I1 - unidade, servigos ou OPM a que pertence;
111- cargo, fi~n~iio-atividade,
posto ou graduaqiio,e padriio, vencimentos,
remuneraqiio, salikio ou refersncia;
IV - local para onde se deslocou;
V - motivo do deslocamento;
VI - dia e hora da partida e da chegada de regresso B sede; e
VII - nuniero de dihrias, especificadosos dias de deslocamento.
5 lo - Da relagiio constarfi relat6rio circunstanciado onde ficarfi
evidenciado:
1. a ordem superior para o deslocamento;
2. a justificativa do deslocamento; e
3. a freqiisncia, atestada pelo chefe imediato.
5 2" - Nos casos de deslocamento da sede por periodos prolongado$,a
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relaqzo seri enviada at6 o terceiro dia util que se seguir a cada pen'odo de 30
(trinta) dias consecutivos de afastamento.
9 3" - Compete ao superior hierkquico do servidor ou policial rnilitar, por
despacho fi~ndamentado,
glosar as dihias indevidas.
Artigo 7" - 0 pagamento da dihia poderii ser antecipado, tendo em vista
o prazo provivel do afastamento, segundo a natureza e a extensiio do serviqo a
ser realizado, podendo ser feito nas pr6prias unidades de despesa, desde que
haja numerhio para tanto.
§ 1"- Nenhuma antecipaqiiopoderi ser de quantia superior a 30 (trinta)
diiirias.
§ 2" - Aprestaqiiode contas far-se-i nos ternios e condiqdes estabelecidos
no artigo anterior, informando-se ainda:
1. a quantia recebida antecipadamente;e
2. a diferenqa a receber ou a repor.
Artigo 8" - Nenhum servidor ou policial rnilitar poderii perceber, a titulo
de diiirias,quantia superiora 50% (cinqiientaporcento) de sua retribuiqiio mensal.
§ lo-As autoridades competentes para autorizar os deslocamentos con1
direito a dihias deveriio adotar as medidas cabiveis a fim de que seja observado
o lirniteestabelecido neste artigo sob pena de responsabilidade funcional.
§ 2" - 0 s Secretirios de Estado e o Procurador Geral do Estado,
atendendo a absoluta necessidade de serviqo dos 6rgiios ou unidades das
respectivas Secretarias e Autarquias vinculadas e da Procuradoria Geral do
Estado, poderiio, excepcionalmente, autorizar o percebimento de diArias que
tdtrapassem o lirnite estabelecidoneste artigo, respeitadoo valor correspondente
a 1 (urna) vez a retribuiqiiomensal, desde que referentes a funcioniirios,servidores
extranumeriirios, servidores regidos pela Lei no500, de 13 de novembro de
1974, e policiais rnilitares.
3 3" - Na hip6tese do previsto no parigrafo anterior, a autorizaqgo
deverii ser previamente publicada no Dihio Oficial do Estado, com indicaqiio
obrigatbria de:
1. nome, nGmero da cdula de identidade (RG), cargo, posto ou graduaqzo;
2. localidade para onde se deslocari;
3. motivos do deslocaniento;
4. numero de dihias previsto.
§ 4" -A autorizaqiioa que se refere o 3 2" deste artigo seri obrigatoriarnente
comunicada A Coordenadoria Estadual de Controle Intemo - CECI, da Secretaria
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da Fazenda, at6 o dia 10 (dez) do mes seguinte, em formulhrio pr6prio definido
por essa Coordenadoria.
Artigo 9" - Se no periodo de 1" de janeiro a 31 de dezembro, ocorrer
deslocamento do servidor ou policial militar de sua sede de exercicio, por periodo
superior a 120 (cento e vinte) dias, continuos ou niio, excetuados aqueles quando
em miss50 ou estudo, deveri ser processada a transferenciaou remoqiio de seu
cargo, funqiio-atividade, posto ou graduaqiio, para a sede de exercicio onde
tenha permanecido por maior nGmero de dias.
Parhgrafo Gnico - A aplicaqiiodo disposto neste artigo fica condicionada
B observhcia das normas legais e regulamentares sobre transferenciaou remqiio
e, em especial, da legislaqiioespecifica das carreiras, classes e skies de classes.
Artigo 10 - Na contrata~iiode pessoal sob o regime da legislaq60
trabalhista, serh obrigat6ia a inclusiio de clhusula referente a di;lsias, nos termos
deste decreto.
Artigo 11 - E vedado conceder diik-ia com o objetivo de remunerar outros
encargos ou serviqos.
Artigo 12 - E vedado conceder gratificaqio pela prestago de servi~o
extraordinik-ioao servidor que perceber di;lsia.
Artigo 13 - 0servidor ou policial rnilitar que receber diitia indevidamente
ou em desacordo com as normas estabelecidas neste decreto, serh obrigado a
restitui-la de uma s6 vez, sujeitando-se, ainda, B puni~iiodisciplinar, na forma da
lei.
Artigo 14 - 0superior imediato do servidor ou policial militar responderi
solidariamente pela legitimidade das informa~6esconstantes do relat6rio a que
se refere o artigo 6" e, quando houver antecipaqiio, da prestaqio de contas de
que trata o artigo 7" deste decreto, sujeitando-se B puniqiio disciplinar, na forma
da lei.
Artigo 15 - A autoridade que conceder ou arbitrar diik-ias,em desacordo
com as normas estabelecidas neste decreto, responderiio, solidariamente com o
servidor ou policial d t a r , pela reposiqiio imediatada importiinciaindevidamente
paga, sujeitando-se,ainda, B puniqiio disciplinar, na forma da lei.
Artigo 16 - A Secretaria da Fazenda verificarh, por interm6dio do
Departamento de Controle Interno, da Coordenadoria Estadual de Controle
Interno, o exato cumprimento do disposto neste decreto e, se constatada a
inobservincia das condi~6ese exigencias nele detenninadas, denunciari,
incontinenti, o pagamentodas importhcias indevidas B autoridade competente,
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a qua1 detenninari a apuraqiio da responsabilidade,instaurando procedimento
administrative cabivel, se for o caso.
Artigo 17 - A CorregedoriaGeral da Admnistraqiioverificari, por meio
de correiqdes, a regularidade da execuqiiodo disposto neste decreto e apurar5
a conduta funcional dos agentes p~blicosenvolvidos nos procedmentos relativos
a dihrias, propondo sua responsabilizaqiio, quando for o caso.
Artigo 18 - 0 Departamentode Controle Interno e a Corregedoria Geral
daAdministraq20 manteriio os Titulares das respectivasPastas informados sobre
suas aqdes no sentido de cumprir o disposto nos artigos 16 e 17 deste decreto.
Artigo 19 - 0 s serviqos de que tratam os artigos 16 e 17 deste decreto
niio excluiriio os serviqos correcionais ou de controle pr6prios existentes nos
6rgiios da AdrmnistraqiioCentralizada e nas Autarquias.
Artigo 20 - Para o cabal cumprimento dos artigos 16, 17 e 19 deste
decreto os 6rgiios dos Sistemas de Adrninistra~iioFinanceira e Orqament5ria
manteriio, sob sua guarda, pel0 prazo de 5 (cinco) anos, o relat6rio a que se
refere o artigo 6" e, quando houver antecipaqzo, a prestaqiio de contas de que
trata o artigo 7" deste decreto.
Artigo 21 - Para os fins do inciso IV do artigo 3" deste decreto fica a
Secretaria de Economia e Planejamento incumbida de publicar, mediante
resoluqiio do Titular da Pasta, relaqiio dos municipios, existentes no Pais, com
populaqiio igual ou superior a 200.000 (duzentos mil) habitantes.
Parigrafo unico - Aresoluqiio a que se refere este artigo deveri ser editada
dentro do prazo de 10 (dez) dias contados a partir da data da publicaqiio deste
decreto.
Artigo 22 -As disposiqdes deste decreto aplicam-se, nas mesmas bases
e condiqdes, conforme a categoria em que se enquadrarem:
I - aos servidores da Estrada de Ferro Campos do Jordiio; e
I1 - aos integrantes de equipe de apoio hs viagens do Governador ou do
Vice-Governador, niio pertencentes B Administraqiio Centralizada ou a
Autarquias, que estiverem ou vierem a ser colocados 2 disposiqiio da Casa
Civil.
Artigo 23 -As despesas decorrentes da aplicaqiio deste decreto correriio
h conta das dotaqdes consignadas no orqamento vigente.
Artigo 24 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicaqiio, ficando
revogadas as disposiqdes em contrhrio, em especial:
I - o Decreto no 28.962, de 3 de outubro de 1988;
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I1 - o Decreto no 34.664, de 26 de fevereiro de 1992.
Palacio dos Bandeirantes, 2 de dezembro de 2003
GERALD0 ALCKMIN
Antdnio Duarte Nogueira Junior
Secretirio de Agricultura e Abastecimento
JoZio Carlos de Souza Meirelles
Secretkio da Ciencia, Tecnologia,Desenvolvimento Econdmico e Turismo
Cliiudia Maria Costin
Seeretiria da Cultura
Gabriel Chahta
Secretitio da Educa@io
Mauro GuilhermeJardim Arce
Secretikiode Energia, Recursos Hidricos e Saneamento
Eduardo Guardia
Secretdrio da Fazenda
B arjas Negi-i
Secretirio da HabitaqZio
Dario Rais Lopes
Secretirio dos Transportes
Alexandre de Moraes
Secretirio da Justiqa e da Defesa da Cidadania
Josk Goldemberg
Secretikiodo Meio Ambiente
Maria Helena GuimarZies de Castro
Secretiria Estadual de Assistencia e DesenvolvimentoSocial
Andrea Calabi
Secretirio de Economia e Planejamento
Luiz Roberto Barradas Barata
Secretirio da Saiide
Saulo de Castro Abreu Filho
Secretikioda Seguranqa Pliblica
Nagash Furukawa
SecretArioda Administra~ZioPenitenciiria
Jurandir Fernandes
Secretdrio dos Transportes Metropolitanos
Francisco Prado de Oliveira Ribeiro
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Secretkio do Emprego e Rela~Gesdo Trabalho
Lars Schmidt Grael
Secretkio da Juventude, Esporte e Lazer
Luiz Salgado Ribeiro
Secret5rio de Comunica@io
Arnaldo Madeira
Secret5rio-Chefeda Casa Civil
Publicado na Casa Civil, aos 2 de dezembro de 2003.

I
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e. DECRETO ESTADUAL No 48.533, DE 9 DE MARGO DE 2004

Estabelece regras de seguranp para a condu~a"oresponsa'vel de ca"es,nos
tennos da Lei no11.531, de 11 de novembro de 2003, e dd outras provide^ncias

GERALD0 ALCKMIN, Governador do Estado de Siio Paulo, no uso
de suas atribuiqdeslegais,
Decreta:
Artigo 1"-Aconduqiio em vias publicas, logradouros ou locais de acesso
publico exige a utilizaqiio de coleira, guia curta de conduqiio e enforcador, para
os ciies das seguintes raqas:
I - "mastim napolitano";
11- <'pitbull";
III- "rottweiller";
IV- "arnerican stafforshire terrier";
V - raqas derivadas ou variaqdes de qualquer das raqas indicadas nos
incisos anteriores.
3 1"- Tratando-se de centros de compras ou demais locais fechados,
por6n1 de acesso publico, eventos, passeatas ou concentmq6espublicas reahzados
em vias piiblicas, logradouros ou locais de acesso ptlblico a conduqiio dos ciies
das raGas abrangidas por este artigo deveri ser feita sempre com a utilizaqiio de
coleira, guia curta de conduqiio, enforcador e focinheira.
5 2"- Define-se por guia curta de conduqiio as correias ou correntes niio
extensiveis e de cornprimento mkimo de 2 (dois) metros.
3 3"- 0enforcadore a focinheira deveriio ser apropriados para a tipologia
racial de cada animal.
Artigo 2" - A multa referida no artigo 3" da Lei no 11.531, de 11 de
novembro de 2003, seri imposta pelos profissionais das equipes de vigilgncia
sanitiria, com observhcia do disposto na Lei no10.083, de 23 de setembro de
1998 - C6digo Sanitirio do Estado.
Parhgrafo tlnico-A multa teri valor dobrado,em caso de reincidgncia.
Artigo 3" - Qualquer pessoa do povo poderi comunicar ao 6rgiio
responsive1 pela vigilgncia sanitiria as infraqdes h Lei no 11.531, de 11 de
novembro de 2003, e a este decreto, indicando as provas que tiver.
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5 l o- Recebida a comunicaqiio prevista no "caput", ou constatada exofficio a infraqgo,o 6rggo responsiivel pela vigilhcia sanit6ria deverii colher as
provas pertinentes e, constatando infraqilo ao disposto na Lei no 11.531, de
1 lde novembro de 2003, e a este decreto, a autoridade sanitiiria competente
lavrariide imediato os autos de infraqiio correspondentes.
5 2"-As infraqdes sanithias seriio apuradas em processo adrninistrativo
pr6pri0, iniciado com o auto de infra@o, observados o rito e os prazos
estabelecidos no C6digo Sanithio do Estado e, no que couber, a Lei no10.177,
de 30 de dezembro de 1998, que regula o processo adrninistrativono 2mbito da
Administraqiio ioblica Estadual.
Artigo 4"- Qualquer pessoa do povo poderii solicitar concurso policial,
quando verificada a conduqiio de ciies em desacordo com as regras estabelecidas
no presente decreto ou, ainda, quando verificada a ocorrencia de omissiio de
cautela na guarda ou conduqiio de animais, nos ternlos do artigo 31 Lei das
ContravenqdesPenais - Decreto-Lei federal no3.688, de 3 de outubro de 1941.
Paragrafo Gnico -A autoridade policial deverii, verificada a conduta do
agente, comunicar o fato ao 6rgiio responshvel pela vigilincia sanitiiria para
lavratura de auto de infraqiio, se for o caso, providenciando, ainda, a conduqiio
do infrator i delegacia de policia da circunscriqiio para lavratura de termo
circunstanciado noticiando a omissiio de cautela na guarda ou conduqgo de
animais, dando inicio ao procedimento respectivo, de acordo com a Lei federal
no9.099, de 26 de setembro de 1995, alkm de outros delitos que eventualmente
se co~digurem.
Artigo 5"- Este decreto entra em vigor na data de sua publicaqiio.
Paliicio dos Bandeirantes, 9 de marqo de 2004
GERALD0 ALCKMIN
Alexandre de Moraes
Secrethi0 da Justiqa e da Defesa da Cidadania
Luiz Roberto Barradas Barata
Secretiirioda Saude
Saulo de Castro Abreu Filho
Secretiirio da Seguranqa ioblica
Arnaldo Madeira
Secretiirio-Chefe da Casa Civil
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f. AVISO No61812003-PGJ

0 PROCURADOR GERAL DE JUSTICA, no uso de suas atribuiqdes
legais, AVISA que, tendo em vista o entendimento uniforme da Jurisprudencia
do Superior Tribunal de Justiqa (CC no37.819/MG,Terceira Seqiio, rel. Min.
GILSON DIPP, DJ de 09/06/2003, p. 170; CC no38.5 13/MG,Terceira Seqiio,
rel. Min. LAURITAVAZ, DJ de 15/09/2003, p. 233; RHC no 14.088/SP,Quinta
Turma, re]. Min. FELIX FISCHER, DJ de 23/06/2003, p. 393; HC no25.6821
SP, Quinta Turma, rel. Min. JORGE SCARTEZZINI, DJ de 18/08/2003, p.
220; RHC no 14.084/SP, Quinta Turma, rel. Min. JOSE ARNALDO DA
FONSECA, DJ de 1°/02/2003,p. 301 ;RHC no 13.959/SP, Sexta Turma, rel.
Min. PAUL0 MEDINA, DJ de 15/09/2003, p.403), bem como o teor da decisiio
do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC no 83.104/RJ, Segunda
Turma, rel. Min. GILMAR MENDES (informativo do STF no326) no sentido
de que o art. 2O, par. ~ n i c oda
, Lei no10.25912001 revogou o art. 6 1 da Lei no
9.099195 esta Procuradoria-Geral de Justicy decidiu modificar o seu anterior
posicioi~amentoe adotar a orientaqiio de que se aplica no 2mbito da Justiqa
Estadual, para fins de transaqiio penal, o conceit0 de infraqiio penal de menor
potencial ofensivo, previsto no art. 2", par. ~ n i c oda
, lei no 10.259/2001(Lei
dos Juizados Especiais Federais), conforme manifestaqiio prolatada nos autos
do Protocolado PGJ no 107.798/2003 (art. 28 do CPP - Processo no 4711
2002 da 3" Vara Criminal da Comarca de Araraquara)".
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g. RESOLUCAO SAP - 112, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2003:
DISCIPLINA ALGUNS ASPECTOS DA EXECUCAO PENAL E DA
OUTRASPROVID~~NCIAS

0 Secretikioda Adrninistragiio Penitenciihia,tendo em conta as conclus~s
e enunciados do 1" "Encontro de Execugiio Criminal e Administragiio
Penitencitiria", realizado na primeira quinzena de novembro do fluente ano, na
cidade de Mogi das Cruzes, resolve:
Artigo 1"- Corn a anuencia do Juizo competente, a oitiva do sentenciado,
a que se refere o artigo 118 da Lei de Execug6es Penais, podera ser substituida
por escrito do interessado ou realizada pel0 diretor da unidade prisional, na
presenga de advogado.
Artigo 2" - Salvo nas hip6teses de remog5o para regime especial ou
diferenciado, 6 vedada a transferenciade preso para unidade sob outra jurisdigiio,
quando estiver previsto o cumprimento da respectiva pena dentro do prazo de
tres meses.
Artigo 3"-Para avaliagiio do sentenciado, sera considerada a conduta na
unidade prisional anterior, dispensando-se novo period0 de prova no
estabelecimento atual, para a formulag50 de pedido de beneficios, se o
comportamentodo interessado for bom ou 6timo.
Artigo 4" - Uma das c6pias da decisiio judicial, que acornpanha a
respectiva intimagiio, deve ficar na posse do preso.
Artigo 5" - 0 s diretores das unidades prisionais, a vista da apresenta~30
espontiineado sentenciado de outro estabelecimento, ap6s a saida temportiria,
certificariio a ocorr$ncia em documento imediatamente enviado ao Juizo
competente, com cdpia ao diretor da unidade de origem.
Artigo 6" - Esta resolugiio entra em vigor na data de sua p~tblicagiio,
revogadas as disposigdes contrhrias,especialmente o artigo 70 do Regimento
Interno Padriio dos EstabelecimentosPrisionais do Estado de Siio Paulo.
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h. RESOLUCAO SAP- 113, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2003: APENA
A POSSE DE TELEFONE CELULAR NAS UNIDADES PRISIONAIS
E DA OUTRAS PROVID~NCIAS.

0 SecretAtioda AdrninistraqiioPenitenciiria, tendo em vista as conclus6es
do 10""Encontro de ExecuqiioCriminal e Adrninistraqiio Penitencihia", realizado
na cidade de Mogi das Cruzes, resolve:
Artigo 1"- Constitui falta grave trazer consigo o preso provis6rio ou
condenado, no estabelecimento prisional onde se encontrar, telefone celular ou
aparelho de comunica$io corn o meio exterior, seus componentes ou acess6rios.
Artigo 2"-A visita que tentar entrar 11a unidade prisional corn telefone
celular ou aparelho de comunicaqiiocom o meio exterior, seus componentes ou
acess6rios, serA excluida do correspondente rol de visitas e teri seu ingress0
proibido, pel0 prazo de um ano, em qualquer estabelecimento da rede da
Secretaria da Adrninistraqiio PenitenciAria.
Artigo 3" - Esta Resoluqiio entra em vigor na data de sua publicaqiio,
revogado o inciso XIX do artigo 48 do Regimento Interno Padriio dos
Estabelecimentos Prisionais do Estado de Siio Paulo.
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a. RECURS0 ESPECIAL No 541.182 RS (200310094652-7)
RELATOR: MINISTRO JOSE ARNALDO DA FONSECA
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL
RECORRIDO: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR: EVANDRO GENZ E OUTROS

EMENTA
PENAL. RECURS0 ESPECIAL. LEI No 10.259101 E LEI No 9.0991
95. DERROGACAO.AMPLIACAO DO ROL DOS CRIMES DE MENOR
POTENCIAL OFENSIVO. PROCEDIMENTO ESPEC~FICO.NAO
PROVIMENTO.
Consoante precedentes fmados por este Tribunal, o artigo 2", par6grafo
linico, da Lei 10.259101, ao definir as infraqbes de menor potencial ofensivo
como sendo crimes a que a lei comine pena mixinla niio superior a 02 (dois)
anos ou multa, derrogou o artigo 61, da Lei no9.099195, ampliando, destarte, o
conceit0de tais crimes tambkm no h b i t o dos Juizados Estaduais.
De igual sorte, tambkm restou derrogada a irltima parte do disposto no
art. 61 da Lei no 9.099195 - excetuados os casos em que a lei preveja
procedimentoespecial - de mod0 que niio h6 mais restriqbes para que os delitos
que se submetam ao procedimento especifico sejarn julgados pelos Juizados
Especiais Criminais.
Recurso Desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que sio partes as acima
indicadas, acordarn os Ministros da QUINTATURMA do Superior Tribunal de
Justiqa, na conforrnidade dos votos e das notas taquigriificas a seguir, por
unanirnidade, conhecerdo recurso, mas h e negar provimento. 0 s Srs. Ministros
Felix Fisher, Gilson Dipp, Jorge Scartezzini e Laurita Vaz votaram com o Sr.
Ministro Relator.
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Brasilia (DF), 07 de outubro de 2003 (data de julgamento).
MINISTRO JOSE ARNALDO DA FONSECA
Relator

o EXMO. SR. MINISTRO. JOSE ARNALDO DA FONSECA
(Relator):
Cuida-se de recurso especial interposto pelo Ministkrio miblico do Estado
do Rio Grande do Sul, corn fundamento no art. 105, inciso 111, alinea "a", do
perrnissivo constitucional,contrao v. ac6rdiio proferido pel0 Tribunal de Justiqa
daquele Estado que, por votasiio uninime de sua Primeira Cimara Criminal,
julgou procendente o conflito suscitado, fixando a compethcia do Juizado
Especial Criminal para julgar o feito, ao argument0 de que a Lei no10.259101
ampliou o conceito de menor potencial ofensivo no 2mbito da Justiqa Estadual
(artigo 61 da Lei no9.099195).
Assentou-se o decisum hostilizado nos exatos termos compilados na
ementa, in verbis (fl.28):
"CONFLITO NEGATIVO DE COMPET~NCIA.J U ~ COMUM
O
E
JUIZADO ESPECIAL. CRIMES DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO.
INTERPRETACAO E APLICABILIDADE DO DISPOSTO NA LEI No
10.259101. Cornpetencia doJuizadoEspecia1Criminal para apreciar o feito."
Sustenta o recorrente que o aresto vergastado malferiu o art. 61 da Lei no
9.099195, bem como os artigos lo, 2" e 20, todos da Lei no 10.259101,
asseverando, para tanto, que o conceito de menor potencial ofensivo previsto
no art.61 continua em pleno vigor, pois a norma que o instituiu niio foi revogada.
0 Tribunal a quo adnlitiu o regular processamento do feito.
Contra-razbes i s fls. 56 a 60.
0 Ministkrio P6blico Federal, oficiante nesta Corte, opina pel0 n8o
provimento do recurso.
E o relat6rio.
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VOTO
0 EXMO. SR. MINISTRO JOSE ARNALDO DA FONSECA
(Relator):
Aquestiio submetida a exame j i obteve da Quinta Turma desta Corte a
devida resposta jurisdicional, sendo que a posiqiio dali decorrente firrnou-se no
sentido de niio atender B pretensiio posta, eis que, com o advent0 da Lei no
10.259101, que instituiu os Juizados Especiais no 2mbito da Justiqa Federal,
passaram a ser considerados como infraq6es de menor potencial ofensivo os
crimes a que a lei comina pena mixima niio superior a dois anos, quando antes
era de apenas urn ano, uma vez que o parhgrafo unico do art. 2' da novel legisla@o
federal derrogou a parte final do art. 61 da Lei 9.099195, ampliando sua extensiio.
Com efeito, este Egrdgio Tribunal tern registrado sua adesiio i doutrina
majoritihia,que estende a qualquer infraqiio penal punida com pena mixima de
dois anos, independentemente de ser processada mediante procedimentoespecial,
a qualificaqiio juridica de "infraqiio penal de menor potencial ofensivo", em
confonnidade com a nova definiqiio trazida pela Lei no10.259101.
A propbsito, destaco a posiq5o de DAMASIO DE JESUS:
"Sejam da cornpetencia da Justiqa Comum ou Federal, devem ser
considerados delitos de menor potencial ofensivo aqueles aos quais a lei comine,
no mhximo, pena detentiva niio superior a dois anos, ou multa; de maneira que
os Juizados Especiais Criminais da Justiqa Comum passam a ter competencia
sobre todos os delitos a que a norma de san@o imponha, no miximo, pena
detentiva niio superior a dois anos (at6 dois anosj ou multa, ainda que tenham
procedimento especial." (JESUS, Damisio de. A exceqiio do artigo 61 da Lei
dos Juizados Especiais Criminais em face da Lei n. 10.259, de 12 de julho de
2001 -Lei dos Juizados Especiais Federais, in www.damasio.com.br,agosto
de 2001 j.
Colha-se, por oportuno, precedentes desta Augusta Corte, verbis:
"CONFLITO NEGATIVO DE C O M P E T ~ ~ N C I ATURMA
.
RECURSAL E TRTBUNAL DE ALCADA DO MESMO ESTADO.
C O M P E T ~ ~ N C IDO
A STJ PARA DIRIMIR 0 CONFLITO.
INTELIG~NCIADO ART. 105, I, d, da CF. DECISAO PLENARIA DO
STE PRECEDENTES DO STJ. CRIME DE PORTE DE ARMA. INFRA~AO
DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. ART, 2", P A ~ G R A F OUNICO,
DA LEI No 10.259101. RECURS0 DE APELA~AO.JULGAMENTO SOB
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A EGIDE DA LEI NOVA. NORMA PROCESSUAL. INCIDENCIA
IMEDIATA.

(...I
2. As Turmas que compdem a Terceira Seqiio desta Egrkgia Corte
firmaram o entendimento no sentido de que, preenchidos os requisitos
autorizadores,a Lei dos Juizados Especiais Criminais aplica-seaos crimes sujeitos
a ritos especiais, inclusive iqueles apurados mediante aqiio penal exclusivamente
privada; outrossim, que, com o advent0 da Lei n." 10.259/01,em obediencia ao
principio da isonomia,o rol dos crimes de menor potencial ofensivo foi ampliado,
porquanto o limite da pena minima foi alterado para 02 anos.
(...)."

(CC 38.5 13lMG; Rel. Min. Laurita Vaz; DJ 15/09/2003)
"CRIMINAL. RHC. ENTORPECENTES. JUIZADOS ESPECIAIS
FEDERAIS. LEI N." 10.259/01. ALTERACAO DO LIMITE DE PENA
MAXIMA PARA A INCID~~NCIA
DA TRANSA C ~ PENAL
O
ALTERADO
PARA 02 ANOS. DERROGAC~ODO ART. 61 DA LEI 9.099195.
PROPOSTA DO B E N E F ~ C I O NAO-OFERECIDA P E L 0
M I N I S T E R I O P U BLI CO LOCAL. REMESSA DOS AUTOS A 0
PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA. RECURS0 PROVIDO.
I. Em fun~iiodo Principio Constitutional da Isonornia, corn a Lei n."
10.259101- que instituiu os juizados especiais civeis e crirninais no 5mbito da
Justiqa Federal, o limite de pena maxima previsto para a incidEncia do instituto
da transagiio penal foi alterado para 02 anos.
11. Derroga~iiodo art. 61 da Lei n." 9.099195. Precedente.
(...)."

(RHC 14.168/SP;Rel. Min. Gilson Dipp; DJ 25/08/2003)
Outrossim, dada a profundidade do voto-condutor de um dos julgados
aqui proferidos, da lavra do em. Ministro Felix Fischer, o qua1acompanhei na
oportunidade, hB de merecer a devida colaqiio nos seguintes termos:
"A irresignaqiiodo paciente merece acolhida.
Com efeito, de acordo com a Lei dos Juizados Especiais Criminais (art.
61 da Lei no9.099/95),em sua redaqiio original, siio consideradas infraq6es de
menor potencial ofensivo, sujeitando-as i sua cornpetencia:a) as contravenq6es
penais; b) os crimes a que a lei comine pena minima niio superior a 1 (um) ano,
excetuados os casos em que a lei preveja procedimento especial. De acordo
com esse conceito, excluem-se do Juizado Especial Criminal os delitos que
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possuam rito especial, alcanqando, por exemplo, os crimes de abuso de
autoridade, porte de entorpecentes, prevaricaqzo e outros.
Entretanto,com o advent0 da Lei no10.25912001, que instituiu os Juizados
Especiais Crirninais na Justiqa Federal, por meio de seu art. 2O, parAgrafo 6nic0,
ampliou-seo rol dos delitos de menor potencial ofensivo por via da elevaqiio da
pena mfixima abstratamente cominada ao delito, nada se falando a respeito das
exceqtjes, ou seja, estendendo mais ainda o conceit0 de infraq6es de menor
potencial ofensivo.
Assim, conforme o entendimento do Pro$ Damdsio E. de Jesus, in Lei
dos Juizados Especiais Criminais Anotada, Ed. Saraiva, 7a edicito, p. 21/22,
" 0 s dois dispositivos cuidam do mesmo assunto, qua1 seja, conceituacito
legal de crime de menor potencial ofensivo, empregando, porein, regras
diversas: enquanto a anterior excetua, reduzindo o campo de incidincia da
nonna, a segunda generaliza, ampliando-o. Diante disso, de prevalecer a
posteriol; inegavelmente de direitopenal material. Mais benejlica, estendendo
a rela~itodos crimes de menor potencial ofensivo, derroga a anterior (CE
art. 54 XL; CP, art. 2O, pardgrafo tinico). Interpretup20 diversa conduz a
situaq6es de flagrante desigualdade juridica. Assim, o crime de abuso de
autoridade, previsto nu Lei n 4.898/65, por ter rito processual especial, nito e'
da competincia do Juizado Especial criminal (STE; HC 77.216, l a Turma,
rel. Ministro Septilveda Pertence, DJU 21 ago. 1998, p.4). Aplicada
literalmente a lei nova, teriamos as seguintes conseqiiincias, dependendo da
qualificag6ojuridica do autor: l a ) crime da compete^nciada Justiga Federal:
Juizado Especial Criminal da Justiqa Federal; 2a) delito da competincia da
Justi~aComum: inaplicabilidade da Lei no9.0099/95. Em suma, entendemos
que o pardgrafo tinico do art. 2" da Lei n. 10.259/2001 derrogou tambein a
parte final do art. 61 da Lei dos Juizados Especiais Criminais (Lei n. 9.0991
9 3 , aplicando a sua extensa"~(entendimento original de Luiz Fldvio Gomes,
Lei Dos Juizados Federais aplica-se aos Juizados Estaduais, in
www.direitocriminal.com.br, 27-7-2001). Em consequincia, devem ser
considerados delitos de menor potencial ofensivo para efeito do art. 61 da
Lei n. 9.099/95 aqueles a que a lei comine, no mciximo, pena detentiva nito
superior a dois anos, ou multa, sem exceqiio. De maneira que os Juizados Especiais
Criminais da Justiqa Comum Estadual passam a ter compet6ncia sobre todos os
crimes a que a norma de sanqiio imponha, no &o,
pena detentiva niio superior
a dois anos (ate' dois anos), ainda que tenham procedimento especial.
"
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Desse modo, com o advent0 da Lei no 10.25912001, em que pese o
especifico sistema punitivo da Lei 4.989165 (penas de multa, detengiio, perda
de cargo e inabilitagiio) possivel 6, em principio, a incidencia dos institutos
despenalizadores para o crime de abuso de autoridade.
No mesmo sentido Victor Eduardo Rios Gonqalves:
"Ocorre que, analisando o art. 2", par. ~ n i c oda
, Lei 10.259101, surge a
necessidade de salientar que as conseqiiencias da nova definiqgo s2o ainda
maiores. Com efeito, ao contriuiodo que ocorre com a Lei n. 9.099195, o novo
texto n2o excluiu da cornpetencia do Juizado Especial Criminal os crimes que
possuam rito especial, alcanqando, por exemplo, os delitos de porte de
entorpecentes, prevaricag20, abuso de autoridade e outros, quer sejam de
competencia da Justi~aFederal ou da Estadual." (GONCALVES, Victor
Eduardo Rios. 0 Novo Conceito de lnfrag2o de Menor Potencial Ofensivo.
S2o Paulo: Complexo Juridico DamAsio de Jesus, jan. 2002. Disponivel em
www.damasio.com.brlnovo/htn?Vframee~gosl
(Fls.2641265)
Para tanto, conforme bem ressaltado pelo ilustre representante do Parquet
Federal (fl. 265),"deve reger o principio da proporcionalidade. 0 juiz, em cada
caso, deve analisar acerca da culpabilidade do agente e verificar se 6 suficiente
a transaqiio penal como medida repressiva para o delito cometido. Nesse sentido
Ada Pellegrini Grinover, Antonio Magalhiies Gomes Filho, Antonio Scarance
Fernandes e Luiz Fliivio Gomes:
"Como se v&,o sistema punitivo previsto para os delitos de abuso de
autoridade 6 especial (n2o se pode questionar), mas niio 6 inflexivel. Leia-se: a
pena de perda de cargo niio deve ser imposta sempre. Cabe ao juiz, em cada
caso concreto, decidir qual ou quais penas irA fixar. Rege aqui o principio da
suficiencia (e o da proporcionalidade). Cada um deve ser punido na medida de
sua culpabilidade.
Ora, se na pr6pria cominaqiio legal nada existe de inflexivel, isto 6, se
cabe ao juiz, em cada caso concreto, decidir qual a resposta ou quais as respostas
penais mais adequadas, ent2o impde-se concluir que, doravante, dentre todas
as possibilidades com as quais ele conta, nos delitos que estamos examinando,
uma delas (ou, melhor, mais uma delas) 6 a da transa~iiopenal, afastando-se,
evidentemente, a possibilidade de transacionar sobre a perda de cargo (que,
repita-se, 6 uma pena que neni sempre deve ter incidencia).
Em fatos graves, gravissimos, certamente o juiz rehtari a transagiio penal
(nos termos do art. 76, 3 2"), por n2o ser ela suficiente para reprovar a
-

-

-

-

-
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culpabilidade do agente. Isso ocorrendo, instaura-se o process0 ciiminal e no
final o juiz impor6 as sanq6es cabiveis.
De outro lado, observe-se que o C6digo Penal (art. 92) pode servir de
parimetro para o juiz, e este diploma legal s6 perrnite a pena de perda de cargo
quando a privativa de liberdade alcance pelo menos um ano." (Juizados Especiais
Criminais: comentArios B Lei 9.099, de 26.09.1995.4. Ed. ver., ampl. e atual.
de acordo corn a Lei 10.25912001. Siio Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2002, p. 379/380)"."
(HC 2288 l R S , DJ de 26/05/2003)
A vista do exposto, nego provimento ao recurso.
E o voto.

CERTIDAO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
Numero de Registro: 200310094652-7 RESP 541182mS
MATERIACRIMINAL
Ndmeros Origem: 2201324185 70005531256 70005926977
PAUTA: 0711 012003 JULGADO: 07/10/2003
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOSE ARNALDO DA FONSECA
Presideilte da Sessiio
Exmo. Sr. Ministro GILSON DIPP
Subprocurador-Geralda Repliblica
Exmo. Sr. Dr. ALCIDES MARTINS
Secrethi0
Bel. LAURO ROCHA REIS

AUTUACAO
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL
RECORRIDO: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR: EVANDRO GENZ E OUTROS
ASSUNTO: Penal - Leis Extravagantes- Juizado Especial Criminal (Lei
9.099195 e 10.259101)
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CERTIDAO
Certifico que a egrkgia QUINTA TURMA, ao apreciar o process0 de
epigrafe na sessio realizada nesta data, proferiu a seguinte decisgo:
"A turma, por unanimidade, conheceu do recurso, mas lhe negou
provimento."
0 s Srs. Ministros Felix Fisher, Gilson Dipp, Jorge Scartezzinie Laurita
Vaz votaram corn o Sr. Ministro Relator.

0 referido 6 verdade. Dou fk.
Brasilia, 07 de outubro de 2003
LAURO ROCHA REIS
Secretirio
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b. RECURS0 ESPECIAL No543.075 - RJ (200310079308-2)

RELATOR :MINISTRO JOSE ARNALDO DA FONSECA
RECORRENTE : MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO
RECORRIDO : DAVI RODRIGUES GOMES
RECORRIDO : RUBENS DE JESUS DE OLIVEIRA

EMENTA
PENAL. RECURS0 ESPECIAL. LEI No 10.259101 E LEI No 9.0991
95. DERROGACAO. AMPLIACAO DO ROL DOS CRIMES DE MENOR
POTENCIAL OFENSIVO. NAO PROVIMENTO.
Consoante precedentes fmados por este Tribunal, o artigo 2",paragrafo
unico, da Lei 10.259101, ao definir as infraq6es de menor potencial ofensivo
como sendo crimes a que a lei comine pena maxima niio superior a 02 (dois)
anos ou multa, derrogou o artigo 61, da Lei n." 9.099195, ampliando, destarte, o
conceit0 de tais crimes tanlbkm no h b i t o dos Juizados Estaduais.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que siio partes as acima
indicadas, acordam os Ministros da QUINTATURMAdo Superior Tribunal de
Justi~a,na confonnidade dos votos e das notas taquigraficas a seguir, por
~manirnidade,conhecer do recurso, mas h e negar provimento. 0 s Srs. Ministros
Felix Fischer, Gilson Dipp, Jorge Scartezzini e Laurita Vaz votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Brasilia (DF), 07 de out~tbrode 2003 (data do julgamento).

MINISTRO JOSE ARNALDO DA FONSECA
Relator

Revista A FORCA POLICIAL SHo Paulo no41 janlfevlmar 2004

131

RELATORIO
0 EXMO. SR. MINISTRO JOSE ARNALDO DA FONSECA
(Relator):
Cuida-se de recurso especial interposto pelo Ministkrio N~blicodo Estado
do Rio de Janeiro, com fundarnento no art. 105, inciso 111,alineas "a" e "c", do
permissive constitutional, contra o v. ac6rdiio proferido pel0 Tribunal de Justi~a
daquele Estado que, por vota~iiouniinime de sua Primeira Ciimara Criminal,
declarou competenteo Juizado Especial Criminal para julgar e processar infraqiio
de menor potencial ofensivo, cuja pena n5o exceda dois anos, na forma do art.
2", parigrafo 6nico da Lei no10.259101.
Assentou-se o decisum hostilizado nos exatos termos compilados na
ementa, in verbis (fl.72):
"CONFLITO NEGATIVO - JUIZADO ESPECIAL E VARA
CRIMINAL - INFRACAO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO - LEI
10.259101.
A lei que instituiu os Juizados Especiais Federais ampliou o conceit0 de
crime de menor potencial ofensivo.
Com isso, modificou a competsncia dos Juizados Especiais da Justi~a
Comum. Se assim niio for entendido haveri ofensa ao principio da isonomia."
Sustenta o recorrente, em suma, que a Lei no10.259101 n5o derrogou o
art. 61 da Lei 9.099195 e que a nova defini~50de menor potencial ofensivo niio
k apliciivel no iimbito da Justi~aEstadual.
Aduz, ainda, a existknciade dissidiojurisprudencial adotado por outros
Tribunais.
0 Tribunal a quo admitiu o regular processamento do feito.
0 Ministkrio P6blico Federal, oficiante nesta Corte, opina pel0
desprovimento do recurso.
E o relat6rio.
VOTO

o EXMO. SR. MINISTRO JOSE ARNALDO DA FONSECA
(Relator):
A quest50 submetida a exame j i obteve da Quinta Turma desta Corte a
devida respostajurisdicional, sendo que a posi~5odali decorrente fmou-se no
sentido de niio atender i pretensiio posta, eis que, com o advent0 da Lei no
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10.259101, que instituiu os Juizados Especiais no iimbito da Justiqa Federal,
passaram a ser considerados como infraqdes de menor potencial ofensivo os
crimes a que a lei comina pena mixima niio superior a dois anos, quando antes
era de apenas um ano, uma vez que o parigrafo 6nico do art.2O da novel legislaqiio
federal derrogou a parte final do art.61 da Lei 9.099195, ampliando sua extensiio.
Com efeito, este Egr6gio Tribunal tem registrado sua adesiio B doutrina
majoritiria, que estende a qualquer infraqiio penal punida com pena mkima de
dois anos, independentemente de ser processada mediante procedimento especial,
a qualificaqao juridica de "infraqiio penal de menor potencial ofensivo", em
conforrnidade com a nova defu~iqiiotrazida pela Lei no10.259101.
A prop6sit0, destaco a posiqiio de DAMASIO DE JESUS:
"Sejam da competgncia da Justiqa Comum ou Federal, devem ser
considerados delitos de menor potencial ofensivo aqueles aos quais a lei comine,
no miximo, pena detentiva nao superior a dois anos, ou multa; de maneira que
os Juizados Especiais Criminais da Justiqa Comum passam a ter competgncia
sobre todos os delitos a que a norma de sanqiio imponha, no miximo, pena
detentiva nao superior a dois anos (at6 dois anos) ou multa, ainda que tenham
procedimento especial." (JESUS, Damisio de. A exceqiio do artigo 6 1 da Lei
dos Juizados Especiais Criminais em face da Lei n. 10.259, de 12 de julho de
2001 - Lei dos Juizados Especiais Federais, in www.damasio.com.br, agosto
de 2001).
Colha-se, por oportuno, precedentes desta Augusta Corte, verbis:
"CONFLITO N E G A TI V O D E C O M P E T ~ ~ N C I AT. U RM A
RECURSAL E TRIBUNAL DE ALCADA DO MESMO ESTADO.
COMPETENCIA DO STJ PARA DIRIMIR 0 CONFLITO.
~NTELTGENCIA
DO ART. 105, I, d, da CF. D E C I S ~ OPLENARIA DO
STF. PRECEDENTES DO STJ. CRIME DE PORTE DE ARMA. INFRAC~O
DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. ART. 2", PARAGRAFO UNTCO,
DA LEI No10.259101. RECURS0 DE APELAC~O.JULGAMENTO SOB
A E G IDE DA LET NOVA. NORMA PROCESSUAL. I N C I D ~ ~ N C I A
IMEDIATA.
(...>

2. As Turmas que compdem a Terceira Seqiio desta Egr6gia Corte
firmaram o entendimento no sentido de que, preenchidos os requisitos
autorizadores, a Lei dos J~~izados
Especiais Crirninais aplica-seaos crimes sujeitos
a ritos especiais, inclusive hqueles apurados mediante aqiio penal exclusivarnente
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privada; outrossim, que, com o advento da Lei n." 10.259101, em obedienciaao
principio da isonomia, o rol dos crimes de menor potencial ofensivo foi arnpliado,
porquanto o limite da pena mgxima foi alterado para 02 anos.
(...I."
(CC 38.5 13lMG; Rel. Min. Laurita Vaz; DJ 15/09/2003)
"CRIMINAL. RHC. ENTORPECENTES. JUIZADOS ESPECIAIS
FEDERAIS. LEI N." 10.259101. ALTERA~AODO LIMITE DE PENA
M ~ I M PAARAA INCIDENCIA DA TRANSACAO PENAL ALTERADO
PARA 02 ANOS. DERROGA~AODO ART. 61 DA LEI 9.099195.
PROPOSTA DO BE N E FI C I O NAO-OFERECIDA P E L 0
M I N I S TERI O PUBLICO LOCAL. REMESSA DOS AUTOS A 0
PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA. RECURS0 PROVIDO.
I. Em funs20 do Principio Constitucional da Isonomia, com a Lei n."
10.259101- que instituiu os juizados especiais civeis e criminais no iimbito da
Justiqa Federal, o limite de pena mkima previsto para a incidenciado instituto
da transaqiio penal foi alterado para 02 anos.
11. Derrogaqzo do art. 61 da Lei n." 9.099195. Precedente.
(...)."

(RHC 14.1681SP;Rel. Min. Gilson Dipp; DJ 2510812003)
Outrossim, dada a profundidade do voto-condutor de urn dos julgados
aqui proferidos, da lavra do em. Ministro Felix Fischer, o qua1acompanhei na
oportunidade, ha de merecer a devida colaqiio nos seguintes termos:
"A inesignaqiiodo paciente merece acoll~ida.
Com efeito, de acordo com a Lei dos Juizados Especiais Criminais (art.
61 da Lei no9.099195),em sua redaqiio original, siio consideradas infraqaes de
menor potencial ofensivo, sujeitando-as sua cornpetencia: a) as contravenqaes
penais; b) os crimes a que a lei comine pena mixima n8o superior a 1 (um) ano,
excetuados os casos em que a lei preveja procedimento especial. De acordo
com esse conceito, excluem-se do Juizado Especial Criminal os delitos que
possuam rito especial, alcanqando, por exemplo, os crimes de abuso de
autoridade, porte de entorpecentes, prevaricaqiio e outros.
Entretanto, com o advento da Lei no 10.25912001,que instituiu os Juizados
Especiais Criminais na Justiqa Federal, por meio de seu art. 2", paragrafo unico,
arnpliou-se o rol dos delitos de menor potencial ofensivo por via da elevaq2o da
pena mixima abstratamente cominada ao delito, nada se falando a respeito das
exceqaes, ou seja, estendendo mais ainda o conceito de infraqaes de menor
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potencial ofensivo.
Assim, conforme o entendimento do Pro$ Damasio E. de Jesus, in
Lei dos Juizados Especiais Criminais Anotada, Ed. Saraiva, 7a ediqGo, p.
21/22, " 0 s dois dispositivos cuidam do mesmo assunto, qua1 seja,
conceituaqdo legal de crime de menor potencial ofensivo, empregando,
pore'm, regras diversas: enquanto a anterior excetua, reduzindo o campo
de incid2ncia da norma, a segunda generaliza, ampliando-o. Diante disso,
de prevalecer a posterior, inegavelmente de direito penal material. Mais
bene'fica, estendendo a relaqGo dos crimes de menor potencial ofensivo,
derroga a anterior (CF; art. 54 XL; CP, art. 24 paragrafo unico).
InterpretaqGo diversa conduz a situaq6es dejlagrante desigualdade juridica.
Assim, o crime de abuso de autoridade, previsto na Lei n 4.898/65, por ter
rito processual especial, n6o e'da compet2ncia do Juizado Especial criminal
(STF:HC 77.2 16, 1a Turma, rel. Ministro Sepulveda Pertence, DJU 2 1 ago.
1998, p.4). Aplicada literalmente a lei nova, teriamos as seguintes
conseqii2ncias, dependendo da qualificaqdo juridica do autor: l a ) crime
da compet2ncia da Justiqa Federal: Juizado Especial Criminal da J u s t i ~ a
Federal; 2a) delito da compet2ncia da Justi~aComum: inaplicabilidade da
Lei no 9.0099/95. Em suma, entendemos que o paragrafo unico do art. 2O
da Lei n. 10.259/2001 derrogou tambein a parte final do art. 61 da Lei dos
Juizados Especiais Criminais (Lei n. 9.099/95), aplicando a sua extensdo
(entendimento original de Luiz Flavio Gomes, Lei Dos Juizados Federais
aplica-se aos Juizados Estaduais, in www.direitocriminal.com.bl;
27-7-2001).
Em conseque^ncia, devem ser considerados delitos de menor potencial
ofensivo para efeito do art. 61 da Lei n. 9.099/95 aqueles a que a lei comine,
no mciximo, pena detentiva n6o superior a dois anos, ou multa, sem exce~iio.
De maneira que os Juizados Especiais Criminais da Justi~aComum Estadual
passam a ter competsncia sobre todos os crimes a que a norma de sangiio
imponha, no mgximo, pena detentiva n6o superior a dois anos (ate'dois anos),
ainda que tenham procedimento especial. "
Desse modo, com o advent0 da Lei no 10.25912001, em que pese o
especifico sistema punitivo da Lei 4.989165 (penas de multa, detengiio, perda
de cargo e inabilita~go)possivel 6 , em principio, a incidencia dos institutos
despenalizadores para o crime de abuso de autoridade.
No mesmo sentido Victor Eduardo Rios Gon~alves:
"Ocorre que, analisando o art. 2", par. ~ n i c oda
, Lei 10.259101, surge a
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necessidade de salientar que as conseqiiencias da nova definiqiio siio ainda
maiores. Com efeito, ao contr6rio do que ocorre com a Lei n. 9.099195, o novo
texto niio excluiu da cornpetenciado Juizado Especial Criminal os crimes que
possuam rito especial, alcanqando, por exemplo, os delitos de porte de
entorpecentes, prevaricaqiio, abuso de autoridade e outros, quer sejam de
cornpetencia da Justiqa Federal ou da Estadual." (GONCALVES, Victor
Eduardo Rios. 0 Novo Conceito de Infra~iiode Menor Potencial Ofensivo.
Siio Paulo: Complexo Juridico Damisio de Jesus, jan. 2002. Disponivel em
www.damasio.com.brlnovo/htmV~eeartigos)"(Fls.2641265)
Para tanto, conforme bem ressaltado pel0 ilustre representante do Parquet
Federal (fl. 265), "deve reger o principio da proporcionalidade.0 juiz, em cada
caso, deve analisar acerca da culpabilidade do agente e verificar se 6 suficiente
a transaqgo penal como medida repressiva para o delito cometido. Nesse sentido
Ada Pellegrini Grinover, Antonio Magalhiies Gomes Filho, Antonio Scarance
Fernandes e Luiz Flavio Gomes:
"Como se v&,o sistema punitivo previsto para os delitos de abuso de
autoridade 6 especial (niio se pode questionar), mas niio 6 inflexivel. Leia-se: a
pena de perda de cargo niio deve ser imposta sempre. Cabe ao juiz, em cada
caso concreto, decidir qual ou quais penas ira fixar. Rege aqui o principio da
suficiencia (e o da proporcionalidade).Cada urn deve ser punido na medida de
sua culpabilidade.
Ora, se na pr6pria cominaqiio legal nada existe de inflexivel, isto 6, se
cabe ao juiz, em cada caso concreto, decidir qual a resposta ou quais as respostas
penais mais adequadas, entiio impde-se concluir que, doravante, dentre todas
as possibilidades com as quais ele conta, nos delitos que estamos examinando,
uma delas (ou, melhor, mais uma delas) 6 a da transaqgo penal, afastando-se,
evidentemente, a possibilidade de transacionar sobre a perda de cargo (que,
repita-se, 6 uma peiia que nem sempre deve ter incidencia).
Em fatos graves, gravissimos, certamente o juiz refutara a transag20 penal
(nos termos do art. 76, 3 2"), por niio ser ela suficiente para reprovar a
culpabilidade do agente. Isso ocorrendo, instaura-se o process0 criminal e no
final o j ~ ~impori
iz
as sanqdes cabiveis.
De outro lado, observe-se que o C6digo Penal (art. 92) pode servir de
parsmetro para o juiz, e este diploma legal s6 perrnite a pena de perda de cargo
quando a privativa de liberdade alcance pel0 menos um ano." (Juizados Especiais
Criminais: comentirios B Lei 9.099, de 26.09.1995.4. Ed. ver., ampl. e atual.
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de acordo com a Lei 10.25912001. Siio Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2002, p. 379/380)"."
(HC 2288 l/RS, DJ de 2610512003)
A vista do exposto, nego provimento ao recurso.
E o voto.

CERTIDAO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
Numero Registro: 200310079308-2 RESP 543075 / RJ
MAT~RIA
CRIMINAL
N6meros Origem: 20020010635012 3897607
PAUTA: 0711012003 JULGADO: 0711012003
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOSE ARNALDO DA FONSECA
Presidente da Sessiio
Exmo. Sr. Ministro GILSON DIPP
Subprocurador-Geralda Republica
Exmo. Sr. Dr. ALCIDES MARTINS
SecretAtio
Bel. LAURO ROCHA REIS

AUTUACAO
RECORRENTE : MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO
RECORRIDO : DAVI RODRIGUES GOMES
RECORRIDO : RUBENS DE JESUS DE OLIVEIRA
ASSUNTO: Penal -Leis Extravagantes - C6digo de Trksito Brasileiro
(Lei 9.503197)- Delitos

CERTIDAO
Certifico que a egrCgia QUINTA TURMA, ao apreciar o process0 em
epigrafe na sessiio realizada nesta data, proferiu a seguinte decisiio:
"A Turma, por unaninlidade, conheceu do recurso, mas lhe negou
provimento."
0 s Srs. Ministros Felix Fischer, Gilson Dipp, Jorge Scartezzinie Laurita
Vaz votararn com o Sr. Ministro Relator.
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0 referido 6 verdade. Dou f6.
Brasilia, 07 de outubro de 2003
LALTRO ROCHA REIS
Secretirio

Revista A FORCA POLICIAL SBo Paulo no 41 jan/fev/mar 2004

138

C.

MANDADO DE SEGURANCA No063.02.027.162-6

Vistos.

RE& MORAES BARBOSA, qualificado nos autos, irnpetrou o presente
mandado de seguranqa em face do COMANDANTE GERAL DA POL~CIA
MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO.
0 Impetrante, noticiando ter sido demitido por ato da autoridade coatora,
informa que o recurso por ele interposto da decisiio respectiva niio foi concedido,
o que reputa ilegal. Requer a concessiio da seguranqa para o fim de, declarandose a nulidade do ato administrativo impugnado, perrnitir-se a sua reintegraqiio
provisdria at6 a superveni6ncia da decisiio a ser proferida no recurso interposto,
com a condenaqiiodo impetrado ao pagarnento dos soldos relativos ao periodo.
Notificada, a autoridade prestou inforrnaq6es nas quais, argiiindo preliminar
da impossibilidade juridica do pedido, quanto ao mCrito nega a ilegalidade
atribuida h decisiio guerreada, porque as inovaqbes trazidas pela Lei
Complementar 915, de 22 de marqo de 2002, revogou os dispositivos da Lei
Complementar 893, de 09 de marqo de 2001, que previam a possibilidade de
recurso da decisiio do Comandante Geral nas hipdteses de demissiio ou expuls50.
Argumentando com a inexistencia de garantia constitutional do duplo grau de
jurisdiqiio, sustenta niio haver ilegalidade na decisiio de demissiio do impetrante
- em raziio o que pugna pela denegaqiio da ordem.
Foi entiio deferida a liminar pleiteada, apenas para determinar-se h
autoridade apontada como coatora que examinasse o recurso.
0 Minist6rio miblico opinou pela rejeiqiioda preliminar invocada e, quanto
ao mCrito, pela denegaqiio da seguranqa.

DECIDO.
1. Embora tenha sido trazida aos autos noticia de que, cumprindo a limtnar
concedida 295, a d. autoridade coatora apreciou o pedido de reconsideraqiio
formulado pel0 Impetrante- o que poderia induzir ao reconhecimento da perda
do objeto da impetraqiio - necessirio se faz o exame do m6rito da questiio
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debatida nos autos, principalmente porque a anilise mais aprofundada que se
permite nesta fase esti a revelar o desacerto da liminar concedida.
2. 0 fato de ter o Impetrante amparado sua pretensiio de reintegraqiio
provisdria no cargo em dispositivos 1-60apliciveis h espkcie, como alega a
autoridade coatora, niio se erige em obsticulo ao direito de agiio- porque como
se sabe, ao Juiz incumbe a dicggo do direito (da mihi factum, dab0 tibi jus).
Rejeito, por tais motivos, a preliminar de carencia de agiio suscitada na
peqa de informagdes.
3. 0 argument0 principal por meio do qua1 o Impetrante busca ver
reconhecida a ilegalidade do ato que deixou de conhecer do pedido de
reconsideragiio por ele interposto se remete 2i garantia do devido processo
legal.
Sustenta o interessado, em raciocinio que a principio me impressionou
(fls. 295), que essa garantia abrangeria o seu direito de valer-se do recurso
pretendido, e que sem ele malferido estaria o principio do duplo grau de
jurisdiqiio.
Melhor analisando a hipdtese, contudo, verifico que a assertiva contkm
um sofisma. Porque, efetivamente, niio se pode afirmar que o duplo grau de
jurisdiqao se tenha erigidoem garantia pela Constituiqiio Federal- que em neahum
de seus dispositivos assegura a jurisdicionalizaqiio do processo administrativo.
Nem mesmo nos processes judiciais, alik, se tem garantido indistintmente
o direito a recurso, sendo exemplificativos dessa conclusiio o artigo 504, do
Cddigo de Processo Civil - que veda recurso de despachos - e o artigo 34, da
Lei 6.830180 - que suprime a possibilidade de apelaqiio nas execuqdes fiscais
de valor inferior a 50 OTNs.
E isso, porque o devido processo legal visa a garantir o direito de defesa,
que inclui o exercicio do contraditdrio e dos recursos a ele inerentes (art. 5 O ,
LV, CF), mas em nenhum momento significa assegurar que todas as decisdes
proferidas num processo -judicial ou administrativo - sejam passiveis de
revisiio.
E em niio se tendo erigido em garantia, o principio - do duplo grau de
jurisdiqiio - deve ser cotejado com outros principios de predomingncia
indiscutivel na espkcie, dentre os quais emerge o da hierarquia que, nas hostes
rnilitares, consl-ituium dos pilares da corporaqiio. Impor-se um efeito suspensivo
a urna decisiio proferida pela autoridade mkima da Instituigiiomilitar, portanto
redundaria em inadmissivel desautorizagao de seu comando.
Revista A FORCA POLICIAL SBo Paulo no41 jan/fev/mar 2004

140

Certamente em raziio desses aspectos 6 que surgiu a inovaqiio trazida
pela Lei Complementar 915, de 22 de marqo de 2002, que dando nova redaqiio
aos artigos 83 e 84, da Lei Complementar 893, de 09 de marqo de 2001,
suprimiu a possibilidadede recurso das decisaes proferidas pel0 Comandante
Geral da Policia Militar nas hip6teses de expulsiioe de demissiio- excepcionados
unicamente os casos previstos no artigo 138,s 3", da ConstituiqiioEstadual.
E, o que 6 principal na andise da questiio, nada disso significa a supressiio
dos direitos do policial demitido ou expulso, porque a ele senipre restar6 a
possibilidade de, exercitando o seu simples direito de petiqiio reclamar da
autoridade pronunciamento em pedido de reconsideraqiio que formule: a linica
diferenqa 6 que niio ser6 dotado, o pedido assim formulado, de efeito suspensivo.
E aiemerge novo fator a evidenciar a prescindibilidade do recurso adrninistrativo,
porque em qualquer hip6tese poderii o interessado se valer da via judicial para
a reparaqiio de eventual ilegalidade que tenha contaminado a decisiio final do
Comandante Geral.
Todas essas ponderaq6es se veem consagradas no entendimento adotado
pelos nossos Tribunais a respeito do tema, do qua1 se pode lembrar aquele
transcrito na peqa de informaqdes:
"Poderia a lei ter tornado definitiva, na 6rbita administrativa, imposiqiiode
multa ap6s o exercicioda defesa ou a oportunidade de fazQlo?Amim me parece
que sim, por mais que releia a Constituigiio. (A niio ser que se de B expressiio 'e
recursos a ela inerentes' constante do artigo 5", LV, significado de que qualquer
decisiio judicial ou administrativah6 de ser suscetivelde tantos recursos quanto a
imaginaqiiodo interessado conseguircriar). Aniio ser assim, parece-me claro que
niio h6 imperative algum em dar-se sucessivas instihcias, na drbita administrativa,
B defesa ou B tentativa de desconstituiqiio de uma puniqiio administrativa, cuja
imposiqiioa lei fez preceder do exercicio de defesa" (RExtr 210.246-GO, Relator
MINISTRO S E P ~ V E D A
PERTENCE, RTJ 1721982).
Daique niio h6 mesmo nenhuma ilegalidade no ato que deixarade conhecer
do pedido de reconsideraqiio formulado pel0 impetrante e de lhe negar, em
conseqiiencia,o efeito suspensivo pretendido.
4. Posto isto, DENEGO A SEGURANCAe, em conseqii8ncia, REVOGO
a liminar concedida a fls 295.
Oficie-se.
Em raziio da sucumbencia experirnentada, arcar6 o vencido com as custas
e despesas processuais despendidas.
Revista A FORCA POLICIAL Slo Paulo no41 jan/fev/mar 2004

141

Sem honor6rios advocaticios (Sumula 512, STF).
SZo Paulo, 6 de agosto de 2003.
ISABEL CRISTINAMODEST0 ALMADA
Juiza de Direito
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Participe cia

Se vote ajudar, o campo 6 imenso.
Cada um participa com aquilo que pode dar.
Se voce 6 alegre, de sua alegria;
Se voce 6 paciente, de sua paciencia;
Se voc2 6 habilidoso, d6 sua habilidade;
Se vote tem tempo, ajude corn o seu tempo.
Se voc6 6 instruido, transmits os seus conhecimentos.
Na nossa Associagiio algumas pessoas participam dando o seu tempo
assistindo e dando apoio aos pacientes do H.P.M;
Outras tem dado o seu conhecimento profissional e tecnico para fazer funcionar
o sistema.
Outras, ainda, tem contribuido com dinheiro, materiais ou servigos para
melhorar a qualidade
de saiide.
Voci? Policial Militar p
Com uma pequena co
o a todos e a vocE
mesmo.
Venha junta-se a n6s e
que tambkm queira
participar.
0 Volunta'rio e' aquele
cer urn ser humano.
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