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CAPA: Herculano de Carvalho e Silva. Nasceu em Sapucaia, RJ, a 31/10/
1892, filho de Alfredo Gualberto da Silva e de D. Cecília de Carvalho e Silva. De
26/09/1908 a 28/02/1909 prestou serviços à Prefeitura Municipal de Santos, no
Corpo Municipal de Bombeiros.
Alistou-se na Força Pública do Estado de São Paulo aos 16 anos de idade, em 09/
10/1909, no 3º Batalhão de Infantaria.
A 22/01/1913 foi promovido a Alferes, concluindo o Curso Complementar Literário
e Científico (cerne da atual APMBB) na primeira turma de formandos, em 05 de
dezembro do mesmo ano. Casou-se a 10/09/1913, na Capital. Do consórcio com a
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do governo Washington Luiz, foi colocado à disposição do Chefe do Governo
Provisório, nos dias 29 e 30 de outubro. De 14 a 16 de novembro foi colocado à
disposição do "Coronel" João Alberto.
De 14/03 a 01/04/1931 foi designado interventor no município de Presidente
Venceslau.
A 27/07/1931 foi designado para o Comando do 2.º BCP, atual 2.º BPM/M.
Herculano não participou das articulações do movimento constitucionalista e a
eclosão da luta, seguida da resistência armada promovida pelas forças ditatoriais,
viria a surpreendê-lo, como registraria em suas memórias de guerra. Mesmo não
partilhando do entusiasmo que moveu significativa parcela da Força na preparação
e eclosão da luta armada, apresentou-se pronto para o combate e seguiu para a
região do Vale do Paraíba. A morte do Comandante Julio Marcondes Salgado, a
23 de julho, surpreendeu Herculano em pleno posto de luta. A 26/07/1932, por
Decreto de 23, foi promovido ao posto de Coronel e nomeado Comandante Geral
da Força Pública, mesmo enfrentando oposição de parcela da oficialidade,
comprometida com a articulação original do movimento constitucionalista, que
preferiam para o cargo um Oficial em idênticas condições.
Retomando à Capital no dia 28 , deixava então o Comando de seu 2.º Batalhão
(atual 2.º BPM/M), à cuja testa suportava, desde o dia 16 de julho, forte pressão
das forças da ditadura, que precisavam transpor o "Túnel da Mantiqueira",
guarnecido pelo "Dois de Ouro", para poder jugular o esforço de guerra paulista.
Enquanto aquela área de combates permaneceu sob o comando de Herculano, o
adversário tentou, mas não passou .
O Comandante do Destacamento da área do Túnel, no elogio que formulou à
atuação do Coronel Herculano, registrou sua "bravura serena", "seu valor, sua
calma e dedicação à causa que defendia", definindo-o como um Chefe que soube
ser "cavalheiro de fino trato e um soldado de régia têmpera".
Na homenagem que lhe foi prestada por seus camaradas do 2.º Batalhão, quando
deixou o Comando da Unidade para assumir o Comando Geral da Força, recebeu
elogiosas referências que rememoravam: "nas campanhas do Paraná, 11 meses
de luta pelos sertões inóspitos de Goiás, Mato Grosso, 7 meses de difíceis e
arriscadas jornadas, na travessia pelos sertões destes dois grandes Estados, de
Itaraí 1(sic) enfrentando a maior coluna do Sul e finalmente nesta da qual se
afasta por se tomarem necessários seus serviços no Comando da Força Pública,
sempre soube se conduzir com dignidade, valor e competência ... ".
A luta, entretanto, seguia desigual. Superiormente organizadas, adequadamente
concentradas, contando com efetivos humanos e recursos materiais muito
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da Força, que se tomara um mito desde a atuação de sua coluna na frente mineira.
Romão Gomes declina do Comando, enumerando as razões pelas quais entendia
inviável qualquer resistência.
Enquanto isso, os emissários de Klinger a Góes recusam-se a assinar o protocolo,
por julgá-lo desonroso.
As forças ditatoriais atacam em todas as frentes. A munição do Exército
Constitucionalista acabou. A estrutura de suprimento entrou em colapso. Alguns
soldados paulistas enfrentam o adversário com armas brancas. Outros debandam.
Em vários pontos, as forças adversárias se confraternizam e trocam lembranças
com os oponentes de véspera.
Em 1º de outubro, forças constitucionalistas, desmobilizadas, começam a voltar para
casa. Klinger tenta outra vez o armistício. Góes não aceita e quer a rendição.
Dois de outubro: assalto final determinado em todas as frentes, após o raiar do dia.
Ciente de que a situação militar era insustentável, que o governo ditatorial recusavase a discutir a rendição e que, por duas vezes, os emissários de Klinger não
alcançaram termos convenientes para um armistício digno, o Coronel Herculano
de Carvalho e Silva, Comandante Geral da Força, envia emissários para
acompanhar os de Klinger até Cruzeiro. Como aos emissários de Klinger havia
sido concedido prazo para consultas a São Paulo e idêntico prazo não foi concedido
aos emissários da Força, decidiram-se estes por assinar o acordo, já discutido,
assente e de domínio público. Tais emissários firmaram, então, a paz em separado.
Retirando-se das trincheiras a Força Pública, que era o principal esteio do Exército
Constitucionalista, seus soldados foram seguidos pelos voluntários civis. A luta
armada chegava ao fim. Evitou-se assim, no dizer de Herculano, a debandada das
tropas, a perseguição dos adversários e a invasão da própria Capital.
A três de outubro, por determinação dos vencedores da luta, assumiu o cargo de
Delegado Militar do Governo Federal, deixando o Comando da Força. 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 Força ao Coronel do Exército Dimas Siqueira de Menezes, que louvou
sua "inteligência, dedicação e patriotismo".
Na busca de um bode expiatório para explicar ao povo a derrota, não admitida até
a véspera pelos dirigentes do governo e pela imprensa, os líderes políticos do
movimento atribuíram a Herculano e, por extensão, à Força Pública, a pecha de
haver traído São Paulo. A emoção do momento toldava a realidade, pois 50% dos
mortos paulistas eram integrantes da Força, que foi a Instituição que ofereceu o
maior patrimônio de sangue à causa da Lei.
Naqueles dias de desilusão e incerteza, Herculano de Carvalho foi enxovalhado,
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I. DISCURSO DO DESEMBARGADOR ALVARO LAZZARINI NA
SUA POSSE COMO PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Senhoras e Senhores, que, com suas presenças honram esta Corte Eleitoral.
1. Sua presença física não foi nominalmente registrada. Mas no meu
coração, de "Eterno Marido", está registrado seu nome e sua figura ímpar de
esposa e mãe de meus filhos, o nome e a figura de minha inesquecível Heidí e,
assim, a tenho presente em espírito neste Egrégio Plenário e, assim, também a
saúdo nas pessoas de nossos filhos, Alexandre, Sandra Helena e Ricardo, da
nora Virgínia, do genro Jerry, das netas Renata, Catherine e Fernanda e do neto
Thomas.
Seria pouco tudo que eu pudesse falar de Heidí.
Daí lembrar José Renato Nalini, da Academia Paulista de Letras e
Presidente do Tribunal de Alçada Criminal de são Paulo, que, conhecendo-a
desde a juventude, em homenagem póstuma que publicou na "Tribuna do
Direito" 1, testemunhou que "Heidí",filha de juiz, sempre soube ser mulher

de juiz. Estimulou o marido, acompanhou-o a todos os lugares, vibrou
com suas vitórias, amparou-o nas derrotas. Foi uma tremenda alavanca
na carreira exitosa de Alvaro La,zzarini. Só isso teria bastado para que
Heidí Alves Lazzarinifosse uma mulher excepcional. Mas isso era pouco
para ela".
Sim era pouco para ela que, mesmo gravemente enferma, até os seus
últimos momentos, empenhou-se em difundir a cultura lírica musical, dando sempre
um caráter filantrópico ao seu trabalho, em todos os movimentos musicais de
nosso Estado, como bem lembrado por Fernando Calvozo, Diretor técnico do
Departamento de Formação Cultural da Secretaria de Estado da Cultura2 •
Daí a minha homenagem toda especial a ela neste momento em que,
próximo dos meus 68 anos de idade, praticamente no fim de minha vida pública
1

NALINI. José Renato. Heidí Lazzarini, "Tribuna do Direito", Agosto de 2003, São Paulo,

p.42
2

CALVOZO, Fernando. Concerto para Heidí Lazzarini, Convite para o de 11 de fevereiro de
2004, no Theatro São Pedro, São Paulo-SP
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A presença de uma seção do seu Corpo Musical, sob a regência do 2º
Tenente Músico PM Sérgio Rodrigues da Silva, também, engalanou esta solene
posse dos novos dirigentes do Tribunal Regional Eleitoral.
5. Presto, também, minhas homenagens aos meus colegas,
Desembargadores do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, que,
por aclamação, me reconduziram para este último biênio, que se extinguirá às
vésperas de minha aposentadoria compulsória.
6. Homenageando-os, agradeço a confiança de meus eminentes pares
desta Corte Eleitoral que me honraram com o voto. Penso que todos sufragaram
o meu nome, pois, se tivessem me acompanhado, teriam votado em meu estimado
colega, Desembargador Paulo Sunao Shintate, que tanto admiro e que tem
experiência notória nos assuntos desta Corte, onde, nas eleições de 2002, exerceu
intensa atividade eleitoral.
7. Mas, Senhoras e Senhores, após essas homenagens e agradecimentos,
chego ao ponto esperado de algumas reflexões sobre o exato momento em que
, se pretende, juridicamente, revolucionar o Brasil com reformas de nossas
instituições, inclusive do Poder Judiciário.
Quanto à do Poder Judiciário, Senhoras e Senhores, cabe-me invocar
Rui Stoco, em sua obra "Legislação Eleitoral Interpretada", que tive a honra
de.escrever a sua "Apresentação". No "Prefácio" dessa obra, que está no
prelo, o renomado jurista e experiente magistrado afirma que "Cabe reconhecer
que a Justiça Eleitoral é o exemplo no presente do sonhado Poder Judiciário
do futuro. É paradigma de eficiência. Modernizou-se, adotou sistema de
votação e apuração de votos eletrônicos, com utilização da informática. A
uma eletrônica instituiu a transparência, a confiança e a segurança de lisura na
votação, afastando a fraude e assegurando a rapidez e eficiência na apuração.
Introduziu sistema de realização de eleições único no mundo e reconhecido
como o mais eficaz pelo concerto das nações consideradas de primeira
grandeza".
Ainda como paradigma de modernidade e de eficiência, igualmente, posso
indicar recente Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, que
possibilita ao cidadão obter certidão de sua situação eleitoral, podendo fazê-lo
em qualquer lugar do mundo, desde que acesse nosso site na Internet. Basta
imprimir a certidão, sendo digital a sua assinatura. Milhares de certidões são
expedidas só em São Paulo, Capital.
Bem por isso nada mais oportuno do que propor, nesta Corte Eleitoral,
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Mas, apesar de todos esses dados, São Paulo está representado por só
70 deputados, o que é uma discriminação contra nosso Estado por estar assim
sub-apresentado na Câmara dos Deputados, por força de norma constitucional
ditatorial, mantida por norma constitucional que se disse cidadã, que limitou a 70
o número de seus Deputados4, tudo a sugerir, desde logo e malgrado
posicionamentos contrários que questionam a força política e econômica de São
Paulo, a revisão de tal limitação da representação paulista na Câmara dos
Deputados.
Até quando São Paulo admitirá tal situação de inferioridade de sua
representação parlamentar?
Repito os números: são 645 municípios paulistas, 401 zonas eleitorais,
computadas as 3 a instalar neste ano, 66.245 seções eleitorais e 26.187 .873
eleitores.
7 .2. Fora da realidade e da razoabilidade, que também são princípios
jurídicos, se apresenta o artigo 14, § 1O, da Constituição da República, ao prever
que "o mandato efetivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo

de quinze dias contados da diplomação, instruindo a ação com provas de
abuso do poder econômico, corrupção ou fraude".
Tal norma constitucional exige o quase impossível, ou seja, que o pedido
de impugnação do mandato eletivo venha instruído com provas do abuso do
poder econômico, da corrupção ou da fraude, que, na maioria das vezes, só
podem ser produzidas em prazo dilatado.
A estrutura do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo,
integrada por 7 Juízes, é 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 investigações judiciais eleitorais por abuso do poder
econômico, de autoridade, uso indevido dos meios de comunicação, em grande

4

CONSTITUIÇÃODAREPÚBLICAFEDERATIVADOBRASIL, 1988, artigo 45, § 1º,da
Constituição da República; essa norma colide com o princípio da igualdade de todos
adotado na cláusula pétrea do artigo 5°, caput, da mesma Constituição, para não dizer da
pétrea cláusula do artigo 3°, inciso IV, ainda da referida Constituição de 1988, que diz
constituir objetivo fundamental da República Federativa do Brasil a promoção do bem de
todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de
discriminação.
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conta que as contas devem ser aceitas é afirmação que, a partir da eleição 2002,
deve passar por reformulação.
Os 2.400 candidatos paulistas aos diversos cargos eletivos que não se
cuidaram e acreditaram no dito po1ítico eleitoral tiveram e têm problemas com a
aprovação de suas contas, em especial, porque, convênio entre o Tribunal
Superior Eleitoral e a Receita Federal tomou possível o cruzamento de dados,
verificando-se, na oportunidade da prestação de contas, a inexatidão de dados,
das mais variadas espécies.
Mas, ao certo, além do aspecto moral, urge de outras sanções eleitorais
devem ser previstas em lei para um eficiente e eficaz controle dos gastos eleitorais,
pena desse controle ser inane.
Não basta, assim, todo o esforço da Justiça Eleitoral se não houver a
reformulação profunda no sistema de arrecadação de fundos para as campanhas
eleitorais. Os escândalos políticos, quase sempre, como é notório, se relacionam
com financiamentos das campanhas eleitorais, com as "sobras de campanha".
Não será apenas o apregoado financiamento público que evitará a burla.
É necessário que junto ao financiamento, de que modalidade for, a legislação
indique sanções que inibam doações irregulares, iniban1 o denominado "Caixa 2".
7.9. A fidelidade partidária, a mudança de partido sem maiores
justificativas, o desvio do parlamentar para ocupar cargos outros na
Administração são pontos outros que devem ser considerados na reforma
política que urge para restabelecer o princípio da moralidade que deve nortear
toda atividade pública.
8. Com estas palavras, Senhoras e Senhores, rendo as minhas homenagens
à Justiça Eleitoral que, com orgulho, estou integrando desde fevereiro de 2002,
primeiramente como Corregedor Regional Eleitoral e Vice-Presidente desta Corte
Eleitoral e, a partir de hoje, como Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do
Estado de São Paulo, prometendo continuar a dar todos os meus esforços para
dignificá-la, seguindo o exemplo e honrando meus antecessores, em especial, o
meu saudoso sogro Desembargador Valentim Alves da Silva que foi seu Presidente
nos anos oitenta, como também do meu estimado amigo e colega, que sucedo,
Desembargador José Mário Antonio Cardinale, a quem rendo minhas homenagens
finais.
Muito obrigado.
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II. O AMBIENTE FÍSICO E O CRIME

Ralph B. Taylor- professor de justiça criminal
na Universidade Temple. Ele recebeu o seu
Ph.D. em Psicologia Social na Universidade
Johns Hopkins em 1977. Adele V. Harrell é
pesquisadora associada senior do Instituto
Urban. Ela adquiriu seu Ph.D. em Sociologia
na Universidade George Washington em 1983.
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1. INTRODUÇÃO
Podem as características físicas do ambiente prevenir ou reduzir problemas
supostamente relacionados com crime, tal como o modo da criminalidade ou as
preocupações a respeito da viabilidade do bairro? A prevenção do crime através
do modelo ambiental está focada nos locais onde os crimes ocorrem e nas
técnicas para redução da vulnerabilidade desses locais.
Este relatório discute adoções de medidas acerca do trabalho nessa área,
e os estudos maiores que relacionam a comunidade e as características físicas
da rua de quarteirão com o crime, com o medo do crime, e outras conseqüências
correlatas. Quatro maiores colocações sobre características físicas estão
enfatizadas na literatura de pesquisa: Projetos de residências e traçado do
quarteirão, uso da propriedade e padrões de circulação, características territoriais
criadas pelos moradores, e deterioração física. Cada uma dessas abordagens é
discutida individualmente, e suas implicações políticas estão destacadas. O
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que levem em consideração os guardiões naturais dessa localidade. Muito trabalho
nessa área, que se fundamenta em modelos de base empírica, de articulação
territorial humana (Taylor, 1988), pressupõe que os moradores ou usuários possam
responder aos potenciais infratores. A probabilidade e o tipo de resposta depende
de uma série de circunstâncias sociais, culturais e físicas. Detalhes físicos podem
influenciar nas reações dos infratores em potencial quer por alterar as chances
de detectação, quer por amoldar a natureza pública com a natureza privada do
espaço em questão.

3. VISÃO GERAL DAS QUATRO ABORDAGENS
Presumindo-se que os infratores em potencial, bem como moradores ou
usuários de um local são afetados por essa perspectiva racional, são sugeridas
quatro abordagens para tomar um local mais resistente ao crime ou aos problemas
relacionados com o crime.

Projeto das moradias ou traçado do quarteirão
Tomar mais difícil o cometimento de crimes através: 1) da redução da
disponibilidade de alvos de crime; 2) remoção das barreiras que dificultam a
fácil detectação dos infratores em potencial ou de um delito em desenvolvimento;
e 3) melhoria dos obstáculos físicos ao crime.

Padrões de uso da propriedade e de circulação
Criar um uso mais seguro do espaço da comunidade através da redução
da exposição rotineira dos alvos de crime para os possíveis infratores em
potencial. Isso pode ser conquistado através de atenção especial às calçadas,
caminhos, ruas, padrões de tráfego, e locais e horas de operação dos espaços
públicos e instalações.
Essas estratégias podem produzir mudanças amplas que melhorem a
viabilidade de mais comportamentos adequados e sinalização de microterritório. Por exemplo: fechamento de ruas, ou revisões dos padrões de
trânsito que diminuem o volume de veículos. Podem, sob certas condições,
encorajar os moradores a melhor manter a calçada e a rua em frente às suas
casas.
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· - · ··-····--·---------Fechamento seguro, ou "cobertura" das moradias privadas sem habitação,
para prevenir posterior deterioração e para preservar os valores da casa e uma
aparência limpa do quarteirão.
Remoção do lixo e dos carros abandonados de uma grande área de
estacionamento.
Repavimentação de calçadas desgastadas em uma área comercial com tijolos.
Esses esforços freqüentemente requerem significante envolvimento de
órgãos públicos da Cidade ou das corporações de desenvolvimento comunitário,
ou corporações privadas.
Cidadãos e associados de bairro claramente podem e fazem um trabalho
de iniciar e dar assistência a tais esforços. Enquanto o enfoque de base residencial,
o problema das incivilidades é mais inclusivo. Apesar de dizer respeito ao impacto
nos moradores, os destaques físicos considerados podem estar situados em
espaços residenciais e não residenciais.
Em segundo, o nível de deterioração física é em geral demasiadamente
extenso para ser administrado pelos grupos de base dos moradores. Os
moradores não são responsáveis pela prevenção no grande número de residências
desocupadas ou lojas de um local, ou pela remoção da pichação dos muros de
uma grande escola. Um pesquisador observou especificamente que os moradores
presumem que a deterioração surge como uma falha, em parte, dos órgãos
públicos.
Em terceiro, há uma diferença de ênfase. A abordagem territorial
concentra-se na disposição dos moradores quanto ao desenvolvimento,
manutenção e proteção. A situação de incivilidade representa lapsos em larga
escala na ordem local. A situação de incivilidade, entretanto, pode complementar
as estratégias de melhorias, baseadas nas marcações e sinalizações criadas pelos
moradores. A redução das incivilidades, entretanto pode complementar o enfoque
estratégico do projeto das construções e do traçado do quarteirão.
Uma discussão mais profunda de cada abordagem demonstrará como
cada uma dessas estratégias oferece uma perspectiva única que freqüentemente
complementa as outras.

4. HISTÓRIAS DE SUCESSO
Pesquisas e avaliações têm proporcionado exemplos de situações onde o
traçado físico ou a reconfiguração parecem ter contribuído substancialmente
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delinqüência, do medo e da vitimização (Newman, 1972; Jacobs, 1961).
Estudos sobre a variação de qualidade começaram a testar essas idéias no
início dos anos 70 e continuaram num passo rápido pelos doze anos seguintes. Em
1980, uma teoria foi formulada e fez a distinção entre o espaço defensável de
"primeira geração" e de "segunda geração" (Taylor, Gottfredson e Browe, 1980).
Na última versão, os pesquisadores consideraram mais cuidadosamente como o
impacto dos destaques físicos no medo e na vitimização poderia depender de
outros destaques sociais e culturais na localidade, e eles fizeram deduções mais
realistas sobre o comportamento e a percepção territorial (veja o quadro 1).
Quadro 1. Teoria dos Espaços Defensáveis de Segunda Geração

Espaço Defensável - Detalhes de Criação: Dinâmica Social Local;
Composição e Diversidade Étnica e Cultural; Outros Fatores de Instalação.

• Menor Índice de Vitimização
• Menor Número de Moradores com Medo de Crime
• Menor Nível de Intervenção
Policial

~

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

A teoria do espaço defensável tem recebido forte evidência de apoio de
acordo com os estudos de alojamentos públicos na Grã-Bretanha e nos Estados
Unidos e de acordo com os estudos sobre quarteirões residenciais nos Estados
Unidos (por exemplo, Newman e Franck, 1980, 1982: Perkins, Meeks e Taylor,
1992; Taylor, Gottfredson e Brower, 1984; veja Taylor, 1988, para uma revisão).
Muitos consideram ser um dos mais fortes estudos focados em 63 locais de
alojamento público nos Estados Unidos (Newman e Franck, 1982). O estudo
concluiu que locais com mais destaques nos espaços defensáveis tinham
moradores com melhor espaço externo controlado e estavam menos temerosos
e menos vitimizados.
Implicações práticas. Esse trabalho levou a implementação de elementos
específicos no planejamento de numerosas localidades. Por exemplo, garagem
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Uma limitação adicional é que a efetividade das características dos espaços
defensáveis depende em parte do contexto social e cultural. O espaço defensável
pode se tomar indefensável (Merry, 1981 ). É necessário um maior conhecimento
sobre as características e efetivamente um maior controle a partir dos residentes.
Com toda a justiça, entretanto, essa limitação é aplicada para todas as perspectivas
que ligam as características físicas do ambiente com o crime, e respectivos
resultados, não sendo exclusiva desta teórica perspectiva.

6. USO DA PROPRIEDADE E PADRÕES DE CIRCULAÇÃO
As plantas internas, as características dos limites, e os padrões de tráfego
dos bairros podem encorajar ou desencorajar diferentes tipos de crime. Da
mesma forma, mudanças no uso da terra, limites e padrões de tráfego podem
resultar em maior ou menor índices de crimes, porque elas afetam tanto os
criminosos em potencial como os usuários. Elas podem alterar a exposição aos
transgressores em potencial porque elas mais ou menos integram o local às esferas
de atividades dos marginais (Rengert e Wasilchick, 1985).
Quanto ao bairro. Nesse nível, os planejadores classificam os
destaques relevantes como geradores de movimento, tais como as ruas de
grande volume, atrações e uso da terra par fins não residenciais, tal como os
shoppings que atrairão pessoas de fora. Os geradores de movimento resultam
em maior movimento de pessoas através de uma área residencial. Tanto as
obras de cruzamento seccional como as de cruzamento longitudinal sugerem
fortes conexões entre essas características físicas e os níveis de crime. Estudos
de cruzamentos seccionais em Atlanta (Greenberg e Rohe, 1986; Greenberg,
Williams e Rohe, 1982) e Richmond, Virgínia (White, 1990), concluíram
que os traçados internos de bairros de baixa criminalidade eram de ruas
menos permeáveis, com maior número de mão única, mais estreitas, e com
menor volume de tráfego que aquelas dos bairros com alta criminalidade.
Um estudo recente examinou os efeitos do ambiente físico nas mudanças do
crime. A porcentagem de lotes na zona comercial foi uma significante previsão
do aumento de risco da taxa de roubos em Washington, D. C. (Harrell e
Gouvis, 1994). Mas a presença de unidades de alojamento público, reportado
em muitos relatórios de censos em Washington, não foi significantemente
relacionada com as mudanças nos riscos dos bairros em termos de furtos
em residências, roubos e emboscadas nessas áreas . Pesquisa longitudinal
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impedimentos físicos para a entrada e circulação podem resultar em
diminuição de certos tipos de marginais 2.
Um projeto do bairro e de seus limites, de fácil circulação, com grande
proporção de uso de terra para fins não residenciais, parece ter ligação com alto
índice de crime de rua e furtos em residência.
Essas implicações necessitam ser temperadas com o reconhecimento de
que a prevenção ao crime é apenas um objetivo no planejamento do uso da
terra. Como um dos revisores anônimos desse relatório declarou: "Outros
objetivos, tais como o desenvolvimento econômico ou iguais oportunidades de
moradia, poderiam às vezes conflitar com a prevenção ao crime ou com o objetivo
de redução do medo".
Esse processo de planejamento acerca do desenho ou redesenho
necessitará equilibrar esses objetivos potencialmente concorrentes.
Quanto à rua de quarteirão. Nesse nível, o uso de terra não residencial
e o alto volume de tráfego podem interferir na habilidade dos moradores em
administrar atividades no quarteirão e reconhecer as pessoas que pertencem ao
bairro. Uma pesquisa pioneira concluiu que residentes que moram em ruas de
tráfego intenso usavam menos os seus jardins frontais e recolhiam-se em razão
dos vizinhos (Appleyard, 1981).
Altos níveis de tráfego de pedestres, freqüentemente associado com a
proximidade do comércio ou do uso institucional do uso da terra, também
causaram o mesmo tipo de clausura (Baum, Davis e Aiello, 1978). Uso da terra
para fins não residenciais em associação com altos níveis de tráfego de pedestres
e de veículos toma mais difícil aos moradores se conhecerem uns aos outros e
distinguirem entre legítimos usuários do local e criminosos em potencial. Tal
dinâmica pode ser entendida no contexto da funcionalidade territorial com base
no morador (Taylor, 1988, capítulo 8). Em suma: O uso de terra para fins não
residenciais cria buracos no tecido do controle informal baseado no morador, e
altos volumes de tráfego ou de pedestres encolhem a extensão geográfica do
controle informal por parte do morador.

2

Há duas importantes ressalvas nessa estratégia. Primeiro, as limitações na entrada e
circulação não devem atingir rigorosamente outros propósitos servidos pelas ruas e
instituições do bairro. Além disso, as distinções entre as pessoas de dentro do bairro e os
possíveis marginais de fora devem ser feitas empiricamente e não pela classe social ou
preconceitos étnicos.
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de negócios, deve ser o de desenvolver estratégias de forma que os empresários
possam contribuir significativamente para o controle de base residencial sobre a
vida na rua3•
O conhecimento dos efeitos do uso de propriedade não residencial no
controle da rua de quarteirão está limitado pela falta de recentes estudos que
tenham examinado as relações entre empresários e residentes nos bairros das
cidades de interior. Há diversas etnografias excelentes sobre a vida nas cidades
interioranas, entre outras, Elijah Anderson, Elliot Liebow, Terry Wiliams e Philipe
Bourgois. Entretanto, nenhuma proporciona detealhes significantes a respeito
do relacionamento entre moradores e lojistas e como eles podem condicionar a
conexão entre o uso da propriedade e o crime.

7. ASSINALAÇÃO TERRITORIAL CRIADA PELO MORADOR
Sinais criados pelos residentes, referentes ao zelo e à propriedade, assinalam
para os outros residentes e para as pessoas de fora, que a gente ali vive, cuida e
é vigilante sobre tudo o que acontece na rua, e estão dispostos a intervir se
necessário. Os estudos até esta data sugerem que a perspectiva territorial pode
ser mais relevante para os objetivos da redução do medo e de criação do alicerce
de confiança do bairro, do que a prevenção criminal por si só.
A teoria está focada na dinâmica de rua de quarteirão e esclarece como a
funcionalidade territorial contribui para o estabelecimento de comportamento
homogêneo e contínuo dos residentes (Brower, 1980; Taylor, 1988, capítulo 6).
Tanto os moradores como pessoas de fora interpretam os sinais territoriais como
dicas sobre como os residentes agirão em diferentes situações. A prova que dá
apoio a essa perspectiva inclui diversos estudos de cruzamento seccional ligado
os sinais territoriais, envolvimento social local e controle dos espaços públicos
das redondezas (Brower, 1988; Greenbaum, 1981). Os moradores percebem
que assinalações mais fortes indicam um ambiente mais seguro: moradores se
sentirem seguros (Browser, Dockett e Taylor, 1983).
Implicações práticas. Mantendo idéias sobre espaços defensáveis, os
planejadores e projetistas querem criar espaços delimitados e semi- públicos
que possam ser facilmente observados pelos moradores. A atual explosão de

3

Os autores estão em débito com Ângela Taylor por essa sugestão.
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que as autoridades públicas e órgãos encarregados de manter a ordem eram
incapazes de dar efetivo combate ou não estavam preocupados com esse
combate (Hunter, 1978).
Dois pesquisadores, então, enquadraram o conceito de incivilidades
longitudinalmente, e avaliaram como os criminosos poderiam responder aos
sinais de incivilidade (Wilson e Kelling, 1982). Eles discutiram essas dinâmicas
no contexto do policiamento comunitário. A tese de ambos a respeito das
janelas quebradas, ilustrada no quadro 3, sugere o seguinte encadeamento de
eventos:
A deterioração física, o desgaste e as rachaduras, além dos grandes
acúmulos de pichações e de lixo, ocorrem rotineiramente em muitos bairros
urbanos velhos. Entretanto, se a população ou os órgãos nada fazem, por um
significante período de tempo, com respeito a essa deterioração ou acumulações,
os moradores e o pessoal do comércio que trabalham no bairro sentir-se-ão
altamente vulneráveis.
Sentindo-se mais preocupados por sua segurança pessoal, os moradores
e o pessoal do comércio participam menos na manutenção da ordem em locais
públicos. Eles estão menos dispostos a imobilizar jovens e adultos que estão
"bagunçando o pedaço", "sendo brigões" ou "amolando pessoas".
Sentindo menos "olhos na rua" (Jacobs, 1961, 1968), os delinqüentes
pré-adolescentes e adolescentes do bairro tornam-se mais ousados e causam
riscos ou vandalizam mais freqüentemente. Fortemente convencidos de que
poderão se dar bem, delinqüentes cometem crescentemente crimes de menor
potencial ofensivo, e jovens tornam-se crescentemente desordeiros.
Os moradores, sentindo que alguns jovens do local estão se tornando
crescentemente problemáticos, retiram-se para além dos espaços públicos do
bairro e tornam-se mais preocupados quanto à sua auto-proteção e quanto à
sua propriedade. A esse ponto, potenciais criminosos de fora do bairro sentem
que o local está vulnerável .
Eles são atraídos para o bairro porque os crimes lá cometidos serão menos
passíveis de serem detectados e de terem uma resposta. O índice da criminalidade
no bairro aumenta dramaticamente.
Um outro pesquisador sugeriu que as incivilidades podem gerar um
subseqüente declínio do bairro, porque as conseqüências acima notadas levam,
em última estância, à migração residencial (Skogan, 1986; 1990).
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baseados nos níveis de destaques físicos pontuais, e estudos usando ruas de
quarteirão geralmente proporcionam resultados mais consistentes que os estudos
que utilizam os bairros4 • Em bairros onde a deterioração física está mais alastrada,
os moradores sentem-se mais amedrontados, pois o futuro do bairro parece
incerto (Taylor, Shumaker e Gottfredson, 1985). O efeito da deterioração do
bairro nos índices de medo dos moradores enfraqueceu, de alguma maneira,
quando a deterioração atingiu seu mais alto nível (Taylor e Shumaker, 1990).
Uma pesquisa extensiva conectou as percepções da deterioração física 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, um estudo apurou efeitos de um índice de incivilidades nos problemas
criminais notados: medo à noite e vitimização decorrente de 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 percepções dos moradores
dessas incivilidades têm contribuído independentemente para preocuparem os
moradores quanto à sua segurança pessoal (Covington e Taylor, 1991). Isso
sugere que a deterioração existente pode fazer os moradores estarem mais
temerosos, mesmo quando eles não expressam preocupação sobre esses
problemas.
Estudos sobre bairros ou quarteirões proporcionaram alguma base para a
tese das incivilidades. Pesquisadores investigam os efeitos de indicadores indiretos
de deterioração física e de desordem social em Washington D.C. e em Cleveland
Ohio.
Taxas de crimes apriorísticas previram subseqüente risco de furtos em
residências, roubos e roubos mediante ataque, em Washington e Cleveland,
cruzando um período de dois a cinco anos. A condição de proprietário da
casa, que presumivelmente reflete o compromisso em manutenção da aparência,
e do valor da propriedade, assim como estabilidade social e baixo nível de
mudança, não previu o subseqüente risco de altas taxas de furtos nas residências,
roubos ou roubos mediante investidas independentemente dos níveis criminais
apriorísticos. Outros indicadores da decadência agem do bairro; entretanto,
4

Essa conclusão está proximamente paralela, e de alguma maneira mais irmanada, que a de
Miethe (1995:21). A evidência empírica no impacto direto ou indireto de medição das
incivilidades no bairro ou nos indivíduos não é conclusiva.
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de prevenir ou fazer decrescer a deterioração física e o abandono das habitações
(Taylor e Covington, 1990). Tais esforços poderiam bloquear o afloramento de
altas de crime, altos níveis de temor, ou declínio no envolvimento da comunidade.
Por exemplo, em um bairro parcialmente composto por boas f anu1ias em
Baltimore, Maryland, rapidamente "capearam" diversas propriedades privadas
abandonadas em perigo de séria deterioração. De acordo com um líder, a cidade
falhou na resposta, a despeito de repetidos pedidos da Associação. Os muros
de uma das propriedades alvo dos marginais finalmente sucumbiu em uma viela.
A suavização da deterioração em larga escala pode resultar num envolvimento
mais forte das pessoas do bairro.
Limitações. Ao mesmo tempo, tudo que é conhecido tem sérias limitações.
Não é sabido se as mudanças na deterioração física e nas incivilidades
ocorrem independentemente umas das outras, ou simplesmente refletem a
mudança estrutural do bairro. Devido a processos ecológicos e sociais, fatores
políticos e econômicos, os bairros mudam naturalmente de três maneiras:
acréscimos e decréscimos no status sacio-econômico; estabilidade, refletida no
equilíbrio entre moradores proprietários e moradores inquilinos, alternações; e a
mudança na composição racial e etária (Hunter, 1974; Taylor e Convigton, 1988).
As mudanças nas incivilidades físicas refletem meramente essas mudanças
estruturais ou emergem independentemente dessas mudanças estruturais? A
resposta para essa pergunta tem importantes implicações políticas e teóricas.
Por exemplo, suponhamos que as mudanças na incivilidade física simplesmente
reflitam as mudanças no status sócio-econômico5• Para fins de prevenção, a
longo prazo, dos crimes que já estão em alta num bairro, seria mais importante
gerar empregos para os moradores do que renovar as habitações.
Em qualquer ponto no tempo, as incivilidades físicas estão intimamente
conectadas com as outras características do bairro. Por exemplo, quarteirões
com mais incivilidades também contêm uma mais elevada proporção de uso de
propriedades para fins não residenciais (Taylor, Koons, Kurtz e Greene, na
prensa). Não é sabido ainda se o uso misto da propriedade é mais influente no
aumento do crime que os níveis de deterioração física.
Pouco se sabe sobre como os criminosos em potencial "lêem" as
incivilidades públicas, um aspecto chave da teoria das janelas quebradas (Wilson
5

Skogan (1990:173) relata correlação de .84 entre seu índice de desordem e a taxa de
desemprego do bairro.
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Pesquisa atual claramente contabiliza a noção de que os destaques físicos
ambientais têm permanecido como efeitos isolados nos problemas relacionados
com o crime. A efetividade desses destaques depende de outros fatores na
resolução do problema, especialmente da dinâmica organizacional, cultural e
social. Relações entre vizinhos, composição étnica, e iniciativas que surjam das
organizações locais e das Igrejas, determinam se o desenho físico ou o redesenho
ajudam a reduzir o crime ou problemas correlatos tal como o medo da
criminalidade . Com algumas exceções, os processos específicos,
comportamentais, e sociopsicológicos, que explicam como os efeitos físicos no
crime e nos problemas correlatos dependem de condições não físicas, ainda não
estão entendidos.
Qual é o efeito de um grande ambiente social, político e econômico no
risco de crime, e como essas questões maiores se relacionam como ambiente
físico que nós discutimos aqui? Alguns tipos de criminosos seguem um processo
de planejamento com estágios, que começa com a seleção de uma área ou de
bairro onde eles sentem que podem operar confortavelmente, com baixos custos
em termos de tempo e de esforço, e onde eles assegurem uma boa chance de
obterum prêmio por seus esforços (Rengert, 1989). Na sequência, eles selecionam
quarteirões, edificações, ou pessoas dentro da área (Taylor e Gottfredson, 1986).
Características de ambientes grandes, tais como as concentrações de marginais
ou concentração de pobreza (B ursik e Grasmick, 1993 a; Wacquant e Wilson,
1989; Wilson, W.J. 1991 ), ou falta de poder político com acesso limitado de
recursos (Bursik e Grasmick, 1993 b) influenciam no risco de crime localizado
de uma área. As características têm menores benefícios de prevenção criminal
em áreas de grande risco de crime localizado devido à sua posição, na ecologia
urbana mais ampla? O entendimento das conexões entre a localidade urbana e
os benefícios de prevenção criminal do desenho físico ou do redesenho tem
importantes implicações práticas. Tal entendimento pode ajudar as agências
públicas a concentrarem seus escassos recursos em pontos capazes de produzir
os máximos benefícios e prevenção criminal. Se os planejadores têm uma escolha
entre dois igualmente necessitados e qualificados locais, eles provavelmente iriam
querer empreender esforços onde o sucesso fosse mais factível.
A falta de reparos nas habitações e a desocupação, certos padrões de
uso da propriedade, o traçado físico, e os padrões de tráfego e de circulação de
pedestres podem aumentar o risco de crime. Qual é a relativa importância desses
fatores? Sua relativa importância para os fins de prevenção criminal depende do
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III. A POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO EM FACE

DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, BEM COMO
DO COMÉRCIO AMBULANTE, SEM A PRÉVIA E COMPETENTE
AUTORIZAÇÃO MUNICIPAL
ROBERTO BOTELHO - Capitão na Polícia
Militar do Estado de São Paulo; Bacharel em
Ciências Jurídicas - Direito, pelas
Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU;
Mestre e Doutorando em Direito, pela
Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo - PUC/SP e Professor de Direito
Administrativo e de Direito Constitucional, em
Cursos de Graduação e de Pós-Graduação.

Será por intermédio deste trabalho que demonstraremos, por força do
Estamento Jurídico vigente, ou seja: a Constituição da República Federativa do
Brasil de 5 de outubro de 1988; a Constituição do Estado de São Paulo de 5 de
outubro de 1989 e, também, as leis infraconstitucionais e os atos infralegais ou
sublegais, o delineamento que tem de ser seguido e, por conseqüência, obedecido
pela Administração Pública envolvida, principalmente no que se refere à atribuição
e, principalmente, à ação da Polícia Militar do Estado, no exercício de atividade
de Polícia Ostensiva e de preservação da Ordem Pública, que estão esculpidas
nos art. 144, inc. V e § 5º, da Carta Política federal de 5 de outubro de 1988,
bem como nos arts. 139 e§§ e 141 e§§, aqui, todos da Carta Política estadual
de 5 de outubro de 1989, quando essa se deparar com crianças e adolescentes,
que estejam no pleno exercício de atividades, que o próprio Estatuto da Criança
e do Adolescente proíbe e, ainda, no que atine ao exercício da atividade de
comércio ambulante, por pessoas que não possuam o ato infralegal ou sublegal
correspondente.
Deve-se destacar, desde já, que a Polícia Militar do Estado de São
Paulo é órgão integrante da Administração Pública Direta do Estado e, por essa
razão e motivo, deve subsumir-se aos princípios constitucionais, que estão insertos
no "caput", art. 3 7, da Carta Política federal, nos exatos e precisos termos:
"A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
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em vista que ele poderá fazer tudo o que a lei lhe permite, bem como o que não
lhe seja defeso - proibido, enquanto que aquela - a Administração Pública
envolvida, só poderá fazer o que a lei lhe autorizou e, ainda, nos seus exatos
termos, se se tratar de atividade vinculada ou, em hipótese outra, obedecendo
exatamente aos contornos especificados na própria lei, essa, se se tratar de
atividade discricionária, donde o administrador público- que é um mero gestor
da coisa pública, contará com a possibilidade de escolha e opção, dentro das
que indique e decida por ser a mais conveniente e oportuna; portanto, estando
ele à frente de uma pura e mera questão de mérito administrativo.
E é JOSÉ AFONSO DA SILVA, quando trata sobre o princípio da
legalidade, quem averba, de forma finne e em conclusão, que:

"... o princípio da legalidade de em Estado Democrático de Direito
assenta numa ordem jurídica emanada de um poder legítimo, até porque,
se não for legítimo, o Estado não será Democrático de Direito, como
proclama a Constituição (art. ]º). 3
Tendo em vista a forma que estamos por conduzir este trabalho,
passaremos, então e de início, a buscar nas Cartas Magnas, federal e estadual,
a sustentação lógico-jurídica sobre tudo o que aqui articularemos, para, ao final,
oferecermos, então, uma conclusão.
As Polícias Militares dos Estados brasileiros possuem, hoje, sede
constitucional, conforme o estatuído pelo art. 144, inc. V e § 5º, da Constituição
da República Federativa do Brasil de 5 de outubro de 1988, recebendo, ainda,
a competência específica e residual, com referência aos demais órgãos que
compõem o Sistema Nacional de Segurança Pública, este, previsto que está no
§ 7º, do mesmo artigo e que é, em realidade, uma norma programática, que, ao
ser editada pela Casa Legislativa federal, virá, então e de imediato, sem sombra
de dúvidas, para fixar e especificar as atividades que estarão a cargo de cada
um dos Órgãos que compõem o referido Sistema, de molde a estabelecer e
restabelecer, confirmando, certos e específicos comportamentos e, dessa forma,
para que não haja, para que não ocorra nenhuma ou qualquer espécime de
sobreposição de atividade, como tem ocorrido no Estado brasileiro, o que não
é bom para as Instituições envolvidas e, quiçá, para o próprio administrado,

3

SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 14ª ed., rev. e atual nos
termos da Reforma Constitucional. São Paulo : Malheiros Editores, 1997, p. 405.
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abrangendo todas as fases da atividade policial, onde o homem que a
executa, isoladamente ou em formação de tropa, seja identificado de relance,
quer pela farda, quer pelo equipamento, ou viatura". (grifo original).
E, na seqüência, dispara então, de forma sempre certeira e objetiva,
arrematando que:
"Para o exercício da polícia preventiva, não resta dúvida, é conditio
sine qua non a ostensividade. É justamente a presença do policial fardado
ou da viatura caracterizada que inibe a conduta delitiva. Essa é a forma
direta de prevenção, pois existe a indireta, resultante da atividade repressiva
exe reida no ciclo da persecução criminal". (grifos originais).
A Polícia Ostensiva, portanto, abrange todas as atividades a serem
efetivadas pelo militar do Estado 5 que, de imediato e em sua real execução,
poderá ser identificado de relance, quer pela farda, quer pelo equipamento e,
também, pela própria viatura.
A preservação da Ordem Pública está afeta e reservada à atividade
das Polícias Militares do Brasil e, dessa forma, havendo qualquer quebra ou
um simples comprometimento dessa Ordem ou, ainda, quando algum ou
qualquer um dos Órgãos estatais responsáveis não conseguiu prevenir, caberá,
então, às Polícias Militares do Brasil, imediatamente e no exercício de sua
atribuição constitucional e, ainda, por intermédio de seus próprios meios,
proceder ao restabelecimento da Ordem Pública que fora quebrada,
retomando-a e, por conseqüência, retomando-se ao estado de normalidade
·- estado antidelitual, brotando, portanto e dessa forma, a tão propalada
sensação de segurança.
É de se averbar que a Ordem Pública está composta por três aspectos,
ou seja, a salubridade pública, a tranqüilidade pública e a segurança pública.
Dessa forma e por esse motivo é que estaremos tratando da segurança
pública propriamente dita, haja vista ser esse o aspecto que mais nos interessa
no momento e que servirá de base para a nossa discussão.
A fim de reforçar o nosso estudo e tendo em vista que estamos,
presentemente, em um Estado federal, que é composto pela união indissolúvel

5

O uso da designação "militar do Estado", está por força da Emenda Constitucional n. º 18,
de 5 de fevereiro de 1998, que alterou o "caput", do art. 42, da Constituição da República
Federativa do Brasil de 5 de outubro de 1988.
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Assim é que, dando prosseguimento, buscaremos, também, no art. 227,
§§ e incs., do Texto Constitucional federal de 5 de outubro de 1988, a disciplina
que nos foi oferecida pelo Legislador Constituinte Originário federal, quando ele
tratou sobre a criança e o adolescente, senão vejamos:
"Art. 227. É dever da fanu1ia, da sociedade e do Estado assegurar à
criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade,
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocálos a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência,
crueldade e opressão.
§ 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da
criança e do adolescente, admitida a participação de entidades não
governamentais e obedecendo aos seguintes preceitos:
I - aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na
assistência matemo-infantil;
II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para
os portadores de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração
social do adolescente portador de deficiência, e a facilitação do acesso aos bens
e serviços coletivos, com a eliminação de preconceitos e obstáculos
arquitetônicos.
§ 2º A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos
edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim
de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência.
§ 3º O direito à proteção especial abrangerá os seguintes aspectos:
I - idade mínima de quatorze anos para admissão ao trabalho, observado
o disposto no art. 7º, XXXIII; 6
II - garantia de direitos previdenciários e trabalhistas;
III - garantia de acesso do trabalhador adolescente à escola;

6

Este inc. está com a redação que lhe deu a Emenda Constitucional n.º 20, de 15 de
dezembro de 1998:
"Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social: ... XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou
insalubre a menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos,
salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;".
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então, a forma de tratamento que adotou o Legislador, quando buscou se articular
sobre o assunto que se está por discorrer.
Para tanto, foi que buscamos, por mais uma vez, o preciso e precioso
entendimento, não bastasse, a concisa manifestação do Corpo Técnico-Jurídico
da Fundação Prefeito Faria Lima - FPFL - Centro de Estudos e Pesquisas de
Administração Municipal - CEPAM, quando tratou sobre a criança e do
adolescente, nestes exatos termos:
"É dever de todos proteger e preservar a estrutura social ao País. A
sociedade futura dependerá das condições de vida que serão proporcionadas
às crianças e adolescentes de hoje, porque eles serão futuramente o sustentáculo
da nova ordem política, social e econômica implantada.

O ape,feiçoamento das condições de vida da criança, do adolescente,
como de todo o povo, deve ser buscado permanentemente, com vistas ao
desenvolvimento de toda a comunidade". 8
Há necessidade de trazermos, agora e explicitamente, a forma com que
se tratou da criança e do adolescente, em nossa Carta Política estadual de 5 de
outubro de 1989, senão vejamos:
"Art. 277. Cabe ao Poder Público, bem como à família, assegurar à criança,
ao adolescente, ao idoso e aos portadores de deficiências, com absoluta
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e agressão.
Parágrafo único. O direito à proteção especial, conforme a lei, abrangerá,
entre outros, os seguintes aspectos:
1 - garantia à criança e ao adolescente de conhecimento formal do ato
infracional que lhe seja atribuído, de igualdade na relação processual,
representação legal, acompanhamento psicológico e social e defesa técnica por
profissionais habilitados;
2- obrigação de empresas e instituições, que recebam do Estado recursos
financeiros para a realização de programas, projetos e atividades culturais,

8

Fundação Prefeito Faria Lima - Centro de Estudos e Pesquisas em Administração Pública.
Breves anotações à Constituição de 1988. CEPAM, São Paulo : Atlas, 1990, p. 492.

Revista A FORÇA POLICIAL São Paulo nº 41 jan/fev/mar 2004

51

os requisitos que estejam previstos em lei específica. Veja que aqui está a grande
diferença e distinção para que se possa exercer esta ou aquela atividade: a lei é
que estabelece as condições e requisitos necessários para o seu real e efetivo
exercício.
Sobre este tema é, ainda, o próprio Corpo Técnico-Jurídico da Fundação
Prefeito Faria Lima - FPFL- Centro de Estudos e Pesquisas de Administração
Municipal -CEPAM, que assim se manifestou:

"Nenhuma alteração ou novidade no direito de exercício de qualquer
trabalho, ofício ou profissão (liberdade plena no tocante à escolha de
trabalho lícito). O direito já era consagrado no artigo 153, § 23, do Texto
Constitucional anterior, com as mesmas ressalvas no que se refere às
exigências legais sobre profissões regulamentadas, como, por exemplo, a
advocacia ". 10
Poderemos, então, enquadrar o comércio ambulante como sendo "o
exercício de qualquer trabalho" e, dessa forma, desde que o cidadão - aqui,
o comerciante ambulante- esteja com o exercício de tal ou qual atividade e
atendendo ao que a legislação correspondente exigiu; assim, não há que se falar
em ilegalidade; porém, "contraria simul esse non possunt", não restará aos
agentes públicos competentes outra ação, a não ser a imposição de impedimento
ao exercício daquela atividade, sob pena de, não o fazendo, estar incorrendo,
de forma direta, no crime de prevaricação, 11 tipificado que está pelo art. 319,
do Código Penal brasileiro, e de condescendência criminosa. 12
Por fim, cabe-nos destacar a inteligência inserta no "caput", do art.
30 e inc. I, da Constituição da República Federativa do Brasil de 5 de outubro
de 1988:

10

Fundação Prefeito Faria Lima - Centro de Estudos e Pesquisas em Administração Pública.
Breves anotações à Constituição de 1988. CEPAM, São Paulo: Atlas, 1990, p. 35.
11
"Art. 319. Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo
contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal: Pena
-detenção de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa".
12
"Art. 320. Deixar o funcionário, por indulgência, de responsabilizar subordinado que
cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato
ao conhecimento da autoridade competente: Pena-detenção, de 15 (quinze) dias a 1 (um)
mês, ou multa.
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competente, a fim de assegurar o cumprimento da lei, a manutenção da ordem
pública e o exercício dos poderes constituídos; 13
b) atuar de maneira preventiva, como força de dissuasão, em locais ou
áreas específicas, onde se presuma ser possível a perturbação da ordem;
c) atuar de maneira repressiva, em caso de perturbação da ordem,
precedendo o eventual emprego das Forças Armadas;
d) atender à convocação, inclusive mobilização, do governo Federal em
caso de guerra externa ou para prevenir ou reprimir grave perturbação da ordem
ou ameaça de sua irrupção, subordinando-se à Força Terrestre para emprego
em suas atribuições específicas de polícia militar e como participante da Defesa
Interna e da Defesa Territorial; 14
e) além dos casos previstos na letra anterior, a Polícia Militar poderá ser
convocada, em seu conjunto, a fim de assegurar à Corporação o nível necessário
de adestramento e disciplina ou ainda para garantir o cumprimento das disposições
deste Decreto-lei, naforma que dispuser o regulamento específico. 15
§ 1º A convocação, de conformidade com a letra (e) deste artigo, será
efetuada sem prejuízo da competência normal da Polícia Militar de manutenção
da ordem pública e de apoio às autoridades federais nas missões de Defesa
Interna, na forma que dispuser o regulamento específico. 16
§ 2º No caso de convocação de acordo com o disposto na letra (a) deste
artigo, a Polícia Militar ficará sob a supervisão direta do Estado-Maior do
Exército, por intermédio da Inspetoria-Geral das Polícias Militares, e seu
Comandante será nomeado pelo Governo Federal.
§ 3° Durante a convocação a que se refere a letra (e) deste artigo, que
não poderá exceder o prazo máximo de 1 (um) ano, a remuneração dos integrantes
da Polícia Militar e as despesas com a sua administração continuarão a cargo do
respectivo Estado-Membro.
Art. 4° As Polícias Militares, integradas nas atividades de segurança
pública dos Estados e Territórios e do Distrito Federal, para fins de emprego
nas ações de manutenção da Ordem Pública, ficam sujeitas à vinculação,

13

A redação foi introduzida pelo Decreto-lei federal n.º 1.072, de 30 de dezembro de 1969.
A redação foi introduzida pelo Decreto-lei federal n.º 2.010, de 12 de janeiro de 1983.
15
A redação foi introduzida pelo Decreto-lei federal n.º2.010, de 12 de janeiro de 1983.
16 O regulamento específico está pelo Decreto federal n.º 88.540, de 20 de julho de 1983.

14
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e potencial possam vir a comprometer, na esfera estadual, o exercício dos poderes
constituídos, o cumprimento das leis e a manutenção da ordem pública,
ameaçando a população e propriedades públicas e privadas.
As medidas preventivas e repressivas neste caso, estão incluídas nas
medidas de Defesa Interna e são conduzidas pelos Governos Estaduais, contando
ou não com o apoio do Governo Federal.
27) Policiamento Ostensivo-Ação Policial, exclusiva das Polícias Militares,
em cujo emprego o homem ou a fração de tropa engajados sejam identificados
de relance, quer pela farda, quer pelo equipamento, ou viatura, objetivando a
manutenção da ordem pública.
São tipos de policiamento, a cargo das Polícias Militares ressalvadas as
missões peculiares das Forças Armadas, os seguintes:
- ostensivo geral, urbano e rural;
- de trânsito;
- florestal e de mananciais;
- rodoviário e ferroviário, nas estradas estaduais;
-portuário;
- fluvial e lacustre;
- da radiopatrulha terrestre e aérea;
- de segurança externa dos estabelecimentos penais do Estado;
- outros, fixados em legislação das Unidades Federativas, ouvido o EstadoMaior do Exército através da Inspetoria-Geral das Polícias Militares".
Teremos de ir, também, à Lei estadual n.º 616, de 17 de dezembro de
1974, que dispõe sobre a organização básica da Polícia Militar do Estado de São
Paulo, fixando sua competência e que, além de esclarecer o que se deve entender
por policiamento ostensivo, descreve as suas modalidades, na seguinte forma:
"Art. 1º A Polícia Militar do Estado de São Paulo, considerada força
auxiliar, reserva do Exército, nos termos do§ 4º, do art. 13 da Constituição da
República de 17 de outubro de 1969, 18 organizada com base na hierarquia e na

18

O § 6°, do art. 144, da Constituição da República Federativa do Brasil de 5 de outubro de
1988, estabelece que: "As polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares
e reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos Governadores
dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios".
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Por fim e para concluir, é que fomos buscar no vigente Decreto estadual
n.º 44.447, de 24 de novembro de 1999, que dispõe sobre a nova estruturação
da Polícia Militar do Estado de São Paulo e dá providências correlatas e que,
inclusive, revogou, expressamente, o Decreto estadual n.º 29.911, de 12 de
maio de 1989, a letra "c", do inc. V, do art. 7º, "in verbis":
"23.º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (23.º BPM/M), sediado
na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem pública
em parte da Zona Oeste da Capital;".
Aqui foi fixada, então, a criação, a presença do 23. º Batalhão de Polícia
Militar Metropolitano (23.º BPM/M), sediado na Capital e que tem garantido o
exercício de atribuições específicas, na Zona Oeste do Município de São Paulo,
especificamente, nos bairros do ltaim, Perdizes e Pinheiros.
Passaremos, agora, ao tratado pela Lei federal n.º 8.069, de 13 de julho
de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, para dela
poder assacar, de forma direta, o que realmente nos interessa, senão vejamos:
"Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao
adolescente.
Art. 2º Considera-se criança, para efeitos desta Lei, a pessoa até 12
(doze) anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre 12 (doze)e 18
(dezoito) anos de idade.
Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente
este Estatuto às pessoas entre 18 (dezoito) e 21 (vinte e um) anos de idade.
Art. 5º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma
de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão,
punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos
fundamentais.
Art. 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à
dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como
sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis.
Art. 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos:
I - ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários,
ressalvadas as restrições legais;
Art. 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente,
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b) não apresente plano de trabalho compatível com os princípios desta Lei;
c) esteja irregularmente constituída;
d) tenha em seus quadros pessoas inidôneas.
Art. 95. As entidades governamentais e não-governamentais, referidas no

art. 90, serão fiscalizadas pelo Judiciário, pelo Ministério Público e pelos
Conselhos Tutelares.
Art. 96. Os planos de aplicação e as prestações de contas serão
apresentados ao Estado ou ao Município, conforme a origem das dotações
orçamentárias.
Art. 103. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou
contravenção penal.
Art. 104. São penalmente inimputáveis os menores de 18 (dezoito) anos,
sujeitos às medidas previstas nesta Lei.
Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, deve ser considerada a idade
do adolescente à data do fato.
Art. 106. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade senão em
flagrante delito de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da
autoridade judiciária competente.
Parágrafo único. O adolescente tem direito à identificação dos responsáveis
pela sua apreensão, devendo ser informado acerca de seus direitos.
Art. 131. O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não
jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos
da criança e do adolescente, definidos nesta Lei.
Art. 146. A autoridade a que se refere esta Lei é o Juiz da Infância e da
Juventude, ou o Juiz que exerce essa função, na forma da Lei de Organização
Judiciária local.
Art. 200. As funções do Ministério Público, previstas nesta Lei, serão
exercidas nos termos da respectiva Lei Orgânica".
Este texto infraconstitucional nos oferece um delineamento específico, no
que se refere ao modo de tratamento da criança e do adolescente, quer pelo
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quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com
observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha como
discricionária, sem abuso ou desvio de poder".
Ora, o "caput" do artigo mencionado está por nos oferecer o conceito
legal de Poder de Polícia, enquanto que o seu parágrafo único estabelece o
poder-dever de imposição de sanções, respeitando-se, para tanto e em relação
aos seus destinatários, o "due process of law". 19
Em uma de suas magistrais lições, HELY LOPES MEIRELLES assevera
que esse policiamento incidirá sobre todas as atividades e sobre todos os
estabelecimentos urbanos, desde a sua localização até a sua efetiva instalação,
bem como o seu real funcionamento, nestes precisos termos:
"A polícia administrativa municipal deve estender-se a todos os locais
públicos ou particulares abertos à freqüência coletiva, mediante pagamento ou
gratuitamente, bem como aos veículos de transporte coletivo.
A propósito, observou Rasori que 'os habitantes da cidade, na satisfação
de suas várias e complexas necessidades de toda ordem, criam, por assim dizer,
o sítio público, ou seja, os espaços onde devem transitar, freqüentar e permanecer.
A calçada, a praça, o parque, o veículo, o café, o mercado, o cinema, o teatro,
o restaurante, a estação, constituem, entre outros, locais de assistência e freqüência
coletiva'. 20
Nesses lugares a Administração municipal dispõe de amplo poder de
regulamentação, colimando a segurança, a higiene, o conforto, a moral, a
estética, e demais condições convenientes ao bem-estar do público". 21 (grifos
originais).
Um pouco mais adiante, sempre com pontual discernimento e precisão,
HELY LOPES MEIRELLES arremata, da seguinte maneira:

19

O devido processo legal tem hoje sede constitucional, no inc. LIV, do art. 5°, da
Constituição da República Federativa do Brasil de 5 de outubro de 1988.
20
RASORI, Amílcar. ln Revista de derecho y administración municipal. Buenos Aires,
1932, p. 1.
21
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito municipal brasileiro. 6ª ed. atual. por Izabel Camargo
Lopes Monteiro e Yara Darcy Police Monteiro. São Paulo : Malheiros Editores, 1993,
p. 363.
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Nota-se, ainda, que o princípio da legalidade surge como conquista do
Estado de Direito, a fim de que os administrados não sejam obrigados a se
submeter ao abuso de poder. Por isso, 'ninguém é obrigado a fazer ou deixar de
fazer alguma coisa senão em virtude de lei'.

Todavia, o princípio da legalidade não 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 expresso em norma específica que dispusesse
exatamente para aquele caso concreto". 25 (grifo original).
Resta-nos, agora, buscar e trazer à colação, tendo em vista termos
apontado os ensinamentos de nossos consagrados administrativistas, alguns
fundamentos sobre o exercício de comércio e, no caso específico, o próprio
comércio ambulante, deixando claro que é o Município quem possui o poderdever de disciplinar o exercício do comércio ambulante em seu território e, para
tanto, é que fomos buscar na Lei n.º 556, de 25 de junho de 1850, que nada
mais é do que o Código Comercial brasileiro, sendo certo que o seu Capítulo I,
do Título I, da Parte Primeira, trata das qualidades necessárias para que a pessoa
possa ser comerciante.
Então, logo em seu art. 1º, o Código Comercial brasileiro estabelece que:
"Art. 1º. Podem comerciar no Brasil:
1. Todas as pessoas que, na conformidade das leis deste Império, se
acharem na livre administração de suas pessoas e bens, e não forem expressamente
proibidas neste Código.
2. Os menores legitimamente emancipados.
3. Os filhos-farru1ias que tiverem mais de 18 (dezoito) anos de idade, com
autorização dos pais, provada por escritura pública.
O filho maior de 21 (vinte e um) anos, que for associado ao comércio do
pai, e o que com sua aprovação, provada por escrito, levantar algum
estabelecimento comercial, será reputado emancipado e maior para todos os
efeitos legais nas negociações mercantis.
4. As mulheres casadas maiores de 18 (dezoito) anos, com autorização
de seus maridos para poderem comerciar em seu próprio nome, provada por

25

FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Curso de direito administrativo. 3ª ed., rev. e atual. São Paulo
: Malheiros Editores, 1998, p. 39.
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contrário à lei - aqui, por ação ou omissão - e, dessa forma, sujeitar-se-á às
responsabilizações nas esferas específicas, quais sejam: administrativa ou
disciplinar, penal ou criminal, civil e, inclusive, na política.
Por força do art. 2º, da retrocitada Lei municipal, o Prefeito do
Município de São Paulo editou, então, o Decreto municipal n.º 36.954, de
10 de julho de 1997.
Ora, para que se possa exercer atos de comércio, de forma efetiva, há,
em realidade, uma necessidade de atendimento das exigências legais e, inclusive,
a obtenção da necessária e competente autorização municipal.
O saudoso, festejado e sempre presente HELY LOPES MEIRELLES,
sobre a autorização, assim pontifica:
"Autorização é um ato administrativo discricionário e precário pelo qual o
Poder Público torna possível ao pretendente a realização de certa atividade,
serviço ou utilização de determinados bens particulares ou públicos, de seu
exclusivo ou predominante interesse, que a lei condiciona à aquiescência prévia
da Administração, tais como o uso especial de bem público, o porte de arma, o
trânsito por determinados locais etc. Na autorização, embora o pretendente
satisfaça as exigências administrativas, o Poder Público decide discricionariamente
sobre a conveniência ou não do atendimento da pretensão do interessado ou da
cessação do ato autorizado, diversamente do que ocorre com a licença e a
admissão, em que, satisfeitas as prescrições legais, fica a Administração obrigada
a licenciar ou a admitir.
Não há qualquer direito subjetivo à obtenção ou à continuidade da
autorização, daí por que a Administração pode negá-la ao seu talante, como
pode cassar o alvará a qualquer momento, sem indenização alguma". 28
(grifos originais).
Podemos afirmar, então, que a autorização que nos interessa e que diz
respeito ao assunto de que estamos tratando é a municipal, ou seja: autorização
municipal e que, por via de conseqüência, deverá ser levada a efeito, sempre,
pelo Poder Público municipal, desde que o administrado envolvido - aqui, o
comerciante ambulante-possua as reais e factíveis condições de satisfazer todas

28

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 24ª ed., atual. por Eurico de
Andrade Azevedo, Délcio Balestero Aleixo e José Emmanuel Burle Filho. São Paulo :
Malheiros Editores, 1999, pp. 170-17 l.
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Ausente,justificadamente, o Sr. Ministro Hélio Mosimann,
Brasília, 08 de fevereiro de 1996 (datado julgamento).
MINISTRO PEÇANHAMARTINS
Presidente
MINISTRO ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO
Relator"
Fomos pesquisar e encontramos, também, que no Município de São Paulo,
a retirada de ambulantes em geral tem de ser efetivada por intermédio do SAC
- Serviço de Apoio ao Cidadão e que atende e responde pelos telefones: (OXX 11)
211-6263 e 211-2777, ramais 123 e 165.
Cabe-nos ressaltar que, constatando-se o exercício irregular de atividade
por ambulantes, será lavrado, então, e pela autoridade competente, um Auto de
Apreensão, que, ato contínuo, dará origem a um processo administrativo, sendo
certo que a pessoa terá, certamente, o prazo de 30 (trinta) dias corridos, para,
caso tenha interesse, reaver o material apreendido, desde que, para tanto,
satisfaça as exigências legais.
Caso contrário, ou seja, desde que não haja manifestação por parte do
ambulante, com referência ao produto que fora apreendido e, por conseguinte,
não tendo manifestado o interesse em retirar o material que fora regularmente
apreendido e, ainda, tendo passado o prazo legal estabelecido para reclamá-lo,
esse produto será, então, declarado, portanto, de domínio público.
Há de se destacar que, em havendo apreensão de produtos perecíveis,
estes não serão objeto de devolução, mas sim, destinados às Instituições Sociais,
por intermédio de ato administrativo próprio, que, no caso específico, receberá
o rótulo e será exteriorizado por intermédio de um memorando municipal.
Foi então e em face desta exposição, que trouxemos à colação o inserto
nas Constituições da República Federativa do Brasil de 5 de outubro de 1988 e
do Estado de São Paulo de 5 de outubro de 1989, bem como a legislação
infraconstitucional e, ainda, os atos infralegais ou sublegais envolvidos e, para
arrematar, dando supedâneo ao que nos predispusemos, buscamos, ainda, dar
um pequeno recheio doutrinário e pacífico, com referência aos assuntos de que
tratamos e, inclusive, com uma pitadinha de jurisprudência.
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Decreto-lei federal n.º 2.106, de 6 de fevereiro de 1984. Altera o Decretolei federal n.º 667, de 2 de julho de 1969, que reorganiza as Polícias Militares e
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brasileiro.
Emenda Constitucional n.º 18, de 5 de fevereiro de 1998. Publicada no
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de 1998. Dispõe sobre o regime constitucional dos militares.
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e Pesquisas da Administração Municipal. Breves anotações à Constituição de
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Lei estadual n.º 616, de 17 de dezembro de 1974. Dispõe sobre a
organização básica da Polícia Militar do Estado de São Paulo; fixando sua
competência e descreve modalidades de policiamento ostensivo.
Lei federal n.º 5.172, de 25 de outubro de 1966. Dispõe sobre o sistema
tributário nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União,
Estados e Municípios.
Lei federal n. º 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da
Criança e do Adolescente, e dá outras providências.
Lei municipal n.º 12.318, de 16 de abril de 1997. Veda a comercialização
de mercadorias e prestação de serviços em cruzamentos de vias no Município
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Lei n.º 556, de 25 de junho de 1850. Código Comercial brasileiro.
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 24ª ed.,
atual. por Eurico de Andrade Azevedo, Délcio Balestero Aleixo e José Emmanuel
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IV. BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE O ARTIGO 9. 0 DA LEI
10.684/2003. O NOVO "REFIS". ASPECTOS PENAIS.

MARCUS VINICIUS DE VIVEIROS DIAS Procurador da República
JEFFERSON DOUGLAS SOARES -Estagiário
do Ministério Público Federal

A Lei 10.684, de 30 de maio de 2003, ao disciplinar uma nova opção de
parcelamento dos débitos na esfera federal, trouxe algumas "inovações" na área
penal.
O artigo 9.º da supracitada lei disciplinou sobre as conseqüências penais
do parcelamento das dívidas existentes, oriundas de tributos da União.
ó presente estudo analisará de forma sucinta a parte penal e processual
penal da lei supramencionada, pois ela foi taxativa em afirmar que:
"Art. 9º É suspensa a pretensão punitiva do Estado, referente aos crimes
previstos nos arts. 1º e 2º da Lei 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e nos arts.
168A e 33'.7 A do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940-Código
Penal, durante o período em que a pessoa jurídica relacionada com o agente
dos aludidos crimes estiver incluída no regime de parcelamento.
§ 1º A prescrição criminal não corre durante o período de suspensão da
pretensão punitiva.
§ 2º Extingue-se a punibilidade dos crimes referidos neste artigo
quando a pessoa jurídica relacionada com o agente efetuar o pagamento
integral dos débitos oriundos de tributos e contribuições sociais, inclusive
acessórios".
Uma simples leitura do dispositivo legal nos mostra que o parcelamento
dos débitos implicará na suspensão da pretensão 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 pagamento, ora do parcelamento, feitos antes do recebimento da
denúncia, a presente lei não fez nenhuma distinção sobre o momento da opção
do parcelamento, nem restringiu a aplicação desse dispositivo ao parcelamento
regulado especificamente por esse diploma. Contudo, cremos que, diante de
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raciocínio vale também para o pagamento, sendo integral, feito antes do
recebimento da denúncia.
A novatio legis, ao disciplinar o tema, pôs fim à celeuma jurídica existente,
no tocante aos crimes previstos no artigo l .º e 2.º da Lei 8. l37 /90 e 337-A do
Código Penal. Relativamente aos crimes previstos no artigo 168-A do Código
Penal, no artigo 3.º da Lei 8.137/90, bem como outros parcelamentos feitos
fora dos moldes da atual lei e tributos originários das esferas estaduais e municipais,
as três correntes acima citadas subsistem.
Uma vez efetuado o parcelamento, com a conseqüente suspensão da
pretensão punitiva e do prazo prescricional, a extinção da punibilidade só ocorrerá
com o pagamento integral do débito, isto é, com o adimplemento total e regular
do avençado no parcelamento.
Cabe aduzir que, mesmo a pessoa física podendo parcelar seus débitos,
obedecendo ao disposto nesse diploma, não poderá fazer jus aos benefícios
previstos no artigo 9.º, pois a lei só se refere a pessoas jurídicas, não estendendo
os seus efeitos para as pessoas físicas.
Por ser novatio legis in mellius, os seus termos devem retroagir,
favorecendo o acusado.
Concomitantemente com as inovações trazidas por essa lei, temos o artigo
34 da Lei 9.249/95, bem como as disposições do Código Penal e da lei que
institui o Programa de Recuperação Fiscal (REFIS- Lei 9.964/2000), que versam
sobre o tema em análise.
O artigo 34 da Lei 9 .249/95, assim disciplina a matéria:
"Art. 34. Extingue-se a punibilidade dos crimes definidos na Lei nº
8.137, de 27 de dezembro dce 1990, e na Lei nº 4.729, de 14 de julho de
1965, quando o agente promover o pagamento do tributo ou contribuição
social, inclusive acessórios, antes do recebimento da denúncia".
Como não houve uma revogação expressa pela nova lei, todos os
dispositivos anteriormente citados continuam em vigor, devendo o intérprete e
aplicador da lei, no caso concreto, fazer a correta interpretação dos dispositivos
legais.
Não temos dúvidas em afirmar que o artigo 9 .º da lei em baila, ou melhor,
sua parte penal e processual penal é inconstitucional. A uma, porque foi originária
da conversão da medida provisória n.º 107/2003, sendo certo que o artigo 62
da Constituição Federal, em seu parágrafo 1.º, inciso I, alínea "b", com a redação
dada pela Emenda Constitucional n. º32/2001, veda expressamente a utilização
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f. o§ l.º do artigo 337-A do Código Penal foi revogado pelo§ 2.º do
artigo 9.º da Lei 10.684/2003.
g. por ser novatio legis in mellius, os termos da nova lei devem retroagir,
favorecendo o acusado.
h. as disposições constantes na lei 9.964/2000 (REFIS) continuam em
vigor, respeitando os preceitos da referida lei.
2- para quem entende, como nós, que a referida lei é inconstitucional,
perdem o sentido todos os comentários acima expostos, tendo em vista que a
inconstitucionalidade da lei não trará qualquer alteração na legislação ora vigente.
Por derradeiro, cumpre salientar que o legislador andou muito mal em não
fixar um termo final para o parcelamento e pagamento dos débitos tributários,
abrangidos por essa lei, e por continuar, mais do que nunca, utilizando o Direito
Penal como instrumento de coerção para cobrança de dívida ativa do Poder
Público. O Direito Penal é o instituto de preservação e da tutela dos bens e
valores indisponíveis, não devendo ser invocado quando as questões em jogo
refletirem direitos disponíveis.
Cabe ressaltar, ainda, que o presente artigo tem por finalidade apenas
colocar o tema para futuros debates e possíveis críticas.
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V. CONSIDERAÇÕES SOBRE O JUIZADO DE INSTRUÇÃO
CRIMINAL
ADILSON LUÍS FRANCO NASSARO- Capitão
PM, Bacharel em Direito e Pós-Graduado em
Direito Processual Penal

Os manuais de processo penal trazem em linhas gerais a noção de que o
juizado de instrução é o instrumento destinado à apuração das infrações penais
sob presidência de um juiz, o chamado "juiz instrutor" ou 'juiz de instrução", a
quem cabe colher todos os elementos probatórios para a instrução penal,
permanecendo para a polícia as exclusivas funções de prevenção, de repressão
imediata e de investigação. Um outro juiz preside o julgamento caso não haja
saída processualmente viável para a imediata solução do litígio. Esse modelo é
enaltecido em razão de que nele não ocorre a perda de tempo provocada pela
repetição das provas, hoje verificada no sistema processual penal brasileiro, que
preserva, como regra, a apuração preliminar sem valor probatório, ou seja, o
inquérito policial.
No sistema do juizado de instrução, a denominada "polícia judiciária" não
exerce atiyidade cartorária, dedicando-se especificamente à atividade investigativa
e, portanto, com maior possibilidade de êxito, para a efetividade dos trabalhos
da Justiça Criminal. Por outro lado, o órgão policial que exerce atividade
preventiva restabelece a ordem pública turbada pela prática do delito e conduz
as partes envolvidas, além das provas disponíveis, diretamente à autoridade
judiciária, sem intermediários, possibilitando uma resposta rápida da Justiça
Criminal.
Voltando à nossa realidade, para compreender o sistema atual e dirigir
uma visão crítica sobre ele, faz-se necessária análise da remota origem do inquérito
policial no Brasil, objetivamente relatada por Fernando da Costa Tourinho Filho
(Processo Penal, 19. ed., Ed. Saraiva, São Paulo, 1997, v. 1, p. 175):
As Ordenações Filipinas, além de não fazerem distinção entre Polícia
Administrativa e Polícia Judiciária, não falavam em Inquérito Policial. O Livro
I tratava das atribuições dos alcaides e da maneira de escolhê-los. O Código 9e
Processo surgido em 1832 apenas traçava normas sobre as funções dos
Inspetores de Quarteirão, mas tais Inspetores não exerciam atividades de Polícia
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se a unidade do sistema com a adoção do juizado de instrução, ou de instrução
única, para as capitais e sedes de comarca em geral e, para as áreas do interior,
a manutenção do inquérito policial. Tal proposta não obteve êxito porque a
quebra da unidade do sistema determinaria a inevitável classificação de duas
categorias de jurisdicionados: aqueles que receberiam resposta imediata da Justiça
Criminal e aqueles que continuariam submetidos a uma fase pré-processual, ou
seja, ao inquérito policial.
Conseqüentemente, no sistema vigente, a Justiça Criminal vê-se obrigada
a repetir todos os atos praticados durante o inquérito, em nova fase sob o crivo
do contraditório em juízo e, portanto, o Estado perde tempo precioso e tomase incapaz de dar resposta rápida em face da prática de infração penal.
Apesar das diversas vantagens do juizado de instrução em comparação
com o modelo baseado no inquérito policial, dentre elas a possibilidade de um
magistrado apreciar ao vivo e com presteza os elementos delituosos, alguns
processualistas defendem que o inquérito policial ainda é mais vantajoso,
especialmente em razão de impedir a formação precipitada da convicção em
juízo sobre determinado fato apurado. Discordamos dessa posição, considerando
que o juiz de instrução encarregado do "inquérito judicial", deve formar um juízo
de probabilidade, tanto quanto o delegado de polícia forma o seu no inquérito
policial para efeito de indiciamento ou não. Concluída a instrução, o juiz profere
decisão equivalente à pronúncia.
O grande diferencial, sem dúvida, diz respeito à agilidade obtida na apuração
dos fatos, como demonstra José Arnaldo da Fonseca, Ministro do Superior
Tribunal de Justiça, defendendo a adoção do sistema para apuração de algumas
condutas criminosas específicas, em seu artigo "Juizado de Instrução Criminal"
(Correio Braziliense, 30 de outubro de 2000, Caderno Direito e Justiça):
Com a atuação imediata do juiz instrutor, portanto, sob o crivo do
contraditório e sob a presidência do magistrado processante, detendo poderes
suficientes para ordenar as diligências necessárias e/ou requeridas, muitos óbices
serão superados e, tomando-se judiciários todos os atos probatórios, afasta-se
a duplicidade de formação da prova, atende-se ao princípio da economia
processual e se fortalece a ação repressiva. E diga-se, sempre com a presença
e o concurso do Ministério Público, que não deve deter a atribuição da direção
da instrução preliminar para não quebrar o princípio da separação de funções.
Alvaro Lazzarini, Desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo,
há muito tempo defende a adoção do Juizado de Instrução Criminal para o
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Notadamente, a conclusão de que o juizado de instrução Criminal permitiria
adequada resposta ao anseio da população leva em consideração o fato de que
a Justiça Criminal integra o Sistema de Segurança Pública, não obstante a
verificação do distanciamento existente entre o Poder Judiciário e o início do
trabalho policial a partir do atendimento da ocorrência, cujo resultado, por fim,
dará origem à ação penal. A primeira dificuldade encontrada é a necessária
ampliação dos quadros da magistratura, com a criação de uma nova carreira: a
de juiz instrutor. E policiais bacharéis em Direito não poderiam desempenhar
essa função, como já se aventou, porque são integrantes de carreira policial,
concursados para atividade específica, na esfera do Poder Executivo; relevante
o fato de que a própria Constituição Federal estabelece que o ingresso na
Magistratura se dá por meio de concurso de provas e títulos, ressalvado o
chamado "quinto constitucional", que garante vagas em Tribunais para Advogados
e integrantes do Ministério Público.
A impossibilidade técnica de adoção ampla do juizado de instrução pela
falta de estrutura adequada e indisponibilidade de recursos do Poder Judiciário
não deve, por outro lado, obstar o debate sobre a viabilidade do juizado de instrução
para os crimes denominados de "grande" potencial ofensivo, também chamados
de "crimes sofisticados", que não implica urgentes mudanças na estrutura atual do
Judiciário. Indiscutivelmente merecem atenção especial condutas de terrível impacto
à sociedade, como a evasão de divisas e a lavagem de dinheiro, os chamados
crimes de colarinho branco praticados por grupos organizados, que não são
adequadamente apuradas por falta de pessoal especializado e até pelo
desconhecimento das leis internacionais que tratam do assunto.
Defendendo esse raciocínio, prossegue com clareza o Ministro José
Arnaldo da Fonseca, no mesmo trabalho mencionado, destacando o grau de
lesividade de alguns crimes que trazem prejuízo extraordinário a toda a sociedade,
hoje combatidos com pouco sucesso:
Materialmente, e por falta de vontade e interesse dos poderes públicos,
sabe-se, tem sido impossível romper, de pronto e de todo, com o sistema
tradicional, mantido desde 1941, quando ainda inocorrentes os tipos de crimes
praticados atualmente, com sofisticação, característicos das classes dominantes,
de grupos organizados, os chamados crimes de colarinho branco. Mantenha-se
o sistema tradicional, pelas razões supra, mas para os crimes, digamos, também
tradicionais, ou seja, os arrolados no Código Penal, coletânea do Código de
Processo Penal, mantenedor do inquérito policial.
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e se moderniza o comportamento criminoso, o Estado continua respondendo
com métodos e instrumentos obsoletos.
Lembre-se, a propósito, que não constitui fato inédito a presidência de
inquéritos por magistrados em algumas situações específicas. Em nosso meio
isso já ocorre sem quebra da lógica do sistema processual nos casos de apuração
de crimes falimentares, em inquérito judicial e, de modo geral, de condutas
criminosas praticadas por juízes, mediante procedimento apuratório estabelecido
nos regimentos dos Tribunais.
Como temos de um lado a constatação de inviabilidade de reestruturação
ampla do Poder Judiciário para implantação dos juizados de instrução criminal
objetivando a apuração de todos os crimes em um novo sistema processual
penal como regra e, de outro lado, notamos a ineficiência do inquérito policial
especialmente diante da complexidade de algumas condutas criminosas na
realidade moderna, vislumbramos hoje a possibilidade de adoção de um sistema
mesclado em função das características particulares do país, sem discriminação
entre jurisdicionados.
Na visão dos defensores dessa fórmula, em uma nova etapa do sistema
processual penal brasileiro, continuaríamos com os juizados especiais, com o
rito sumaríssimo para os crimes de menor impacto à sociedade, com forte
tendência à sua expansão e teríamos, no outro pólo, os juizados de instrução
para os crimes a serem classificados como de maior complexidade, que trazem
consigo grande potencial ofensivo a toda sociedade. O inquérito policial
permaneceria para a apuração dos demais crimes, pelo mesmo argumento
apresentado em 1941, devendo, porém, pautar-se pela mínima formalidade,
ganhando em agilidade e efetividade, para a obtenção dos resultados que a
sociedade espera do esforço estatal de combate à criminalidade.
A competência do juizado de instrução poderá então ser ampliada
paulatinamente, junto à expansão do juizado especial, demonstrada a sua
aplicabilidade e eficiência. Desse modo, o país passaria por uma transição
benéfica, sem ruptura abrupta do modelo antigo, com possibilidade de avaliação
dos resultados de mudanças sérias no sistema processual penal propostas desde
a primeira metade do século passado.
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VI. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS 1

JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS -1° Tenente
PM, Bacharel em Direito pelas Faculdades
Integradas de Jaú/SP, Instrutor do Estágio de
Aperfeiçoamento Profissional do 27º BPM!l.

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
A mais árdua das missões da Justiça Pública, certamente, é a aplicação da
sanção penal àqueles que infringiram a lei e cometeram, com sua ação ou omissão,
algum delito.
Por tocar, justamente, na liberdade do acusado, a qual será restringida
caso se comprove, através do devido processo legalmente instituído, ser ele, de
fato, o culpado pelo dano social provocado por sua conduta, é que se deve dar
maior importância à Justiça Criminal, que é a mais criticada e, por certo, a que
apresenta o maior número de dúvidas.
Nas questões civis, por envolverem particulares, em regra, os acordos
são mais facilmente conseguidos e, por conseguinte, mais bem resolvidos, até
porque os interesses envolvidos são outros. Caso haja uma perda, esta.será,
certamente, patrimonial, e patrimônio é plenamente recuperável. Pode demorar
algum tempo, mas se recupera.
A perda da liberdade, por sua vez (e até mesmo o constrangimento gerado
pela perspectiva de perdê-la) é irrecuperável.
Buscando tomar mais racional o processo penal nos delitos de menor
potencial ofensivo, entendidos aqueles que causam mais dano à vítima que para
o Estado, é que surgiu a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, após vários
anos de trâmite legislativo, criando os chamados Juizados Especiais, Cíveis (que
substituíram os Juizados de Pequenas Causas) e Criminais, este de forma

1

Trecho da Monografia apresentada pelo autor, como requisito parcial para obtenção do
diploma de Bacharel em Direito, pelas Faculdades Integradas de Jaú/SP, sob o título "Juizados
Especiais Criminais -As Inovações trazidas pelas Leis nº 9.099/95 e nº 10.259/01 ".

Revista A FORÇA POLICIAL São Paulo nº 41 jan/fev/mar 2004

87

portanto absoluta, não sendo possível serem julgadas nos Juizados Especiais
Criminais outras infrações, sob pena de nulidade.
Para Ada Pellegrini Grinover3 , se a infração tiver previsão alternativa
de pena privativa de liberdade ou de multa, estaria caracterizada a infração
como de menor potencial ofensivo, mesmo que a pena privativa seja superior
a um ano.
Existem várias controvérsias acerca da caracterização das infrações penais
de menor potencial ofensivo, quanto à competência.
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 não o seja) a competência seria da Justiça
Comum, pois o delito mais grave absorveria o de menor potencial ofensivo, ou
seja, não poderia haver separação4 •
Para Ada Pellegrini Grinover5, em caso de concursos de crimes, havendo
um de menor potencial ofensivo, este será julgado pelo juízo competente, qual
seja, o Juizado Especial Criminal; o mesmo ocorrendo em caso de crimes
conexos, em que serão separados os processos, caso seja pertinente. Para a
autora, deve-se considerar a pena mínima isolada, não importando o tipo de
concurso ("critério bifásico individual-global").
Só há consenso entre os autores 6 citados quanto às causas de aumento e
de diminuição, as quais devem ser consideradas para aferir a pena em abstrato
do delito a fim de considerá-lo, ou não, de menor potencial ofensivo. Ada Pellegrini
Grinover ressalta que sempre se consideram o índice mínimo de aumento e o
índice máximo de diminuição, por serem mais favoráveis ao autor do delito.
Com relação às circunstâncias agravantes e atenuantes, estas não devem ser
computadas.
As mesmas observações apresentadas devem ser consideradas com
relação à nova definição de delitos de menor potencial ofensivo determinada
pela Lei nº 10.259/01, que instituiu os Juizados Especiais na Justiça Federal, em
seu artigo 2º, parágrafo único: "Consideram-se infrações de menor potencial

3

GRINOVER, Ada Pellegrini et alii. Op. Cit., p. 70
MIRABETE, Julio Fabrini. Op. Cit. pp. 49 e 56.
5
GRINOVER, Ada Pellegrini et alii. Op. Cit., pp. 254 e 256.
6
MIRABEfE, Julio Fabbrini. Op. Cit., p. 51; GRINOVER, Ada Pellegrini et alii. Op. Cit, p. 250
4
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dispõem, respectivamente, os artigos 66, parágrafo único, 70, §§ 2º e 3º da Lei
nº 9.099/95.

UMA NOVA CLASSIFICAÇÃO DE DELITOS
A Lei nº 9 .099/95 (coma ressalva da alteração da Lei nº 10.259/01) definiu
os delitos de menor potencial ofensivo, assim entendidos os que tenham pena
máxima não superior a dois anos. No artigo 89, ao disciplinar a suspensão
condicional do processo, instituiu o que a doutrina passou a chamar de delitos de
médio potencial ofensivo, os que tenham pena mínima não superior a um ano.
Assim, poder-se-á dar uma reclassificação aos delitos no direito penal
brasileiro, não mais os dividindo em crimes e contravenções, mas da seguinte

maneira:
-delitos hediondos - aqueles definidos pela Lei nº 8.072 de 25 de julho
de 1990, aos quais não se concede anistia, graça ou indulto, nem fiança ou
liberdade provisória; a pena deve ser cumprida integralmente em regime fechado,
e a prisão temporária nestes delitos têm prazo de trinta dias, conforme as
disposições da lei; busca-se, na persecução criminal, o máximo de repressão
destes delitos;
- delitos de grande potencial ofensivo - aqueles que não são nem
hediondos, nem de médio, nem de pequeno potencial ofensivo, ou seja, não
estão elencados na Lei nº 8.072/90, têm a pena núnima acima de um ano e a
pena máxima superior a dois anos. Nestes delitos não caberá a suspensão
condicional do processo, mas, conforme o caso, o autor pode se beneficiar da
suspensão condicional da pena ou do livramento condicional (neste caso, após
cumprir parte da pena privativa imposta);
- delitos de médio potencial ofensivo - que têm pena mínima até um
ano, aos quais cabe a suspensão condicional do processo, sendo apurados
através de inquérito policial, como os anteriores;
- delitos de pequeno potencial ofensivo- aqueles que têm pena máxima
até dois anos, cujos autores não serão autuados em flagrante delito (em regra),
a apuração será feita através de termo circunstanciado (também em regra), cabível
a transação penal e a suspensão condicional do processo. Busca-se, sempre, a
reparação do dano à vítima e a não-aplicação de pena privativa de liberdade8•
8

GRINOVER, Ada Pellegrini et alli. Op. Cit., p. 73
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evitar a aplicação de pena privativa de liberdade e atualizar o sistema penal
brasileiro, através de medidas despenalizadoras (não descriminalizadoras), como
a composição civil, pena alternativa, ação penal pública condicionada à
representação (lesões corporais leves e culposas) e a suspensão condicional do
processo, além da não-imposição de prisão em flagrante delito 9, a fim de tomar
mais racional a persecução penal.
A sugestão é de que aos delitos de menor potencial ofensivo, que,
felizmente, são os mais comuns em nossa sociedade, fosse observado o rito
sumaríssimo (como o é), aos delitos de médio potencial ofensivo o rito sumário
e aos delitos de grande potencial ofensivo e aos hediondos o rito ordinário.
Permaneceria inalterado o procedimento do Tribunal do Júri, que tem previsão
constitucional (artigo 5º, XXX:Vill).

Jaú/SP, 18 de outubro de 2002.
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VII. LEGISLAÇÃO
a. LEI FEDERAL N.º 10.695, DE 1 DE JULHO DE 2003 : CÓDIGO
PENAL (CP) E CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP),
ALTERAÇÕES.

Altera e acresce parágrafo ao art. 184 e dá nova redação ao art. 186 do
Decreto-lei n. º 2.848, de 7 de dezembro de 1940- Código Penal, alterado
pelas Leis n. º6.895, de 17 de dezembro de 1980, e 8.635, de 16 de março de
1993, revoga o art. 185 do Decreto-lei n. º 2.848, de 1940, e acrescenta
dispositivos ao Decreto-lei n. º 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de
Processo Penal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O art. 184 e seus§§ 1º, 2º e 3º do decreto-lei n.º 2.848, de 7 de
dezembro de 1940, passam a vigorar com a seguinte redação, acrescentandose um §4º:
"Art. 184. Violar direitos de autor e os que lhe são conexos:
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.
§ 1º Se a violação consistir em reprodução total ou parcial, com intuito de
lucro direto ou indireto, por qualquer meio ou processo, de obra intelectual,
interpretação, execução ou fonograma, sem autorização expressa do autor, do
artista intérprete ou executante, do produtor, conforme os casos ou de quem os
represente:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
§ 2º Na mesma pena do§ 1º incorre quem, com o intuito de lucro direto
ou indireto, distribui, vende, expõe à venda, aluga, introduz no País, adquire,
oculta, tem em depósito, original ou cópia de obra intelectual ou fonograma
reproduzido com violação do direito de autor, do direito de artista intérprete ou
executante ou do direito do produtor de fonograma, ou, ainda, aluga original ou
cópia de obra intelectual ou fonograma, sem a expressa autorização dos titulares
dos direitos ou de quem os represente.
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informações sobre sua origens, o qual deverá integrar o inquérito policial ou o
processo.
Art. 530-D. Subseqüente à apreensão, será realizada, por perito oficial ou, na
falta desde, por pessoa tecnicamente habilitada, perícia sobre todos os bens
apreendidos e elaborado o laudo que deverá integrar o inquérito policial ou o processo.
Art 530- E. Os titulares de direito de autor e os que lhe são conexos
serão os fiéis depositários de todos os bens apreendidos, devendo colocá-los à
disposição do juiz quando do ajuizamento da ação.
Art. 530-F. Ressalvada a possibilidade de se preservar o corpo de delito,
o juiz poderá determinar, a requerimento da vítima, a distribuição da produção
ou reprodução apreendida quando não houver impugnação quanto à sua ilicitude
ou quando a ação penal não puder ser iniciada por falta de determinação de
quem seja o autor do ilícito.
Art. 530-G. O juiz, ao prolatar a sentença condenatória, poderá determinar
a distribuição dos bens ilicitamente produzidos ou reproduzidos e o perdimento
dos equipamentos apreendidos, desde que precipuamente destinados à produção
e reprodução dos bens, em favor da Fazenda Nacional, que deverá destruí-los
ou doá-los aos Estados, Municípios e Distrito Federal, a instituições públicas de
ensino e pesquisa ou de assistência social, bem como incorporá-los, por economia
ou interesse público, ao patrimônio da União, que não poderão retomá-los aos
canais de comércio.
Art. 530-H. As associações de titulares de direitos de autos e os que lhes
são conexos poderão, em próprio nome, funcionar como incorporá-los, por
economia ou interesse público, ao patrimônio da União, que não poderão retomálos aos canais de comércio.
Art. 530-1. Nos crimes em que caiba ação penal pública incondicionada
ou condicionada, observar-se-ão as normas constantes dos arts. 530-B, 530C, 530-D, 530-E, 530-F, 530-G e 530-H."
Art. 4 º É revogado o art. 185 do decreto-lei n.º 2.848, de 7 de dezembro
de 1940.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor 30 (trinta) dias após a sua publicação.
Brasília, 1º de julho de 2003; 182º da Independência e 115º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Márcio Thomaz Bastos
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b. LEI FEDERAL Nº 10.792, DE 1 DE DEZEMBRO DE 2003

Altera a Lei nº 7.210, de 11 de junho de 1984 -Lei de Execução Penal e o
Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941- Código de Processo Penal
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º A Lei nº 7.21 O, de 11 de junho de 1984 - Lei de Execução Penal,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 6º A classificação será feita por Comissão Técnica de Classificação
que elaborará o programa individualizador da pena privativa de liberdade
adequada ao condenado ou preso provisório." (NR)
"Art. 34 .................. .............................................. ................ .
§ 1º (parágrafo único renumerado) ....................................... .
§ 2º Os governos federal, estadual e municipal poderão celebrar convênio
com a iniciativa privada, para implantação de oficinas de trabalho referentes a
setores de apoio dos presídios." (NR)
"Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave
e, quando ocasione subversão da ordem ou disciplina internas, sujeita o preso
provisório, ou condenado, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar
diferenciado, com as seguintes características:
I -duração máxima de trezentos e sessenta dias, sem prejuízo de repetição
da sanção por nova falta grave de mesma espécie, até o limite de um sexto da
pena aplicada;
II - recolhimento em cela individual;
ill - visitas semanais de duas pessoas, sem contar as crianças, com duração
de duas horas;
IV - o preso terá direito à saída da cela por 2 horas diárias para banho
de sol.
§ 1º O regime disciplinar diferenciado também poderá abrigar presos
provisórios ou condenados, nacionais ou estrangeiros, que apresentem alto risco
para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade.
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"Art. 72 ............................... ........... ...................................... .
VI - estabelecer, mediante convênios com as unidades federativas, o
cadastro nacional das vagas existentes em estabelecimentos locais destinadas
ao cumprimento de penas privativas de liberdade aplicadas pela justiça de outra
unidade federativa, em especial para presos sujeitos a regime disciplinar.
... ..... .... ...................... ...... .................. ........ ........... ... " (NR)
"Art. 86 .. ............. ................................. ............. .... ... ............ .
§ 1º A União Federal poderá construir estabelecimento penal em local
distante da condenação para recolher os condenados, quando a medida se
justifique no interesse da segurança pública ou do próprio condenado.

§ 3º Caberá ao juiz competente, a requerimento da autoridade administrativa
definir o estabelecimento prisional adequado para abrigar o preso provisório ou
condenado, em atenção ao regime e aos requisitos estabelecidos." (NR)
"Art. 87 ............................................. .......................... ......... .
Parágrafo único. A União Federal, os Estados, o Distrito Federal e os
Territórios poderão construir Penitenciárias destinadas, exclusivamente, aos
presos provisórios 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 será executada em forma
progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada
pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime
anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor
do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.
§ 1º A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do
Ministério Público e do defensor.
§ 2º Idêntico procedimento será adotado na concessão de livramento
condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas
normas vigentes." (NR)

Art. 2° O Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de
Processo Penal, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 185. O acusado que comparecer perante a autoridade judiciária, no
curso do processo penal, será qualificado e interrogado na presença de seu
defensor, constituído ou nomeado.
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"Art. 188. Após proceder ao interrogatório, o juiz indagará das partes se
restou algum fato para ser esclarecido, formulando as perguntas correspondentes
se o entender pertinente e relevante." (NR)
"Art. 189. Se o interrogando negar a acusação, no todo ou em parte,
poderá prestar esclarecimentos e indicar provas." (NR)
"Art. 190. Se confessar a autoria, será perguntado sobre os motivos e
circunstâncias do fato e se outras pessoas concorreram para a infração, e quais
sejam." (NR)
"Art. 191. Havendo mais de um acusado, serão interrogados
separadamente." (NR)
"Art. 192. O interrogatório do mudo, do surdo ou do surdo-mudo será
feito pela forma seguinte:
I - ao surdo serão apresentadas por escrito as perguntas, que ele
responderá oralmente;
II - ao mudo as perguntas serão feitas oralmente, respondendo-as por escrito;
m- ao surdo-mudo as perguntas serão formuladas por escrito e do mesmo
modo dará as respostas.
Parágrafo único. Caso o interrogando não saiba ler ou escrever, intervirá no
ato, como intérprete e sob compromisso, pessoa habilitada a entendê-lo." (NR)
"Art. 193 Quando o interrogando não falar a língua nacional, o
interrogatório será feito por meio de intérprete." (NR)
"Art. 194. (revogado)"
"Art. 195. Se o interrogado não souber escrever, não puder ou não quiser
assinar, tal fato será consignado no termo." (NR)
"Art. 196. A todo tempo o juiz poderá proceder a novo interrogatório de
ofício ou a pedido fundamentado de qualquer das partes." (NR)
"Art. 261. ···································· ············································
Parágrafo único. A defesa técnica, quando realizada por defensor público
ou dativo, será sempre exercida através de manifestação fundamentada." (NR)
"Art. 360. Se o réu estiver preso, será pessoalmente citado." (NR)
Art. 3º Os estabelecimentos penitenciários disporão de aparelho detector
de metais, aos quais devem se submeter todos que queiram ter acesso ao referido
estabelecimento, ainda que exerçam qualquer cargo ou função pública.
Art. 4º Os estabelecimentos penitenciários, especialmente os destinados
ao regime disciplinar diferenciado, disporão, dentre outros equipamentos de
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e. LEI ESTADUAL Nº 11.531, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2003

Estabelece regras de segurança para posse e condução responsável de cães

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei:
Artigo 1º - A condução em vias públicas, logradouros ou locais de acesso
público de cães das raças "pit buli", "rottweiller" e "mastim napolitano", além de
outras especificadas em regulamento, deverá ser feita sempre com a utilização
de coleira e guia de condução.
§ 1º - O regulamento desta lei definirá as raças que deverão observar o
uso de guia curta de condução, enforcador e focinheira.
§ 2º - Os possuidores ou proprietários de cães deverão mantê-los em
condições adequadas de segurança que impossibilitem a evasão dos animais.
Artigo 2º - Qualquer pessoa do povo poderá solicitar concurso policial,
quando verificada a condução de cães das raças de que trata o § 1º do artigo
anterior, sem o uso de guia curta de condução, enforcador e focinheira, ou o
descumprimento da obrigação prevista no § 2º do mesmo artigo.
Artigo 3º - A infração ao disposto nesta lei sujeitará o possuidor ou
proprietário do animal ao pagamento de multa no valor de 1O(dez) UFESPs,
sem prejuízo das demais sanções administrativas e penais cabíveis.
Parágrafo único -A multa terá valor dobrado, em caso de reincidência.
Artigo 4º - As despesas resultantes da aplicação desta lei correrão à
conta das dotações próprias consignadas no orçamento vigente.
Artigo 5º - Esta lei entra erri vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 11 de novembro de 2003
GERALDO ALCKMIN
Arnaldo Madeira
Secretário-Chefe da Casa Civil
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 11 de novembro de 2003.

Revista A FORÇA POLICIAL São Paulo nº 41 jan/fev/mar 2004

105

d. DECRETO ESTADUAL Nº 48.292, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2003

Dispõe sobre a concessão de diárias aos servidores da Administração
Centralizada e das Autarquias, bem como aos componentes da Polícia Militar
do Estado de São Paulo e dá providências correlatas

GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais,
Decreta:
Artigo 1º - A concessão de diárias aos servidores da Administração
Centralizada e das Autarquias, bem como aos componentes da Polícia Militar
do Estado de São Paulo, com o objetivo de indenizar despesas com alimentação
e pousada, far-se-á de acordo as disposições deste decreto.
§ 1º - Observados os princípios da moralidade e do estrito interesse do
serviço público, a diária poderá ser concedida ao servidor ou policial militar que
se deslocar temporariamente da respectiva sede, no desempenho de suas
atribuições, na realização de diligência policial militar ou em missão ou estudo,
dentro do País, relacionados com o cargo, a função-atividade, o posto ou a
graduação que exerce.
§ 2º - Para os fins deste decreto, sede significa o município onde o servidor
ou policial militar tem exercício.
§ 3° - Não será concedida diária:
1. ao servidor ou policial militar removido ou transferido, durante o período
de trânsito; e
2. quando o deslocamento do servidor ou policial militar constituir exigência
permanente do seu cargo, função-atividade, posto ou graduação.
Artigo 2º - O valor da diária será calculado com base no valor da Unidade
Fiscal do Estado de São Paulo - UFESP, fixado para o primeiro dia útil do mês
devido, na seguinte conformidade:
I - na importância correspondente a 9 (nove) UFESPs, para:
a) ocupantes de cargos e funções-atividades para cujo provimento seja
exigido diploma de nível universitário ou habilitação profissional correspondente;
b) ocupantes de cargos e funções-atividades de direção;
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de pousada, em próprio do Estado ou de outro órgão ou entidade da
Administração Pública;
2. para indenizar despesas com alimentação quando o deslocamento não
exigir pernoite fora da sede:
a) 40% (quarenta por cento), quando o período de deslocamento for
igual ou superior a 12 (doze) horas;
b) 20% (vinte por cento), quando o período de deslocamento for igual ou
superior a 6 (seis) horas e inferior a 12 (doze) horas.
3. para indenizar despesas com alimentação no dia de retomo à sede do
servidor ou policial militar:
a) 40% (quarenta por cento), quando a chegada de regresso à sede ocorrer
a partir das 19 (dezenove) horas;
b) 20% (vinte por cento), quando a chegada de regresso à sede ocorrer a
partir das 13 (treze) horas e antes das 19 (dezenove) horas.
§ 3º - Para os fins da concessão das diárias parciais de que trata o item 2
do parágrafo anterior será considerado o horário da partida e o da chegada de
regresso à sede do servidor ou do policial militar.
§ 4º - Não será concedida diária quando fornecidos alojamento, ou outra
fonna de pousada, e alimentação pela Administração Pública.
Artigo 6º - O servidor ou policial militar que fizer jus a diária deverá
apresentar ao superior hierárquico, até o terceiro dia útil após o regresso, relação
circunstanciada das diárias vencidas, consignados os seguintes informes:
I :- nome e número da Cédula de Identidade (RG);
II- unidade, serviços ou OPM a que pertence;
III - cargo, função-atividade, posto ou graduação, e padrão, vencimentos,
remuneração, salário ou referência;
IV - local para onde se deslocou;
V - motivo do deslocamento;
VI - dia e hora da partida e da chegada de regresso à sede; e
VII - número de diárias, especificados os dias de deslocamento.
§ 1º - Da relação constará relatório circunstanciado onde ficará
evidenciado:
1. a ordem superior para o deslocamento;
2. a justificativa do deslocamento; e
3. a freqüência, atestada pelo chefe imediato.
§ 2º - Nos casos de deslocamento da sede por períodos prolongados, a
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da Fazenda, até o dia 1O(dez) do mês seguinte, em formulário próprio definido
por essa Coordenadoria.
Artigo 9º - Se no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro, ocorrer
deslocamento do servidor ou policial militar de sua sede de exercício, por período
superior a 120 (cento e vinte) dias, contínuos ou não, excetuados aqueles quando
em missão ou estudo, deverá ser processada a transferência ou remoção de seu
cargo, função-atividade, posto ou graduação, para a sede de exercício onde
tenha permanecido por maior número de dias.
Parágrafo único - A aplicação do disposto neste artigo fica condicionada
à observância das normas legais e regulamentares sobre transferência ou remoção
e, em especial, da legislação específica das carreiras, classes e séries de classes.
Artigo 10 - Na contratação de pessoal sob o regime da legislação
trabalhista, será obrigatória a inclusão de cláusula referente a diárias, nos termos
deste decreto.
Artigo 11 - É vedado conceder diária com o objetivo de remunerar outros
encargos ou serviços.
Artigo 12 - É vedado conceder gratificação pela prestação de serviço
extraordinário ao servidor que perceber diária.
Artigo 13 - O servidor ou policial militar que receber diária indevidamente
ou em desacordo com as normas estabelecidas neste decreto, será obrigado a
restituí-la de urna só vez, sujeitando-se, ainda, à punição disciplinar, na forma da
lei.
Artigo 14 - O superior imediato do servidor ou policial militar responderá
solidariamente pela legitimidade das informações constantes do relatório a que
se refere o artigo 6º e, quando houver antecipação, da prestação de contas de
que trata o artigo 7º deste decreto, sujeitando-se à punição disciplinar, na forma
da lei.
Artigo 15 - A autoridade que conceder ou arbitrar diárias, em desacordo
com as normas estabelecidas neste decreto, respondyrão, solidariamente com o
servidor ou policial militar, pela reposição imediata da importância indevidamente
paga, sujeitando-se, ainda, à punição disciplinar, na forma da lei.
Artigo 16 - A Secretaria da Fazenda verificará, por intermédio do
Departamento de Controle Interno, da Coordenadoria Estadual de Controle
Interno, o exato cumprimento do disposto neste decreto e, se constatada a
inobservância das condições e exigências nele determinadas, denunciará,
incontinenti, o pagamento das importâncias indevidas à autoridade competente,
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II - o Decreto nº 34.664, de 26 de fevereiro de 1992.
Palácio dos Bandeirantes, 2 de dezembro de 2003
GERALDO ALCKMIN
Antônio Duarte Nogueira Júnior
Secretário de Agricultura e Abastecimento
João Carlos de Souza Meirelles
Secretário da Ciência, Tecnologia, Desenvolvimento Econômico e Turismo
Cláudia Maria Costin
Secretária da Cultura
Gabriel Chalita
Secretário da Educação
Mauro Guilherme Jardim Arce
Secretáriode Energia, Recursos Hídricos e Saneamento
Eduardo Guardia
Secretário da Fazenda
Barjas Negri
Secretário da Habitação
Dario Rais Lopes
Secretário dos Transportes
Alexandre de Moraes
Secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania
José Goldemberg
Secretário do Meio Ambiente
Maria Helena Guimarães de Castro
Secretária Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social
Andrea Calabi
Secretário de Economia e Planejamento
Luiz Roberto Barradas Barata
Secretário da Saúde
Saulo de Castro Abreu Filho
Secretário da Segurança Pública
Nagashi Furukawa
Secretário da Administração Penitenciária
Jurandir Fernandes
Secretário dos Transportes Metropolitanos
Francisco Prado de Oliveira Ribeiro
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e. DECRETO ESTADUAL Nº 48.533, DE 9 DE MARÇO DE 2004

Estabelece regras de segurança para a condução responsável de cães, nos
termos da Lei nº 11.531, de 11 de novembro de 2003, e dá outras providências

GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais,
Decreta:
Artigo 1º -A condução em vias públicas, logradouros ou locais de acesso
público exige a utilização de coleira, guia curta de condução e enforcador, para
os cães das seguintes raças:
I - "mastim napolitano";
II- "pit bull";
III - "rottweiller";
IV - "american stafforshire terrier";
V - raças derivadas ou variações de qualquer das raças indicadas nos
incisos anteriores.
§ 1º - Tratando-se de centros de compras ou demais locais fechados,
porém de acesso público, eventos, passeatas ou concentrações públicas realizados
em vias públicas, logradouros ou locais de acesso público a condução dos cães
das raças abrangidas por este artigo deverá ser feita sempre com a utilização de
coleira, guia curta de condução, enforcador e focinheira.
§ 2º - Define-se por guia curta de condução as correias ou correntes não
extensíveis e de comprimento máximo de 2 (dois) metros.
§ 3º - O enforcador e a focinheira deverão ser apropriados para a tipologia
racial de cada animal.
Artigo 2º - A multa referida no artigo 3º da Lei nº 11.531, de 11 de
novembro de 2003, será imposta pelos profissionais das equipes de vigilância
sanitária, com observância do disposto na Lei nº 10.083, de 23 de setembro de
1998 - Código Sanitário do Estado.
Parágrafo único - A multa terá valor dobrado, em caso de reincidência.
Artigo 3º - Qualquer pessoa do povo poderá comunicar ao órgão
responsável pela vigilância sanitária as infrações à Lei nº 11.531, de 11 de
novembro de 2003, e a este decreto, indicando as provas que tiver.
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f. AVISO Nº 618/2003-PGJ

O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições
legais, AVISAque, tendo em vista o entendimento uniforme da Jurisprudência
do Superior Tribunal deJustiça(CC nº 37.819/MG, Terceira Seção, rei. Min.
GILSON DIPP, DJ de 09/06/2003, p. 170; CC nº 38.513/MG, Terceira Seção,
rei. Min. LAURITA VAZ., DJ de 15/09/2003, p. 233; RHC nº 14.088/SP, Quinta
Turma, rei. Min. FELIX FISCHER, DJ de 23/06/2003, p. 393; HC nº 25.682/
SP, Quinta Turma, rel. Min. JORGE SCARTEZZINI, DJ de 18/08/2003, p.
220; RHC nº 14.084/SP, Quinta Turma, rel. Min. JOSÉ ARNALDO DA
FONSECA, DJ de 1º/02/2003, p. 301; RHC nº 13.959/SP, Sexta Turma, rei.
Min. PAULO MEDINA, DJ de 15/09/2003, p.403), bem como o teor da decisão
do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC nº 83 .104/RJ, Segunda
Turma, rel. Min. GILMAR MENDES (informativo do STF nº 326) no sentido
de que o art. 2º, par. Único, da Lei nº 10.259/2001 revogou o art. 61 da Lei nº
9.099/95 esta Procuradoria-Geral de Justiça decidiu modificar o seu anterior
posicionamento e adotar a orientação de que se aplica no âmbito da Justiça
Estadual, para fins de transação penal, o conceito de infração penal de menor
potencial ofensivo, previsto no art. 2º, par. Único, da lei nº 10.259/2001 (Lei
dos Juizados Especiais Federais), conforme manifestação prolatada nos autos
do Protocolado PGJ nº 107.798/2003 (art. 28 do CPP - Processo nº 471/
2002 da 3ª Vara Criminal da Comarca de Araraquara)".
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g. RESOLUÇÃO SAP - 112, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2003:
DISCIPLINA ALGUNS ASPECTOS DA EXECUÇÃO PENAL E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Secretário da Administração Penitenciária, tendo em conta as conclusões
e enunciados do 1º "Encontro de Execução Criminal e Administração
Penitenciária", realizado na primeira quinzena de novembro do fluente ano, na
cidade de Mogi das Cruzes, resolve:
Artigo 1º-Coma anuência do Juízo competente, a oitiva do sentenciado,
a que se refere o artigo 118 da Lei de Execuções Penais, poderá ser substituída
por escrito do interessado ou realizada pelo diretor da unidade prisional, na
presença de advogado.
Artigo 2º - Salvo nas hipóteses de remoção para regime especial ou
diferenciado, é vedada a transferência de preso para unidade sob outra jurisdição,
quando estiver previsto o cumprimento da respectiva pena dentro do prazo de
três meses.
Artigo 3º - Para avaliação do sentenciado, será considerada a conduta na
unidade prisional anterior, dispensando-se novo período de prova no
estabelecimento atual, para a formulação de pedido de benefícios, se o
comportamento do interessado for bom ou ótimo.
Artigo 4º - Uma das cópias da decisão judicial, que acompanha a
respectiva intimação, deve ficar na posse do preso.
Artigo 5º - Os diretores das unidades prisionais, à vista da apresentação
espontânea do sentenciado de outro estabelecimento, após a saída temporária,
certificarão a ocorrência em documento imediatamente enviado ao Juízo
competente, com cópia ao diretor da unidade de origem.
Artigo 6º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições contrárias, especialmente o artigo 70 do Regimento
Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do Estado de São Paulo.
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h. RESOLUÇÃO SAP-113, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2003: APENA
A POSSE DE TELEFONE CELULAR NAS UNIDADES PRISIONAIS
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Secretário da Administração Penitenciária, tendo em vista as conclusões
do 1(f "Encontro de Execução Criminal e Administração Penitenciária", realizado
na cidade de Mogi das Cruzes, resolve:
Artigo 1º - Constitui falta grave trazer consigo o preso provisório ou
condenado, no estabelecimento prisional onde se encontrar, telefone celular ou
aparelho de comunicação com o meio exterior, seus componentes ou acessórios.
Artigo 2º -A visita que tentar entrar na unidade prisional com telefone
celular ou aparelho de comunicação com o meio exterior, seus componentes ou
acessórios, será excluída do correspondente rol de visitas e terá seu ingresso
proibido, pelo prazo de um ano, em qualquer estabelecimento da rede da
Secretaria da Administração Penitenciária.
Artigo 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
revogado o inciso XIX do artigo 48 do Regimento Interno Padrão dos
Estabelecimentos Prisionais do Estado de São Paulo.
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VIII. JURISPRUDÊNCIA

a. RECURSO ESPECIAL Nº 541.182 - RS (2003/0094652-7)
RELATOR: MINISTRO JOSÉ ARNALDO DA FONSECA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL
RECORRIDO: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR: EVANDRO GENZ E OUTROS

EMENTA
PENAL. RECURSO ESPECIAL. LEI Nº 10.259/01 E LEI Nº 9.099/
95. DERROGAÇÃO. AMPLIAÇÃO DO ROL DOS CRIMES DE MENOR
POTENCIAL OFENSIVO. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO. NÃO
PROVIMENTO.
Consoante precedentes fmnados por este Tribunal, o artigo 2º, parágrafo
único, da Lei 10.259/01, ao definir as infrações de menor potencial ofensivo
como sendo crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 02 (dois)
anos ou multa, derrogou o artigo 61 , da Lei nº 9 .099/95, ampliando, destarte, o
conceito de tais crimes também no âmbito dos Juizados Estaduais.
De igual sorte, também restou derrogada a última parte do disposto no ·
art. 61 da Lei nº 9.099/95 - excetuados os casos em que a lei preveja
procedimento especial-de modo que não há mais restrições para que os delitos
que se submetam ao procedimento específico sejam julgados pelos Juizados
Especiais Criminais.
Recurso Desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima
indicadas, acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de
Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por
unanimidade, conhecer do recurso, mas lhe negar provimento. Os Srs. Ministros
Felix Fisher, Gilson Dipp, Jorge Scartezzini e Laurita Vaz votaram com o Sr.
Ministro Relator.
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VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO JOSÉ ARNALDO DA FONSECA
(Relator):
A questão submetida a exame já obteve da Quinta Turma desta Corte a
devida resposta jurisdicional, sendo que a posição dali decorrente firmou-se no
sentido de não atender à pretensão posta, eis que, com o advento da Lei nº
10.259/01, que instituiu os Juizados Especiais no âmbito da Justiça Federal,
passaram a ser considerados como infrações de menor potencial ofensivo os
crimes a que a lei comina pena máxima não superior a dois anos, quando antes
era de apenas um ano, uma vez que o parágrafo único do art. 2º da novel legislação
federal derrogou a parte final do art. 61 da Lei 9 .099/95, ampliando sua extensão.
Com efeito, este Egrégio Tribunal tem registrado sua adesão à doutrina
majoritária, que estende a qualquer infração penal punida com pena máxima de
dois anos, independentemente de ser processada mediante procedimento especial,
a qualificação jurídica de "infração penal de menor potencial ofensivo", em
conformidade com a nova definição trazida pela Lei nº 10.259/01.
A propósito, destaco a posição de DAMÁSIO DE JESUS:
"Sejam da competência da Justiça Comum ou Federal, devem ser
considerados delitos de menor potencial ofensivo aqueles aos quais a lei comine,
no máximo, pena detentiva não superior a dois anos, ou multa; de maneira que
os Juizados Especiais Criminais da Justiça Comum passam a ter competência
sobre todos os delitos a que a norma de sanção imponha, no máximo, pena
detentiva não superior a dois anos (até dois anos) ou multa, ainda que tenham
procedimento especial." (JESUS, Damásio de. A exceção do artigo 61 da Lei
dos Juizados Especiais Criminais em face da Lei n. l 0.259, de 12 de julho de
200 l - Lei dos Juizados Especiais Federais, in www.damasio.com.br, agosto
de 2001).
Colha-se, por oportuno, precedentes desta Augusta Corte, ve rbis:
"CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TURMA
RECURSALE TRIBUNAL DE ALÇADA DO MESMO ESTADO.
COMPETÊNCIA DO STJ PARA DIRIMIR O CONFLITO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 105, I, d, da CF. DECISÃO PLENÁRIA DO
STF. PRECEDENTES DO STJ. CRIME DE PORTE DE ARMA INFRAÇÃO
DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. ART. 2º, PARÁGRAFO ÚNICO,
DALEI Nº 10.259/01. RECURSO DE APELAÇÃO. JULGAMENTO SOB
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possuam rito especial, alcançando, por exemplo, os crimes de abuso de
autoridade, porte de entorpecentes, prevaricação e outros.
Entretanto, com o advento da Lei nº 10.259/2001, que instituiu os Juizados
Especiais Criminais na Justiça Federal, por meio de seu art. 2º, parágrafo único,
ampliou-se o rol dos delitos de menor potencial ofensivo por via da elevação da
pena máxima abstratamente cominada ao delito, nada se falando a respeito das
exceções, ou seja, estendendo mais ainda o conceito de infrações de menor
potencial ofensivo.
Assim, confonne o entendimento do Prof Damásio E. de Jesus, in Lei

dos Juizados Especiais Criminais Anotada, Ed. Saraiva, 7a edição, p. 21/22,
"Os dois dispositivos cuidam do mesmo assunto, qual seja, conceituação
legal de crime de menor potencial ofensivo, empregando, porém, regras
diversas: enquanto a anterior excetua, reduzindo o campo de incidência da
nonna, a segunda generaliza, ampliando-o. Diante disso, de prevalecer a
posterior, inegavelmente de direito penal material. Mais benéfica, estendendo
a relação dos crimes de menor potencial ofensivo, derroga a anterior (CF,
art. 5~ XL; CP, art. 2~ parágrafo único). Interpretação diversa conduz a
situações de flagrante desigualdade jurídica. Assim, o crime de abuso de
autoridade, previsto na Lei n 4.898/65, por ter rito processual especial, não é
da competência do Juizado Especial criminal (STF, HC 77.216, la Tunna,
rei. Ministro Sepúlveda Pertence, DJU 21 ago. 1998, p.4). Aplicada
literalmente a lei nova, teríamos as seguintes conseqüências, dependendo da
qualificação jurídica do autor: 1a) crime da competência da Justiça Federal:
Juizado Especial Criminal da Justiça Federal; 2a) delito da competência da
Justiça Comum: inaplicabilidade da Lei nº 9.0099/95. Em suma, entendemos
que o parágrafo único do art. 2º da Lei n. 10.259/2001 derrogou também a
parte final do art. 61 da Lei dos Juizados Especiais Criminais (Lei n. 9.099/
95), aplicando a sua extensão (entendimento original de Luiz Flávio Gomes,
Lei Dos Jui zados Federais aplica-se aos Juizados Estaduais , in
www.direitocriminal.com.br, 27-7-2001). Em conseqüência, devem ser
considerados delitos de menor potencial ofensivo para efeito do art. 61 da
Lei n. 9.099195 aqueles a que a lei comine, no máximo, pena detentiva não
superior a dois anos, ou multa, sem exceção. De maneira que os Juizados Especiais
Criminais da Justiça Comum Estadual passam a ter competência sobre todos os
crimes a que a norma de sanção imponha, no máximo, pena detentiva não superior

a dois anos (até dois anos), ainda que tenham procedimento especial."
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culpabilidade do agente. Isso ocorrendo, instaura-se o processo criminal e no
final o juiz imporá as sanções cabíveis.
De outro lado, observe-se que o Código Penal (art. 92) pode servir de
parâmetro para o juiz, e este diploma legal só permite a pena de perda de cargo
quando a privativa de liberdade alcance pelo menos um ano." (Juizados Especiais
Criminais: comentários à Lei 9.099, de 26.09.1995. 4. Ed. ver., ampl. e atual.
de acordo com a Lei 10.259/2001. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2002, p. 379/380)"."
(HC 22881/RS, DJ de 26/05/2003)
À vista do exposto, nego provimento ao recurso.
Éo voto.

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
Número de Registro: 2003/0094652-7 RESP 541182/RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 2201324185 70005531256 70005926977
PAUTA: 07/10/2003 JULGADO: 07/10/2003
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GILSON DIPP
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ALCIDES MARTINS
Secretário
Bel. LAURO ROCHA REIS

AUTUAÇÃO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO 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
9.099/95 e 10.259/01)
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b. RECURSO ESPECIAL Nº 543.075 -

RJ (2003/0079308-2)

RELATOR: MINISTRO JOSÉ ARNALDO DA FONSECA
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO
RECORRIDO: DAVI RODRIGUES GOMES
RECORRIDO : RUBENS DE JESUS DE OLIVEIRA
EMENTA
PENAL. RECURSO ESPECIAL. LEI Nº 10.259/01 E LEI Nº 9.099/
95. DERROGAÇÃO. AMPLIAÇÃO DO ROL DOS CRIMES DE MENOR
POTENCIAL OFENSIVO. NÃO PROVIMENTO.
Consoante precedentes firmados por este Tribunal, o artigo 2º, parágrafo
único, da Lei 10.259/01, ao definir as infrações de menor potencial ofensivo
como sendo crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 02 (dois)
anos ou multa, derrogou o artigo 61, da Lei n.º 9 .099/95, ampliando, destarte, o
conceito de tais crimes também no âmbito dos Juizados Estaduais.
Recurso desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima
indicadas, acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de
Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por
unanimidade, conhecer do recurso, mas lhe negar provimento. Os Srs. Ministros
Felix Fischer, Gilson Dipp, Jorge Scartezzini e Laurita Vaz votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Brasília (DF), 07 de outubro de 2003 (data do julgamento).
MINISTRO JOSÉ ARNALDO DA FONSECA
Relator
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10.259/01, que instituiu os Juizados Especiais no âmbito da Justiça Federal,
passaram a ser considerados como infrações de menor potencial ofensivo os
crimes a que a lei comina pena máxima não superior a dois anos, quando antes
era de apenas um ano, uma vez que o parágrafo único do art. 2º da novel legislação
federal derrogou a parte final do art. 61 da Lei 9.099/95, ampliando sua extensão.
Com efeito, este Egrégio Tribunal tem registrado sua adesão à doutrina
majoritária, que estende a qualquer infração penal punida com pena máxima de
dois anos, independentemente de ser processada mediante procedimento especial,
a qualificação jurídica de "infração penal de menor potencial ofensivo", em
conformidade com a nova definição trazida pela Lei nº 10.259/01.
A propósito, destaco a posição de DAMÁSIO DE JESUS:
"Sejam da competência da Justiça Comum ou Federal, devem ser
considerados delitos de menor potencial ofensivo aqueles aos quais a lei comine,
no máximo, pena detentiva não superior a dois anos, ou multa; de maneira que
os Juizados Especiais Criminais da Justiça Comum passam a ter competência
sobre todos os delitos a que a norma de sanção imponha, no máximo, pena
detentiva não superior a dois anos (até dois anos) ou multa, ainda que tenham
procedimento especial." (JESUS, Damásio de. A exceção 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).
Colha-se, por oportuno, precedentes desta Augusta Corte, verbis:
"CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TURMA
RECURSALETRIBUNALDEALÇADADOMESMOESTADO.
COMPETÊNCIA DO STJ PARA DIRIMIR O CONFLITO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 105, I, d, da CF. DECISÃO PLENÁRIA DO
STF. PRECEDENTES DO STJ. CRIME DE PORTE DE ARMA. INFRAÇÃO
DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. ART. 2º, PARÁGRAFO ÚNICO,
DA LEI Nº 10.259/01. RECURSO DE APELAÇÃO. JULGAMENTO SOB
A ÉGIDE DA LEI NOVA. NORMA PROCESSUAL. INCIDÊNCIA
IMEDIATA.
( ... )
2. As Turmas que compõem a Terceira Seção desta Egrégia Corte
firmaram o entendimento no sentido de que, preenchidos os requisitos
autorizadores, a Lei dos Juizados Especiais Criminais aplica-se aos crimes sujeitos
a ritos especiais, inclusive àqueles apurados mediante ação penal exclusivamente
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potencial ofensivo.
Assim, confonne o entendimento do Prof. Damásio E. de Jesus, in
Lei dos Juizados Especiais Criminais Anotada, Ed. Saraiva, 7a edição, p.
21/22, "Os dois dispositivos cuidam do mesmo assunto, qual seja,
conceituação legal de crime de menor potencial ofensivo, empregando,
porém, regras diversas: enquanto a anterior excetua, reduzindo o campo
de incidência da nonna, a segunda generaliza, ampliando-o. Diante disso,
de prevalecer a posterior, inegavelmente de direito penal material. Mais
benéfica, estendendo a relação dos crimes de menor potencial ofensivo,
derroga a anterior (CF, art. 5º, XL; CP, art. 2º, parágrafo único).
Interpretação diversa conduz a situações de flagrante desigualdade jurídica.
Assim, o crime de abuso de autoridade, previsto na Lei n 4.898/65, por ter
rito processual especial, não é da competência do Juizado Especial criminal
(STF, HC 77.216, la Turma, rei. Ministro Sepúlveda Pertence, DJU 21 ago.
1998, p.4 ). Aplicada literalmente a lei nova, teríamos as seguintes
conseqüências, dependendo da qualificação jurídica do autor: la) crime
da competência da Justiça Federal: Juizado Especial Criminal da Justiça
Federal; 2a) delito da competência da Justiça Comum: inaplicabilidade da
Lei nº 9.0099/95. Em suma, entendemos que o parágrafo único do art. 2º
da Lei n. 10.259/2001 derrogou também a parte final do art. 61 da Lei dos
Juizados Especiais Criminais (Lei n. 9.099/95), aplicando a sua extensão
(entendimento original de Luiz Flávio Gomes, Lei Dos Juizados Federais
aplica-se aos Juizados Estaduais, in www.direitocriminal.com.br, 27-7-2001).
Em conseqüência, 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 máximo, pena detentiva não superior a dois anos, ou multa, sem exceção.
De maneira que os Juizados Especiais Criminais da Justiça Comum Estadual
passam a ter competência sobre todos os crimes a que a norma de sanção
imponha, no máximo, pena detentiva não superior a dois anos (até dois anos),
ainda que tenham procedimento especial. "
Desse modo, com o advento da Lei nº 10.259/2001, em que pese o
específico sistema punitivo da Lei 4.989/65 (penas de multa, detenção, perda
de cargo e inabilitação) possível é, em princípio, a incidência dos institutos
despenalizadores para o crime de abuso de autoridade.
No mesmo sentido Victor Eduardo Rios Gonçalves:
"Ocorre que, analisando o art. 2º, par. Único, da Lei 10.259/01, surge a
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de acordo com a Lei 10.259/2001. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2002, p. 379/380)"."
(HC 22881/RS, DJ de 26/05/2003)
À vista do exposto, nego provimento ao recurso.
Éo voto.

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
Número Registro: 2003/0079308-2 RESP 543075 / RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 20020010635012 3897607
PAUTA: 07/10/2003 JULGADO: 07/10/2003
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GILSON DIPP
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ALCIDES MARTINS
Secretário
Bel. LAURO ROCHA REIS

AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO
RECORRIDO: DAVI RODRIGUES GOMES
RECORRIDO: RUBENS DE JESUS DE OLIVEIRA
ASSUNTO: Penal - Leis Extravagantes - Código de Trânsito Brasileiro
(Lei 9.503/97)-Delitos

CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em
epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, conheceu do recurso, mas lhe negou
provimento."
Os Srs. Ministros Felix Fischer, Gilson Dipp, Jorge Scartezzini e Laurita
Vaz votaram com o Sr. Ministro Relator.
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e. MANDADO DE SEGURANÇA Nº 063.02.027.162-6

Vistos.
RENÊ MORAES BARBOSA, qualificado nos autos, impetrou o presente
mandado de segurança em face do COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA
MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO.
O Impetrante, noticiando ter sido demitido por ato da autoridade coatora,
informa que o recurso por ele interposto da decisão respectiva não foi concedido,
o que reputa ilegal. Requer a concessão da segurança para o fim de, declarandose a nulidade do ato administrativo impugnado, permitir-se a sua reintegração
provisória até a superveniência da decisão a ser proferida no recurso interposto,
com a condenação do impetrado ao pagamento dos soldos relativos ao período.
Notificada, a autoridade prestou informações nas quais, argüindo preliminar
da impossibilidade jurídica do pedido, quanto ao mérito nega a ilegalidade
atribuída à decisão guerreada, porque as inovações trazidas pela Lei
Complementar 915, de 22 de março de 2002, revogou os dispositivos da Lei
Complementar 893, de 09 de março de 2001, que previam a possibilidade de
recurso da decisão do Comandante Geral nas hipóteses de demissão ou expulsão.
Argumentando com a inexistência de garantia constitucional do duplo grau de
jurisdição, sustenta não haver ilegalidade na decisão de demissão do impetrante
- em razão o que pugna pela denegação da ordem.
Foi então deferida a liminar pleiteada, apenas para determinar-se à
autoridade apontada como coatora que examinasse o recurso.
O Ministério Público opinou pela rejeição da preliminar invocada e, quanto
ao mérito, pela denegação da segurança.

É O RELATÓRIO.
DECIDO.
1. Embora tenha sido trazida aos autos notícia de que, cumprindo a liminar
concedida 295, a d. autoridade coatora apreciou o pedido de reconsideração
formulado pelo Impetrante - o que poderia induzir ao reconhecimento da perda
do objeto da impetração - necessário se faz o exame do mérito da questão
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Certamente em razão desses aspectos é que surgiu a inovação trazida
pela Lei Complementar 915, de 22 de março de 2002, que dando nova redação
aos artigos 83 e 84, da Lei Complementar 893, de 09 de março de 2001,
suprimiu a possibilidade de recurso das decisões proferidas pelo Comandante
Geral da Polícia Militar nas hipóteses de expulsão e de demissão - excepcionados
unicamente os casos previstos no artigo 138, § 3º, da Constituição Estadual.
E, o que é principal na análise da questão, nada disso significa a supressão
dos direitos do policial demitido ou expulso, porque a ele sempre restará a
possibilidade de, exercitando o seu simples direito de petição reclamar da
autoridade pronunciamento em pedido de reconsideração que formule: a única
diferença é que não será dotado, o pedido assim formulado, de efeito suspensivo.
E aí emerge novo fator a evidenciar a prescindibilidade do recurso administrativo,
porque em qualquer hipótese poderá o interessado se valer da via judicial para
a reparação de eventual ilegalidade que tenha contaminado a decisão final do
Comandante Geral.
Todas essas ponderações se vêem consagradas no entendimento adotado
pelos nossos Tribunais a respeito do tema, do qual se pode lembrar aquele
transcrito na peça de informações:
"Poderia a lei ter tomado definitiva, na órbita administrativa, imposição de
multa após o exercício da defesa ou a oportunidade de fazê-lo? A mim me parece
que sim, por mais que releia a Constituição. (A não ser que se dê à expressão 'e
recursos a ela inerentes' constante do artigo 5º, LV, significado de que qualquer
decisão judicial ou administrativa há de ser suscetível de tantos recursos quanto a
imaginação do interessado conseguir criar). A não ser assim, parece-me claro que
não há imperativo algum em dar-se sucessivas instâncias, na órbita administrativa,
à defesa ou à tentativa de desconstituição de uma punição administrativa, cuja
imposição a lei fez preceder do exercício de defesa" (RExtr 210.246- GO, Relator
MINISTRO SEPÚLVEDAPERTENCE, RTJ 172/982).
Daí que não há mesmo nenhuma ilegalidade no ato que deixara de conhecer
do pedido de reconsideração formulado pelo impetrante e de lhe negar, em
conseqüência, o efeito suspensivo pretendido.
4. Posto isto, DENEGO A SEGURANÇA e, em conseqüência, REVOGO
a liminar concedida a fls 295.
Oficie-se.
Em razão da sucumbência experimentada, arcará o vencido com as custas
e despesas processuais despendidas.
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Use sua muniç

o Hospi

Se cada um de nós ajudar com algumas moedinhas por mês, o Hospital Militar
vai ficar nota 1O! Colabore. No final das contas, quem sai ganhando é você.

Associe-se:
e-mail:

propm@ig.com.br - Telefone (11) 6693-2658 / 2962
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