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Sargento Ajudante
Estanislau Custodio
N o periodo de 1912 a 1931, no quarteirlo cornpreendido entre as ruas Ribeiro de Lima e Afonso Pena, funcionou o Batalhlo Escola, onde se concentravarn a
Escola de Recrutas, Escola de Cabos, Escola de Sargentos, Escola de Educaqlo
Fisica, Escola de ilutornobilisrno, Escola de Radiotelegrafia e Cornpanhia blista
(cornposta pela Banda Musical, Pelotlo de Capturas e PelotPo de Trinsito).
Mas, diferenternente de nossos dias, quando os Sargentos sPo rnonitores, os
Sargentos com tarefas no Batalhlo Escola erarn instrutores na verdade e tinharn essa
denorninaqlo por lei. Sua autoridade era rnuito grande e eles aumentavam-na por
rneio de "urna conduta impecavel, urna dedicaqlosern lunites", no dizer do Cel rlrrisson
de Souza Ferraz. Cabia aos Sargentos instrutores, particularmente aos Instrutores
da Escola de Recrutas, a pratica quotidiana de transforrnar os civis, rnuitos dos
quais oriundos dos sertdes brasileiros, em Soldados, 13 sernanas depois.
Corno modelo de Sargento Instrutor rnerece destaque o Sargento Ajudante
Estanislau Custodio. Nascido em Pindamonhangaba, alistou-se na Forca Publica a
2 de abril de 1915. Processado o alistamento, cumpriu o periodo inicial de instru$lo no Batalhlo Escola.Voltou, depois, ao Quartel da Luz. Montou guarda no Palicio do Governo, em repartiqdes p6blicas do Estado, nas rnuralhas da Detenglo e
da Penitenciaria. Fez policiamento nas estac6es da Luz e Sorocabana, no Born Retiro e nas ruas onde se concentrava a prostituiqgo na Capital. Capturou delinqiientes, reforqou destacarnentos do interior, custodiou sentenciados e escoltou rneliantes. Apos, tornou-se corneteiro do Batalhio, integrando a fanfarra da Unidade.
A 10/7/1917, irrornpe na Capital urn movimento grevista de grandes proporc6es. N o dia 12, todo o operariado do parque industrial da cidade aderira ao rnovirnento. Recebern a solidariedade dos motoristas, dos funcionarios da Cornpanhia
Telefbnica e dos ferroviarios. No terceiro dia, o movimento alastra-se pelo interior
e paralisa os dernais centros fabris do Estado de S2o Paulo. Substituindo a atitude
pacifica original por depredacdes, apedrejarnentos, insultos e espancamentos, os
paredistas transforrnam a cidade de Slo Paulo em espkcie de cidade fantasrna.
Desde o inicio da greve, a Forca entrou em aqlo. A principio corn rnedidas preventivas, procurando conter os arnotinados corn calrna e ponderaqzo. A situaqlo,
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porim, agravou-se, resultando em ataques contra a tropa, reaqiio armada e mortes.

A greve sci cede a 19 de julho. Estanislau Custcidio, deixando de lado a corneta e
abra~andoo fuzil, combate com denodo, o que o fez merecedor de receber uma
citaqao por sua coragem e conduta.
Desejoso de progredir na carreira, P aprovado nos exames para o Curso de
Cabos, em julho de 1919, concluindo o CFC com expressiva classificaqiio, em
dezembro do mesmo ano. Como revelara "desembaraqo, aptidso de comando, iniciativa e perfeita execu~lode movimentos" foi indicado para as fun~desde instrutor e transferido para o Batalhao Escola, onde 1promovido a Cabo de Esquadra e
inicia sua nova missao, em marqo de 1920.
Seu trabalho e dedica~iioestavam sendo acompanhados pelo Comandante do
UatalhZo, que o promoveu a 3" Sargento, a 27/1/24. E m 1924, aliou-se as hostes
revolucionirias de Mguel Costa, chegando a 1" Tenente, fazendo a campanha do
Parani, ati ser capturado por f o r ~ a legais
s
do 2" Batalhao. Processado, rebaixado e
excluido das fileiras da hfilicia, prevaleceu o respeito que a Forqa lhe devotava e
seu impecivel hstorico profissional que, enfim, resultaram em sua reinclus2o e
anistia. Em marqo de 1926 foi promovido a 2" Sargento, continuando como instrutor de recrutas. Em julho de 1929, foi transferido para a Escola de Sargentos,
por necessidade da propria instru~lo.
Ocorre que o Comandante Geral havia criado a Escola de Sargentos, que passou a funcionar naquele ano, e o Comandante do Batalhlo Escola escolheu os Sargentos de maiores credenciais para instrutores daquele estagio mais avan~ado.Desinteressou-se sucessivas vezes em ser promovido a lo Sargento, argumentando
que tal ascenslo implicaria a obriga~lode deixar as fungdes de instrutor. So a aceitou anos depois, a 14/5/1938, quando se preparava para deixar o serviqo ativo.
Estanislau Custcidio demonstrava exceptional aptidlo para o exercicio da tarefa de instrutor. Estudava com afinco os regulamentos, sua voz de comando e apresentaqzo pessoal cram exemplo de corre~Zoe marcialidade. Durante as instru~fies.
exigia o miximo de seus comandados, com energia que, por vezes, parecia demasiada aos instruendos. Chegava ao quartel diariamente i s 5h30, para assistir aos
seus alunos, orienta-los no procedimento no refeitorio e acompanhi-10s no recebimento do armamento e equipamento. No interval0 do almo~o,permanecia no
alojamento dos seus instruendos, onde possuia uma cama. Xli os reunia, contavaIhe algumas histcirias de fundo educativo, de ordem moral ou dsciplinar. Dirimia
todas as duvidas a respeito dos ensinamentos rninistrados com atenqao paternal.
Podia dispensar das revistas os recrutas, "ad referendum" do Capitlo, utilizando
essas dispensas como recompensa pedagogca.
Quando ainda Cabo instrutor da Escola de Cabos, em 1920, retornava o e f e ~
tivo ao bairro da Luz, vindo do Barro Branco, apGs um exercicio de tiro. O equipamento de um de seus alunos estava desalinhado, produzindo barulho. 0 Oficial.
constatando o fato, determinou como puni~iioque o aluno fosse, chegando ao
-- --

-
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quartel, recolhido ao corpo da guarda. 0 Cabo Custodio vai ao aluno, arruma o
equi-pamento e em seguida vai at6 o Tenente, pedindo a revogaqlo da ordem,
mostrando que parte da culpa era sua, que ngo tinha notado a irregularidade ao
proceder a revista. Sua ponderaslo surte efeito e o Cabo Custcidio vai para o
corpo da guarda em lugar do aluno.
Em julho de 1928, por esquecimento do Major Diretor de Instruslo, um Soldado deixou de ser inscrito ao curso de Cabos. Desconsolado, o jovem Soldado leva o fato ao conhecimento do Sargento Custodio. E m um dos intervalos da instru$50, o graduado dirige-se ao Diretor de Instruqgo e pede que o mesmo corrija o fato. 0 hlajor atribuiu o fato a um lamentavel equivoco, mas deu o fato por encerrado, por niio haver mais o que fazer. N l o desanimou o Sargento Custridio. Devidamente autorizado, acompanhado pelo Soldado, comparece a presenqa do Comandante do Ratalhlo, que, reunindo os Oficiais, asseverou que o esquecimento de
um superior n l o poderia resultar em penalizaqlo do subordinado. O fato foi corrigido e esse episcidio foi fundamental na vida do Soldado 1,uis Pereira Leite que,
mais tarde, ja Coronel, viria a comandar a Unidade. Siio suas as palavras:"Estanislau
Custcidio era assim, altivo, leal, decente, valoroso e compenetrado ao maximo de
suas responsabilidades".
Em 1932, instrutor do CIM, pede para s e w para as trincheiras, fazendo-o a testa de uma Companhia de Bombardas, comissionado como 2" Tenente. Ao final da
luta ja C Capitgo. Com a derrota do movimento civico-mktar, perde os galdes de
Oficial que adquirira no front. Quando a Constituiqiio Estadual de 1947 concedcIhe o direito ao posto de 1" Tenente, Custcidio ja havia sido roubado i vida terrena.
Respeitado por Oficiais de toda a Forya e considerado um orgulho para a classe dos Sargentos, foi um dos fundadores da Associaqlo dos Subtenentes e Sargentos da I'orqa, na Sala D'ilrmas da EEF, em 1933. Entre 1915 e 1938, a convite do
Cellose da Silva, foi instrutor da Guarda Civil, onde deixou amigos e admiradores.
Em dezembro de 1940 requereu reforma. O Comandante do CIILI, Cel Josi.
Francisco dos Santos, sob cujas ordens Cust6dio servira por virios anos, despacha
em maos com o Comandante Geral o requerimento, elogiando o Sargento Custodio e pleiteando sua p r o m o ~ l oao grau hierarquico sucessirro. Prontamente, o Comandante Geral concorda con1 o fcito e promove Estanislau Custodio a Sargento
Ajudante em 21/ 12/40.
Nada mais detinha Custcidio na For$a. Sua Ctica impecivel, porkm, fk-lo aguardar
classificaslo, assurnir suas novas funqoes e, apenas 60 &as depois, em 22/1/ 1941, encaminhot1 a petisgo que Ihe fora devolvida, despachada favoravelmente. hfarido e
pai exemplar, foi casado com a Sra. Isaltina Custridio da Silw, tendo quatro filhos:
Jairo, Estanislau, Jair e hlaria Jose. fistanislau Custcidio, homem para o qua1 o dcstino sempre se mostrou adverso, legou grandes liqdes de dignidade e responsabilidade, sendo por isso considerado o Sargento Instrutor modelo da Policia hfilitar.

-

--
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I. REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA PARA
ESTADUAIS '

os MILITARES

ALVARO LAZZARINI, Desembargador do
Tribunal de Justip do Estado de Sao Paulo,
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do
Estado de Sao Paulo, Professor de Direito Administrativo (aposentado)da Academia de Policia Militar do Burro Branco.

S U M ~ I O 1.
: Introdu@o. 2. 0 s militares estaduais e o seu regime constitucional. 3. A desigualdade juridica entre os servidores publicos e os militares
do Estado de S5o Paulo. 4. Da obrigatoriedade de regime proprio de previdencia para os militares estaduais e da respectiva Unidade Gestora propria. 5. ConclusGo.
1. INTRODU~AO
A reforma previdenciaria efetuada na Constituiq5o da Republica pela
Emenda Constitutional nQ41, de 2003, tem suscitado quest50 de magna importincia quanto a definiq50 do Regime Previdenciario dos Militares dos Estados e da obrigatoriedade de uma Unidade Gestora propria, porque fez prever dois regimes previdenciarios, ou seja, o "Regime Geral de Previdencia
Social", referente a todos os trabalhadores regidos pela legislaq5o trabalhista, e os "Regimes Proprios de Previdencia Social", destinados aos servidores
pGblicos e aos militares.
A amplitude do tema, porCm, obriga-me a delimits-lo para o so exame dos
"Regimes Proprios de Previdencia Social para os Servidores Publicos e para os
Militares do Estado", isto porque ele C o objeto da palestra e das angustias, em
especial, dos militares do Estado de S5o Paulo.
Dai por que irei reforqar o conhecimento da importiincia da Policia Militar, integrada por militares do Estado, para, ao final, concluir, se diai~tedos
preceitos constitucionais vigentes, os militares estaduais devem ter um regime
previdenciario proprio distinto daqueles, urna vez que distintas sGo as atri-

I Roteiro sobre o tema para Palestra a ser desenvolvida para os Oficiais-Alunos do Curso de Aperfeiqoamento de Oficiais e do Curso Superior de Policia da Policia Militar do Estado de Sio Paulo. Centro de
Apcrfci~oamcntoe Estudos Supcriorcs, SSlo Paulo, 9 de maio de 2005.

--

Revista A FORCA POLICIAL - SBo Paulo - n"6

- abr/mai/jun 2005

11

buig6es estatais de cada uma dessas categorias profissionais de agentes publiCOS.
2
Prdprio, explica De Pliicido e Silva , "E o vocabulo empregado para designar o que esta tiio perto ou tiio ligado a coisa ou a pessoa, que faz parte dela,
Ihe e peculiar, inerente ou pertencente. Nesta raziio, proprio revela, geralmente, uma particularidade ou um carater elementar ou distintivo da coisa
ou da pessoa. E, assim, o que 6 proprio e inseparavel, 6 individualistic0 ou
pertence, em car5ter particular, a coisa ou a pessoa".

2. OS MILITARES ESTADUAIS E 0 SEU REGIME CONSTITUCIONAL
0 constituinte de 1988 foi correto ao disciplinar a materia relativa aos militares estaduais. At6 entiio havia aqueles, interessados nu confus60, que sustentavam que o policial militar niio era militar e sim civil, pois, militar so o
era o das Forgas Armadas. Mas, havia tambem outros, mais do que nunca interessados na confus60, para ter unicamente o Poder de Policia nas suas miios,
que sustentavam que o policial militar era militar preparado para guerra e
1120 para o regular exercicio de tal poder, mesmo porque a Policia Militar e
forga auxiliar reserva do Ex6rcito.
Para confundir mais, no regime militar instaurado em 1964, sobreveio o
Decreto-lei federal nQ667, de 2 de julho de 1969, reorganizando as Policias
Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territorios e dando outras providkncias. Tal diploma legal cuidou do
pessoal das Policias Militares (artigo 8 9 . Mas, embora tenha previsto os graus
hierhrquicos idhticos aos do ExCrcito, niio indicou se o pessoal era militar ou
niio. A pol$mica continuou, coiiforme os interesses contraries a Policia Militar na sua competkncia constitucional de policia de manutengriio da ordem
piiblica, na terminologia constitucional a 6poca vigente (artigo 13, 3 4% da
Constituig50 de 1967 e sua Emenda constitucional nQ1, de 1969).
Na regulamentagiio do Decreto-lei n"67, pel0 Decreto federal nQ88.777,
de 30 de setembro de 1983 (R-200), igualmente, a confusiio se agravou, porque o govern0 federal houve por bem criar a figura hibrida - porque niio era
nem civil e nem militar - ao dizer que o integrai~teda Policia Militar constituia uma categoria especial de servidor denominada de "servidor policial-

-SILVA, De Placido e. VocabulurioJ~~niiico,
v. 111, lQd., 1963, Editora Forense, Rio de Janeiro, verbete
"Proprio", p. 1246.
-
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So com a Constituiqao de 1988 6 que se colocou cobro a tudo isto, pois, o
constituinte bem reconheceu o pessoal das Policias Militares e dos Corpos de
Bombeiros Militares como "servidores publicos militares", ao considerar, no
seu artigo 42, que "Sao servidores militares federais os integrantes das Forqas Armadas e servidores militares dos Estados, Territorios e Distrito Federal os integrantes de suas policias militares e de seus corpos de bombeiros mi4
litares", ao que, em Breves Anota~desa Constituipio de 1988 , a conceituada
Fundaqiio Prefeito Faria Lima - CEPAM, pel0 seu corpo de juristas sob a Supervisiio Tecnica da Professora Yara Darcy Police Monteiro, concluiu que
"0Novo Texto ("caput") trata os servidores militares diferentemente da Constituiqiio anterior, ja que abre uma seqiio abrangendo todos, n5o so os das ForGas Armadas, mas tambem os das Policias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Territorios e do Distrito Federal. Portanto concluiu-se em tal obra -, o texto niio privilegia tratamento somente aos militares do Exercito, da Marinha e da Aeronautica".
E bem andou o Constituinte de 1988, porque, diante do agora normatizado,
posso considerar o Policial Militar como integrante da denominada caweira
de Estado, que niio se confunde com a do servidor publico civil.
Lembro, a proposito, que a Policia Militar e a verdadeira "Forqa Publica
do Estado". Isso ja ensinava o saudoso Hely Lopes Meirelles, na 2Qdiqiio do
5
que veio a se tornar o seu classico Direito Administrativo Brasileiro , quando reconheceu que as forqas militarizadas atuam como serviqo de vigilincia e
de manutenqiio da ordem publica interna, efetuando pris6es em flagrante delito ou em cumprimento de mandados judiciais, alem de destinar-se a garantir a execuqiio das determina~desjudiciarias e administrativas, quando houver requisiqiio da autoridade competente.
Lembro, tambem, que a Policia Militar do Estado de Siio Paulo, de tradiq6es mais do que sesquicentenarias, durante longos anos, teve o nome de
Forqa Publica do Estado de Siio Paulo, so substituido em raziio da incorpo-

'Decreto federal n. 88.777, de 1983, artigo 46: " 0 s integrantes das Policias Militares, corporacdesinstituidas
para a manutenpio da ordem pubkca e da seguranca interna nas respectivas Unidades da Federa~iio,constituem uma categoria de sewidores publicos dos Estados e Distrito Federal, denominados de boliciais militares"'.
'FUNDACAO FARIA LIMA - Centro de Estudos e Pesquisas de Adrninistra@o Municipal. Breves Anota~6esa ConstituicBo de 1988, 1990, Editora Atlas, S5o Paulo, p. 187.
METRELL,ES, Hely Lopes. Obra e ediqao citadas, 1966, Editora Revista dos Tribunais, Sio Paulo, p. 96.
-

-
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ragiio a sua estrutura organizacional da extinta Guarda Civil do Estado de
Siio Paulo, que, apesar de sua qualificagiio de "civil", igualmente era forga
milit.arizada, coberta de glorias nos campos da Italia, onde combateu como
Policia Militar da Forga Expedicioniria Brasileira - FEB.
0 Estado de Siio Paulo, assim, sempre respeitou e aplicou a celebre e bicentenaria Declaraqio dos Direitos do Homem e do Cidad~o,datada de 26 de
agosto de 1789, no seu artigo 12, que 6 express0 no prever que "a garantia
dos direitos do homem e do cidadiio necessita uma forga publica; esta f o r ~ a
e, pois, instituida para favorecer a todos e niio para ser utilizada particularmente por aqueles a que esta c ~ n f i a d a ' , ~ .
Na realidade, para a realizagiio do bem comum, o Estado deve ter a sua
Policia, a sua Forga Publica, que niio cogitara, tiio-s6, da sua seguranga ou da
comunidade como um todo, mas sim, e de mod0 especial, da protegiio e da
garantia de cada pessoa, abrangendo o que se denoniina de seguranga publica o sentido coletivo e o sentido individual da protegiio do Estado, como tenho sustentado.
E que a id6ia de Estado 6 inseparivel da id6ia de policia e o poder de policia, que 6 um poder instrumental da Administragiio Publica, 6 o f~~ndamento da agiio de policia, como afirma Jos6 Cretella Ji~nior,invocando a ligiio de
Rafael ~ i e l s 2 .
A importiincia dessa colocaqiio foi reconhecida por Honor6 de Balzac, a
quem Marcel Le Clkre, em Le Police, atribuiu a afirmagiio de que " 0 s gover8
nos passam, as sociedades morrem, a policia 6 eterna" .
0 Estado, dentro de sua atividade social em sentido amplo, tem o monopolio da atividade jun'dica. Nesta, ele exerce quatro atividades, dentre as quais a
depresewaqio da ordempublica, ou seja, a relacionada a atividade policial de
seguranga publica.
Discorrendo sobre o tema, quando escreveu sobre a agiio social do Esta-

'FENET, Alain. Les Liberfis Publiques en France, 1"d., 1976, Presses Universitaires de France, Paris, p.
35: "La garantie des droits de l'hornrne et du citoyen necessite une force puhlique; cette force est donc insti[uie pour l'avantage de tous, et non pour l'utiliti particuliere de ceux auxquelles elle est conjiie".
' CRETELLA J ~ ~ N I O RJose.
, Conceitua~dodo poder de policia. Revista do Advogado, AssociaqBo dos
kdvogados de Sao Paulo, n. 17, abril de 1985, p. 53.
BALZAC, Honore de, apud LE CLERE, Marcel. La Police, 3%d., 1986, Presses Universitaires de 3
France, Paris, p. 3: "Les gouvernements passent, les societis pitissent, la police est iternellen.
q~~~~~~~
DE MELLO NETO, Jose Joaquim. A acgdo Social do Estado, SecgHo de Obras de "0Estado de S. Paulo", Sfio Paulo, 1917, p. 7.
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do, Josk Joaquim Cardoso de Mello Neto afirmou que "0serviqo de seguranqa 6 um serviqo typico do Estado: a inseguranqa niio k apenas uma causa de
lentid50 no desenvolvimento social, i uma causa de retrograda~iioe de perecimento da collectividade. A distribuiqiio da justiqa 6 outro serviqo essencial
do Estado: justitia fundamentum regni".
Dai por que forqoso i concluir que o integrante da Policia Militar, como
militar do Estado de Siio Paulo, exerce um serviqo tipico do Estado, integra
uma carreira essencial do Estado voltada a seguranqa publica, na preservaqiio da ordem publica, como previsto no artigo 144, 3 5Qda Constitui@o de
1988.
Bem por isso, e agora adentrando mais profundamente no tema, passarei
a transcrever as disposiq6es constitucionais que regem os Militares do Estado e o seu "Regime Previdenciario Especial".
Principio pel0 artigo 42, caput, da Constituiqiio da Repilblica, com a nova
redaqiio dada pela Emenda Constitucional ng 18, de 6 de fevereiro de 1998,
que bem indicou ser o integrante da Policia Militar e do Corpo de Bombeiro
Militar, militar que integra nso um simples orgiio e sim uma "instituiqiio organizada com base na hierarquia e disciplina", outorgando constitucionalmente natureza de perenidade a essas instituiq6es.
0 9 1" do aludido artigo 42, por sua vez, salienta que "Aplicam-se aos
militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territorios, alem do que vier
a ser fixado em lei, as disposiq6es do art. 14, § 8%do art. 40,s 9Q,e do art. 142,
39 2% 33",cabendo a lei estadual especifica dispor sobre as matirias do art.
142,s 39, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos
governadores".
Quanto aos pensionistas, o texto do mesmo artigo 42, no seu 2% expressou-se no sentido de que "Aos pensionistas dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territorios aplica-se o que for fixado em lei especifica do
referido ente estatal." (...)
0 artigo 42, em questso, reporta-se ao context0 do artigo 142 da Constituigiio da Republics, na sua atual redagiio. Este ultimo, o artigo 142, cuida
das Forgas Armadas, constituidas pela Marinha, Exercito e Aeronautics, como
instituiq6es nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina e destinadas a defesa da Patria, a garantia dos poderes
constitucionais e, por iniciativa destes, da lei e da ordem, sendo que lei complementar deve estabelecer as normas gerais a serem adotadas na organizaqiio,
ao preparo e no emprego das Forqas Armadas (artigo 142, 3 10).
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0 s membros das F o r ~ a Armadas
s
foran1 denominados, simplesmente, de
"militares", conforme 9 3 W o artigo 142, referido no 8 1" do artigo 42 da
Constituiq5o de 1988, na sua atual reda~iio,que trata dos "militares estaduais", como focalizado.
No referido 8 3" do artigo 142 esta previsto que os militares (0s membros
das Forgas Armadas) submetem-se, "alim das que vierem a ser fixadas em
lei", entre outras disposi~6es,a do seu inciso X, este mencionado no retro artigo 42 que cuida dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Em'tori0s.
PrevG o apontado inciso X, estendido aos militares estaduais, que "a lei
dispora sobre o ingress0 nas F o r ~ a Armadas,
s
os limites de idade, a estabilidade e outras condi@5es de transferkncia do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remunera~iio,as prerrogativas e outras situag6es especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por f o r ~ ade compromissos internacionais e de guerran. Grifei, pois, a previdgncia e' justamente um direito constitucional, conforme abordarei mais adiante.
Neste passo convem, tambem, analisar a norma do 3 20 do artigo 40 da
Constituig50 de 1988, acrescentado que foi pela Emenda Constitutional nQ
41, de 2003. Ele veda "A existcncia de mais de um regime proprio de previdkncia social para os servidores titulares de cargos efetivos, e de mais de uma
unidade gestora do respective regime em cada ente estatal, ressalvado o disposto no art. 142,s 35 X", este aplicavel, igualmente, ao militar estadual, como retro transcrito (Grifos meus).
"Kessalvado o disposto no art. 142, 3 3", X", prevc a norma constitucional
vigente. Bem por isso importante lembrar que a ressalva n5o 6 algo facultativo. Ela 6 obrigatoria para a Administraqiio Publica. Ressalvar, para De Placi10
do e Silva , tem o significado juridic0 de restriqiio ou de reserva, exprimindo
"a limitagiio, a exce~iio,a exclusiio, a modifica~iio,a propria condi@o que se
inscrevem nas conven@es, para que se restrinjam obrigag8es ou se reservem
direitos".
Note-se que o dispositivo aborda tanto o regime previdenciario proprio
como tambem sua Unidade Gestora. Portanto, indubitavelmente, a ressalva

SILVA, De Plicido e. Obra e ed. cit., v. IV, verbete "Ressalva", p. 1370.

In
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constitucional aplica-se a ambos.
De fato, como se verifica do context0 das normas constitucionais de regencia dos militares e dos militares dos Estados, o § 1Qdo artigo 42 ao prever
que se aplicam aos militares estaduais, " a l t n ~do que vier a ser fixado em lei",
ele esti indicando que esta "lei", para o militar estadual, t "lei estadual especifica", niio se referindo a qualquer outra lei que niio uma lei propria do Estad0 para normatizar as mattrias que forem pertinentes aos militares estaduais, tanto do regime previdenciario proprio, como da Unidade Gestora a
ele destinado.
Niio se pode desconhecer que, quaildo a norma constitucional determina
que lei estadual especifica regular5 as mattrias do inciso X do § 39 do artigo
142 para os militares estaduais, ao certo, dentre essas mathias regulam-se
"direitos" e, nessa qualidade, a disposi@o contida no 9 20 do artigo 40, ao
tratar da necessidade da existencia de uma unica unidade gestora no Estado
para regular o regime proprio previdenciario, excetuou o contido no inciso X
do 9 39 do artigo 142, que, por cuidar dos militares e, por extensgo constitucional expressa, dos militares estaduais, reconheceu como direito subjetivo publico desses agentes publicos a existencia de um "Regime Previdenciario Pr6prio", dado as suas peculiaridades e situa~desespeciais, com a conseqiiencia
de ter uma Unidade Gestora tambCm propria.
Ressalte-se que o regime previdenciario 6 urn direito, um verdadeiro direito humano fundamental, porque o artigo 194 da Constituiqiio de 1988 prev6 que "A seguridade social compreende um conjunto integrado de a ~ 6 e de
s
iniciativa dos Poderes Publicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos a saude, a previdcncia e a assistcncia social" (grifei).
Bem por isso niio t demais insistir que, de plano, verifico que, tanto para
os militares estaduais quanto para seus pensionistas, 1ia necessidade de lei especifica do respectivo ente estatal para regular-lhes os direitospublicos subjetivos, de natureza previdenciaria.
Lembro, neste passo, o significado das palavras especqica e especificar.
Ambos, conforrne Aurtlio Buarque de ~ o l a n d a " :"especifica" t vocdbulo
"relativo, ou proprio de espkcie, qualidade tipica de uma esptcie", enquanto
que "especificar" t "indicar a esptcie de; ser a caracteristica especial de; expli-

I' HOLANDA FERREIRA, Aurelio Buarque de. Novo Dicionano da Lingua Portuguesa, 2Qd., 1986,
Editora Nova Fronteira, Rio de Janeiro, verbetes "especifico" e "especificar", p. 701.
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car miudamente, esmiuqar, apontar individualmente, especializar".
E 6bvio que o legislador constituinte, ao deixar para a legislaqiio estadual
especifica a normatizaqiio da inatividade e dos demais direitos dos militares
estaduais, n5o o fez por mero acaso.
Ele, ao certo, considerou suas peculiaridades profissionais, bem como as
situaq6es especiais a que se submetem, reconhecidamente diferenciados dos
servidores civis, aliado a tendencia descentralizadora da Emenda Constitucional nQl8, de 1998, que, como focalizado, disp6s sobre o regime constitucional dos militares, respeitando, tambem, as diferenqas regionais de um pais continental. como e o Brasil.

3. A DESIGUALDADE JUR~DICAENTRE os SERVIDORES PUBLICOS
E OS MILITARES DO ESTADO DE SAO PAUL0
Correta, assim, a tese da desigualdade juridica entre os servidores publicos e os militares do Estado de S5o Paulo, por ser juridicamente possivel concluir que os agentes publicos da Administrag50 Publica que niio forem militares ser5o servidores publicos e isso na medida em que verifico destinaqiio
entre essas categorias profissionais, desde o process0 de seleqiio para ingresso nas respectivas carreiras, sendo a policial-militar uma carreira tipica e essencia1 para o Estado, como de inicio registrado.
0 servidor publico ja ingressa com o conhecimento tecnico necessario ao
desempenho de suas atividades, ao passo que, contrariamente, para o interessado em ser militar, exige-se o conhecimento do nivel escolar previsto para
os diversos graus hierarquicos da carreira militar, porque, todo o seu oficio,
ser-lhe-a ensinado pelo Estado como exigido, inclusive, pela sociedade. 0
militar do Estado de S5o Paulo, todos sabemos, n5o e adaptado de outra profissiio. Ele e sim formado, aperfeiqoado e pos-graduado pela Instituiqiio Policial-Militar Paulista, ou seja, pel0 Estado de Siio Paulo, inclusive no nivel superior de ensino para seus Oficiais.
Mas, as diferenqas, que levam a desigualdade juridica, n5o param ai, porque, dos agentes da Administraqiio Publica em geral, exige-se eficiencia (princ@ioda eficitncia, como previsto no artigo 37, caput, da Constituiqiio da Repiiblica), probidade (a improbidade 6 punida, como previsto no artigo 37,
$4*, da Constituiqiio da Republics), dedicaqiio e interesse pela causa publica.
No iimbito do serviqo publico comum, porem, tal empenho esta restrito somente ao bom desempenho das respectivas funqoes, niio indo alt5m disso.
Do militar do Estado, ao contrario, espera-se muito mais do que a simples
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dedicagiio ao servigo publico. Exige-se, por exemplo, o atendimento aos rigores da deontologia policial-militar previsto na legislagiio disciplinar de sua ins12
tituigiio , desde que firmou o solene juramento de empenhar a pripriu vida
13
para a defesa da sociedude e da sua Patria , al6m de outras peculiaridades
que ressaltam as especiais diferengas entre os militares do Estado e os demais
servidores publicos, tais como (a) alto grau de letalidade e ferimentos em defesa da sociedade, deixando viuvas e orfgos; (b) riscos a vida, a saude e 2 integridade fisica, tanto na atividade de policia ostensiva e preservaggo da ordem
publica, como na atividade de combate a incendios, resgate e salvamento, inclusive em locais insalubres e hostis; (c) regime de trabalho policial militar sujeito a variagbes de horarios, prolongamentos e antecipag6es de escala de
serviqo, com previsiio legal de tal situaqiio que os impossibilita de receber
horas-extras e remuneraqiio por trabalho noturno superior ao diurno; (d) insti14
tuigiio baseada na hierarquia e disciplina , com caracteristicas disciplinares
rigidas, necessarias a garantia da lei, da ordem e dos poderes constituidos; (e)
vedaqiio constitucional aos direitos de sindicalizagiio e greve; (f) sujeigiio aos
rigores do Codigo Penal Militar e Codigo de Processo Penal Militar, alim das
leis penais e processuais penais comuns, essenciais ao controle da Forqa; (g)
possibilidade sempre presente de revers50 de Oficiais ao servigo ativo nas situaq6es previstas em lei, bem como alcance das disposigbes do Regulamento
Disciplinar e Codigo Penal Militar aos militares da reserva e reformados; (h)
vedagiio ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo-FGTS, o que C compensado pela sua inatividade com vencimentos integrais iguais aos dos mili-

I 2 ~ eComplementar
i
estadual n. 893, de 9 de marGo de 2001, que institui o Regulamento Disciplinar da
Plicia Militar do Estado de S2o Paulo, Capitulo 11, artigos 6" a SQ.
Lei Complementar estadual n. 893, de 2001, Artigo 6" - "A deontologia policial-militar P constituida pelos
valores Pticos, traduzidos em normas de conduta, que se impBern para que o exercicio da profissdo policialmilitar atinja plenarnente os ideais do hem comum, mediante a preservacdo do ordem publican ........ 5 2"
- "0 militar do Estado prestara compromlsso de honra, em carater solene, afirmando a consciente aceitapio
dos valores e deveres policiais-militares e a firme disposi~riode hem cumpri-10s"; Artigo 7Q- " 0 s valores
fundamentais, determinantes da moralpolicial-militar; sdo os seguintes: I - o patriotismo; I1 - o civismo; 111
- a hierarquia; IV - a disciplina; V - o profissionalismo; VI - a lealdade; VII - a constdncia; VIIZ - a verdade
real; IX - a honra; X - a dignidade humana; XI - a honestidade; XI1 a coragem; 0 artigo 8" em seguida,
elenca cerca de XXXV incisos dos deveres eticos, emanados dos valores policiais-militares e que conduzem
5 atividade profissional sob o signo da retidao moral.
Lei Complementar estadual n. 893, de 2001, Capitulo 111, artigos 9" e seguintes cuida "Da Disciplina Policial-Militar",conceituando-a como "0exato cumprimento dos deveres, traduzindo-se nu rigorosa ohsen~rincia
e acatamento integral das leis, regulamentos, normas e ordens,porparte de todos e de cada integrante da Policia-Militar" (artigo Y", caput),para, em seguida, enumerar quais sao as manifesta~besessenciais da disciplina
policial-militar.
-
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tares da ativa; (i) vedaqiio ao aviso-previo; (j)vedaq5o a participaqiio nos
lucros e ao Seguro-Desemprego; e (k) vedaqio ao direito de receber o 13"
salario proporcional ao tempo de serviqo.
4. DA OBRIGATORIEDADE DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
PARA OS MILITARES ESTADUAIS E DA RESPECTTVA UNIDADE GESTORA PROPRIA
Diante desse quadro, o constituinte entendeu haver necessidade de regime proprio de previdencia para os militares do Estado de Siio Paulo, porque
ha de se respeitar situag6es desiguais, destacando o militar, tanto os das ForGas Armadas, como os dos Estados, para atribuir-lhes sistema previdencian'o
prtprio, compost0 pelo regime proprio, mais Unidade Gestora propria.
Assim, se o regime do militar do Estado e proprio, niio e logico aplicar-selhe as regras de outro regime, pois, se era para se seguirem as mesmas regras,
o Constituinte, com certeza, niio teria indicado a necessidade de normas previdenciarias diversas, como demonstrado na ressalva do 3 20 do artigo 40 da
vigente Constitui~iiode 1988, na sua atual redaqiio.
Por conseqiiencia, tambem, a Unidade Gestora ha de ser propria, como
determinado pel0 artigo 40, 9 20, da Constituiqio da Republica.
5. CONCLUSAO

Em concluindo, niio me resta duvida que a Policia Militar do Estado de
S5o Paulo, a exemplo da dos demais entes do Estado brasileiro, e uma instit u i ~ i ode natureza perene, que tem a competkncia constitutional de policia ostensiva e de preservaqio da ordem publica, exercendo, pois, atividade juridica
do Estado, sendo que seus membros integram carreira tipica do Estado, denominados militares do Estado, como previsto no artigo 42 da Constituiqiio
Federal.
a manAplica-se-lhes o disposto no artigo 142, 3 3Q,inciso X, por f o r ~ do
damento do artigo 42, § 1Q,ambos da Constitui~iioda Republica, na sua atual
redaqiio.
Bem por isso n5o ha como negar a necessidade juridica de um "Regime
Previdenciario Proprio dos Militares Estaduais" para o Estado de Siio Paulo,
regime este que deve ser normatizado em lei estadual especifica, diversa de
lei que regular o regime proprio dos servidores publicos, inclusive, criandose uma Unidade Gestora para o regime previdenciario proprio dos seus militares estaduais, pois assim determina a Constitui~iioFederal.
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11. FORCAS POLICIAIS NO SISTEMA CONSTITUCIONAL
BRASILEIRO E RESPONSABILIDADE C M L DO ESTADO
PAUL0 TADEU RODRIGUES - Juiz de Direito Substituto da Justi~aMilitar do Estado
de Minas Gerais, Professor Universitario de
Direito Penal.

PALAVRAS-CHAVES: Constituiqiio Federal, Brasil, Forqas Policiais, Preservaqiio da Ordem Publica, Administraqiio Publica, Principios Constitucionais,
Responsabilidade Civil do Estado.
RESUMO: A Constituiqiio Federal de 1988 estabeleceu expressamente quais
s5o os orgiios responsaveis pela preservaqiio da ordem publica, os quais possuem autorizaqiio para fazerem uso da forqa dentro dos limites da lei. 0 s
atos praticados pelos agentes policiais que causarem danos ao administrado
deveriio ser reparados em atendimento a teoria da responsabilidade objetiva
prevista no art. 37, 3 6 Q,da CF.

1. DISCIPLINA DAS FORCAS POLICIAIS NA CONSTITUICAO
FEDERAL
0 direito vida, a liberdade, a igualdade, a seguranqa e a propriedade siio
direitos fundamentais do cidadiio na forma do art. 5." caput, da Constituiqiio
Federal. 0 Estado e o responsavel pela preservaqiio desses direitos, e o faz
por meio das forqas policiais, em atendimento ao art.144 do texto constitucional. As Corpora~6esPoliciais t6m como miss50 proteger o livre exercicio
1
dos direitos e liberdades, e garantir a seguranqa do cidadiio, e o constituinte
de 1988, devido a importincia do tema, o elevou a categoria constitucional.
0 art. 144 da C. F. preceitua que: "A seguranGa publica, dever do Estado,
direito e responsabilidade de todos, e' exercida para a presewapio da ordern publica e da incolurnidade das pessoas e do patrirndnio, atravks dos seguintes brgiios: I - policia federal; II - policia rodoviaria federal; III - policia fewoviaria
federal; IV - policias civis; V - policias rnilitares e coipos de bornbeiros rnilitares".

I

LLOP, Javier Barcelona. Policia y Constitution. Madrid : Editorial Tecnos SIA, 1997. p. 225.
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Segundo Alvaro Lazzarini, "a previsao constitucional e' taxativa, n6o podendo,
portanto, ser criados outros d@os policiais incumbidos da seguranga publica,
em quaisquer dos niveis estatais o que impede, por isso mesmo, que drg6os auta'rquicos ou paraestatais n6o previstos nu n o m a constitucional exercitem ativi2
dudes de seguranga publica".
As forqas policiais siio as responsaveis pela prevenqiio e repress20 ao crime e a manuten~iioda ordem publica. As atividades desenvolvidas pelas
corporaqdes policiais encontram-se divididas em funq6es de policia administrativa e policia judiciaria, sendo que os seus integrantes praticam atos administrativos que podem ser denominados de atos de policiai.
0 campo de atuaqiio de cada forqa policial foi delimitado na Constituiqiio
Federal para se evitar os denominados conflitos de competencia, que prejudicam os administrados. 0 esforqo do legislador ao enumerar as atribuiq6es de
cada corporaqiio policial 1150 impediu e niio impede a ocorrencia de eventuais
confrontos no exercicio das atividades de seguranqa publica nos diversos Estados-membros da Federaqiio.
A falta de uma regulamentaqiio do 8 7Qdo art. 144 da C.E impede uma
4
maior eficacia dos corpos policiais no exercicio de suas atividades , que siio
essenciais para a manutenqiio e a preservaqiio da ordem publica. Em paises
como a Espanha, as corporaqdes policiais possuem previsiio constitucional e
5
uma lei orgfinica, que trata das funqBes desenvolvidas por seus integrantes.
2. POLICIA FEDERAL E SUAS ATRIBUICOES

A policia federal C uma corpora~iiopermanente instituida por lei, organizada e mantida pela Uniiio, estruturada em carreira, sujeitando-se aos principios de hierarquia e disciplina. Cabe a esta corpora~iiopolicial apurar as infraqdes penais praticadas contra a ordem politica e social ou em detriment0 de

' LAZZARINI,

Alvaro. Estudos de Direito Administrative - coord. Yussef Cahali - ld.ed 2"tir - Sho
Paulo : Editora RT, 1996, p.58.
0 s atos de policia ficam sujeitos aos mesmos requisites estabelecidos para os atos administrativos, cornpetkncia, finalidade, forma, motivo e objeto, e somente podem ser realizados pelos integrantes das F o r ~ a s
Policiais responsaveis pela preserva~loda ordem publica.
No artigo compet&ncia dos orgaos policiais, publicado no mes de abril de 2005, pela Revista Justilex,
regulamenta$io
i
do 5 7 ", do art. 144,
Paulo Tadeu Rodrigues Rosa observa que o legislador deve proceder ?
da Constitui~ioFederal, para se evitar os conflitos de compet&nciaque vern ocorrendo entre os 6rgaos policiais.
' LLOP. Javier Barcelona, op. cit., p. 227.
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bens, serviqos e interesses da Uniiio ou de suas entidades autarquicas e empresas publicas, assim como outras infraqdes cuja pratica tenha repercussao
interestadual ou internacional e exija repress50 uniforme, segundo se dispuser em lei (art.144, §I.", I, da C.F).
0 s agentes federais devem prevenir e reprimir o trafico ilicito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuizo da aqiio
fazend5ria e de outros cirgaos publicos ilas respectivas area de atuaqiio (art.
144, 9 1" 11, da C.E).
Al6m de exercer com exclusividade as funq6es de policia judiciiria da
Uniiio, a policia federal 6 a responsavel pelas funqdes de policia maritima,
aeroportuaria e de fronteiras (art. 144,§ 1" 111, da C.F.) com as modificaq6es
que foram introduzidas pela Emenda Constitucional n.Q19, de 04.06.1998.
0 s policiais federais encontram-se subordinados ao Ministro da Justiqa, a
quem devem respeito e obedihcia. A policia federal 6 dirigida por um direh
tor, que podera ou niio ser um integrante dos quadros da instituiqiio , procedimento diverso do que ocorre com as policias civis, que s5o dirigidas por um
delegado de carreira que pertenqa aos quadros da corporaqiio.
Em atendimento ao texto constitucional, os agentes federais exercem funqdes de policia administrativa e de policia judiciaria, apurando os ilicitos federais, excetuadas as infraqoes de compethcia das policias civis e as de natureza militar, que forem praticadas pelos integrantes das Forqas Armadas.
0 administrado que sofrer um dano por ato praticado por um agente federal devera propor a aqao de indenizaqiio perante uma das Varas da Justiqa
Federal mais proxiina da localidade onde reside, na busca da preservagiio do
direito que Ihe foi assegurado pelo art. 37, § 6." da C.F.
3. POLICIA ROD OW^^ FEDERAL E SUAS FUNGOES
Em vez de atribuir esta competgncia 2 policia federal, o constituinte a
deixou para a policia rodoviaria federal, que 6 um orgiio permanente, organizado e mantido pela Uniiio e estruturado em carreira, e que se destina, na
forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais, art. 144, § 2Q,
da C.F.

No intuito de se evitar interferencias politicas, niio se deve permitir que os 6rgBos policiais, estaduais ou
federais, sejam dirigidos por pessoas que niio sejam pertencentes aos seus quadros. Essa medida permite
i s Forgas Policiais uma rnaior autonomia no exercicio de suas fungoes constitucionais.
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A Uniiio possui rodovias federais que passam por diversos Estados-membros da Federa~iio,e s5o fiscalizadas pelos policiais rodoviiirios federais, que
possuem cornpetencia para vistoriar, aplicar multas, prender e parar veiculos, exercendo funqdes peculiares a atividade de policia administrativa.
0 art. 20 da Lei Federal nQ9.503, de 23 de setembro de 1997, Codigo de
Trinsito Brasileiro, enumera quais s5o as atribuig6es da policia rodoviaria
federal, entre elas: realizar o patrulhamento ostensivo, executando operaq6es

relacionadas com a seguranqa publica, com o objetivo depresewar a ordem, incolumidade das pessoas, o patrim6nio da UniLio e o de terceiros (II); efetuar levantamento dos locais de acidentes de trcinsito e dos sewiqos de atendimento,
socorro e salvamento de vitimas (IV); implementar-as medidas da Politica Nacional de Seguranqa e Educapio de Trrinsito (VIII);fiscalizar o nivel de emisscio de
poluentes e mido produzido pelos veiculo automotores ou pela sua catga, de acordo com o estabelecido n o art. 66, alkm de dar apoio, quando solicitado, as a ~ b e s
espec@cas dos orgaos ambientais ( X I ) .
A privatiza~iiodas rodovias federais niio afastara a competencia desta forqa
policial para o patrulhamento das estradas, que continuam pertencendo i
Uniiio, estando apenas em miios de particulares que receberam i concessiio
por tempo determinado.
0 administrado que vier a sofrer qualquer dano por parte de urn patrulheiro
rodoviArio federal deveri propor a competente agiio judicial perante uma
das Varas da Justi~aFederal, devendo, conforme ensina a doutrina, provar o
nexo entre o ato praticado pelo policial e a lesiio suportada.
4. POLICIA FERRoVI~RLA FEDERAL E SUAS FUNGOES
A policia ferroviaria federal foi instituida para exercer o patrulhamento
ostensivo das ferrovias federais. Segundo o art. 144, 5 3Q,da C.F, "A policia

ferroviaiia federal, o r g ~ permanente,
o
oiganizado e mantido pela Uniiio e estruturado e m carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das
ferrovias federais".
A forga ferroviiiria federal exerce fungdes de policia administrativa, devendo prevenir e reprimir a ocorr&nciade infrag6es criminais junto i s ferrovias
pertencentes B Uni5o. No entender de Alvaro Lazzarini,"Houve sensivel e im-

portante avanqo nu previscio constitucional, cumprindo obsewar que as policias federais foram definidaspela Assemblkia Nacional Constituinte, poder constituinte, cujo pacto politico k soberano, nu qualidade de orgaos permanentes,
7
verdadeira clausula pktrea a inviabilizar a sua mtingio".
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A privatizaqiio das ferrovias da Uniiio tambem niio impede o exercicio da
atividade da policia ferroviaria federal, uma vez que estas continuam pertencendo ao govern0 federal, sendo que a sua administrag50foi concedida a particulares mediante licitas50 por tempo determinado.
0 administrado que vier a sofrer qualquer dano em decorrgncia de ato praticado por um patrulheiro ferroviario federal devera propor a aqgo judicial
contra a Fazenda Publica da Uni5o perante uma das Varas Federais, na busca
do ressarcimento do prejuizo suportado.
A teoria da responsabilidade do Estado adotado no sistema nacional 6 a
teoria da responsabilidade objetiva com base no risco administrativo, que ad8
mite em determinadas situaqdes a exclus5o da responsabilidade do Estado
em raz5o do dano suportado pel0 administrado. As situaq6es que podem
afastar a responsabilidade do Estado sgo; dentre elas, a culpa exclusiva da vitima, o caso fortuito e forqa maior, o ato de terceiro e o uso da coaqiio admi9
nistrativa .
5. POLICIA CML E SUA COMPETENCIA
A policia civil C um org5o permanente, organizado e estruturado em carreira, que exerce as funqdes de policia judiciaria. Cada Estado-membro da
Federaqiio possui sua propria forqa policial-civil, sendo responsavel por sua
manutenqgo. A Uniiio compete, em atendimento ao art. 21, XIV, do texto
10
constitutional, organizar e manter a Policia Civil do Distrito Federal .
A dire~iioda policia civil 6 reservada a urn delegado de policia que seja in-

LAZZARINI, Alvaro. Refoma Administrativa - Seguran~aPublica - Desconstituciona~iza~~o.
A For~a
Policial, Sao Paulo, n.Ql9, p. 22, jul./ago./set., 1998.
Hely Lopes Meirelles, cujo trabalho de constru~lodo direito administrativo como um ramo da Ciincia
Juridica merece todo respeito e admiraqgo, cuida em sua obra, Direito Administrativo Brasileiro, da
Responsabilidade da AdministraqCo Publica e n l o do Estado. Mas, niio se pode esquecer de que os atos
~raticadospelo Legislative e tambCm pelo Judiciirio poderCo levar B responsabilidade do Estado.
A teoria da coaqlo administrativa foi desenvolvida na Alemanha por Otto Mayer. Na obra Responsabilidade do Estado por Atos das Foqas Policiais, Paulo Tadeu Rodrigues Rosa trabalhou na teoria, trazendo-a para o sistema brasileiro, como sendo uma outra causa de exclus5o da responsabilidade do Estado, desde que a forqa seja empregada em conformidade com os pardmetros legais, sem caminhar o ato
yaticado para o abuso ou a arbitrariedadc.
No Brasil, o Distrito Federal rcccbcu atribui~Besdiversas daquclas que ocorrem em outros paises. Em
vez de ser apcnas a scdc da Uniio, capital politica e administrativa, o DF tornou-se uma entidade-mcmbro da Uniio com status de Estado, mas com as suas dcspcsas sustentadas pelo pais. A existincia de um
Govcrnador, uma Cdmara Legislativa, Poder Judicidrio, Policia e outros orglos apenas aumenta o custopais, sendo que tudo isto poderia ser administrado por um prefeito, com custos menores para a na~Sio.
Enquanto os municipios nlo possuem um Poder Judicidrio proprio, o Distrito Federal possui at6 mesmo
representaqgo no Scnado e na Cdmara dos Deputados.
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tegrante da Institui~io,delegado de carreira; o que impede que os Governadores de Estado ou do Distrito Federal venham a nomear uma pessoa que
11
niio pertenga aos seus quadros .
A atividade-fim exercida pela policia civil e a f u n ~ i de
o policia judiciaria,
a busca da autoria e da materialidade das infraqdes criminais, com o objetivo
de fornecer os elementos necessarios ao titular da aqao penal, Ministerio Pub l i c ~ para
,
que este possa propor a denuncia ou oferecer a queixa contra o
autor dos fatos.
No caso de danos praticados pelos policiais civis ao administrado, o interessado devera propor a agiio de indenizaqiio perante uma das Varas Civeis,
ou Varas da Fazenda Publica, 110s Estados em que estas existirem, no intuit0
12
de buscar o ressarcimento pelos prejuizos suportados .
No exercicio de suas fun~des,a policia civil encontra-se vinculada, na maioria dos Estado da Federaqao, a Secretaria de Seguranqa Publica, devendo,
por f o r ~ do
a art. 144, 6%da Constituiqiio Federal, obedikncia ao Governador do sta ado'^.

,

6. POLICM MILITAR E SUAS ATRIBUI~OES
0 art. 144,s 5% da C.E disciplina que 'dspolicias militares cabem apolicia
ostensiva e a presewagho da ordem publica; aos coipos de bombeiros militares,
alkm das atribuigbes definidas em lei, incumbe a execugao de atividades de defesa civil".
Com fundamento no texto constitucional, fica evidenciado que a policia
militar exerce a fungi0 de policia administrativa, sendo responsavel pel0 policiamento ostensivo e preventivo, e pela manuten~iioda ordem publica nos
diversos Estados da Federagao.
As policias militares possuem suas raizes no decreto expedido pel0 entiio
regente Padre Diogo AntBnio Feijo. A esse respeito, Jose Nogueira Sampaio
observa que "A Lei de I0 de outubro de 1831 que assim se formou, estendo as
provincias a instituigao dos guardas permanentes, significa o monument0 basi-

l ' 0 s integrantes de diresio das f o p s policiais devem receber algumas garantias quando no exercicio de
determinadas fun~des,para se evitar interferkncias politicas que possam impedir a realiza~8odo trabalho
p,olicial.
As Varas Privativas da Fazenda, em regra, possuem sede na capital dos Estados, mas nada impede que
a Lei de Organizaqlo Judiciaria estabele~aoutras Comarcas do Interior como sede de Vara da Fazenda
xublica.
No Estado de Minas Gerais, a Secretaria da Seguran~aPublica foi substituida pela Secretaria de Defesa
Social, que cuida das questdes de ordem publica em todo o territ6rio do Estado.
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co das policias militares estaduais".
Com a cria~iiodas policias militares estas passaram a ter uma estetica militar assentada em preceitos de hierarquia e disciplina, com patentes, e graduag6es semelhantes as existentes no Exercito National, excetuados os postos de oficiais generais, que niio existem nestas corporaqBes. 0 s integrantes
das policias militares siio agentes policiais e exercem funq6es de seguranqa
publica, que e diversa das realizadas pelas f o r ~ a sarmadas que em atendimento ao art. 142, da Constituiqiio Federal, siio responsaveis pela defesa da
patria, seguranCa nacional, e a garantia dos poderes constitucionais, e por
iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.
0 s policiais militares, juntamente corn os policiais civis, encontram-se subordinados ao Governador do Estado, que e a mais alta autoridade administrativa na area de seguranga publica. Segundo o art. 144, 5 6Q,da C.F, " As
policias militares e corpos de bombeiros militares, forps awciliares e resewa do
Exkrcito, subordinam-se, juntamente com as policias civis, aos Governadores
dos Estados, d o Distrito Federal e dos Tem'tdn'os".
Com relaggo aos corpos de bombeiros militares, os seus integrantes, em
principio, ngo exercem fungiio de policiamento ostensivo ou preventivo. A
atividade-fim desse orggo de seguranqa publica 6 a de prevengfio e combate a
incendios, busca e salvamento e, agora, a de defesa civil, prevista no art. 144,
5 5.Q,final da C.F. Essa gama de atribuigdes dos corpos de bombeiros militares diz respeito, isto sim, a tranqiiilidade publica e a salubridade publica,
15
ambas integrantes do conceit0 de ordem publica.
Em alguns Estados da Federaqao, os corpos de bombeiros militares niio
sgo unidades aut6nomas, mas especializadas que pertencem aos quadros das
policias militares. En1 regra, os seus integrantes primeiro ingressam nos quadros policiais, para depois, muitas vezes mediante concurso interno, receberem treinamento especializado para realizarem as suas fung6es constitucionais (art. 144,s 5Q,da C.F). No Rio de Janeiro, Minas Gerais, Alagoas e Brasilia, entre outros, o corpo de bombeiros militar 6 uma instituiqiio independente e separada da policia militar, com quadros proprios e escolas de forma@o de pragas e oficiais.

SAMPAIO, JosC Nogueira. Funda~ao da Policia Militar do Estado de Sio Paulo. 2a ed. SCo Paulo:
?!981, p.51.
LAZZARINI, Alvaro. op. cit., p.58.

I'
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0 s integrantes das policias militares e dos corpos de bombeiros militares
siio agentes de seguranqa publica, mas estas instituiq6es, por f o r ~ ado disposto no art. 144, 5 6.5 da C.F, siio forqas auxiliares e reserva do Exkrcito. Isso
significa que em caso de estado de emergencia ou estado de sitio, ou em decorrencia de uma guerra, os integrantes destas corporaqdes poderiio ser requisitados pelo Exkrcito para exercerem funq6es diversas da 5rea de seguranqa
publica.
0 s integrantes das forqas auxiliares possuem a condiqio de militares estaduais, que foi definida pelo art. 42 da C.E, com modificaqdes introduzidas
pela Emenda Constitucional n . V 8 , de 5 de fevereiro de 1988, segundo a
qual, " 0 s membros das policias militares e corpos de bombeiros militares, instit u i ~ d e organizadas
s
corn base na hierarquia e disciplina, sho militares dos Estados, d o Distrito Federal e dos Tem'tdrios".
A Policia Militar possui competencia ampla na preservaqiio da ordem publica, que engloba inclusive a competencia especifica dos demais 6rgaos
poli-ciais, no caso de falencia operacional deles, a exemplo de suas greves e
outras causas, que os tornem inoperantes ou ainda incapazes de dar conta de
a
da sociesuas atribuiq6es1 pois, a Policia Militar k a verdadeira f o r ~ publica
dade. Bem por isso as Policias Militares constituem os orgiios de preserva~ i i oda ordem publica para todo o universo da atividade policial em tema de
I6
ordem publica e, especificamente, da seguranqa publica.
0 administrado que venha a sofrer uma lesiio decorrente das atividades
desenvolvidas pela policia militar ou corpo de bombeiros militar estara legitimado corn f~~ndamento
no art. 3 7 , s 6Q,da C.F, a propor uma a ~ i i ode indenizaqiio por danos materiais e morais perante uma das Varas Civeis, ou perante uma das Varas da Fazenda Pdblica, para pleitear a indenizaqiio do dano
suportado.
A Emenda Constitucional nQ45, que tratou da Reforma do Poder JudiciArio, estabeleceu a competencia da Justiqa Militar Estadual, nada mencionando quanto a Justi~aMilitar da Uniiio, para processar e julgar as aq6es
civis decorrentes de atos disciplinares, mas niio estabeleceu competencia para
o julgamento das aq6es indenizatorias decorrentes de les6es suportadas pe10s administrados em raziio dos atos praticados pelos militares estaduais no

Ih

LAZZARINI, Alvaro, op. cit , p.61
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exercicio de suas f~1nq6esconstitucionais.
Ao administrado, com base na Constituiqiio Federal, bastara demonstrar
o nexo de causalidade existente entre o ato praticado pelos agentes policiais
e o dano. 0 Estado podera afastar sua responsabilidade desde que consiga
provar, em decorrencia da inversiio do bnus da prova, a ocorrencia de uma das
excludentes de causalidade, entre elas a realizaqiio do ato com fundamento
na coaqiio administrativa, ou a pratica realizada pel0 agente policial com base
em uma das excludentes de ilicitude.
7. GUARDAS MLTNICIPAISE SEGURAN~APUBLICA
As guardas municipais estiio previstas no art. 144, 5 go, da C.F, segundo o
qua1 " 0 s Municllpios poder~oconstituir guardas rnunicipais destinadas a protedo de seus bens, sewicos e instala~6es,conformedispuser a lei". Essas corporaqdes siio instituidas por leis municipais, que definem seus regulamentos e
ni~merode integrantes e o responsavel por sua direqiio, devendo obediencia
ao prefeito municipal.
A leitura atenta do art. 144, caput, da C.F. evidencia que as guardas municipais niio se encontram entre os orgiios que siio responsaveis pela preservaq5o da seguranqa publica. As forqas policiais exercem atividades de policia administrativa e judiciiria, enquanto que a guarda municipal deve proteger os
bens, servi~ose instalaqdes municipais.
0 s guardas municipais niio podem realizar policiamento ostensivo ou preventivo, que 6 privativo dos orgiios enumerados no art. 144 da C.F., mais
precisamente das policias militares, art. 144, 5 5°, da C.F. Esse entendimento
n5o tem sido adotado pelas guardas municipais espalhadas pelo Brasil, com
integrantes armados por forqa de lei municipal, e sem o devido preparo para
o exercicio de patrulhamento nas ruas e defesa da integridade fisica e patrimonial dos administrados.
A cidade de Siio Paulo possui uma guarda metropolitana armada nos moldes da Policia Militar do Estado, que inclusive exerce funq6es tipicamente de
policia ostensiva, o que contraria o disposto no art.144, 5 8.Q,da C.F.
A melhoria da qualidade dos serviqos de seguransa niio significa a criaq5o
de novos orgiios destinados B atividade de policia. E precis0 definir o campo
de atuaqiio de cada forqa policial para se evitar os conflitos de cornpetencia desnecessaries e que somente prejudicam o administrado.
As guardas municipais niio estiio autorizadas a exercerem fungdes de ordem piiblica, em seu aspecto seguransa publica. 0 exercicio dessa atividade
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significa usurpaq20 de fi~nqiio.Aos guardas municipais 6 reservada a funqio,
diversa da atividade de policia administrativa ou judiciaria, de preservaq20
do patrimbnio municipal, solicitando o apoio das forqas policiais sempre que
necessario.
0 s municipios, que ja enfrentam dificuldades econbmicas, alguns dependendo do fundo de participaqiio para sobreviverem, em atendimento ao art.
37, 9 6(', da C.F, responder20 pelos danos que seus agentes causarem aos
administrados.
As guardas municipais niio sio forqas de seguranqa e a sua atuaq2o deve
estar voltada para a proteq2o do municipe e do patrimbnio public0 municipal. A preservaqiio da integridade fisica e patrimonial dos administrados que
vivem nos municipios 6 funqiio dos 6rgiios policiais enumerados no art. 144,
caput, da Constituiqiio Federal.
Ao administrado que sofrer danos decorrentes dos atos praticados pelos
guardas municipais bastara demonstrar o nexo de causalidade entre o fato e
o dano suportado para que possa ser indenizado. Nas cidades onde n i o exista
Vara privativa, a asgo podera ser distribuida livremente, cabendo ao Municipio provar que niio foi o responsavel pelo evento, em face da ocorrCncia de
uma das excludentes de responsabilidade.
8. CONSIDERACOES FINAIS
A Constituiqiio Federal de 1988 estabeleceu expressamente quais s2o os
6rg2os responsaveis pela preservaqio da ordem ptiblica em cada um dos entes federativos que formam a Republics Federativa do Brasil. A enumeraqiio
do texto 6 taxativa e nio enumerativa.
A competCncia de cada forqa policial vem estabelecida na Constituiqiio,
mas estas disposiq6es nio impedem os conflitos que surgem no exercicio das
funq6es, trazendo muitas vezes prejuizos para o proprio administrado, que 6
o destinatario dos serviqos de ordem publica.
A ordemptiblica, segundo os ensinamentos de Alvaro Lazzarini, divide-se
em: seguranqa publica, tranqiiilidade publica e salubridade publica, cabendo
as forqas de seguranqa a preservaqiio da ordem publica, assegurando desta
forma a integridade fisica e patrimonial das pessoas que vivem no territorio
nacional, pouco importando se siio brasileiros natos ou naturalizados, ou estrangeiros morando no territorio nacional ou que estejam apenas de passagem pel0 pais.
0 destinatario dos serviqos de seguranqa publica, caso venha a suportar
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algum dano material ou mesmo moral, poderi acionar o Estado por meio de
uma agiio judicial para que este seja obrigado a indenizar os danos que foram
suportados. A responsabilidade do Estado 6 regida pela teoria da responsabilidade objetiva com base no risco administrativo.
0 administrado deveri provar o nexo de causalidade entre o dano e a
lesiio suportada para que possa ser indenizado, em atendimento aos preceitos constitucionais previstos no art. 37,s 6%C.F. 0 Estado, por sua vez, podera demonstrar que n5o foi o responsive1 pela lesiio com base em uma das
excludentes de responsabilidade, culpa exclusiva da vitima, atos de terceiro,
forga maior ou caso fortuito, e o emprego da coagiio administrativa, excludente
17
desenvolvida com base na teoria de Otto Mayer .
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111. SESSAO SOLENE DE POSSE DO EXMO. SR. CEL PM
FERNANDO PEREIRA NO CARGO DE JUIZ DO TRIBUNAL
DE JUSTICA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAUL0

PALAVRAS DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE SAO PAULO, DR. GERALD0 ALCKMIN
"((GRIFOI)) Que extraordinario, que imensuravel niio sera (...) o papel
da Justiqa. Porque, se dignos siio os juizes - como parte suprema que constituem no executar das leis -, em sendo justas, lhes manterb eles a sua justiqa,
e, (em sendo) injustas, lhes poderiio moderar, se niio, at6 no seu tanto, corrigir a injustiqa. (...).
Recorro a essa considera@io de Rui Barbosa como uma homenagem a este Egrkgio Tribunal, a seus integrantes e, em particular, ao senhor Fernando
Pereira, nesta cerimhnia empossado como juiz desta casa de dignos magistrados, empenhados no c~~mprimento
da Justiqa. E uma grande satisfaqiio participar desta solenidade; penso at6 que minha vinda a este nobre colegiado era
mesmo urn dever, que cumpro hqje com muita alegria. E que embora os
Poderes Legislative, Judiciario e Executivo sejam independentes e h a r m h i cos entre si, n5o ha duvida de que e no Judiciario que se situa a seguranqa
maior da cidadania. Cidadania definida niio apenas como o exercicio de direitos civis, mas entendida tamb6m con10 a proteq5o aos direitos individuais
e coletivos, o direito ao bem-estar, a seguranqa e 2 paz sociais.
Some-se a isto o fato de que o Judiciario 6 um verdadeiro mestrc para os
outros poderes, propiciando um balizamento aos seus atos. Para o Executivo,
em particular, trata-se de uma instituiqiio fundamental, porquc, ao convalidar ou refutar iniciativas do gestor e dos agentes publicos, ele prescreve o
receituario da arte de bem governar e do fie1 exercicio das suas obrigaq6es as
diversas instincias e aos diferentes servidores da Administraqiio. Niio 6 sen1
raziio que, na lingua portuguesa, as palavras magistrado e mestre tem a mesma raiz.
S5o Paulo - que, ao lado de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul, 6 um
dos tres estados da Federaqiio a possuir u n ~ ainstsncia superior de Justiqa Militar - tem tambem, neste Tribunal, um far01 seguro a iluminar rotas e evitar
escolhos. Sobre ele recai a responsabilidade gravissima de aplicar, em grau
de recurso, as normas do Direito Penal Militar exatamente iiqueles que, por
dever de oficio, por honra, at6 por juramento, estiio, de certa maneira, mais
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que os outros cidadiios, submetidos 5 observincia da lei e do Direito.
E reconhecido que ao julgador niio basta cornpetencia na interpretaqao
do texto da lei. E precis0 mais. E indispensavel a compreensiio dos fatores
socio-culturais dinimicos na sociedade. E igualmente necessaria a sensibilidade adquirida no convivio intimo com a comunidade.
Ora, C exatamente assim o perfil deste colegiado - compost0 por juizes de
origem civil, mas integrado tambem por julgadores forjados na Policia Militar, e que por essa raziio mesma possuem uma visiio sensivel e objetiva dessa
comunidade. Na realidade siio duas partes que formam urn unico todo. E esse todo C a Justiqa, C a preservaqiio da disciplina e da dignidade da Policia
Militar do Estado de Siio Paulo.
Por tudo isso, C uma grande satisfaqiio receber a medalha que generosamente me foi outorgada, niio sem antes ressaltar que o verdadeiro mkrito
militar paulista esta nos juizes deste ilustre tribunal e nos quadros da PM, no
seu empenho permanente a favor da seguranqa da comunidade e da honra da
corporaqao.
ParabCns ao excelentissimo juiz Fernando Pereira, meus agradecimentos
ao Tribunal de Justiqa Militar do Estado de Siio Paulo, e a todos o meu muito
obrigado."

PALAWS DO EXMO. SR. PRESIDENTE DA OAB-SP, DR. LUIZ FLAVIO BORGES D'URSO
"Exrno. Sr. Presidente do EgrCgio Tribunal de Justiqa Militar, DD. Juiz
Paulo Prazak. Exmo. Sr. Juiz dr. Fernando Pereira. Senhoras e Senhores. Em
nome dos 200 mil advogados que integram a grande classe da Advocacia Paulista, desejo, inicialmente, prestar uma homenagem B Justiqa Militar do Estado de Sao Paulo, pela missiio cada vez mais relevante que desempenha no
sistema judiciario, tendo em vista a expansiio das demandas sob sua jurisdi$20, decorrencia de um quadro geral de violencia e inseguranqa social, a que
a sociedade brasileira tem sido submetida nos ultimos tempos.
Desejo, ainda em nome da OAB-SP, desejar ao dr. Fernando Pereira que
Deus o ilumine na nova funqiio que o espera, dando-lhe a Luz da sabedoria para distinguir o certo do errado - a prudencia - para administrar a justiqa
com ponderaqao - e imparcialidade - a placida virtude que distingue a nobreza do perfil do magistrado.
Permitam-me, agora, destacar a essencialidade desta Corte na estrutura
- -

--

-
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do Poder Judiciario de nosso pais.
0 militar, cujo mister 6 a seguranqa dos cidadiios e de seus bens, a manutenqiio da ordem e da autoridade do Estado, acaba sendo tragado, em sua
dura rotina de trabalho, pela propria violCncia a que se vC desafiado a combater, sendo, muitas vezes, vitima da propria tessitura social. Sua reaq5o aos
atos em que se envolve nem senlpre obedece ao imp6rio da lei e da ordem,
raz5o pela qua1 ha de submeter aos estatutos constitucionais e juridicos de
nossa democracia, cl~egando,assim, at6 esta Corte Militar.
A Sectional Paulista da Ordem dos Advogados do Brasil reconhece a import5ncia do Tribunal de Justiqa Militar, dando vaziio ao pensamento de ilustres luminares da mais alta Corte do Pais, con10 o ministro Moreira Alves, do
STF, que assim se referiu a justiqa militar: sempre havera uma Justiqa Militar pois o juiz singular, por mais competente que seja, niio pode conhecer as
idiossincrasias da carreira das armas, n5o estando, pois, em condiq6es de ponderar a influencia de determinados ilicitos na hierarquia e disciplina das ForGas Armadas".
Prevista pela Constituiqiio Federal para processar e julgar os crimes militares, proprios ou improprios, previstos no C6digo Penal Militar e nas Leis
Militares Especiais, a Justiqa Militar esta composta pela Justiqa Militar Federal e pela Justiqa Militar Estadual, possuindo esta competCncia exclusiva para
processar e julgar os policiais militares e bombeiros militares. Criada pela
Constituiqiio Federal de 1.934, portanto antes do Estado Novo, a Justiqa Militar Estadual aparece ajustada nos termos do art.124, XII, da Constituiqiio
de 1946, que criou os Tribunais de Justiqa Militar, ampliando a cornpetencia
com a CF de 1988.
Trago esta lembranqa, senhores juizes, pela firme convicq5o que temos da
justeza da express50 constitutional e em defesa da instituiqiio que, vez ou
outra, ganha discursos contririos de grupos e pessoas que se insurgem contra
sua existencia.
N5o posso, tambkm, nesta oportunidade, deixar de exaltar o policial militar, reconhecendo em sua figura a identificaqiio e a conduqiio de valores t5o
essenciais a comunidade: a bravura, a coragem, a lealdade, a disciplina, o
respeito a hierarquia, a disposiq5o e a simplicidade, valor este presente no
despojamento de uma vide humilde e cheia de sacrificios.
Quantas miies e quantas esposas n50 passam dias e noites, aflitas, angustiadas, aguardando, pressurosas, a chegada de seus filhos e de seus esposos? 0
tamanho das afliq6es, senl~oresJuizes, designa o estado de barbarie que con"
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tamina uma Naqiio com o rastro da desarmonia, da desorganizaqiio social e ;i
violencia, geralmente regada a muito sangue. Se Vossas Excelencias registram a expansio das demandas junto a esta Corte i porque o poder invisivel,
em nosso pais, tem se alastrado, abrindo fronteiras nas gangues criminosas,
expandindo os horizontes do narcotrafico, penetrando at6 nos espaqos mais
fechados das pris6es, de onde se comanda parcela da criminalidade, seqiiestrando cidadiios, invadindo predios, aterrorizando, enfim, a familia brasileira.
Infelizmente, Senhores Juizes, niio conseguimos divisar uma luz no fim do
tunel que nos possa mostrar a harmonia social, a tranqiiilidade dos lares, a
seguranqa nas ruas c praqas, a alegria e a paz como sinais de uma sociedade
que encontrou o oasis da felicidade. Oasis que so surgira no horizonte, quaildo o nosso desert0 de misirias banir ou mesmo atenuar os indices de desemprego, a precariedade dos serviqos publicos, as doenqas mais comuns da nossa populagiio, enfim, as angustias que assolam as cidades.
Infelizmente, Senhores Juizes, o Brasil, plenamente integrado ao mundo
globalizado, tambem globaliza a trag6dia do paradoxo de nossa Civilizaqiio,
paradoxo que coloca, de urn lado, a melhoria dos niveis materiais e tecnoIogicos em todo o mundo e, de outro, a deteriora~iode valores morais, eticos
e culturais.
Essa fotografia pode ser vista por este resumo tiio bem sintetizado por Samuel P. Huntigton, o grande cientista politico politico, professor de Harvard,
em seu famoso 0 Choque de Civiliza@es: Paradigma do puro caos: uma
quebra no mundo inteiro da lei e da ordem, Estados fracassados e anarquia
crescente em muitas partes do mundo, uma onda global de criminalidade,
mafias transnacionais e carteis de drogas, crescente numero de viciados em
drogas em muitas sociedades, um debilitamento generalizado da familia, um
declinio na confianqa e na solidariedade social em muitos paises, violencia
etnica, religiosa e civilizacional e a lei do revolver predominam em todo o
mundo.
Numa cidade atras da outra - Moscou, Rio de Janeiro, Bangcoc, Xangai,
Londres, Roma, Varsbvia, Tdquio, Johannesburgo, Nova Delhi, Karachi,
Bagdi, Cairo, Bogota, Nova Iorque, Siio Paulo - a criminalidade parece estar
subindo vertiginosamente, e os elementos basicos da Civilizaqiio est5o se desvanecendo. E a crise da governabilidade. Crise que bate nessa porta. Crise
que atravessa a soleira desta Corte para chegar at6 as mesas de Vossas Excelhcias. Crise que atinge em cheio o policial militar, que, de guardiio da se--

-

-
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guranga dos cidadiios, acaba sendo, ele proprio, agente da inseguranqa e da
intranqiiilidade, elo que se torna da gigantesca engrenagem social movida
pelos eixos da barbarie instalada principalmente nas margcns sociais.
Senhores Juizes, Senhor Juiz dr. Fernando Pereira. Ao desejar, mais uma
vez, a Vossa Excelencia pleno sucesso nas atividades de juiz desta Corte, torno public0 o nosso apelo - expressio recorrente em nossos pronunciamentos
- por ser o mesmo que fazemos a todo o Poder Judiciario - para que tambem
aqui os processes ganhem celeridade e efici6ncia, eis que a especializa~iio
das Justiqas aponta para essa meta.
Se ha uma meta que une a todos os servidores e operadores da Justi~aentre os quais n6s, advogados, nos incluimos, 6 a meta da agilizaqio da Justiqa, alias, meta que ja se fazia premente, desde os tempos da Velha Republics,
quando podia se ouvir a voz do grande Rui Barbosa assim proclamando:
"Nada se leva em menos conta, na judicatura, a uma boa f6 de oficio que
o vezo de tardan~anos despachos e sentenqas. 0 s c6digos se cansam debalde
em o punir. Mas a geral habitualidade e a conivhcia geral o entretem, inocentam e universalizam. Destarte se incrementa e desmanda ele em proporq6es incalculaveis, chegando as causas a contar a idade por lustros, ou d k a das, em vez de anos."
Certamente as dificuldades por que passa a Justiqa Militar se assemelham
as de espaqos da Justiqa, entre os quais o limitado numero de fiscais para verificaqiio e controle dos numerosos casos de violaqio supostamente cometidos por policiais militares.
Desde ja, a Sectional Paulista da Ordem dos Advogados do Brasil se coloca a disposiqiio para apoiar a Justiqa Militar do Estado de Siio Paulo em seus
pleitos e reivindica~6esvoltadas para o aprimoramento de mktodos e aperfeiqoamento de suas estruturas.
Em palavras finais, saudo os ilustres membros deste Egregio Tribunal, oferecendo-lhes o pensamento do escritor Lauro Muller: " s6 6 salutar o progresso que brota do desenvolvimento da Ordem. Para que exista, 6 mister que haja justiqa, n5o a que se decreta, mas a que se observa."
MUITO OBRIGADO!"
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N.A C A N ~ A ODA POLICIA MILITAR
LUIZ EDUARDO PESCE DE AKRUDA Maj PM - Pesquisador do Irwtituto Histan'co
e Geogra'ficode Sio Paulo.

1. ANTECEDENTES
Todas as organizaqdesjcantam: cantam os fi6is e os corais nas igrejas, cantam os soldados e policiais nos quartiis, cantani os funcionarios de empresas
orientais ao iniciar-se o expediente, cantam os escolares, cantam os escoteiros, cantam os membros de clubes de serviqo, canta o povo nos eventos esportivos e artisticos, cantam as corpora~6es,as cidades e naqdes, interpretando seus hinos.
Ha registro da presenCa da musica na Policia Militar desde os primordios
da Corporaqiio. Ja em 7 de abril de 1857 foi organizado o conjunto musical
do entiio denominado Corpo Policial Permanente, que se destinou a auxiliar
a instruqio e proporcionar lazer aos membros da Milicia.
Foram esses musicos que acornpanharam os "Permanentes", desde o Carmo at6 a Estrada das Lagrimas, quando se despediam dos entes queridos e
1
marchavam para descer a Serra do Mar rum0 ao porto de Santos e, dali, rumo ao teatro de operaqbes do Paraguai, recebendo-os, posteriormentc, de
volta do front, quando retornavam a S2o Paulo.
A esse tempo, a Corporagiio n5o possuia um hino, limitando-se seus integrantes a entoarem canqdes patrioticas, religiosas,sobretudo em honra a Nossa
Senhora da Conceiq20 e militares (aproveitadas do Ex6rcito Imperial), tais
2
como o Hino de guerra, do poetas Pedro Luiz, cantado em todas as fileiras :

I Fato registrado, por exemplo, por Campos, Pedro Dias in " 0espirito militar paulista". SP: Estab. Grafico
1923. p. 72.
Rossetti & ROCCO.
- Idem, p.71 e 72.
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"Quem niio vE dardejar a vitoria
Raios d'ouro, no cku, t5o azul?
A vinganqa quer hinos de glbria!
Grita ao fogo o pampeiro do sul!
Pela Patria! Por Deus! Pelo mundo!
Rugem feras no negro covil...
Fiquem mudas a voz da bombarda!
Rolem mortas aos pCs do Brasil!
No desert0 - bandeira a frente
Respirando vinganp, marchai!
Ningukm saiba quem foi mais valente...
Arda em chamas o vil Paraguai.
Pela Patria! Por Deus! Pelo mundo!...
0 covarde manchou nossa terra...
Chora - patria! Teu choro 15fatal!
Teu solup - 6 o estrondo da guerra!
0 teu pranto - metralha infernal.
Pela Patria! Por Deus! Pelo mundo!...

Lave o sangue do monstro o caminho.
Onde o monstro de rojo passou;
E m ruinas fumegue seu ninho...
Ira santa o Brasil despertou!
Pela PBtria! Por Deus! Pelo mundo!...
Treme o solo ao trope1 dos guerreiros;
Treme o ceu ao troar dos canhoes;
Mas niio sabem tremer brasileiros.
Nem seus braqos, nem seus cora~6es.
Pela Patria! Por Deus! Pelo mundo!...
.-

-- - - - - ---

--
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La na tenda o guerreiro suspira
Pela mae que chorando ficou...
Entre bornbas e balas se atira
Se o clarim da batalha soou!
Pela Patria! Por Deus! Pelo mundo!...
Ja de fumo e de gl6ria cercada,
A bandeira de um povo se ergueu;
Se sair gotejante, humilhada...
Diga a historia que o povo morreu.
Pela Patria! Por Deus! Pelo mundo!...
Rompem louros do ch2o da carnagem!
Surgem louros adiante de vos!
Espumante - no rio selvagem
Corra o sangue da tribo feroz!
Pela Patria! Por Deus! Pelo mundo!...
Pela Phtria! Por Deus! Pelo mundo!
Rugem feras no negro covil...
Fiquem mudas a voz da bombarda!
Rolem mortas aos pis do Brasil!"

A mem6ria da Guerra do Paraguai registra tambem urn rico cancioneiro
popular, onde as poesias eram muitas vezes acompanhadas apenas por vio120, fato ao qual alude, por exemplo, o Tenente Alfredo D'Escragnolle Taunay
em sua obra "A Retirada de Laguna".
Assim foi que, ap6s o 7Qde Voluntarios da Patria, Unidade a qual estavam incorporados os "Permanentes" paulistas, haver cruzado o rio ParanB,
ocupando Itapiru, a 12 de abril de 1866, urn integrante do Batalhgo enviou,
pouco depois do ataque a Ilha do Ataio, a uma moss com a qual tencionava
casar-se, a seguinte despedida rimada:
-~
-----

~
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"Adeus, mulata, qu'eu morro,
Sem tornar a te ver.
A guerra do Paraguai
Esta custosa de veneer.
Muita gente tem morrido
Muito mais tem que morrer;
Adeus, querida, qu' eu morro
Sem tornar a te ver ''3

0 cancioneiro da Corporaqiio foi enriquecido pela presenqa das duas Miss6es Francesas (190611914 e 1919-1924).
0 rigor disciplinar das inspe@es, o cuidado com o uniforme impec6ve1,
tudo isso foi registrado pelo olho acurado e pela mem6ria privilegiada de Carlos
4
Rodrigues Mendes , que, quando menino em Cachoeira Paulista, ouvia os
policiais militares do Destacamento cantarem, esperando o Oficial subalterno que chegaria de trem para a inspeqiio:
"Sordado, ta de guarda,
Vai limp6 seus amarelo
LA vem o Seo Tenente
Co' a vara de marmelo."
A iconografia registra, por exemplo, no filme oficial do centenario da Forqa Publica (cena que enfoca um churrasco, realizado na Invernada do Barro
Branco, Siio Paulo) e em imagens fotograficas colhidas de tropas que efetuavam manobras por aquela 1nvernada5,a presenqa de mrisicos entre os policiais
militares, particularrnente sobraqando ou executando violiio, o que parece 16gico, por tratar-se de instrumento de cultura popular, compativel com a modesta procedencia socio-econ6mica e origem geogrjfica dos efetivos da Forsa0 prinieiro ensaio de uma canqso que identificasse a Forqa Piiblica como

' In Campos, Pcdro Dias de. 0 Espirito militar paulista. op.cit. p.83.
Mendes, Carlos Rodrigues. Dcpoimcnto oral ao autor, 1998.

' Vcr, por exemplo, in "Esboqo hist6rico do Ccntenlirio da F o r ~ aPublica . de Euclydes de Andrade c
n

Hely Fcrrcira da Clmara, ed. Original de 1931, posteriormente rcproduzida pcla IMESP em 1982.
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um todo revelou-se durante os episodios que antecederam o rnovimento
Constitucionalista de 32. Poucas horas apos os graves acontecimentos ocorridos na Praqa da Republica, em 23 e 24 de maio, e que resultaram na morte de
Martins, Miragaia, Driuzio e Camargo, o radialista Cesar Ladeira adentrou
as dependzncias da radio Record e pediu a Azevedo Neto, o discografo (hoje
DJ) da emissora, que colocasse uma marcha militar como fundo para difundir a noticia aos ouvintes. Quase acidentalmente, o operador tomou o primeiro disco disponivel sobre o tema e veiculou a primeira faixa: Era a marcha "Paris Belfort".
Essa canqiio francesa, composta por Joseph Farigoul, motivada pela guerra franco-prussiana de 1870, foi trazida a Siio Paulo provavelmente pelos componentes da missiio francesa de instruq50 da Forqa Pliblica (190611914- 19191
1924) e adotada pela alma popular como urn entusiastico e verdadeiro hino
do movimento Constitucionalista que eclodiu a 09 de julho de 32, inclusive
recebendo letras adaptadas.
Passados os anos, essa marcha pode ser considerada como um hino n5ooficial mas t&oquerido da Corporaqio e, por extensgo, do pr6prio Estado de
~ i i opaulo6.
Embora possamos afirmar que n i o tenha sido adotada formalmente, como
hino de uso exclusivo pela Forqa Publica, pois todas as forqas Constitucionalistas, indistintamente, a empregaram, "Paris Belfort" adquiriu uma estreita identidade com a Corpora~iio.
Apos a derrota das armas constitucionalistas para as forqas da ditadura,
assistimos ao redirecionamento da Forqa para a atividade policial, em detrimento da tradiqiio bklica que imperou desde o inicio da Velha Republica.
A remodelaqio do ensino policial-militar, resultando em geraqbes de Oficiais com maior qualificaqbes humanisticas, juridicas, literhrias e cientificas,
passou a conceder espaqo para manifestaqdes mais intelectualizadas por parte da Oficialidade.
Assim, em principio de 1952, o Tenente E l h i s Dias Peixoto, jovem Oficia1 do BG, estimulado pel0 Comandante de sua Unidade, Coronel Guilherme
Rocha, comp6e a "Can~aodo Batalhio de Guardas", com musica de Milton

Ressalte-se que o Dr. Ruy Codo, quando Deputado Estadual, foi o autor da Lei Est. 337, de 10107174,
que instituiu o "Hino dos Bandeirantes", de Guilherme de Almeida, como Hino Oficial do Estado de
Siio Paulo.
--

~

~
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Leonel, apresentada pela primeira vez em public0 no dia 1711011 952', e inxtituida juntamente com o Estandarte da Unidade, inaugurando a fase das cang6es tipicamente policiais-militares.
Marcante tambem foi a composigio da letra, em 1956, pel0 Cadete Ilo
Mello Xavier, sobre musica preexistente do maestro Clineo Monteiro Franqa, do "Hino da Escola de Oficiais", oficializado a partir de abril de 1957.
Contemporiineo desse momento, o Maestro Bento da Cunha, do Corpo
Musical, gravou em LP a marcha "Forqa Publica", de sua autoria. Depois, o
Maestro Rubens Leonelli comporia "A Gloriosa Forqa Publica".
Nenhum desses dobrados, entretanto, possuia letra e, portanto, n i o identificavam a Corporaqiio.
Dessa maneira, as primeiras cangoes policiais-militares passaram a fazer
parte da cultura mjliciana, que, no entanto, se ressentia de um Hino que IOUvasse os feitos gloriosos da Corporaqiio como um todo.
2. A CANCAO DA POL~CIAMILITAR'
Relata-nos Laura Della ~ 6 n i c ; ~ u efoi em inicio de 1964 que o entio
I0
Comandante-Geral da Forqa Publica, General Jo5o Franco Pontes , fez prosperar a ideia de uma canqgo que, no dizer da referida pesquisadora, "... evocasse seu passado de glorias para ser cantada nas solenidades marcantes e
dias de festa nacional".

Ainda no primeiro bimestre daquele ano, enviou uma delega~jio,acompanhada de um expediente e subsidios, ao poeta Guilherme de Almeida, convidando-o a aceitar a incumbencia de escrever o poema. Guilherme de Almeida aquiesceu ao pedido, mas os meses se passavam e a letra nao vinha.
Em face da ansiedade do Comandante Franco Pontes, Guilherme o tranqiiilizava: "- Comandante, a inspiraggo n i o se forqa, vem naturalmente". Finalmente, numa manhi em que fazia a barba, em dezernbro, teve o poeta a
inspiragio necessaria. Lanqou a letra no papel, datilografou o texto e reme-

' 1nformac;ao constante do Livro Hist6rico do BG 196411973, hoje depositado no CFAP.

" 0 s detalhes deste subtitulo foram colhidos pelo autor por depoimento oral, colhido com o Tenente-Coronel Mus Res PM Nelson dos Santos, em 19 de ahril de 2005, quando o mesmo encontrava-se em sua residkncia.
Manics, Laura Della. Histhria da Banda de Musica da Policia Militar do Estado de SBo Paulo. 2Qd. 5~pecial: Tipografia Edanee SIA, SP, 1975. p.106-107
Gen Div do EB, nomeado por Decreto de 1.Qfev63e exonerado por Decreto em 06Jun66.
--- --

------- -
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teu-o ao C n ~G.
t A letra da Canqiio estava pronta: faltava a melodia. Foi esta
confiada ao Capita0 Musico PM Alcides Jacomo Degobbi, que a concluiu
com celeridade.
A orquestraqiio ficou a cargo de outro artista, 0 recem-promovido 2" Tenentc Musico PM Nelson dos Santos, mas deveria ser concluida em tempo
exiguo, dentro de quarenta e oito horas, de sabado para segunda-feira. Guilherme de Almeida ainda pediu a Nelson dos Santos: "- Eu quero que o maestro jogue, no arranjo, reminiscencias do 9 de Julho. 0 maestro sabera escolher o momento adequado". E assim, o Tenente Nelson dos Santos logrou
apresentar o trabalho no prazo avenqado, fazendo constar do arranjo uma
seqiicncia de notas da melodia "Paris Belfort", quando da passagem "Legiiio
de Idealistas...".
Agora, os ensaios da Banda de Musica completa, e cerca de duas dezenas
II
de seus integrantes sdo designados para cantar o poema .
A primeira audiqdo foi realizada no auditorio do Corpo Musical, com a
presenqa de Guilherme de Almeida e do Comandante-Geral Franco Pontes.
Em 15Dcz64, no quartel do antigo Centro de Formaqdo e Aperfeipamcnto (hoje Academia de Policia Militar do Barro Branco), com a presenqa
de ilustres personalidades, foi apresentada ao public0 externo.
Foi urn 6xito para os dois musicos policiais-rnilitares, que receberam citaq3o especial.
Surgia assim a "Canqio da Policia Militar", originalmente intitulada "Cento
e Tnnta de Tnnta e Urn", posteriormente aprovada pelo Decreto Estadual n.Q
44.439, de 21/01/1965, transcrito no Boletim Geral n." 17, de 28/01/1965.
3. OS AUTORES
Guilherme de Almeida
Nasceu em Campinas, em 1890. Formou-se em Direito pela Faculdadc do
Largo de S5o Francisco em 1912. Nos anos seguintes, conciliou o exercicio da
profissdo de advogado com trabalhos como jornalista literirio, tradutor e,
principalmente, poeta. Em 1917, teve publicado seu primeiro livro, N6s; seguiriam-se A D a n ~ adas Horas (1919), Messidor (1919), Livro de Horas de

I ' Vale recordar que a F o r ~ a
Publica nHo possuia coral. 0 coral da Policia Militar 6 oriundo da Guarda
Civil, tendo sido organizado em 1962.
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Sbror Dolorosa (1920), e Era uma vez ...(1922). Participou da Semana de Arte
Moderna de 1922, e foi o primeiro modernista a entrar para a Academia Brasileira de Letras, em 1930. Em 1932, combateu, na condiggo de Soldado voIuntArio, incorporado as f o r ~ a sConstitucionalistas. Contrariando seu desejo
de permanecer no 'Font", foi empregado mais como redator de vibrantes
p q a s de propaganda paulista. Considerado pela ditadura como um dos lideres intelectuais do movimento, foi preso, deportado e exilado em Portugal.
De volta ao Brasil, continuou produzindo ensaios, traduq6es e poemas. Su,i
produggo de carater modernista concentra-se em tres livros publicados en1
1925: Encantarnento, Meu e Raga. Posteriormei~teadotou uma poetica mais
tradicional, o que deve ter contribuido para que fosse eleito Principe dos Poetas
Brasileiros, em 1958, pelo Correio da Manhi. Faleceu em S5o Paulo, em 1969.
Alcides Jacomo Degobbi
Nasceu em 1919, em Descalvado. Ingressou na Forga Publica em 16 de setembro de 1939, no Centro de Instrug50 Militar. Transferido para a Reserva
em 01 de junho de 1966, serviu no 2QBC, l W C , BG, Quartel General, 4°C
e no Corpo Musical. Membro do Conselho Regional Provisorio da Ordem
dos Musicos do Brasil - Regional SP, em 1962.
Possui em sua folha elogios de 18 Comandantes-Gerais, do Chefe do Estado-Maior do ExCrcito franc&, do Chefe da Casa Militar da Presidincia dos
EUA e do Governador Jiinio Quadros. Autor da canqiio da Forsa Publica "Cento e Trinta de Trinta e Um" 1 2 . Faleceu em 1999.
Nelson dos Santos
Nasceu em 1930, em SBo Paulo - SP. Ingressou na Forga Publica em 07 de
dezembro de 1953, no CFA. Serviu no Corpo Musical de 1954 a 1983. Transferido para a Reserva em 31 de marqo de 1983. Recem-promovido a 2QTenente, foi o autor do arranjo da cans50 da F o r ~ Publica
a
- "Cento e Trinta de
Trinta e Um" .

'-A biografia oficial do Maj Mus PM Alcides Jacomo Degobbi, fornecida pelo C Mus, registra que a
"Can@o da Policia Militar" foi apresentada em primeira audi@o no Teatro Municipal de Siio Paulo,
quando do anivershrio da Milicia, em 15 de dezembro de 1964.0 fato esta em desacordo com a pesquisa
de Laura Della MBnica, em sua obra citada que, como citamos linhas atras, teria se dado no patio do
CFA, hoje APMBB.
-
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A CANQ~ODA POLICIA MILITAR

Letra de Guilherme de Almeida
Musica do Cap Mus PM Alcides Jicomo Degobbi
Arranjo do 2 . q e n Mus PM Nelson dos Santos
Sentido! Frente, ordinario, marcha!
Feij6 conclama, Tobias manda
E na distiincia, desfila a marcha,
Nova Cruzada, nova Demanda,
Um s6 por todos, todos por urn
Dos cento e trinta de trinta e um!
RefrCo

Legiiio de idealistas,
Feij6 e Tobias,
Legaram-na aos seus,
Tornando-os vigias
Da lei e Paulistas
"Por merct de Deus"!
Ei-10s que partem. Na paz, na guerra
- Brasil Impkrio, Brasil Repiiblica -,
Seus passos deixam, fundo, na terra
Rastros, raizes: C a F o r ~ aPublica!
Multiplicando por mil e urn
0 s cento e trinta de trinta e um!
Refriio

Legi5o de idealistas...
Miss50 cumprida em Campos das Palmas;
Laguna, heroism0 na "Retirada";
G16ria em Canudos; e de armas e almas,
Ao nosso Julho da Clarinada
Sob as Arcadas vem, urn a urn,
0 s cento e trinta de trinta e urn!
RefrIo

Legiiio de Idealistas...
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No modelo formulado por Joseph Campbell, podemos identificar claramente a linha narrativa da "Can~5oda Policia Militar" como "o percurso
padriio da aventura mitologica do herdi". Trata-se de uma "magnificaqfio da
formula representada nos rituais de passagem: separa~fio- iniciag50 - retorno - que podem ser considerados a unidade celular do monomito.
Um heroi - no caso um corpo unico compost0 por herois - vindo do mundo cotidiano se aventura numa regiao de prodigios sobrenaturais; ali encontra fabulosas f o r ~ aes obtkm uma vit6ria decisiva. 0 heroi retorna de sua misteriosa aventura corn o poder de trazer beneficios aos seus semelhantesni3
.
A "Canq5o da Policia Militar" C uma reedi~aodas sagas &picase novelas
medievais, nas quais Guilherme de Almeida parece buscar a fonte inspiradora.
Considerando, porkm, que a f o r ~ ada Instituiqao policial-militar est5 em seu
conjunto, e n5o no egocentrism0 da individualidade, a c a n ~ a cuida
o
de despersonalizar os herois individuais, mas destacar o conjunto de herois que corporificam virtudes de toda uma geragiio, agindo como os mosqueteiros romiinticos
de Alexandre Dumas:
"Um por todos, todos por um".

I'

-

Campbell, Joseph. 0 her6 das mil faces. 14 ed. SP: Cultrix-Pensamento $Id,. p.36
--

-
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EXPLICAGAO
-

--

--

partida
MANDA E,
~

-

--

0 chamado da aventura (n2o ha
como recusar, pois os nomes tutelares da Instituiq6es - Feijo e Tobias - indicam o caminho a seguir).

-

0 auxilio
sobrenatural

NOVA DEMANDA:
DE IDEALISTAS,
VlGlAS DA LEI, E
PAULISTAS: UPORMERCg
DE DEUS".

I

A miss20 e uma cruzada, extrapola
o cumprimento da lei e ganha
contornos de uma epopeia
medieval, pelo triunfo dos
paladinos do cristianismo frente
aos cultores do mal.
- --- - - -

I A Dassaaem Delo I El-LOS QUE PARTEM,
-

-

- -- -

-- - - - - -

--

MISSWO

CUMPRIDA EM
CAMPOS DAS PALMAS.
GLORIA EM CANUDOS

A iniciaq20: o
caminho das
provas
-- - - -

- -

Comeqa a aventura.

t

A sintonia com o

1

I

--

--

MERCGE
DEUY
T O Pai concede a forqa necesshria

-

aos herois para vencerem a escuridgo da morte. N2o e por merito
exclusivo do Heroi, mas por concess2o do Pai, que nele depositou
a credibilidade e a ele confiou os
instrumentos necessarios a
superaqgo.

Apoteose

/

E DE ARMAS EM ALMAS, A 0
NOSSO JLILHO DA
CLARINADA

/ SOB AS ARCADAS V

~ UM
M
A UM 0s CENT0 E TRlNTA
DE TRINTA E LIM
SEUS PASSOS DEIXAM
FUND0 NA TERRA,
RASTROS, RA~ZES:E A
FORCA PL~BLICA~
MULTIPLICANDO POR MIL
UM 0s CENTO E TR~NTADE
TRINTA E UM
--

-- - - - - - - --- -

-

0 heroi e atirado ao desconhecido,
dando a impress20 de que ja
morreu.
-

~PGR

--

--

-

-

Baleia

-

0 heroi e testado.

-

-

p
p

1

A jornada alcan~ao apice.

I
I 0 her6i retorna A Cidade, A

I

comunidade paulista coberto dos
loilros do triunfo.

r

--

-

---

0 heroi, mais que cumprir sua
jornada epica, tambem traz o
conhec~mentoe os frutos da vitoria
para partilhar com os seus. Seu
exernplo se difunde, como se
multiplicam 0s efetivos da Milicia.

-- - -

- ---
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5. EXPLICANDO A CANCAO

5.1. A musica como fruto de seu tempo

I?

Segundo Raquel Glezer , a Historia apresenta-nos grandes desafios, pois
nao ha como perceber ou reconstituir fielmente o mundo desaparecido. Busca, isso sim, formas de analise daquilo que sobreviveu do mundo desaparecido.
Cada geraqao pensa o mundo com os equipamentos que a sociedade lhe deu. 0
conflito de vers6es decorre, em grande parte, dos equipamentos sociais diferentes com que cada geraq5o foi aquinhoada.
Dessa maneira, e condiqiio basica levarmos em cunta, para bem interpretala, que a letra da "Canqiio da Policia Militar" foi materializada em uma epoca
diversa da atual, impactada por forte fervor patriotic0 decorrente do movimento civico-militar de 1964, ocorrido meses antes.
Foi a obra composta para uma instituigiio ainda marcada por fortes valores e tradiq6es bilicas, herdadas da "Miss50 Francesa" (que havia partido de
Sao Paulo hB apenas 40 anos e cujo ultimo remanescente, o Capitgo Frederic
Stattmuller, havia falecido ha cerca de dois anos). Ha que se ressaltar tambem que Guilherme de Almeida foi prof~~ndamente
impressionado em sua
forma~iiocivica pel0 movimento Constitucionalista de 32, do qual foi urn dos
proceres.
Tentar desvincular esses fatos, interpretando a canqgo a luz de uma axiologia contemporinea implica, sob o aspecto historiografico, a submissiio ao vicio do anacronismo, qual seja, tentar interpretar fatos passados sob a otica do
presente.
Assim, por exemplo, nossa geraq5o poderia hesitar em classificar Canu-

''Profa. Dra. Raquel Glezer, em entrevista ao autor. FFLCH, USP, 08/05/2005.
- -- -

--- -
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dos como um feito glorioso. Isso 6 compreensivel. Apos os anos 70, relatanos ainda a Professora Raquel Glezer, ocorreu uma mudanqa na perspectiva
da analise historica, no vies analitico, com a valorizaq50 dos movimentos sociais pela historiografia. At6 entiio, tais movimentos (greves, movimento sindical e campanhas bklicas assimetricas, como Canudos) eram vistos como
ameaqas as instituiq6es e a propria integridade nacional.
Ha, pois, que se levar em conta, inicialmente, a epoca e as circunstincias
em que a canqiio foi redigida, as fontes historiograficas disponiveis naquele
momento e, sob o aspecto axiologico, o fato de que, chamado a participar da
4Qxpediqi0, o efetivo do "Batalhiio Paulista", tiio logo desembarcou no Teatro de opera@es, viu-se engolfado em um violento conflito armado, contra
oponentes conhecedores do terreno, fortemente motivados por uma visgo
messiinica e niio dispostos ao dialog0 ou a fazer prisioneiros legalistas. 0
cumprimento da missgo, de escolta de viveres e muniq6es7destinados a sustentar as tropas em operaqiio e a participaqiio no ataque final a cidadela do
"Conselheiro", sob esse aspecto, justifica, para o autor, a condiqgo de "campanha gloriosa".

5.2. Exegese da Cans60
Feijo conclama - 0 padre Diogo Antonio Feij6, ministro da Justiqa da
Regencia Trina, em face da inseguranqa do pais, assolado por graves perturbagGes, extinguiu, a 10 de outubro de 1831, todos os corpos ate ent5o encarregados da seguranqa publica, determinando que cada Provincia organizasse,
na Capital respectiva, um unico corpo policial, composto exclusivamente por
voluntarios, em serviqo permanente, e que se encarregasse de "... manter a
tranqiiilidade pi~blicae auxiliar a Justiga". Surgia, desse modo, a cklula mater
das policias militares brasileiras.

Tobias manda - Como Presidente do Conselho da Provincia de Siio Paulo
(cargo hoje correspondente a Governador do Estado), o Brigadeiro Rafael
Tobias de Aguiar deu provimento a determinaqiio de Feijo, criando, em 15 de
dezembro de 1831, o Corpo de Guardas Municipais Voluntarios, cklula mater
da atual Policia Militar.
0 s Cento e lkinta de lkinta e Um - 0 poeta faz alusiio ao efetivo inicial
da Milicia (130 homens, sendo 100 infantes e 30 cavalarianos) e ao ano de sua
----

- -- - Q

---
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Seus passos deixam, no fundo da terra, rastros, raizes - A prote~iioa vida
dos tropeiros e colonos de Campos das Palmas, dos colonizadores pioneiros
do oeste paulista; a erradica~iiodo cancro citrico e o combate a doenla de
Chagas pelo interior; a hercillea tarefa empreitada pel0 entgo Capit50 Edgard
Pereira Armond, rasgando a serra do mar e ligando Caraguatatuba e, por extensiio, todo o litoral norte a malha rodoviaria e, por conseguinte, a propria
civilizagiio; o trabalho social desenvolvido por policiais militares voluntarios
na formal50 civica de milhares de crian~ass5o apenas algumas exemplos que
confirmam esta assertiva.
Multiplicando por mil e um, os cento e trinta - 0 poeta lanla o vaticinio
de que a Corporalgo que, em 1831, nasceu modesta (130 homens), por seus
servigos se transformaria numa grande instituigiio, patrim6nio do povo paulista, o que hoje 6 realidade.
Miss50 cumprida em Campos das Palmas - Miss50 cumprida na libertaqiio do caminho, assolado por delinqiientes e indios marginalizados hostis,
no Sul do atual Estado do Parani (entiio parte da Provincia de S5o Paulo) e
na colonizaqiio e desbravamento da area (1839/45).
0 Capitiio Hermogenes Carneiro Lobo Ferreira, apos liberar das aides
dos delinqiientes as vias de acesso que ligavam S2o Paulo as regides produtoras do Rio Grande do Sul, realiza o primeiro levantamento cartografico da
regiiio do rio I g u a ~ ue seus afluentes.
Lobo Ferreira incrementou o comkrcio e a produg50, fundou col6nia agropecuaria, firmou a paz com indios bravios e cooperou no estabelecimento da
cidade de Palmas. Em seu relatorio de prestagiio de contas ao Governo da
Provincia de S5o Yaulo, Lobo Ferreira afirmou haver cumprido a missgo que
lhe havia sido atribuida, o que inspirou Guilherme de Almeida a utilizar tal
frase.
Laguna, heroismo na "retirada" - A Guerra do Paraguai entrava ja em
seu terceiro ano quando, a 20 de abril de 1867, a coluna de marcha do ExQcito Imperial, a qua1 se encontravam incorporados os efetivos do Corpo Policia1 Permanente, invadiu o territ6rio paraguaio.
Penetrando na regiiio pantanosa de Laguna, guarnecida por numerosa e
-

-

-
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adestrada forqa de cavalaria paraguaia, avanCou a coluna sob as vistas do
inimigo que se retirava estrategicamente, arrasando tudo, visando atrair as
forqas brasileiras para dentro do territorio paraguaio.
A 01 de maio deu-se o primeiro encontro, quando, a despeito de haver
vencido o combate, nao p8de a coluna brasileira resistir a superioridade das
forgas paraguaias, sendo obrigada a retirar-se, de regress0 ao territorio patrio,
en1 08 de maio de 1867, sob comando do Coronel Carlos de Moraes Camisgo.
Por 35 dias e noites, sem alimentos, agua ou roupas adequadas, enfrentando condi~6esclimaticas inclementes, varando pgntanos insalubres, vitimada
por d o e n ~ a stropicais (tifo, colera e outras), retirou-se a coluna brasileira,
sempre acossada pelo inimigo superior em recursos, que n5o poupava a vida
mesmo de enfermos, abandonados aos seus cuidados e misericordia.
Utilizava, ainda, o inimigo, a tecnica de atear fogo aos cap6es de mato
onde os brasileiros, exaustos, buscavam abrigar-se. Finalmente, os remanescentes conseguiram retornar ao solo brasileiro. Dos 1650 integrantes originais da coluna, restaram vivos 700.
0 s que regressaram nio abandonaram ao inimigo seus canh6es ou bandeiras.
0 Tenente de Engenharia do Exkrcito Imperial Alfredo D'Escragnolle
Taunay, participe desse episodio, sobre ele escreveu o epico: "A Retirada da
Laguna".
Anos depois, quando a sorte mostrava-se desfavoravel as armas alemas na
I Guerra Mundial, o Alto-Comando do Exercito teut6nico mandou imprimir
e distribuir nas trincheiras milhoes de exemplares dessa obra de Taunay, devidamente traduzida para o idioma alemao, empregando-a como instrumento de estirnulo e alento Is tropas extenuadas na luta contra os ~ l i a d o s ".
Gloria em Canudss - 0 grave problema social que serviu de fermento para a explosao da luta em Canudos ja havia degenerado em luta aberta entre
forqas do Governo da Republics e f o r ~ a sirregulares sob a lideran~acarismatica do AntGnio Consell~eiro.
Coube originalmente, ao "Batalhiio Paulista" (atual lQBPChq - BTA) escoltar viveres e muni~6espara as tropas em operaqiio. 0 s "Conselheiristas"

I

In Melo, Edilberto de Oliveira. 0 Salto na Amaz6nia e outras histhrias, IMESP: SF', 1982.
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tinham por habito atacar tais colunas de suprimento, logrando corn isso a1ca11qar tres intentos: desmoralizar a tropa regular, apropriar-se de viveres e mun iqdes e privar as tropas governamentais desses recursos, imprescindiveis ao
prosseguimento da luta.
Levando a bom termo essa miss50, ainda que corn baixas a contabilizar,
credenciou-se a Unidade paulista a ser escolhida pelo Comando das operaq6es para constituir uma das liilhas de vanguarda no ataque a cidadela dc:
Canudos. As operaq6es de escolta e o posterior combate casa a casa, visando
ocupar Canudos, resultaram na morte de 12 milicianos.
Dezenas de componentes do lo Batalhiio foram feridos, inclusive seu
Subcomandante, Major Jose Pedro de Oliveira que, mais tarde, quando da
crise desencadeada pela contrata~iioda Missgo Francesa, foi indicado para
exercer o Comando Geral da Forqa Publica, iniciando o ciclo de Comandantes-Gerais oriundos das proprias fileiras da Corporaqao.
No retorno a Sgo Paulo, a Unidade foi recebida em triunfo pelas autoridades e pelo povo, que, inclusive, doou, mediaiite subscrig5o popular, um padr5o de pedra ao lo Batalhiio, hoje erigido em seu patio interno, em memoria
dessa campanha e dos mortos da Unidade.
Aos milicianos que retornavam, o Governo de S5o Paulo outorgou a me16
dalha "Honra e Valor" , a primeira condecoraq5o criada pelo governo paulista, pois durante o Imperio as provincias n5o podiam outorgar honrarias do
genero.
E de armas e almas, ao nosso Julho da Clarinada - Essa frase evoca o
mo-vimento Constitucionalista irrompido a 09 de julho de 1932, quando S5o
Paulo fez soar a Clarinada, convocando os paulistas, de nascimento ou de
coraqiio, para pegar em armas para restaurar a Lei Magna, a liberdade e a
democracia em solo brasileiro, afrontado pela imposiq5o de uma ditadura,
que se perpetuava no poder, a margem da lei, desde 1930.
0 alistamento massivo de voluntaries, moqos e idosos, crianqas e adolescentes, o engajamento das mulheres, das comunidades etnicas, dos imigrantes,
do clero, dos alunos e docentes das faculdades, dos profissionais liberais, dos

Embora conced~daaosveteranos de Canudos, na forma de uma fitaverde-amarela, a ser posteriormente
trocada pela p e p em metal, a medalha "Honra e Valor" nao chegou a ser cunhada pelo Governo de Sao
Paulo.
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artistas, operarios, con~erciantese empresariado, construiu o maior movimento civico-militar e o mais importante niovimento de opini2o ptiblica da historia brasileira.
Guilherme de Almeida, ele mesmo soldado voluntario em 32, evoca o
movimento como "nosso julho da Clarinada", da chamada dos paulistas as
armas.
Sob as arcadas, vtm, um a urn... - Apos cumprirem sua missgo, os "130
de 31", retornam, passando sob arcadas. Primeira observaqio importante: os
policiais militares passam "sob", por debaixo das arcadas, e ngo "sobre" as
Arcadas, o que exigiria deles dotes de sofisticado equilibrismo.

Como Guilherme de Almeida n2o deixou explicita a fonte de sua inspira@o, trss hipoteses podem ser formuladas:

A primeira hip6tese
As arcadas s2o simbolos universais e milenares.
No Japiio, o "Tori" C uma especie de arco, destinado a introduzir pessoas
no recinto sagrado do templo. No ocidente, Peyrou, Via Domicia (20DC),
Montpellier (Franga), tambem possuem seu arc0 do triunfo. Tambem no ocidente, os arcos evocam as entradas fortificadas das cidades antigas e s2o erigidos, desde a Era Romana, como simbolos de grandes conquistas militares.
Sob as entradas em arc0 das cidades, desde entio, desfilam as tropas que
retornam vitoriosas da missgo, como Julio Cesar desfilou ao retornar da GBlia.
0 s arcos do triunfo, assim, evocam as campanhas vitoriosas de Tito e de
Setimio Severo (Roma) e de Napole50 Bonaparte, corn seu Grande Arco.
Sob o grande Arco, debaixo do qua1 passou em triunfo a carreta funeraria
conduzindo o esquife de Napoleiio, quando do retorno de seus restos mortais
de Santa Helena, desfilaram as forqas aliadas, apos a vitoria na I Guerra
mundial.
Em ato de grande express20 simbolica, tambem sob o Arco do Triunfo
desfilaram as tropas alemgs em 1940, quando da queda de Paris. Ali, Hitler
deliciou-se com a vinganqa imposta aos franceses.
0 s franceses, no dia da Libertaqgo, em 1944, por sua vez, vingaram-se da
humilhaqio anterior, desfilando sob as mesmas arcadas.
Marco Central de Paris, o Arco do Triunfo harmoniza-se com o Petit Carrousel, as Tulherias, a Praqa da Concordia, o Obelisco, a Avenida dos Champs
--
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ElysCes e o Grande Arco de La Difense, compondo um dos mais belos, expressivos e famosos conjuntos arquitet6nicos do mundo.
Vtirias vezes, tambkm no Brasil, forqas vitoriosas desfilaram, no retorno
de suas campanhas, sob Arcos do Triunfo, como ocorreu, por exemplo, ao
retornarem de Canudos e da Campanha da Ittilia (FEB).
Cidades interioranas, ao receberem politicos importantes, tambkm adotavam como habito, na Velha Republica, erigir arcos do triunfo.
Assim o poeta, ap6s traqar um retrato das vhrias intervenq6es bem- sucedidas da Policia Militar na historia paulista e brasileira, afirmaria que os integrantes da Corporaq5o retornam em triunfo a sua sede, corn o sentimento do
dever cumprido e o respeito e a gratidiio da comunidade.
Mas, como dissemos, outras interpretaq6es tambim siio aceitaveis.
A segunda hip6tese
As Arcadas evocariam a forma arquitetbnica presente no convent0 de S5o
Francisco, onde se instalou a Faculdade de Direito de S5o Paulo. Nesse edificio, o maior celeiro de lideres politicos da historia brasileira e paulista e sensorio juridic0 do pais, foi instalado o posto central de alistarnento de voluntarios
civis durante o movimento Constitucionalista de 1932.
Depois de alistados, os volunttirios eram conduzidos a campos de treinamento, onde eram entregues aos cuidados de monitores e instrutores da Forqa Publica que os adestravam brevemente, antes de seguirem para o front.
Esse momento historic0 representou um dos pontos culminantes da integra~iioentre a Policia Militar e a comunidade paulista, 5 qua1 serve.
A terceira hip6tese

Recordaria as arcadas do Convento do Carmo, cuja ala tCrrea sediou o
primeiro aquartelamento ocupado, de 1832 a 1906, pela Policia Militar.
Dessa forma, a "Can~iioda Policia Militar", fruto da genialidade poktica
de Guilherme de Almeida, valorizada pela cornpetencia e vibraqiio de Degobbi, i um digno resumo, a espelhar os dramas, os desafios e as vit6rias dessa
Forqa que serve a comunidade e protege as pessoas contra atos ilegais, nas cidades, nas ruas e estradas, nos ceus, nas aguas e florestas de S5o Paulo.

Agrade~oao Sr. Ten Cel Mus Res PM Nelson dos Santos e ao Sr. Ten Cel
Mus Res PM Joiio Ant50 Fernandes pelas informa~bes,e ao arquivo do C
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Mus, na pessoa de seu Cornandante, Sr. Major Mus PM Antonio Carlos
Martins Feri~andes.
Agradeqo particularmente A Senhora Professora Doutora Raquel Glezer,
da USP, pela costumeira a t e n ~ i oe simpatia, que emolduram seu brilho intelectual, e que tem me conduzido nos primeiros passos do estudo da historiografia.
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V. PROCESSUALIDADE MILITAR E VALORES CASTRENSES
ROGERIO L U MARQUES
~
DE MELLO 1" Ten da Policia Militar d o Estado de S&o
Paulo - Bacharel e m Direitopela Universidade de Sdo Paulo (USP).

I. INTRODUCAO
0 Direito Administrativo, como todos os demais ramos do direito, deve
obedizncia cega a Constituiq50. Afinal, ela consubstancia o "conjunto de normas que organiza os elementos constitutivos do Estado" (SILVA, 2000, p.
40). Na hierarquia das normas juridicas, a Carta Magna figura no &pice.
Significa que a constituipio se coloca no vkrtice do sistema juridico do pais, a quem confere validade, e que
todos os poderes estatais sio legitimos nu medida enz
que ela os reconhe~ae nu proporq.60 por ela distribuidos (SILVA, 2000, p. 47).

0 Direito Administrativo, ainda
e' peculiar em relapio aos demais ramos do direito pois
nao k codiflcudo, servindo-se sobremaneira das normas constit~icionais,dosprinci@iosdoutrinarios e da jrrvisprud&nciacomo fontes de formulapio le-gislativa e
fi4ndamenta~iodecisoria (MELLO, 2003a, p. 145).

A pratica de atos por servidor publico, que violeni os preceitos Cticos e legais pugnados pelo estatuto disciplinar ao qua1 esta submetido, indubitavelmente, possibilita a instaurag50 do competente process0 administrative, a
fim de se esclarecer suas circunstdncias e impor eventual sanq5o.
Aos militares, incumbidos constitucionalmente de nobres miss6es como a
defesa da soberania nacional e da ordem pdblica, por sua vez, 6 outorgado
um regime juridico diferenciado, baseado na hierarquia, na disciplina e no
conseqiiente estabelecimellto de peculiares valores e deveres. Desta configura@o normativa primaria decorre o estabelecimento das demais normas
administrativas disciplinares materiais e adjetivas das instituigoes castrenses.
-- ------ -- --
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Desde modo, o cometimento de atos que violem os valores pugnados pz10s estatutos disciplinares castrenses deve ser apurado atraves de um processo que, amparado numa complexa seara deontoljgica e legal, tem caracteristicas ainda mais especificas em relaggo ao processo administrativo disciplinar
dos servidores publicos em geral.

2. MILITARISMO E INSTITUICOES MILITARES
0 militarismo, entendido como atividade relativa a guerra, Bs milicias ou
aos soldados, existe no mundo desde os tempos mais remotos, consistindo na
organiza~gode homens e armas que se destinavam, em regra, a tomada e manutenqBo do poder, pelos mais diversos motivos e interesses. Com o surgimento do Estado Moderno, apos a Revolu@o Francesa de 1789, e o fim do
s
passaram a defender os interesses tuEstado Absolutista, as f o r ~ a militares
telados pelo Estado que as constituia, fazendo-se a necessaria distin~iiode
que nem sempre os interesses protegidos eram os interesses publicos tidos
I
como primiirios.
0 Brasil, por sua vez, descoberto em 1500 e colbnia de Portugal por mais
de trezentos anos, era defendido por forsas militares lusitanas contra as tentativas de invasbes holandesas, espanholas e britiinicas. Com a vinda da Familia Real para o Brasil, em 1808, e com a posterior independencia do pais, em
1822, C que foram instituidas as forqas militares (Marinha e Exercito) para a
defesa da soberania da naqiio.
Ainda que em todas as Constitui~6esdo Brasil, desde a do Imperio, de
1824, os temas militares tenham sido tratados, interessa-nos a presente configura@o das F o r ~ a Armadas
s
e das Policias Militares Estaduais na Constitui$50 da Republica de 1988, a fim de vislumbrarmos corn clareza o atual perfil
dos militares e das institui~oesdemocrhticas de defesa do Estado.
Nos termos do art. 142 da Constitui~iioFederal (CF)

"as For~asArmadas, constituidas pela Ma~znha,pelo
Exkrcito e pela Aeronautica, s&o institui~6esnacionais

I Segundo Ricardo Alessi, citado por Celso AntBnio Bandeira de Mello (2001, p. 64-66), interesses publicos
primaries s l o os interesses pilhlicos propriamente ditos, em que os agentes estatais agern de acordo e
legitirnados pela ordem normativa, enquanto os interesses puhlicos secundarios nao sao interesses pliblicos,
coiisistindo numa falsa cornpreens30 do dever adrninistrativo ou resultado da ignorincia juridica, nBo
respondendo i razlo ultirna de existir propria das pessoas governamentais.
.

~
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permanentes e regulares, organizadas corn base nu hierarquia e disciplina, sob a autoridade suprema d o Presidente da Republics, e destinam-se a defesa da Patria, a garantia dos poderes consti-tucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem"(grifei).
Por sua vez, as Policias Militares e Corpos de Bombeiros Militares tambem siio instituiqdes organizadas com base na hierarquia e disciplina, sendo
seus membros denominados de militares dos Estados (art. 42, caput, da CF).
Cabe, portanto, entendermos o significado da hierarquia e da disciplina,
n2o descurando que
os militares, indubitavelmente, lidam com valores impares como a vida, o patrimdnio, a ordem publica ou
a propria soberania estatal. Desempenham tarefas e m
que a agilidade operational, a forca da palavra e o
cumprimento estrito de ordens s6o-imprescindiveis.
Para tanto, sao instrumentalizados por materiais belzcos, fardamentos, prerrogativas e siste-ma axioldgico
que os distinguem (...) (MELLO, 2003b, p. 27)
Nestes termos, nada mais razoavel que sejam submetidos a um regime
juridico diferenciado, onde cada um de seus integrantes possa saber prontamente qua1 autoridade C competente para emanar determinada ordem, bem
como possa haver, paralelamente, o pronto e estrito atendimento a tal ordenaqio.
Com fundamento nessas caracteristicas, contempladas como base das ins2
tituiqcies castrenses, 6 que o Estatuto dos Militares define, em seu art. 14,
§lo,a hierarquia militar:
e' a ordenagio da autoridade, e m niveis dqerentes, dentro da estrutura das Forcus Armadas. A ordenacdo se
faz por postos ou gradua~d;es;dentro de u m mesmo posto ou graduapio se faz pela antiguidade no posto ou

Lei nQ6.880180.
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graduapio. 0 respeito a hierarquia C consubstancir~do
no espirito de acatamento a sequzncia de autorida(rle.
Define, ainda, no mesmo artigo, em seu 9 2", a disciplina:
P a rigorosa obsewincia e o acatamento integral das

leis, regulamentos, normas e disposig6es que fundamentam o organismo militar e coordenam seu funcionamento regular e harm8nic0, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de to-dos e de
cada u m dos componentes desse organismo.
Como decorrencia logica e necessaria da organizaqao militar fundada na
hierarquia e na disciplina, aos militares ainda s5o impostas inumeras veda~6es
e prerrogativas constitucionais: no art. 5", inc. LXI, por exemplo, temos que
"ningukm sera preso sen50 em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciaria competente, salvo nos casos de transgressiio n~ilitarou crime propriamente militar, definidos em lei" (grifei); no art.
142, B 2" verifica-se que "n5o caber5 habeas corpus em rela~iioa puniqdes
disciplinares militares"; ainda no art. 142, verifica-se que ao "militar s5o proibidas a sindicalizac$io e a greve" (inc. IV), que "o militar enquanto em serviqo ativo 1150 pode estar filiado a partidos politicos" (inc. V), que "o oficial so
perderti o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompativel, por decisiio de tribunal militar em tempo de paz, ou de tribunal
especial em tempo de guerra" (inc. VI) e que "o oficial condenado na justi~a
comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentenqa transitada em julgado, sera submetido ao julgamento previsto no inciso
anterior" (inc. VII), dentre outras disposiqdes.
3. VALORES E DEVERES MILITARES

Constata-se, portanto, que o legislador constituinte, deliberadamente, institui urn regime juridic0 diferenciado ao militar e, mais ainda, estabeleceu criterios kticos e, conseqiientemente, todo um sisten~aaxiol6gico que deve
permear sua conduta. Depreende-se tal fato da interpreta~gosistemhtica e
teleologica dos incisos VI e VII do art. 142 (ja citados), e dos art. 123 e 125,
§4", todos da CF, que tratam da organizaq5o da Justiqa Militar Federal e da
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cornpetencia das Justiqas Militares estaduais.
Analisando-os criteriosamente, nota-se que ao oficial, por exemplo, e outorgada uma especie de vitaliciedade em relaC5o ao seu posto e patente, so os
perdendo apos decis50, em tempos de paz, de tribunal militar, mesmo nos
casos em que tenha sido condenado irrecorrivelmente a pena privativa de
liberdade superior a dois anos. Tal julgamento, por sua vez, 6 estritamente
moral, e baseia-se na capacidade ou incapacidade do oficial de continuar
ocupando determinado posto e desfrutando de sua patente.
Nos dizeres de Jorge Cesar de Assis, no Tn'hunal Moral n5o se rediscute o
merito do processo que deu origem ao julgamento da declaraqao pretendida.
Tal merito ja foi analisado durante a agiio penal ou durante o desenrolar do
processo administrativo. N5o ha produq5o de provas. Julga-se, apenas, se o
fato afetou ou niio o pundonor militar e o decoro da classe, violando deveres
que Ihe s5o impostos. 0 contraditorio limita-se a possibilidade de o oficial
representado demonstrar estreme de duvida que os fatos pelos quais restou
processado, judicial ou administrativamente, n5o Ihe desonraram, n5o lhe
macularam, nem lhe deixaram qualquer nodoa pessoal ou profissional (1998,
p. 34, grifei).
Da composi~5odos tribunais militares, por sua vez, verifica-se que, tanto
em imbito federal quanto na esfera estadual, siio formados por juizes leigos
e togados, sendo os leigos, no Superior Tribunal Militar, oficiais-generais da
Marinha, do Exercito e da Aeronriutica, e nos Tribunais Militares dos Esta3
dos, militares coroneis , todos da ativa. TSm, portanto, uma configura~ao
similar ao do Tribunal do Juri, o chamado "Tribunal Popular" em que juizes
leigos (jurados), por refletirem com maior legitimidade o impacto do crime e
sua reprovabilidade junto a sociedade, seriam mais abalizados a julgarem o
acusado e impor-lhe a sanqiio adequada. Nos tribunais militares, formados
majoritariamente por juizes leigos, potencializa-se igualmente o julgamento
moral da conduta do agente, sendo que seus proprios pares (alem dos juizes
togados) decidiriio acerca da convenitncia e capacidade etica do acusado de
pernianecer na Corpora~iio.
Nesse contexto, resta sabermos quais siio os valores efetivamente pugnados pelas institui~6esmilitares e onde estiio inscritos.

Constitu~@odo Estado dc Sio Paulo, art. 80, cnput, in fine.
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A Constituiqiio Federal, ainda que tenha tratado de mod0 analitico os
temas militares, niio desceu (e nem deveria) a minucias proprias de cada instituiqiio ou forqa, deixando a cargo das virias leis federais e estaduais, o tratamento da materia. 0 regime de valores e deveres da Marinha, Exercito, Aeronhutica e de cada uma das Policias e Corpos de Bombeiros Militares do
Brasil, portanto, siio explicitados nos seus respectivos estatutos disciplinares,
tendo a Constituiqgo, apenas, determinado a base sobre a qua1 devergo ser
edificados tais elementos axiologicos: a hierarquia e a disciplina.
Em geral, s5o considerados valores fundamentais da moral militar: o patriotism~,o civismo, a hierarquia, a disciplina, o profissionalismo, a lealdade,
a constgncia, a verdade real, a honra, a dignidade humana, a honestidade e a
1
coragem .
Diante da adoqiio de tais valores, surgem os deveres eticos que devem direcionar a conduta militar: cultuar os simbolos e as tradiq6es da Patria, do
Estado e da sua Instituiqiio, cumprir os deveres de cidadiio, servir a comunidade, atuar com devotamento ao interesse publico, colocando-o acima dos anseios particulares, estar sempre preparado para as misshes que desempenhe,
proceder de maneira ilibada na vida publica e particular, considerar a verdade, a
legalidade e a responsabilidade como fundamentos de dignidade pessoal, atuar
com eficiencia e probidade, zelando pela economia e consesvaq50 dos bens
publicos, proteger as pessoas, o patrim8nio e o meio ambiente com abnega5
q5o e desprendimento pessoal etc.
4. DIREITO ADMINISTRATNO DISCIPLINAR MILITAR E SEU PRO
CESSO
Niio ha que se confundir o direito material e o direito instrumental. Enquanto aquele e o corpo de normas que disciplinam as relaq6es juridicas referentes a bens e utilidades da vida, o direito processual cuida das relaq6es
dos sujeitos processuais, da posiqdo de cada urn deles no processo, da forma
de se proceder aos atos deste (CINTRA, GRINOVER, DINAMARCO, 1993,

Art. 7 V a Lei Cornplementar Estadual n"83,
de 09 de nlarCo de 2001, que instituiu o Regulamento
Disciplinar da Policia Militar do Estado de S5o Paulo - RDPM.
Art. 8 V a Lei Complementar Estadual nQ893, de 09 de marc0 de 2001, que instituiu o Regulamento
Disciplinar da Policia Militar do Estado de Sao Paulo - RDPM e, corn disposi~Bessernelhantes, art. 28 da
Lei Federal n 6.880, de 9 dc dezemhro de 1980, que dispire sobre o Estatuto dos Militares.
Q
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p. 41).
Cabe, nesse aspecto, importante observaqao. Niio deve prevalecer, de mod0
algum, a visao unitaria do jus puniendi estatal, que implicaria a ado~iioinconteste dos mesmos principios de direito penal ao direito administrativo
disciplinar. Ainda que tenham por escopo a imposi~iiode san@es, tais ramos
do direito diferenciam-se na esshcia e nao apenas no grau da reprimenda
(que, a rigor, poderia ate ser mais expressiva em imbito administrativo), mantendo eventuais abordagens semelhantes em raz5o da necessaria observPncia de preceitos constitucionais.
Considerados os principios e ditames constitucionais, obviamente obrigatorios, resta ao legislador a liberdade de criar as normas materiais que julgar
pertinentes ao direito disciplinar (que nada mais e do que urn ram0 do direito administrativo), desde que tais normas sejam proporcionais e razoaveis
(tipicidade mitigada das transgress6es disciplinares, abundhcia no uso de
conceitos juridicos indeterminados etc.).
Nestes termos e com mais raziio, concluinios que tambkm o processo administrativo disciplinar niio se prende as formalidades proprias do processo
penal, exceto naquilo que, coincidentemente, seja necessario para a plena
observincia dos principios constitucionais. Assim, a processualidade administrativa disciplinar militar segue, a rigor, normatizaqiio propria, no imbito
da forqa castrense interessada em instrumentalizar a aplicaqiio do seu estatuto disciplinar. Diante de tal liberdade 6 que o legislador estabelece processos
que independam da presenGa de defensor tecnico, minimiza formalidades,
institui ritos especificos etc.
Parece que o entendimento mais adequado a questao
consiste na adogdo de uma processualidade especifica
para o Direito Administrativo Disciplinal; frente as suas
especificidadese nuanGas (COSTAet al, 2003, p. 257).

No imbito da processualidade disciplinar castrense, em que a decisiio administrativa pode ensejar san~oesprivativas de liberdade e, no limite, a demissgo ou expulsiio do militar com inequivoco cunho demeritorio, os processos devem ser conduzidos com extrema cautela e plena observhncia dos preceitos constitucionais e legais, sob pena de impingir-se injusta e grave pena a
servidor que, comparativamente aos demais agentes publicos, carrega consigo pesada carga de obriga~dese deveres.
-
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Por outro lado, diante dos caros valores protegidos pelas Forsas Armadas,
Policias Militares e Corpos de Bombeiros Militares de todo o pais (soberania
nacional, seguranga publica, ag6es de defesa civil etc.) e, principalmente,
s
acarretar
considerando que qualquer perturbas50 interna dessas f o r ~ a pode
serios reflexos sociais, os processes administrativos disciplinares militares
devem pautar-se por diferenciada rigidez e instrumentos de cautela, tudo a
fim de tutelar convenientemente os fundamentos constitucionais que regem
as corporasbes castrenses, quais sejam, a hierarquia e a disciplina.
5.

CONCLUSAO

Em suma, temos que a normatiza~50processual disciplinar castrense niio
deve seguir, por tudo e em tudo, a legisla~iioadjetiva penal. Eventuais semeIhanqas ocorrem em raziio dos principios constitucionais que regem o genero
processual. Ao legislador resta, portanto, relativa liberdade para criar o processo disciplinar castrense, procurando instrumentalizar a conveniente tutela
dos valores e deveres militares previstos nos respectivos estatutos disciplinares sem, contudo, esbarrar em qualquer tipo de abuso.
Em realidade, a instrumentalidade do processo C "aquele aspect0 positivo
da rela@o que liga o sistema processual h ordem juridico material e ao mundo das pessoas e do Estado, com realce a necessidade de predispb-lo ao integral cumprimento de todos os seus escopos sociais, politicos e juridicos"
(CINTRA, GRINOVER, DINAMARCO, 1993, p. 41-42, grifei). Nesse pon-

to, cumpre-nos enfatizar mais uma vez as peculiaridades do regime juridico
da disciplinar militar, em iimbito constitutional e legal que, plenamente, autorizam uma normatizag50 processual tambCm diferenciada, desde que em
plena consonincia com os demais preceitos garantidores da lex muter.
HB que se explicitar, portanto, que n5o devemos partir de uma analise idealizada do processo administrativo disciplinar militar, uma analise que n5o corresponda a realidade juridica eistente sobre o tema na atualidade. Trata-se,
a rigor, de uma constatas50 fBtica da processualidade castrense estabelecida e

ao jurispento nao interessam as realidades substanciais ou infraestruturais que determinaram, em nivelprkjuridico, a op~iiodo legislador constituinte e ordin6rio. As nog8es que importam ao jurista s6o aquelas
qualificadas pelo sistema nomativo, isto k, defiizidas
em fing.60 de u m regime (MELLO, 2001, p.52).

Assim,

ainda que discordemos de algumas destas realidades
juridicas, como a da possibilidade de 'defesa ' do militar acusado por outro sewidol; despresti-giando-se a
defesa tkcnica id6nea e independente, nao vamos ao
extremo de idealizannos urn regime nonnativo que atualmente nao existe. (MELLO, 2003b, p. 27)
Cumpre-nos, tio-somente, apontar desvios principiologicos e legais existentes, bem como pugnar pela eventual mudan~ado regime juridico que orienta o assunto buscando, insistentemente, a consecu@o de um processo administrativo disciplinar justo e democratico, tambCm no iimbito militar.
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VI. CRIMES DOLOSOS, PRATICADOS POR MILITARES DOS
ESTADOS, CONTRA A VIDA DE CIVIS: CRIME MILITAR
JULGADO PELA JUSTICA COMUM
Cicero Robson Coimbra Neves, 1" TenPMESt
Bacharel ern Direito pela FMII, Especialista
em Direito Penal pela Escola Superior do Ministkrio Publico de S & IPaulo.

I. INTRODUCAO
Desconsiderando ilaqiies acerca das razoes que levaram o Poder Constituinte derivado a alterar a competkncia da Justiqa Militar Estadual, com o advento da Emenda Constitucional n V 5 , de 08 de dezembro de 2004, surgiu no
universo juridico uma nova roupagem para os crimes dolosos, praticados por
militares dos Estados, contra a vida de civis que encontrem tipicidade no
Codigo Penal Militar.
Transcendendo uma visiio puramente critica e inconformista, devemos
absorver a nova realidade buscando delinear suas conseqii6ncias praticas para
os operadores do Direito Penal Militar, substantivo e adjetivo.
As linhas que se seguirgo, abertas a criticas construtivas que possam enaltecer o debate, teriio o escopo apenas de evidenciar uma visiio possivel acerca da nova ordem, sem a intenqgo de sacramentar ideias, estabelecer dogmas
intransponiveis ou mesmo de impor uma analise puramente corporativista,
que coloque acima do Direito interesses comezinhos repudihveis.
2. A SITUACAO VIGENTE ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL
0 paragrafo unico do artigo 9" do C6digo Penal Militar, acrescido pela lei
9.299, de 07 de agosto de 1.996, in verbis, disp6e que os crimes de que trata este
artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos contra civil, serbo u'a competincia da Justi~aComum.
Para boa parte da Doutrina, para niio dizer sua totalidade, ao assim dispor, a lei 9.299196 apresentou inconstitucionalidade patente, porquanto sua
ediqiio apenas suprimiu a compet6ncia da Justiqa Militar, expressa no art.
124 (Justiga Militar Federal) e no 5 4" do art. 125 (Justiqas Militares Estaduais), da Constituiqiio Federal.
Com efeito, no que concerne ao deslocamento de cornpetencia para a Jusliqa Comum para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, perpetrados
--

--
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contra civis, a lei 9.299196 apresentou flagrante inconstitucionalidade. 0 raciocinio para cssa conclusiio 6 bastante simples, bastando uma simples reflexio
acerca do principio da supremacia da constituiqiio e da idkia de uma constituiqiio rigida. Nesse sentido, Alexandre de Moraes, de forma precisa e clara,
argumenta que "a existencia de escalonamento normativo k pressuposto necessario para a supremacia constitucional, pois, ocupando a constituiqiio a
hierarquia do sistema normativo 6 nela que o legislador encontrara a forma
de elaboraqiio legislativa e o seu conteudo. Alem disso" - prossegue o insigne
autor - "nas constituiq6es rigidas se verifica a superioridade da norma magna
em relaqiio Aquelas produzidas pelo Poder Legislative, no exercicio da funI
qao legiferante ordinaria" . E dizer, em outros termos, que nenhuma norma
infraconstitucional, pelos postulados supra, pode afrontar a Lei Maior ou, do
contrario, deveri ser rechaqada por inconstitucionalidade.
No caso da lei 9.299196, o que se viu foi a materializaqfio dessa inconstitucionalidade, vez que referida lei, lei ordinaria, alterou competkncia de julgamento de crimes militares dolosos contra a vida de civis que, constitucionalmente, era conferida as Justiqas Militares, relativizando e conspurcando o
princ@io du juiz natural.
A proposito do principio do juiz natural, disp6em respectivamente os
incisos XXXVll e LIII do art. 5" da Constituiqiio Cidadii, que ndo havera
juizo ou tribunal de exce~uoe que ningukm sera processado nem sentenciado
sen6opela autoridade competente. 0 principio em relevo deve ser interpretado de forma plena, vedando-se "nbo so a criaqao de tribunais ou juizos dc
exceqiio, mas tamb6m de respeito absoluto as regras objetivas de determinaqio de competencia, para que n i o seja afetada a independkncia e imparcialidade do drgfio julgador."
De se notar nesse cenario que o texto do paragrafo unico do art. 9Q,nitidamente norma de Direito Penal Militar adjetivo, em um compkndio que pretende ser de Direito Penal Militar substantive, niio exclui o crime doloso contra a vida praticado contra civil da esfera dos crimes militares.
Ora, se o crime era militar e tal crime, por previsfio expressa da Lei Maior,
era de compettncia da Justiqa Militar, o deslocamento do julgamento para a
Justiqa Comum, materializada por lei ordinaria, resultava na submissiio do

I MORAES. Alexandre de. Direito Constit~icional.S5o P a ~ ~ l Atlas,
o:
2004, p. 598.
- Cf. MORAES, Alexandre de. Op. cit. p. 109.

-
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jurisdicionado a autoridade nao competente. InterpretaqBes diversas desta,
com a devida vknia, lastraram-se em quaisquer outros critkrios, menos um
criterio tecnico-juridico.
Malgrado a supra-constru@o supra, ao menos no Smbito estadual e isso
com o respaldo do Excelso Pretorio e do Superior Tribunal de Jusli~a,firmou-se posi~aojurisprudential no sentido da constitucionalidade da lei, sendo a previsiio em relevo aplicada em sua plenitude. Vejamos alguns julgados,
entraidos do primoroso estudo elaborado por Jorge Cesar de ~ s s i ;:

Supremo 'Ikihunal Federal

Crimes dolosos contra a vida. Inqukrito. Julgada medida cautelar em aqao direta de inconstitucionalidade
ajuizada pela Associaqao dos Delegados de Policia do
Brasil - ADEPOL contra a Lei 9.299196 que, ao dar
nova redapio ao art. 82 do Cddigo de Processo Penal
Militar determina que "nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiga Militar encaminhara os autos do inqukrito policial militar Justi~a
C o m ~ ~"mAfastando
.
a tese da autora de que a apuraqao dos referidos crimes deveria ser feita em inqukrito
policial civil e nao em inquknto policial militar; o Tribunal, por maioria, indeferiu a liminar por austncia
de relevhncia na aqpiigbo de ofensa ao inciso It( do 5
1" e ao $4" do art. 144, da C& que atribuern as policias federal e civil o exercicio das fungoes de policia judiciaria e a apurapio de infra~despenais, exceto as
militares. Considerou-se que o dispositivo impugnado
n&o impede a instaura~aoparulela de inquknto pela
policia civil. Kncidos os Ministros Celso de Mello, relator; Mauricio Corrta, Ilmar Galvbo e Sepulveda Pertence. Aqdo Direta de Inconstitucionalidade 1.494-DF
- Ref. pl o acdrdio Min. Marco Aure'lio, DJU,
20.04.97).

' ASSIS, Jorgc CCsar de. Comentarios a o Ciirlgo Penal Militar - Vul. I . Curitiba: JuruB, 2001, p. 294 a 300.
-
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Superior lkibunal de Justiga
Ementa. Processo penal. Conflito de competbzcia. Jl l rtiqa Militar Estadual e Justiga Estadual Comum. Agcio
penal em curso. Lei 9,299196.Aplicapio imediata. 0 s
crimes previstos no art. 9" do Codigo penal milit~il;
quando dolosos contra a vida e cometidos contra civil,
s6o da competincia da Justica Comum. (Lei 9.299196).
E, por forqa do princbio da aplicagbo imediata da lei
processual (CPI: art. 2 9 , afasta-se a compet2ncia da
Justiqa Militar para julgar a apio penal em curso.
Conflito conhecido para declarar competente o MM.
Juiz de Direito da k r a do Juri. Undnime. (STJ - 3"
SeqBo - Conflito de compet2ncia 1%665-SP - Rel. Min.
Jose' Arnaldo, i. 27.11.96, DJU, 17.02.97).
lkibunal de Justiga do Parana

Ementa. Conflito de competincia. Crimes de homicidio qualificado e facilitagBo de fuga de presos...o crime de homicidio qualificado, praticado por policial
militar contra civil, em 26.06.93, cujo process0 tramita perante a Justiqa Castrense, passa a compet2ncia
da Justica Comum, sem que haja ofensa ao princljlio
do Juiz natural... (Ac. 3.036 - Conj?. Comp. 54.932-8,
de Palmas - p p o de Cdrraar-as Criminais, Rel. Lies.
Trotta Telles, j. 18.06.97).
Ementa. Corzflito de Compet6ncia. Homicidio doloso
nu forma tentada, cometido por policial militar do
Estado, contra civil. Cornpetincia da Justiga Comum.
Aplicagbo da Lei 9.299196. Incoerincia de ofensa a
dispositivos constitucionais. 0 s crimes previstos no art.
9" do CPM, quando dolosos contra a vida e cometidos
contra civil, corn o advento da Lei 9.299196, passararn
a compet2ncia da Justiqa Comum. NBo e inconstitucional o art. 14 .f 14 da Lei 9.299196. (Confl. Comp.
67.824-6, de Realeza. Grupo de Chmaras Crirninais.
Re1 Des. Eotta Telles, j. 16.09.98).
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Em adi~iio,tome-se julgado oriundo de Minas Gerais, no seguinte sentido:
Ementa: - Convencido o Juiz Auditor da existtncia de
dolo no ato praticado porpolicial militar de que resultou a morte de u m civil, t! correta a decisao que julgou
a Justi~aMilitar incompetente nos temos da Lei. 9.2991
96. (Rec. Sentido Estrito n" 226. Processo nQ16.3481
2" AJME. Rel. Juiz Cel PM Laurentino de Andrade
Filocre. Recorrente: Ministirio Publico. Recorrido: 0
Juizo da 2" AJME).
Como se verificou, por via concentrada, o Supren~oTribunal, em face de
Aqiio Direta de Inconstitucionalidade proposta pela Associaqiio dos Delegados de Policia do ~ r a s i,fentendeu que a disposiqiio em discussiio era constitucional. Por outro lado, h i decisoes, por via difusa, que muito acertadamente afastam a constitucionalidade da lei 9.299196, dentre as quais se pode destacar posiqao do Superior Tribunal Militar, na seguinte conformidade:
Ementa. Recurso Criminal. Compettncia da Justi~a
Militar da Unibo. Inconstitucionalidade, declarada incidenter tantum, da Lei n" 9.299 de 1996, no que se refere ao paragrafo unico do art. 9" do CPM e ao caput
do art. 82 e seu paragrafo 2" do CPPM. Desde a sangao da Lei n g 9.299 de 1996, com o Projeto de Lei
encaminhado ao Congress0 Nacional para modificala, verifica-se que seu texto resultou equivocado. Enquanto nao ocorre a altera@o do texto legal pela via
legislativa, o remkdio e' a declarafao de suu inconstitucionalidade Incidenter tantum, conforme dispde o Art.
97 da CE Antecedentes da Corte (Rcr n g 6348-5iPE).
Provido o recurso do N P M e declarada a cornpetencia da Justi~aMilitar da UniGo para atuar no feito.

Embora a a@o nio tenha tido seguimento por ilegitimidadc da Associa~5opara propa-la, os votos do
rclator e dos demais Min~strosao apreciarem o pedido de liminar, que foi denegado, deixaram clara a
posiqfio do Supremo Tribunal Federal.
--

-
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Decisio unrinime.(Acbrdio n g 1997.01.006449-0 1 IF:
RJ Decisio: 17103/I998. Rel. Min. Aldo da Silva I7agundes).
Destarte, o entendimento jurisprudencial dominante era o de que os crimes em aprego deveriam ser julgados pela Justiqa Comum. Essa realidade levou muitos a conclusio de que, se a lei ngo era inconstitucional (ate mesmo
na visio da Corte Maior), somente uma soluqdo poderia ser dada ao problema: concluir, a forceps, que os crimes dolosos contra a vida praticados por
militares, contra civis, deixaram de ser crimes militares com o advento da lei
9.299196. Por essa razio, muito bem observa Celio Lobio, acertaria o legislador ordinario se, simplesmente, utilizasse a seguinte reda~ao:"0s crimes do5
losos contra a vida, praticados contra civis, nio sio crimes militares" . 0 texto idealizado por Celio Lobso, de redaqiio simples e direta, solucionaria, sem
a necessidade de nenhuma constru@o metajuridica, a questio, porquanto o
Poder Constituinte originario atribuiu ao legislador ordinario a definigso do
ilicito penal militar ("crimes militares definidos em lei", consignam os art.
124 e 125, 9 4Qda Constituiqso Federal).
A praxis demonstrou que a interpretaqso por desnatura~aodo delito doloso
contra a vida de civil para o catiilogo dos crimes comuns era a mais adequada
e viavel, vez que as condenaqoes de militares dos Estados apos o surgimento
do paragrafo unico do art. 99 se deram com lastro no art. 121 do Codigo Penal e n5o no art. 205 do C6digo Penal Militar.
3. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA DE CIVIS: CRIME MILITAR
JULGADO PELA JUSTICA COMUM

3.1. Crime militar doloso contra a vida de civil, perpetrado por militares
das For~asArmadas
A situagio esbogada permanece inerte no que concerne ao crime militar
doloso contra a vida de civil, perpetrado por militares das Forqas Armadas, ja
que a Emenda Constitutional nQ45104 nio alterou o art. 124 da Constituiqfio
Federal.

LOBAO, Ctlio. Drre~toPenal M~htur.Brasilln: Brasilla Jurid~ca,2001, p. 112.
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Como se demonstrou, dois caminhos poderiam ser seguidos em face da
realidade apresentada: desnaturar o crime do rol dos crimes militares ou considerar a lei 9.299196, particularmente no que concerne ao paragrafo unico
do art. 9Q,inconstitucional, isso pelo controle difuso de constitucionalidade.
Felizmente, no Smbito da Justiqa Militar Federal prevaleceu a racionalidade
tecnico-juridica, afastando o Superior Tribunal Militar a aplicaqiio do dispositivo, reconhecendo sua inconstitucionalidade incidenter tantum, posiqiio que
deve ser mantida, salvo se a reforma do Poder Judiciario, que ainda continua
em curso, alterar o cenario constitutional.
3.2. A nova realidade das Justiqas Militares Estaduais
Em que pesem as justas criticas tecidas a nova redasgo do art. 125 da
, um
Carta-Miie, e nesse propdsito muito feliz foi Jorge Ctsar de ~ s s i s *em
ponto o constituinte derivado parece ter merito inconteste: caiu por terra a
discussiio acerca da inconstitucionalidade do paragrafo unico do art. 9" do
Cddigo Castrense no imbito das Justisas Militares Estaduais.
0 novo texto e claro ao consagrar a competcncia do Tribunal do Juri para
processar e julgar os crimes militares dolosos contra a vida de civil, perpetrados por militares dos Estados.
Vejamos o que consigna a nova redas20 do 5 4" do art. 125 da Carta Magna:
Compete a Justi~aMilitar Estadzlal pivcessar e julgar
os militares dos Estados, nos crimes militares definidos e m lei e as a ~ d ej~idiciais
s
contra atos disciplinares
militares, ressalvada a comuet~nciad o iari quando a
vitima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perdu d o posto e da patente dos oficiais e
da graduapio das pracas (grifei).

Nitidamente, o Tribunal do Juri, em uma situaq5o excepcional trazida pela
propria Constitui~iio,passara a julgar crimes militares dolosos contra a vida
de civis, ou seja, ao contrario do que se praticou at6 o advent0 da Emenda
Constitucional em apreqo, os processes deveriio ter curso por incorrhcia do

ASSIS. Jorge CCsar. A Reforma do Poder Judicidno e a J u ~ t i ~Militar:
a
Breves Cons~deragBessobre seu
Alcance. Revista Direito Militar, n. 51, jan./fev. 2005. p. 23 a 27.
p~

~
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jurisdicionado nos art. 205 ou 207 do Codigo Penal Militar, ainda que o 'lribunal do Juri seja express20 da Justiqa Comum.

3.3. A posiqiio hierarquica da Emenda constitucional
"0poder constituinte pode ser conceituado como o poder de elaborar (e
neste caso sera originario), ou atualizar uma Constituiq50, atravks da supressiio, modificagiio ou acrescimo de normas constitucionais (sendo nesta ultima situaqiio derivado do origin8rio)'".
Como se vislumbra da proposiqiio acima, o Poder Constituinte pode ser
originario (direto, de primeiro grau, inicial, inaugural) ou derivado (indireto,
de segundo grau, instituido, derivado ou secundario). Este interessa ao tema
proposto, porquanto dele origina-se a emenda constitucional.
0 Poder Constituinte derivado altera a constituiqiio em vigencia, obedecendo as regras materiais e formais nela previstas, ou estrutura, calcado na
capacidade de auto-organizaqiio, a Constitui~iiodos Estados-membros. Trata-se de um poder subordinado e condicionado, e corn procedimento previsto na Constituiqiio em vigor.
A altera~iiodo texto constitucional por emenda niio 6 livre, limitando-se
pelo que estabeleceu o proprio Poder Constituinte originario. Essa caracteristica, ressalte-se, 6 o que confere a nossa Constituiqio, quanto a alterabilidade, as classificag6es de rigida e parcialmente alter8vel. Destarte, o constituinte derivado deve observar limites para alterar a Lei Maior, sendo eles de
natureza formal (quorum de aprovaqiio e rito diferenciado para a alteraqio
da constituiqiio - art. 60, I, I1 e 111, e $ 2', da Constituiqiio Federal), circunstancial (art. 60, 3 lo,da CF - A Constitui@o nGo poderb ser emendada na vigkncia de intewenpio federal, de estado de defesa ou de estado de sitio), material
(conteudo material da Constituiqiio que niio pode ser alterado; siio as clhusulas petreas previstas no art. 60, § 4' - forma federativa de Estado; voto direto,
secreto, periodic0 e universal; separaqiio dos poderes; direitos e garantias
individuais), e implicitos (veda-se a alteragio das normas limitadoras de alteraqiio constitucional).
Primordial ressaltar que a "emenda a Constituiqiio Federal, enquanto proposta, 6 considerada um ato infraconstitucional sem qualquer normatividade,

LENZA, Pedro. Direito constitucional Esquematizado. Sao Paulo: Metodo: 20U4, p. 55.

so ingressando no ordenamento juridico apos sua aprovaqiio, passando entiio
a ser preceito constitutional, de mesma hierarauia de normas constitucionais
originarias7'".
3.4. Competiincia de julgamento dos crimes militares e dos crimes militares dolosos contra a vida de civis
A nova redaq5o trazida pel0 3 4" do art. 125 mantkm a competencia da
Justiga Militar dos Estados para processar e julgar os crimes militares, a exce@o de uma espkcie, qua1 seja, o crime militar doloso contra a vida de civil,
que passou a ser de competencia do Tribunal do Juri, agora, por uma exceqgo
limpida, o juizo natural para tal delito.
Por estranho que possa parecer, esta k a nova realidade a ser reconhecida.
A estranheza, no entanto, comeqa a se dissipar quando da incursao pel0
cariiter especial do Direito Penal Militar e quando da analise do Direito comparado.
A especialidade do Direito Penal Castrense, em visiio traditional, evidencia-se pel0 orgiio especial que o aplica: as Justi~asMilitares. Nesta linha desponta Mirabete, afirmando que a distinqiio entre Direito Penal comum e Direito Penal especial "so pode ser assinalada tendo em vista o orgiio encarre4
gado de aplicar o Direito objetivo comum ou especial".
A especialidade (ius sinplan), que n5o se confunde com excepcionalidade
(privilegium), por esse critkrio, adviria das normas constitucionais (artigos
124 e 125, 3 4 V a Constituiqiio Federal), que definem a competencia da Justiqa Militar.
Recentemente, porkm, a classica abordagem vem sofrendo duras criticas,
nao sen1 um fundo de razao, deve-se assinalar.
Celio Lobiio, aproveitando os postulados, dentre outros, de Romeu de
Campos Barros, entende que "classificar o direito penal especial em funqao
do org5o judiciario encarregado de aplicar o direito objetivo, demonstra evidente confusio entre Direito Penal especial e Direito Processual Penal especial". Assevera ainda, apos notBvel argumentasgo, que "o Direito Penal Militar e especial em razao do bem juridico tutelado, isto 6 , as instituiqoes militares, no aspecto particular da disciplina, da hierarquia, do servi~oe do dever

' MORAES. Alexandre de. Op. cit. p. 563 (grifei).
)

MIRABETE. Julio Fabbrini. Oh. Cit. p. 26.
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militar, acrescido da condi~iiode militar dos sujeitos do delito'"", concluindo
adiante, com base na premissa acima, que apenas os crimes propriamerite
militares merecem o titulo de Direito Penal especial, sendo os crimes impropriamente militares, cometidos por militares ou por civil, delitos comuns que
o legislador ordinario entendeu por determinar a competgncia de julgamento as Justiqas Militares.
Assim, nas li~oesdo car0 mestre, os crimes de homicidio (art. 205 do CPM),
lesiio corporal (art. 209 do CPM) etc., nfio fariam parte do Direito Penal
especial, mas do Direito Penal comum, ainda que a competgncia de julgamento seja da Justi~aCastrense.
Sem embargo, a premissa exposta pel0 professor, qua1 seja, a de que a
especialidade do Direito Penal Militar decorre do carater sui generis do bern
juridico por ele tutelado 6 perfeita e irretocavel. Entretanto, data maxima
venia, parece equivocado o entendimento de que somente os crimes impropriamente militares possuem essa especialidade, justamente em raziio da
abordagem acerca do bem juridico-penal militar.
Varios bens, na acepqiio generica de bem juridico-penal, interessam ao
Direito Penal Militar, destacando-se, obviamente, a hierarquia e a disciplina,
hoje elevadas a valores tutelados pela Carta Maior. Dessa forma, alCm da
disciplina e da hierarquia, outros bens da vida foram eleitos, a exemplo da
integridade fisica preservada, do patrim8nio etc.
Por outro lado, e possivel afirmar que, qualquer que seja o bem juridico
evidentemente tutelado pela norma, sempre havera, de forma direta ou indireta, a tutela da regularidade das institui~6esmilitares, o que permite afirmar que, ao menos ela, a regularidade, sempre estara na objetividade juridica dos tipos penais militares, levando a conclusiio de que em alguns casos terse-ia um bern juridico composto como objeto da proteqao do diploma penal
castrense. E dizer, e.g., o tipo penal do art. 205, sob a rubrica "homicidio" tern
como objetividade juridica, em primeiro plano, a vida humana, porem 1150 se
afasta de uma tutela mediata da manutensgo da regularidade das institui~6es
militares.
Para afastar, sempre com a merecida reverencia, a visiio do mestre Celio
Lobiio, ha casos mais gritantes de crimes impropriamente militares, em que a

lo LOBAO, Ctlio. Direito Penal Militar: Direito Penal Especial. Direito Penal Comum. Direito Processual Especial. In Direito Militar - Historia e Doutrina - Artigos In6ditos. Florianopolis: A M A J M E , 2002. p. 38 a 45.
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especialidade, pela tutela da regularidade da instituiqiio, 6 inequivoca, como
o caso do delito de violencia contra sentinela (art. 158 do CPM). Ainda que
possa ser perpetrado por qualquer pessoa, portanto um crime in~propriamente militar, o que excluiria, na visiio do autor, o delito do "cat~logo"do Direito
Penal especial, o tipo penal visa a integridade da institui~iio,em forma de
preservaqiio da autoridade e da integridade fisica da sentinela, aspect0 externo da regularidade.
Em conclusiio, acerca da especialidade, 6 preferivel, partindo da mesma
premissa, entender que o Direito Penal Militar e especial em raziio do objeto
de sua tutela juridica, qua1 seja, sempre a regularidade das institui~6esmilitares, seja de forma direta, imediata, seja de forma indireta ou mediata. Abarcar-se-ia, portanto, como crimes integrantes deste Direito Penal especial, todos aqueles capitulados no C6digo Penal Militar, ainda que impropriamente
militares.
A existgncia de um Direito Penal especial, conclui-se, niio clama necessariamente pela instala~iiode uma Justiqa Militar competente para julgar todos os crimes militares perpetrados. Obviamente que, se ela estiver instalada
no Ambito constitucional, sua cornpetencia, por todos os argumentos ja
aduzidos, ha que ser respeitada.
A insolita situa~iioem que nos encontramos (crimes militares julgados
pela Justi~aMilitar e, em alguns casos, pela Justiqa Comum), alias, niio 15 privilegio de nosso Pais. No Direito comparado, isso 6 percebido como aponta o
proprio CI5lio Lobiio, ao citar como exemplo a Franqa, que "extinguiu a Justiqa Militar em seu territorio, mas autorizou sua manutenqiio junto as tropas
II
estacionadas ou operando fora do territorio franc&". Dessa cisiio, resultou
a seguinte realidade: "a) estiio sujeitos a jurisdisiio comum os crimes militares cometidos no territorio franc& e aqueles cometidos por militares estacionados ou em operas50 em pais estrangeiro, onde n5o foi instalado orgiio da
Justiga Militar; b) estiio sujeitos 2 jurisdi~iioespecial, jurisdig50 militar, os
crimes militares e os comuns de qualquer natureza, cometidos por militares
integrantes de tropas estacionadas ou em operaqiio em pais estrangeiro ou
por civis que nelas prestam servigo, desde que junto a essas tropas funcione
org5o da Justiqa Militar (conf. arts. 1%alin. 1" 3, 5, 59, 60, do Cod. de Just.

I ' LOBAO, Celio. Direito Penal Militar Direito Penal Especial. Direito Penal Comum. Direito Processual
Especial. In Direito Militar - Hi.stdria e Doutrina - Artigos Iniditos. Florianopolis: A M A J M E , 2002. p. 40.
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Militar frances)"."
3.5. A Constituiqiio como urn subsistema
A Constituiqiio Federal, como ja e sabido, compoe-se de um conjunto de
proposiqdes que, por uma analise pontual, levaria a uma irracionalidade de
dificil composiqiio. Disso decorre que deve ela ser interpretada de forma sistemica, corno, aliis, o deve ser o proprio Direito.
Iniciemos o raciocinio, pois, pela noqiio elementar de sistema. Como muito bem ilumina Paulo de Barros Carvalho, o sistema, em seu significado de
base, "aparece como o objeto formado de p o r ~ d e sque se vinculam debaixo
de um principio unitario ou como a composiqiio de partes orientadas por um
vetor comum. Onde houver um conjunto de elementos relacionados entre si
e aglutinados perante unia referencia determinada, teremos a noqiio funda13
mental de sistema." 0 s sistemas, completa o car0 mestre, podem ser reais
("formados por objetos extralingiiisticos, tanto do mundo fisico ou natural
como do social, da maneira mesma que eles aparecem a intuiqiio sensivel do
ser cognoscente, exibindo sua relaqiio de causalidade. S5o grupamentos de
entidades que se vinculam mediante laqos constantes, e tudo subordinado a
14
um principio comum unificador" . Ex.: sistema solar, sistema sanguine0 etc.),
ou proposicionais (compostos por "proposiqbes, pressupondo, portanto, linguagem"'s )
0 s sistemas proposicionais, por sua vez, podem ser cindidos em nomol6gicos (meramente formais, em que as partes componentes s5o "entidades ideais, como na Ugica, na Matemitica etc."16) e non~oempiricos(compostos
por "proposiqdes com referencias empiricas""). 0 s sistemas proposicionais
nomoempin'cos, por fim, podem ser descritivos ("como no caso de sistemas
de enunciados cientific~s"'~)
ou prescritivos ("como acontece com os sistemas que se dirigem B conduta social, para alteri-la'"')).
Assim, "as normas juridicas formam um sistema, na medida em que se

Idem. Ibidem.
CARVALH0,Paulo de Barros. Curso dr Direito Tnbcctario. SBo Paulo: Saraiva, 1997. p. 79.
l4Idem. p. 81.
I Idem. p. 80.
Ib Idem. p. 81.
l 7 Idem. Ibidem.
Ih Idem. Ibidem.
I J Idem. Ibidem.
II'
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relacionam de varias maneiras, segundo um principio unificador. Trata-se do
direito posto que aparece no mundo integrado numa camada de linguagem
prescritiva""'.
Na acomoda~iointerna desse sistema, a Iogica de funcionamento converge toda a estrutura para a norma fundamental, que, por sua vez, e a base de
deriva~50de todas as demais normas.
Alerte-se que o direito posto n5o se confunde com a Cii?ncia do Direito,
que, muito embora se configure em um sistema nomoempirico, niio 6 prescritivo, mas "teorktico ou declaratorio, vertido em linguagem que se prop6e
21
ser eminentemente cientifica" . A Cikncia do Direito tem seu foco tematico
repousado sobre o fen6meno lingiiistico do direito posto, conjunto de enun22
ciados prescritivos .
Pois bem, a ordem juridica patria, na linha de raciocinio do mesmo autor,
constitui-se em um sistema de normas que podem ser de comportamento
(voltadas para as condutas das pessoas, enumerando o conteudo de8ntico do
sistema, do dever ser) ou de estrutura (aquelas que dispiiem sobre orgiios,
procedimentos e estatuem o modo de criaqiio e extins50 das regras).
Este sistema juridico 6 composto por "subsistemas que se entrecruzam
em multiplas dire~hes,mas que se afunilam na busca de seu fundamento ultimo de validade semiintica, que e a Constituiqio do Brasil. E esta, por sua
vez, constitui tambem um subsistema, o niais importante, que paira, sobranceiro, sobre todos os demais, em virtude de sua privilegiada posiqiio hierarquica, ocupando o topico superior do ordenamento e hospedando as diretri23
zes substanciais que regem a totalidade do sistema juridico national" .
Como se verifica, os subsistemas do ordenamento juridico devem ser desenvolvidos e interpretados como fendmeno de linguagem, de forma integrada, no sentido de conformar a r e l a ~ i ojuridica com o mote impost0 pela Constitui~iioFederal.
Em sentido paralelo, tambem se deve ter em mente que ela, a Constitui-

111

Idem. p. 82.
Idem. Ibidem.
Cf. CARVALHO, Paulo de Barros. Oh. cit. p. 82. Nessa relaqao entre CiEncia do Direito, com feiqio de
foros sistematicos, e o direito posto, identifica o autor a importiincia da descoberta da norma hipotktica
fundamental, empreendida por Hans Kelsen, porquanto se torna ela "o postulado capaz de dar sustentaqao
a Ci&nciado Direito, demarcando-lhe o campo especulativo e atribuindo unidade ao objeto dc invesJjgaqao". Ob. Clt. p. 83.
CARVALHO, Paulo de Barros. Ob. cit. p. 86.
22
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~ i i oFederal, por seu conjunto de normas de comportamento e de estrutura,
estas em predominiincia, constitui-se em um subsistema que possui logica
propria, ou pelo menos uma 16gica niio condicionada por outro subsistema.
No interior desse subsistema, figuram proposi~oesdiversas que, por vezes, se
colidem, exigindo uma interpreta~iioentrela~adadentro do proprio subsistema. Essa colisiio podera ocorrer mesmo por normas constitucionais decorrentes de Emendas, j i que integram, a partir do transcorrer de seu iter de
concepqiio, o pr6prio texto constitucional, com a mesma hierarquia. E dizer
que, nessa logica, as permissGes, restriqfies, imposi~6esetc, devem interagir
de mod0 a tornar o subsistema congruente, o que 15 perfeitamente vihvel,
porquanto o subsistema constitucional pode se auto limitar.
A guisa de exemplo, o direito a greve expressa essa inter-rela~iiode propos i ~ o e sdentro do proprio subsistema. A amplitude conferida no art. 9% ssegundo o qua1 6 assegurado o direito a greve, encontra limitasgo no pr6prio
Texto Maior no que concerne aos militares, j i que o inciso IV do § 3 W o art.
142 veda expressamente aos militares o exercicio desse direito.
Aplicando o raciocinio exposto ao terna da presente construc$io, teriamos
que os subsistemas penal ou processual penal jamais poderiam afrontar validamente o subsistema constitucional, como o fez a lei 9.299/96. Em mesmo
sentido, o subsistema constitucional conferiu, em nome do Estado de Direito
social e democratico, o direito ao autor de urn injusto penal capitulado como
doloso contra a vida de ser julgado por leigos, que entenderiam, por serern
24
pares, as peculiaridades afetas ao fato , porkm, o prdprio subsistema excepcionou a regra ao tratar dos crimes militares, conferindo as Justisas Militares a competincia de julgamento para os crimes militares, inclusive aqueles
dolosos contra a vida. Com o novo texto do 5 4"o
art. 125 da Constitui@o
Federal, o constituinte excepcionou para as Justips Militares Estaduais, agora
em sentido oposto (ao menos no que concerne aos atos perpetrados contra a
vida de civil), retirando destas a competcncia de julgamento e deslocando-a
para a Justi~aComum (Tribunal do Juri).

24

Vide art. 5" XXXVIII, "d" da Constitui$20 Federal.
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4 . 0 EXERC~CIODA POL~CIAJ U D I C ~ R I ANOS CRIMES DOLOSOS
CONTRA A VIDA DE C M L
Pelo que at6 aqui se aduziu, conclui-se que, na esfera estadual, o crime
25
doloso contra a vida de civil continua a ser crime militar , havendo, porim, a
competkncia de julgamento pelo Tribunal do Juri.
Ainda com lastro na Lei Maior, cumpre iluminar que a miss50 constitucional da Policia Civil cinge-se, por forqa do Q 4Qdo art. 144, ressalvada a competkncia da Uniiio, as fun~desde policia judicia'ria e a a p u r a ~ ~deo infiagx5es penais, exceto as militares (grifei).
Bem clara, na logica do subsistema constitutional, a exceqiio criada pelo
legislador constituinte, no sentido de que a infragiio penal militar ficasse a
margem das atribuiqbes das Policias Civis.
0 s crimes dolosos contra a vida de civis, perpetrados por militares dos Estados, ao encontrarem a plena tipicidade no Cddigo Penal ~ i l i t a r ~sera0
',
de
atribuiqao apuratbria das autoridades de policia judiciaria militar, entendase do Cornandante de Unidade e, nos casos de delegaqiio, do Oficial de servigo delegado. Como reflexo, as medidas previstas no art. 12 do C6digo de
Processo Penal Militar devem ser encetadas pel0 Oficial corn atribuiqao de
policia judiciiria militar e niio pelo Delegado de Policia.
5. CONCLUSAO
Por todo o consignado, pode-se chegar a conclusiio de que h5 duas realidades no que se refere ao crime doloso contra a vida de civil que encontre subs u n ~ 5 ono C6digo Penal Militar (Parte Especial com complemento da Parte
Geral): uma em imbito federal e outra em iimbito estadual.
No imbito federal, a Emenda Conslitucional nQ45104 niio alterou a realidade existente, selldo possivel sacramentar que a previs5o do paragrafo unico do art. 9Qdo CPM 6 inconstitucional.
J i no iimbito estadual, a supracitada Emenda contribuiu para o entendi-

Para alguns, de acordo corn a solufao adotada anteriormente, o crime voltou a ser militar.
A tipicidade dos crimes dolosos contra a vida no CPM merece a t e n ~ i oredobrada, porquanto h i que se
considerar que, diferentemente do C6digo Penal comum, nao ha um capitulo que condense os crimes
contra a vida. Nesse contexto, seriam crimes contra a vida apenas o homicidio e a provoca@.o direta ou
auxilio ao suicidio, excluindo-se, embora haja entendimentos diversos, o genocidio, que seria um delito
contra a humanidade e n i o contra a vida. Deve-se atentar, ademais, que a tipicidade do crime militar 6 ,
em regra, indireta, ou seja, n5o ha um pleno preenchimento da tipicidade apenas pela anilise da Parte
Especial do CPM, devendo-se complementar con1 a Parte Geral, mormente os dispositivos do art. 9Q.
2'
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mento de que tais crimes permanecem com a classificaq50 de militares, porCni com compet2ncia de julgamento pel0 Tribunal do Juri.
Essa conclusiio 6 perfeitamente aceitivel, porquanto a exceqao partiu do
proprio subsistema constitucional, diferenciaildo o tratamento por raz6es que
fogem ao escopo deste trabalho.
Con10 ja se alertou no inicio, o objetivo do raciocinio sobreposto niio e o
de sacramentar o entendimento de forma intransigente, mas de iniciar uma
discuss50 que pode parecer esteril para os operadores do Direito Penal Militar que militam nas Justiqas Militares, mas C de suma importsncia para aqueles afetos ao exercicio da policia judiciaria militar.
Vultus animi janua est!

-
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a. LEI FEDERAL NQl1.106,DE 28 DE MARGO DE 2005

Altem os arts. 148, 215, 216, 226, 227 231 e acrescenta o art. 231-A ao Decreto-Lei n Q2.848, de 7 de dezernbro de 1940 - Codigo Peizal, e da outras providzncias.

F a ~ osaber que o Congress0 nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1" 0 s arts. 148, 215, 216, 226, 227 e 231 do Decreto-Lei nQ2.848, de
7 de dezembro de 1940 - C6digo Penal, passam a vigorar com a seguinte
redaqao:
"Art. 148.

.............................................................................
1 - se a vitima 6 ascendente, descendente, c8njuge ou companheiro do
agente ou maior de 60 (sessenta) anos;

.............................................................................
1V - se o crime 6 praticado contra menor de 18 (dezoito) anos;
V - se o crime 6 praticado com fins libidinosos.
............................................................................. "(NR)
"Posse sexual mediante fraude
Art. 215. Ter conjun@o canal com mulher, mediante fraude:
.............................................................................
" (NR)
"Atentado ao pudor mediante fraude
Art. 216. Induzir algukm, mediante fraude, a praticar ou submeter-se a
pratica de ato libidinoso diverso da conjun~aocarnal:

...........................................................
Paragrafo unico. Se a vitima e menor de 18 (dezoito) e maior de 14
(quatorze) anos:
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Pena - reclusiio, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos." (NR)
Art. 226. A pena e aumentada:
I - de quarta parte, se o crime 6 cometido com o concurso de 2 (duas) ou
mais pessoas;
I1 - de metade, se o agente e ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmiio, cenjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vitima ou por qualquer outro titulo tem autoridade sobre ela;
111- (revogado)" (NR)

Art. 227.

.............................................................................
3 19. Se a vitima 6 maior de 14 (catorze) e menor de 18 (dezoito) anos, ou
se o agente 6 seu ascendente, descendente, c8njuge ou companheiro, irmiio,
tutor ou curador ou pessoa a quem esteja confiada para fins de educa~iio,de
tratamento ou de guarda:
............................................................" (NR)
"Trafico internacional de pessoas
Art. 231. Promover, intermediar ou facilitar a entrada, no territorio nacional, de pessoa que venha exercer a prostitui~50ou a saida de pessoa para
exerce-la no estrangeiro:
Pena - reclusiio, de 3 (tres) a 8 (oito) anos, e multa.
3 19.

..............................................................................
Pena - reclusiio, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.
9 29. Se ha emprego de violEncia, grave ameaCa ou fraude, a pena e de
reclusiio, de 5 (cinco) a 12 (doze) anos, e multa, alem da pena correspondente a violhcia.
9 39 (revogado)". (NR)
Art. 2" 0 Decreto-Lei nQ2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Codigo Penal, passa'a vigorar acrescido do seguinte art. 231-A:
"Trafico interno de pessoas
-

--
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Art. 231-A. Promover, intermediar ou facilitar, no territ6rio nacional, o
recrutamento, o transporte, a transferencia, o alojamento ou acolhimento da
pessoa que venha exercer a prostituiqiio:
Pena - reclusiio, de 3 (tres) a 8 (oito) anos, e multa.
Paragrafo unico. Aplica-se ao crime de que trata este artigo o disposto nos
$5 1% 22"do art. 231 deste Decreto-Lei."
Art. 3% 0 Capitulo V do Titulo VI - DOS CRIMES CONTRA OS COSTUMES da Parte Especial do Decreto-Lei nQ2.848, de 7 de dezembro de
1940 - Codigo Penal, passa a vigorar com o seguinte titulo: "DO LENOCINIO
E DO TRAFICO DE PESSOAS".
Art. 4" Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaqiio.
Art. 5% Ficarn revogados os incisos VII e VIII do art. 107, os arts. 217.219,
220,221,222, o inciso I11 do caput do art. 226, o $ 3" do art. 231 e o art. 240 do
Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Codigo Penal.
Brasilia, 28 de marqo de 2005,184Wa Independencia e 117" da Republica.

LUIZ INACIO LULA DA SILVA
Marcio Thomaz Bastos
Jose Dirceu de Oliveira e Silva

-
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b. LEI FEDERAL N"1.113,

DE 13 DE MA10 DE 2005

Da nova redapio ao caput e ao J 3" do art. 304 do Decreto-Lei nQ3.689, de
3 de outubro de 1941 - C6digo de Processo Pen,al.

o PRESIDENTE DA REPUBLICA
Faqo saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei;
Art. 1"
caput e o 8 3Qdo art. 304 do Decreto-Lei nQ3.689, de 3 de
outubro de 1941 - Codigo de Processo Penal, passam a vigorar corn a seguinte redaqgo:
"Art. 304. Apresentado o preso i autoridade competente, ouvira esta o
condutor e colhera, desde logo, sua assinatura, entregando a este copia do
termo e recibo de entrega do preso. Em seguida, procedera a oitiva das testemunhas que o acornpanharem e ao interrogatorio do acusado sobre a imputaqgo que lhe C feita, colhendo, apos cada oitiva suas respectivas assinaturas,
lavrando, a autoridade, afinal, o auto.

..............................................................................
Q 39 Quando o acusado se recusar a assinar, nao souber ou nao puder
faze-lo, o auto de prisao em flagrante sera assinado por duas testernunhas,
que tenham ouvido sua leitura na presenqa deste." (NR)
Art. 2" (VETADO)
Brasilia, 13 de maio de 2005; 1840 da Independencia e 117" da RepBblica.

LUIZ INACIO LLJLA DA SILVA
Marcio Thomaz Bastos
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c. LEI ESTADUAL NQl1.688,DE 19 DE MA10 DE 2004.

Institui o Programa de Parcerias Publico-Privadas P P e e da outras providincias.

0 GOVERNADOR DO ESTADO DE SAO PAULO:
Faqo saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte
lei:

Do Programa de Parcerias Publico-Privadas
Artigo 1" - Fica instituido, no Ambit0 do Governo do Estado e de sua
Administraqio Publica direta e indireta, o Programa de Parcerias PublicoPrivadas - PPP, destinado a fomentar, coordenar, regular e fiscalizar a atividade de agentes do setor privado que, na condiqiio de colaboradores, atuem
na implementa~iiodas politicas publicas voltadas ao desenvolvimento do
Estado e ao bem-estar coletivo.
Parigrafo unico - 0 PPP observara as seguintes diretrizes:

1 - eficiencia no cumprimento das finalidades do Programa, com estimulo
a competitividade na presta~iiode serviqos e a sustentabilidade econ6niica
de cada empreendimento;
2 - respeito aos interesses e direitos dos destinatarios dos servigos e dos
agentes privados incumbidos de sua execu~iio;
3 - indisponibilidade das funqBes politics, normativa, policial, reguladora,
controladora e fiscalizadora do Estado;
4 - universalizaq50 do acesso a bens e serviqos essenciais;
5 - transparencia dos procedimentos e decisBes;
6- responsabilidade fiscal na celebraqiio e execugio dos contratos;
7 - responsabilidade social;
8 - responsabilidade amhiental.
Artigo 2" - 0 PPP sera desenvolvido por meio de adequado planejamen-Revista A FORCA POLICIAL - Siio Paulo - n"4
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to, que definira as prioridades quanto a implantaqgo, expansgo, melhoria,
gestiio ou explora~iiode bens, serviqos, atividades, infra-estruturas, estabelecimentos ou empreendimentos pirblicos.
Paragrafo unico - A execuqgo dos projetos de parcerias publico-privadas
devera ser acompanhada permanentemente para avaliaqiio de sua eficihcia,
por meio de critkrios objetivos previamente definidos.
Artigo 3" Fica criado o Conselho Gestor do PPP, vinculado ao Gabinete
do Governador, integrado pelos seguintes membros:
I - o Secretario-Chefe da Casa Civil;
I1 - o Secretario de Economia e Planejamento;
I11 - o Secretario da Fazenda;
IV - o Secretario da Ciencia, Tecnologia, Desenvolvimento Econ6mico e
Turismo;
V- o Procurador Geral do Estado;
VI - ate 3 (tres) membros de livre escolha do Governador do Estado.
5 1% Cabera ao Governador indicar, dentre os membros do Conselho, o
Presidente e quem, nas suas ausencias ou impedimentos, devera substitui-lo.
$ 2" Podergo substituir os membros a que se referem os incisos I a V
deste artigo representantes que venham a ser por eles indicados.
5 3% Participariio das reunides do Conselho, com direito a voz, os demais
titulares de Secretarias de Estado que tiverem interesse direto em determinada parceria, em raziio de vinculo tematico entre o objeto desta e o respectivo campo funcional.
5 4" - 0 Conselho deliberara mediante voto da maioria de seus membros,
tendo o Presidente direito ao voto de qualidade.
9 5" - Cabera ao Conselho Gestor:
1 - aprovar projetos de parceria publico-privadas, observadas as condi~des
estabelecidas no artigo 4Q;
2 - recornendar ao Governador do Estado a inclusiio no PPP de projeto
aprovado na forma do item 1;
3 - fiscalizar a execuqiio das parcerias publico-privadas;
4 - opinar sobre alteraqiio, revis50, rescisgo, prorrogaqiio ou renovaqiio
dos contratos de parceria publico-privadas;
5 - fixar diretrizes para a atua~aodos representantes do Estado nos 6rg5os
de administra~iioda Companhia Paulista de Parcerias - CPP;
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6 - fazer publicar no Diario Oficial de Estado de Sgo Paulo, as atas de suas
reuni6es.
3 6% Ao membro do Conselho e vedado:
1 - exercer o direito de voz e voto em qualquer ato ou materia objeto do
PPP em que liver interesse pessoal conflitante, cumprindo-lhe cientificar os
demais membros do Conselho de seu impediment0 e fazer constar em ata a
natureza e extensgo do conflito de seu interesse;
2 - valer-se de informaggo sobre process0 de parceria ainda niio divulgado
para obter vantagem, para si ou para terceiros.
9 7" - A participagiio no Conselho nao sera remunerada, sendo considerada servigo publico relevante.
Q 8" - Cabera a Secretaria de Economia e Planejamento, atraves de unidade especifica, executar as atividades operacionais e de coordenaqSo de parcerias publico-privadas, assessorar o Conselho Gestor do PPP e divulgar os
conceitos e metodologias proprios dos contratos de parceria, apoiada por
equipe tecnica.
3 9" - 0 Conselho Gestor remetera para a Assembleia Legislativa, semestralmente, relat6rio detalhado das atividades desenvolvidas no periodo e de
desempenho dos contratos de parceria publico-privadas.
Q 10 - 0 Presidente do Conselho Gestor e o Secretario de Economia e
Planejamento comparecerao, semestralmente, a Assembleia Legislativa, para,
em reuniiio conjunta das Comissoes de Economia e Planejamento, de Servigos e Obras Publicas e de Fiscalizagiio e Controle, prestar esclarecimentos
sobre as atividades do 6rg5o e apresentar os resultados de parcerias auferidos
no semestre.
Artigo 4" - S5o condic;Ges para a inclusiio de projetos no PPP:
1 - efetivo interesse publico, considerando a natureza, relevincia e valor
de seu objeto, bem como o carater prioritario da respectiva execusao, observadas as diretrizes governamentais;
I1 - estudo tkcnico de sua viabilidade, mediante demonstrag20 das nletas e
resultados a serem atingidos, prazos de execugiio e de amortizagao do capital
investido, bem como a indica~godos criterios de avaliagiio ou desempenho a
serem utilizados;
I11 - a viabilidade dos indicadores de resultado a serem adotados, em funqiio de sua capacidade de aferir, de modo permanente e objetivo, o desempenho do ente privado em termos qualitativos e quantitativos, bem como de
~
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parimetros que vinculem o montante da remuneraqiio aos resultados atingidos;
IV - a forma e os prazos de amortizaqiio do capital investido pelo col-~tratado;
V - a necessidade, a importiincia e o valor do serviqo ou da obra em rela$50 ao objeto a ser executado.
Paragrafo unico - A aprovaqiio do projeto fica condicionada ainda ao seguinte:
1 - elaboraqiio de estimativa do impacto orqamentario-financeiro;
2 - demonstra~iioda origem dos recursos para seu custeio;
3 - comprovaqiio de compatibilidade com a lei orqamentaria anual, a lei de
diretrizes orqamentarias e o plano plurianual.

Das Parcerias Publico-Privadas
Artigo 5" - Parcerias publico-privadas sao mecanismos de colaboraqao entre
o Estado e agentes do setor privado, remunerados segundo critkrios de desempenho, em prazo compativel corn a amortizaqiio dos investimentos realizados, podendo ter por objeto:
I - a implanta~iio,ampliaqiio, melhoramento, reforma, manutenqgo ou
gestiio de infra-estrutura publica;
I1 - a prestaqao de serviqo publico;
111 - a exploraqao de bem publico;
IV - a exploraqiio de direitos de natureza imaterial de titularidade do Estado, tais como marcas, patentes, bancos de dados, metodos e tkcnicas de
gerenciamento e gestiio, resguardada a privacidade de informa~6essigilosas
disponiveis para o Estado.
9 1" Niio sera0 objeto de parcerias publico-privadas a mera terceirizaqiio
de mio-de-obra e as prestaqoes singelas ou isoladas.
2" 0 s contratos de parceria publico-privada deverao prever que, no
caso de seu objeto reportar-se a setores regulados, as regras de desempenho
das atividades e serviqos deveriio ficar submetidas aquelas determinadas pela
agencia reguladora correspondente.
Artigo 6% Poderiio figurar como contratantes nas parcerias publico-prip
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vadas os entes estatais a quem a lei, o regulamento ou o estatuto confiram a
titularidade dos bens ou servigos objeto da contratag20, incluindo autarquias,
fundaqbes instituidas ou mantidas pelo Estado, empresas piiblicas e sociedades de economia mista.
Artigo 7" As parcerias publico-privadas determinam para os agentes do
setor privado:
I - a assunq2o de obrigag6es de resultado definidas pelo Poder Pfiblico,
corn liberdade para a escolha dos meios para sua implementagio, nos limites
previstos no instrumento;
I1 - a submiss20 a controle estatal permanente dos resultados;
I11 - o dever de submeter-se a fiscalizagio do Poder Publico, permitindo o
acesso de seus agentes i s instalagGes, informag6es e documentos inerentes
ao contrato, inclusive seus registros contabeis;
IV - a incumbencia de promover as desapropriag6es decretadas pelo Poder Publico, quando prevista no contrato.
Paragrafo finico - Vetado.

Dos Contratos de Parcerias Publico-Privadas
Artigo 8" 0 s contratos de parceria publico-privada reger-se-50 pelo disposto nesta lei, na lei federal correspondente, pelas normas gerais do regime
de concess20 e permiss20 de servigos pilblicos, de licitag6es e contratos administrativos e deverio estabelecer:
I - as metas e os resultados a serem atingidos, cronograma de execug5o e
prazos estimados para seu alcance, bem como os critCrios objetivos de avaliag2o de desempenho a serem utilizados, mediante adoqio de indicadores
capazes de aferir o resultado;
I1 - a remuneragiio pelos bens ou servigos disponibilizados e, observada a
natureza do instituto escolhido para viabilizar a parceria, o prazo necessario
2 amortizag50 dos investimentos;
I11 - clausulas que, dependendo da modalidade escolhida, prevejam:
a) a obriga~2odo contratado de obter recursos financeiros necessaries a
execuqio do objeto e de sujeitar-se aos riscos do negocio, bem como as hipo---
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teses de exclusiio de sua responsabilidade;
b) possibilidade de termino do contrato niio so pel0 tempo decorrido ou
pelo prazo estabelecido, mas tambem pelo montante financeiro retornado
ao contratado em funqiio do investimento realizado;
IV - identificaqiio dos gestores responsaveis pela execugiio e fiscalizaq50.
3 1% Compete ao Poder Publico declarar de utilidade publica os bens
que, por suas caracteristicas, sejam apropriados ao desenvolvirnento de atividades inerentes, acessorias ou complementares ao objeto do contrato, bem
como B implementaq50 de projetos associados, podendo promover as requisigocs e as desapropriaqoes diretamente ou mediante outorga de poderes ao
contratado.
3 29 - Nao seriio objeto de repactuaqio as parcerias estabelecidas anteriormente a esta lei.
Artigo 9" A remuneraqiio do contratado, observada a natureza juridica
do instituto escolhido para viabilizar a parceria, podera ser feita rnediante a
utilizaqiio isolada ou combinada das seguintes alternativas:
I - tarifas cobradas dos usuarios;
11 - pagamento com recursos orqamentarios;
I11 - cessiio de creditos do Estado, excetuados os relativos a impostos, e
das entidades da Administraqiio Estadual;
IV - cessao de direitos relativos 5 exploraqao comercial de bens publicos
materiais ou imateriais;
V - transferkncia de bens moveis e imoveis;
VI - titulos da divida publica, emitidos com observsncia da legislaqiio aplicavel; e
VII - outras receitas alternativas, complementares, acessorias, ou de projctos associados.
Artigo 10 - Sem prejuizo das sanq6es previstas na legislaqiio pertinente, o
contrato podera prever, para a hipotese de inadimplemento da obrigaq2o
pecuni5ria a cargo do contratante, o acrCscimo de multa de 2% (dois por
cento) e juros segundo a taxa que estiver em vigor para a mora no pagamento
de impostos devidos a Fazenda Estadual.
I

Artigo 11 - 0 s instrumentos de parceria publico-privada poderiio prever
mecanismos amigaveis de soluqiio das divergkncias contratuais, inclusive por
meio de arbitragem, nos termos da legisla$io em vigor.
-

-
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Paragrafo unico - Na hipotese de arbitramento, os arbitros deveriio ser
escolhidos dentre os vinculados a inslituiq6es especializadas na matkria e de
reconhecida idoneidade.

Da Companhia Paulista de Parcerias
Artigo 12 - Fica o Poder Executivo autorizado a constituir pessoa juridica,
sob a forma de sociedade por aq6es, denominada Companhia Paulista de
Parcerias - CPF', para o fim especifico de:
I - colaborar, apoiar e viabilizar a implementaqiio do Programa de Parcerias Publico-Privadas;
I1 - disponibilizar bens, equipamentos e utilidades para a Administra~go
Estadual, mediante pagamento de adequada contrapartida financeira;
111 - gerir os ativos patrimoniais a ela transferidos pelo Estado ou por
entidades da administraqao indireta, ou que tenham sido adquiridos a qualquer titulo.
Paragrafo unico - Vetado.
Artigo 13 - A CPP tera sede e for0 no Municipio de S5o Paulo.
Artigo 14 - A CPP operara mediante o regime de capital social autorizado, que sera compost0 por aq6es ordinarias ou preferenciais nominativas,
sem valor nominal, podendo o Estado integraliza-lo em dinheiro, ou em bens
e direitos avaliados na forma da legislaqiio pertinente.
$ 1" Poderjio participar do capital da CPP outras entidades da Administraqiio Estadual, desde que o Estado mantenha, no minimo, a titularidade
direta da maioria das aq6es com direito a voto.
$2" - Fica o Poder Executivo autorizado a subscrever e integralizar o capital da CPP corn os seguintes bens e direitos, na forma do "caput" deste artigo:
1 - imoveis, relacionados nos Anexos I e I1 a que se referem os artigos 19
e 20 desta lei;
2 - aq6es ordinarias ou preferenciais de titularidade do Estado e de suas
autarquias, no capital de sociedades anGnimas, que njio sejam necessarias
para assegurar o exercicio do respectivo poder de controle em carater incondicional;
3 - titulos da divida publica, emitidos na forma da 1egislac;iioaplicavel;
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4 - outros bens e direitos de titularidade direta ou indireta do Estado,
inclusive recursos federais cuja transferencia independa de autorizaqi~o
legislativa especifica.
3 3" - Para a subscriqiio e integralizaqiio de outros im6veis ao capital da
CPP sera necessaria a previa autorizaqio legislativa.
Artigo 15 - Para a consecuqiio de seus objetivos, a CPP podera:
I - celebrar, de forma isolada ou em conjunto com a Administraqio direta
e indireta do Estado, os contratos que tenham por objeto:
a) a elaboraqiio dos estudos tCcnicos a que se refere o artigo 4" inciso 11,
desta lei;
b) a instituiq30 de parcerias publico-privadas;
c) a locaqio ou promessa de locaqiio, arrendamento, cessio de uso ou
outra modalidade onerosa, de instalaq6es e equipamentos ou outros bens,
vinculados a projetos de PPP.
I1 - assumir, total ou parcialmente, direitos e obrigaq6es decorrentes dos
contratos de que trata o inciso I deste artigo;
111 - contratar a aquisiqgo de instalaq6es e equipamentos, bem con10 a sua
construqiio ou reforma, pel0 regime de empreitada, para pagamento a prazo,
que podera ter inicio apos a conclusiio das obras, observada a legisla@o pertinente;
IV - contratar com a Administraqiio direta e indireta do Estado locaqiio
ou promessa de locaqiio, arrendamento, cessiio de uso ou outra modalidade
onerosa, de instalaqdes e equipamentos ou outros bens integrantes de seu
patrimbnio;
V - contrair emprestimos e emitir titulos. nos termos da legislaqZo em
vigor;
VI - prestar garantias reais, fidejussorias e contratar seguros;
VII - explorar. gravar e alienar onerosanlente os bens integrantes de seu
patrimbnio;
VIII - participar do capital de outras empresas controladas por ente pGblico ou privado.
9 1% 0 negocio podera ficar condicionado h constituiqiio de sociedade de
prop6sito especifico, coincidente com o objeto do contrato, sem prejuizo da
responsabilidade solidaria do contratado pel0 cumprimento integral das obrigaqoes que a essa sociedade couberem.
9 2" E facultativo a CPP constituir Fundo Fiduciario, cujo agente ter6
-
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poderes para administrar recursos financeiros, por meio de conta vinculada
ou, para promover a alienaqiio de bens gravados, segundo condigdes previarnente acordadas, aplicando tais recursos no pagamento de obrigag6es contratadas ou garantidas a que se refere o "caput" deste artigo, diretamente ao
beneficiario da garantia ou a favor de quem financiar o projeto de parceria.
Artigo 16 - A CPP niio podera receber do Estado transferencias voluntarias de recursos para o custeio de despesas operacionais.
Artigo 17 - A CPP niio dispori de quadro proprio de pessoal, podendo,
para a consecugiio de seus objetivos, celebrar convsnios com orggos e entidades da Administraggo Estadual e contratar, observada a legislaqiio pertinente, servigos especializados de terceiros.
Artigo 18 - A sociedade sera administrada por uma Diretoria, composta
de ate 3 (trCs) membros, e por um Conselho de Administraqiio, composto de
at6 5 (cinco) membros, e tera, em carater permanente, um Conselho Fiscal.
3 lo- 0 s membros da Diretoria e do Conselho de Administraggo seriio
indicados pelo Governador do Estado.
9 29 - Alem dos poderes previstos na legislagiio societiria, e sen1 prejuizo
da observsncia das politicas e diretrizes definidas por outros orggos da Administra~iioEstadual com cornpetencia especifica sobre a materia, o ConseIho de Administraggo devera aprovar previamente os termos e condig6es de
cada uma das operag6es a que se refere o artigo 15.
3 3" Vetado.
Artigo 19 - Ficam o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
SBo Paulo - DER, o Departamento de Aguas e Energia El6trica - DAEE, o
Departamento Aeroviirio do Estado de Siio Paulo - DAESP e a SuperintendCncia de Controle de Endemias - SUCEN, bem como a Fundagiio para o
Desenvolvimento da Educagiio - FDE, autorizados a alienar, mediante doa~ i i oa, Fazenda do Estado, os imoveis relacionados no Anexo 1 desta lei.
Artigo 20 - A Fazenda do Estado fica autorizada a alienar os imoveis relacionados no Anexo I1 desta lei, inclusive para destina-10s a integralizagiio do
capital social da CPP, bem como utilizar o produto de sua a1ienac;iio para essa
finalidade.
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ParAgrafo unico - A autorizaqiio prevista no "caput" estende-se aos im6.
veis que, por aplica~iiodo disposto no artigo 19, passarem a titularidade d;r
Fazenda do Estado.
Artigo 21 - 0 s projetos de parceria publico-privada seriio objeto de consulta publica, corn antecedincia minima de 30 (trinta) dias da publicaqiio do
edital da respectiva licita@o, mediante publicaqiio de aviso na irnprensa oficial, em jornais de grande circula~aoe por meio eletrbnico, no qua1 sera0
informadas as justificativas para a contrataqiio, a identifica~iiodo objeto, o
prazo de duraqiio do contrato e seu valor estimado, fixando-se prazo para
fornecimento de Sugestees, cujo termo dar-se-6 pel0 menos corn 7 (sete) dias
de antecedincia da data prevista para a publicaqiio do edital.
Artigo 22 - 0 s orgiios e entidades do Estado envolvidos no process0 de
licenciamento ambiental deveriio priorizar a tramitaqiio da documenta~ao
pertinente a projetos incluidos no Programa de Parceria Publico-Privada.
Artigo 23 - Para atcnder as despesas decorrentes da execuqiio desta lei,
fica o Poder Executivo autorizado a:
I - abrir crkditos especiais at6 o limite de R$ 800.000,00 (oitocentos mil
reais), destinados a cobertura das despesas necessarias a constituiqao e instalaqao da CPP;
I1 - proceder a incorporaqiio da CPP no orqamento do Estado; e
111- promover a abertura de crkditos adicionais suplementares, at6 o limite necessario para a integraliza~godas parcelas do capital social da CPF!
Paragrafo unico - 0 s valores dos crkditos adicionais a que se refere este
artigo seriio cobertos na forma prevista no 9 l o do artigo 43 da Lei federal nQ
4.320, de 17 de marCo de 1964.
Artigo 24 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaqao.
Palacio dos Bandeirantes, aos 19 de maio de 2004.
GERALD0 ALCKMIN
Eduardo Refinetti Guardia
Secretario da Fazenda

- - A
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Andrea Sandro Culahi
Secretario de Economia e Planejamento
Amaldo Madeira
Secretario-Chefe da Casa Civil
Publicada na Assessoria Tecnico-Legislativa, aos 19 de maio de 2004.

-
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d. PORTARIA DO COMANDANTE GERAL PMl-1/02/04

Serviqo Auxiliar Temporario - Soldado PM Temporhrio - Instruqoes complementares a Lei nQ11.064, de 08 de margo de 2002 - baixa.

0 Comandante Geral da Policia Militar,

Considerando as disposiq6es da Lei Federal 10.029, de 200UT00, que
estabelece normas gerais para a prestaqgo voluntaria de serviqos administrativos e de serviqos auxiliares de saude e de defesa civil nas Policias Militares e
nos Corpos de Bombeiros Militares e da outras providencias;
Considerando, em especial, as disposi~oesda Lei Estadual 11.064, de
08MAR02, que instituiu o Serviqo Auxiliar Voluntario na Policia Militar do
Estado de S i o Paulo;
Considerando que o legislador estadual, diante da impossibilidade de
normatizar as inurneras situaq6es que implicam no funcionamento do ServiGO Auxiliar Voluntario, delegou ao Comandante Geral da Policia Militar a
competencia para determinar a aplicaq5o ao Soldado PM Temporario de
normas legais e regulamentares, total ou parcialmente, observado sempre o
interesse publico;
Considerando que tal delegaqiio (Art. 13 da Lei 11.064102) tem finalidade
estritamente f~~ncional
e complementar, niio autorizando a criaqio ou extens5o de direitos e garantias ao Soldado PM Temporario, prerrogativa reservada constitucionalmente aos Poderes Legislative, Judiciario e ao Chefe do
Poder Executivo, conforme o caso;
Considerando o disposto no paragrafo unico do Art. loda Lei 11.064102, o
qua1 sujeita o integrante do Serviqo Auxiliar Voluntario as normas aplicaveis
aos integrantes da Policia Militar do Estado, no que couber;
Considerando a necessidade do aperfeiqoamento e do disciplinamento
dessa matiria no iimbito da Corporac;iio, tendo em vista o envolvirnento de
vlirias OPM no processo;
- -
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Considerando a necessidade de revisao e atualizaqao das publicaq6es clue
tratam do Serviqo Auxiliar Voluntririo (SAV) na Policia Militar, para que 1.150
haja duvidas nem interpretaqdes equivocadas por parte das autoridades policiais militares, que t&mo dever de as cumprir e de fiscalizar seu cumprimento;

BAlXA neste ato, para conhecimento e devida execuqao, instruq6cs cornplementares neccssarias aplica~aodo disposto na Lei 11.064102, as quais se
constituem em definiqGes, interpretaqoes, proccdimentos, modelos de documentos e formularios, que foram revistos, ampliados e aperfeiqoados, com o
intuit0 de consolidar a assimilaqiio da inovadora legislaqiio do Serviqo Auxiliar Voluntario na Policia Militar do Estado de S5o Paulo:
Artigo 1" - 0 Serviqo Auxiliar Voluntario (SAV) objetiva proporcionar a
ocupaq50, qualificaqiio profissional e renda aos jovens maiores de 18 (dezoito) e menores de 23 (vinte e tr&s)anos de idade, contribuindo para cvitar o
seu envolvimento em atividades anti-sociais, bem como para aumentar o contingente de policiais nas atividades diretamente ligadas a seguranqa da populaqiio.
0 SAY de natureza profissionalizante, tem por finalidade a
execu@o voluntaria de serviqo em atividades administrativas, de saude e dr
defesa civil no Ambito da Policia Militar do Estado de Siio Paulo, sendo o
voluntario, uma vez satisfeitos os requisitos da lei e desta portaria, denominado Soldado PM Temporario (Sd PM Temp).
Artigo 2"

-

Artigo 3" - 0 Sd PM Temp tem regime juridico especial nos termos da Lei
Federal 10.029100 e da Lei Estadual 11.064102 que niio se confunde com o
regime juridico dos militares estaduais e suas garantias e direitos.
Paragrafo unico. 0 Sd PM Temp 6 considerado agente public0 credenciado
para as habilita~6esindicadas nesta Portaria, remunerado por auxilio
indenizatorio, a serviqo da Administraqao.
Artigo 4" - 0 Sd PM Temp integra a PM, por intermidio do SAY nas
condiq6es especiais descritas no artigo anterior.
Artigo 5" - 0 tratamento dispensado ao Sd PM Temp deve objetivar que
-

------ -
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ele, vencido o periodo de trabalho voluntario, mantenha-se na comunidade
levando os valores da Instituiqiio, com orgulho de nela ter servido em pro1 da
coletividade e sentindo-se melhor preparado para os desafios da vida.
Artigo 6" - 0 interessado em exercer atividades no SAV devera inscreverse nas Organizaq6es Policiais Militares (OPM) designadas e que seriio
divulgadas pelos meios de comunicaqiio social, submetendo-se a seleqio que
constara de edital a ser publicado pelo orgao oficial do Estado.
Artigo 7" Poderiio inscrever-se homens maiores de dezoito e menores de
vinte e trCs anos, que excederem hs necessidades de incorporaqiio das Forqas
Armadas, e mulheres que estejam nessa mesma faixa etaria, que deveriio,
ainda, satisfazer os seguintes requisitos:
I - estar em dia com as obriga~6eseleitorais;
I1 - ter concluido o ensino fundamental;
I11 - ter boa saude, comprovada mediante apresentaqio de atestado de
saude expedido por 6rgiio de safide publica ou realizaqiio de exame mkdico e
odontol6gico na Policia Militar, a criterio desta;
IV - ter aptidiio fisica, comprovada por testes realizados na Policia Militar;
V - nao registrar antecedentes criminais, situaqio que sera comprovada
mediante a apresentaqiio de certidoes expedidas pelos 6rgiios policiais e judiciirios estaduais e federais, sem prejuizo de investigaqiio social realizada pela
Policia Militar, a critkrio desta;
VI - estar classificado dentro do numero de vagas oferecidas no edital da
respectiva seleqiio;
VII - estar em situaqiio de desemprego;
VIII - niio ser beneficiario de qualquer outro programa assistencial;
IX - n2o haver outro beneficiario do SAY em seu nucleo familiar.
Paragrafo unico. E facultado ao Sd PM Temp ja integrado no SAV da
Policia Militar se inscrever em process0 seletivo para concorrer ao preenchimento de vaga nesse serviqo, devendo se submeter, no que couber, as demais
condi~oesestabelecidas no edital.
Artigo 8" 0 ingress0 no SAV dar-se-5 mediante aprovaqio em provas de
sele~iio,sendo que os aprovados freqiientariio Curso Especifico de Treinamento, ministrado nas Organizaq5es Policiais Militares (OPM), ocasiiio em
~
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que o candidato tera verificado o preenchimento dos seguintes requisitos:
I - conduta ilibada, na vida publica e privada;
11 - idoneidade;
111 - disciplina;
IV - aproveitamento escolar;
V - aptidiio para o desempenho de pel0 menos uma das atividades do
SAV;
VI - dedicaqiio ao serviqo que lhe for designado executar;
VII - adequaqiio fisica e mental para o exercicio das atividades;
VIII - perfil psicologico compativel com o desempenho da atividade.
3 1% A apuraqiio da conduta e da idoneidade de que tratam os incisos I e
I1 deste artigo abrangera tambkm o tempo anterior ao ingress0 no SAV e
sera efetuada pela 2"egiio do Estado-Maior da Policia Militar (2"M/PM),
em carater sigiloso.
5 2% 0 Curso Especifico de Treinamento, a que se refere este artigo, darse-a em carater de estagio inicial de 60 (sessenta) dias de treinamento, destinado i adaptaqiio, conhecimento da Instituiqiio e formaqiio profissional e mais
30 (trinta) dias de estagio pratico na OPM em que for designado.
5 3" Por ocasiao da realizaqiio do estagio pratico na OPM em que for
designado para servir, o Sd PM Temp participari, diariamente, das atividades que ir&desenvolver, acompanhado por rnilitar estadual.
5 4" - 0 Sd PM Temp que usar da faculdade prevista no paragrafv unico
do artigo 7" e for aprovado em novo processo seletivo n5o freqiientara o
Curso Especifico de Treinamento, desde que o tenha concluido integralmente, devendo permanecer na OPM onde ja se achava designado antes da aprovaqio nesse novo processo seletivo, at6 a indicaqiio definitiva de nova OPM,
porkm deverri ser submetido a nova instruqiio de tiro, bem como ao Teste de
Avaliaqgo de Tiro (TAT), se for empregado nas atividades de guarda das
instalaqses da OPM.
Artigo 9" 0 voluntario sera admitido para a prestaqgo do SAV por periodo de l (um) ano, prorrogavel por igual periodo, desde que haja manifestagao expressa do Sd PM Temp e interesse da Policia Militar.
5 1" A manifestaqiio expressa de vontade devera ser formulada mediante
requerimento endereqado ao Comandante, Diretor ou Chefe (Cmt, Dir ou
Ch) da OPM onde o Sd PM Temp estiver exercendo suas atividades.
8 2" 0 requerimento contendo o pedido de prorrogagao devera ser
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protocolado na OPM com pelo menos 60 (sessenta) dias de antecedhcia da
data de encerramento do periodo inicial do SAV (Anexo "A").
5 3" 0 requerimento, devidamente instruido com manifestaqiio favoravel ou desfavorivel do Cmt, Dir ou Ch da OPM, avaliando a conveniencia da
prorrogaq50 do periodo de prestag5o do SAY devera ser encaminhado ao
Diretor de Pessoal em 5 (cinco) dias, para decis5o e publicaq50.
3 4" - Esgotado o prazo previsto no "caput" deste artigo, n5o havendo
manifestaq50 expressa do Sd PM Temp ou n5o havendo interesse da Policia
Militar pela prorrogaqgo ou ainda n5o sendo mais possivel a prorrogaq50, o
Sd PM Temp seri desligado do SAV de oficio, por ato do Diretor de Pessoal.
Artigo 10 - 0 Sd PM Temp podera ser desligado do SAV antes do cumprimento do prazo estabelecido no artigo anterior, nos seguintes casos:
I - a qualquer tempo, mediante requerimento do interessado (Anexo "B");
I1 - pela n5o conclus50 com aproveitamento do Curso Especifico de Treinamento;
I11 - por deliberaqiio do 6rgiio de saude da Polfcia Militar quando ficar
impedido de participar das atividades curriculares do Curso Especifico de
Treinamento;
IV - ficar afastado por problemas de saude por mais de 60 (sessenta) dias,
continuos ou n50, no decorrer de um ano;
V - for considerado incapaz fisicamente para o serviqo;
VI - quando apresentar conduta incompativel com os servi~osprestados;
VII - em raziio da natureza do servigo prestado;
VIII - por prisiio criminal;
IX - falecimento.
5 1" - Niio se aplica o disposto no inciso I11 deste artigo quando o impedimento for decorrente de atividades curriculares, sendo o Sd PM Temp afastado e, cessado o motivo, reincluido no mesmo curso ou nos subseqiientes.
5 2" - N5o se aplica tamb6m o disposto nos incisos 111 e IV quando o
impediment0 for decorrente de gravidez ou licenqa a gestante, sendo que o
Sd PM Temp desligado do Curso Especifico de Treinamento permanecera
prestando serviqo administrativo na OPM formadora at6 que cesse seu impedimento, quando entiio seri reincluido no curso subseqiiente.
Artigo 11 - 0 desligamento referido no artigo anterior dar-se-a por meio
de dispensa do Sd PM Temp do SAY mediante oficio motivado e endereqado

Diretoria de Pessoal, sem quaisquer formalidades administrativas-processuais, na ocorrencia das hipoteses estabelecidas no artigo 7" da Lei 11.064/02
(Anexo "C").
5 1% 0 desligamento do Sd PM Temp que apresentar conduta incompativel com os scrviqos prestados, tanto durante quanto apos o Curso Especifico
de Treinamento, deve se basear em motivos e fatos reais, que revelem inaptidiio ou desidia, defeitos esses apuraveis e comprovaveis pelos meios administrativos consentGneos, semelhantes a apuraqiio de transgressiio disciplinar.
8 2" - 0 Cmt, Dir ou Ch da OPM onde o Sd PM Temp estiver exercendo
suas atividades e competente para dar inicio ao ato de desligamento, devendo fundamentar sua decisiio na ocorrtncia de uma ou mais situaqoes
estabelecidas no artigo 7Qda Lei 11.064/02, dando ciencia ao interessado e
publicidade deste ato, atraves de afixa~iioem quadro de aviso da OPM, sem
a necessidade de publicaqiio em Boletim Interno.
8 3" Ao tCrmino das apuraqoes, quando necessarias, o Cmt, Dir ou Ch da
OPM, por meio de oficio devidamente fundamentado, encaminhara o procedirnento contendo a proposta de desligamento ao Diretor de Pessoal da
Corporaqiio, a quem compete praticar o ato de desligamento (Anexo "D").
8 4" - Para desligamento do Sd PM Temp, motivado por assunto relacionado a Investigaqao Social, a Unidade do interessado remetera pela cadeia
de comando os documentos para analise e decisiio do Subcomandante PM,
via 2WM/PM, ficando esta encarregada de providenciar o encaminhamento
B Diretoria de Pessoal, se decidido pelo desligamento.
Artigo 12 - Para os fins previstos no artigo anterior e em consonancia corn
o disposto no inciso 111 do artigo 7" da Lei 11.064/02 considera-se conduta
incompativel, ensejando o desligamento do SAY o cometimento de transgressiio disciplinar nos termos do Regulamento Disciplinar da Policia Militar, instituido pela Lei Complementar 893, de 09MARO1, na seguinte conformidade:
I - a pratica, a qualquer tempo, de transgressiio disciplinar classificada
como Grave (G);
I1 - a prhtica, dentro do periodo de um ano, de duas transgress6es disciplinares classificadas como Media (M), ou a pratica de Lima transgress50 disciplinar classificada como MCdia (M) e duas transgressGes disciplinares classificadas como Leves (L);
111 - a pratica, dentro do periodo de um ano, de quatro transgressoes dis-

-
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ciplinares classificadas como Leves (L).
5 1" Qualquer das Autoridades Administrativas arroladas no artigo 31
da Lei Complementar 893, de 9 de marGo de 2001, a quem o Sd PM Temp
estiver subordinado deve determinar a apuras5o da transgress50 disciplinar
por este cometida, nos termos dos artigos 27 a 29 da mencionada lei e, comprovando tratar-se de transgress50 de natureza grave, propora o seu desligamento.
5 29 - Nas hip6teses previstas nos incisos I1 e 111deste artigo, para a ultima
transgress50 disciplinar cometida dentro dos limites estabelecidos, o Cmt,
Dir ou Ch deixara de aplicar a punis50 correspondente, propondo o dcsligamento do Sd PM Temp.
Artigo 13 - 0 Cmt, Dir ou Ch da OPM providenciara o arquivamento dos
documentos, registrando os fatos determinantes do desligamento, fornecendo copia ao interessado ou a seu representante legal, e encaminhara copia de
toda a documenta~aoao Diretor de Pessoal, que providcnciara a publicidade
do ato de desligamento.
Artigo 14 - 0 afastamento por motivo de saude sera autorizado pelo Cmt,
Dir ou Ch da OPM, mediante a expediqgo de parecer firmado por Oficial
mkdico do Centro Medico da Policia Militar ou de uma de suas Unidades
Integradas de Saude, conforme Decreto 25.061, de 25 de outubro de 1955 e
normas internas da Corpora@o que regulam o assunto, observados os limites estabelecidos nesta Portaria.
Artigo 15 - 0 Sd PM Temp far5 jus ao recebimento de auxilio mensal, de
natureza juridica indenizatoria, no valor estabelecido em lei, destinado ao
custeio das despesas necessarias a execuqiio dos servisos a que se refere a Lei.
Artigo 16 - 0 Sd PM Temp estara sujeito as disposi~oesdas leis penais e
processuais penais militares e da Lei Complementar 893, de 09MAR01, que
instituiu o Regulamento Disciplinar da Policia Militar, desde que n2o contrariem a Lei Federal 10.029100, a Lei Estadual11.064102 e o disposto nas Portarias que disciplinam o SAY
Paragrafo unico - Ser5o recolhidos ao Presidio Militar "Rom5o Gomes",
ate seu desligamento do SAY a disposiqio da autoridade competente, quando sujeito a pris5o antes de condenas50 definitiva, ainda que pela pratica de
--
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delitos niio previstos na legislasiio penal militar.
Artigo 17 - Ao Sd PM Temp, em face das disposi~besda Lei Federal 10.029,
de 200UT00 e da Lei 11.064, de 08MAR02, niio se aplicam as disposisbes da
(0):
I - Lei 10.291, de 26NOV68, que institui na Secretaria da Seguransa Publica o Regime Especial de Trabalho Policial para os ocupantes de cargos, funqbes, postos e gradua~besque especifica;
I1 - Lei Complementar 731, de 260UT93, que disp6e sobre os vencimentos e vantagens pecuniarias dos integrantes da Policia Civil e da Policia Militar;
111 - Lei Complementar 432, de 18DEZ85, que dispbe sobre a concessiio
de adicional de insalubridade aos funcionarios e servidores da Administra~ i i Centralizada
o
e das Autarquias do Estado e da outras providzncias;
IV - Lei Complementar 873, de 27JUN00, que institui Gratifica~iiopor
Atividades de Policia - GAP para os servidores que especifica e da providzncias correlatas;
V - artigo 45 do Regulamento da Academia de Policia Militar do Barro
Branco (RAPMBB), aprovado pelo Decreto 52.575, de 11DEZ70, com reda~ i i odada pelo Decreto 6.908, de 230UT75, devendo o Sd PM Temp atender
aos requisitos do inciso 111, do artigo 41, do RAPMBB, com redasgo dada
pelos Decretos 29.589, de 25JAN89 e 34.728, de 20MAR92.
Artigo 18 - Siio direitos do Sd PM Temp:
I - freqiiencia a Curso Especifico de Treinamento, a ser ministrado pelas
Organizaq5es Policiais Militares, cuja dura~iiosera de 90 (noventa) dias;
I1 - auxilio mensal, de natureza indenizatoria, no valor estabelecido em
lei, vedada a aplicaqiio de quaisquer disposiqbes da legisla@o que estabele~a
algum tipo de beneficio pecuniArio aos integrantes da Policia Militar;
111 - auxilio-alimentaqao,instituido pela Lei 7.524 e regulamentado pelo
Decreto 34.064, ambos de 28 de dezembro de 1991;
IV - uso de uniforme, com identifica~ioostensiva da condisiio de Soldado
PM Temporario, e equipamentos necessirios, exclusivamente em serviqo;
V - contar, con10 titulo, em concurso public0 para Soldado PM de 2 T l a s se, 1 (um) ponto para cada ano de servi~oprestado;
VI - assistencia medica, hospitalar e odontol6gica, prestada pela Policia
Militar, ngo extensiva a seus dependentes e que cessa con1 seu desligamento.
-

- - - - -- --

Revista A FORCA POLICIAL - SLo Paulo - nQ46 - abrimdiijun 2005

-

112

$ l o - Em consoniincia com a legislag50 vigente para os policiais militares,

aplicam-se aos Sd PM Temp as normas relativas aos seguintes institutos:
I - elogios e dispensa do servigo, nos termos do RDPM;
I1 - dispensa do servigo, no dia da doagiio de sangue, nos termos da Lei
Federal 1.075, de 27MAR.50;
I11 - licenga-gestante;
IV - licenga-paternidade.
$2" - Em caso de nupcias ou falecimento de urn familiar, parente ou afim,
o Cmt, Dir ou Ch da OPM concedera dispensa do serviqo at6 o limite de 03
(trcs) dias. Posteriormente, o Sd PM Temp encan~inharac6pia reprografica
autenticada da Certidiio de Casamento ou obito, para regularizar em .sua
ficha de controle os dias em que esteve dispensado.
$ 3% 0 Sd PM Temp desligado do SAV devera devolver no PI4 da OPM
onde estiver desenvolvendo suas atividades o uniforme, o documento de identificagiio funcional e todo o material ou equipamento que Ihe tiver sido forilecido durante sua permancncia na Corporagiio.
$4Q- 0 Sd PM Temp, que por ocasigo do desligamento estiver internado
no Centro Medico, devera ser transferido para Unidade Hospitalar da Rede
Publica, salvo se houver contra-indicagiio medics.
5 5" - 0 Sd PM Temp que tiver concluido, com aproveitamento, o Curso
Especifico de Treinamento e cumprido o prazo minimo de 1 (um) ano de
prestagiio do SAY i~lcluidoo tempo do referido curso, recebera um Certificado de Conclusiio do SAV - Anexo "E", atestando o desenvolvimento de atividades junto a Policia Militar.
Artigo 19 - 0 Sd PM Temp tera direito a contrata~iiode Seguro de Acidentes Pessoais destinado a cobrir os riscos do exercicio das respectivas atividades que desenvolvera no imbito da Policia Militar, abrangendo apenas os
acidentes durante a execugiio destas atividades.
Artigo 20 - 0 Sd PM Temp exercera suas atividades na regiiio onde foi
efetuada sua inscrigiio para o SAV, podendo ser designado para outra OPM,
quando a atividade que exerce for remanejada ou extinta ou quando houver
interesse da Administra~iiopolicial militar.
9 1" Para o atendimento do pedido de alteragiio de OPM do Sd PM
Temp o Cmt, Dir ou Ch da OPM levara em consideraggo primeiramente a
convenicncia para o servi~opolicial-militar, a existencia de vaga na OPM de
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destino e, finalmente, a conveniencia para o Sd PM Temp.
5 2" 0 pedido devera ser encaminhado pel0 Cmt, Dir ou Ch da OPhl
diretamente ao Diretor de Pessoal, que deliberara sobre o assunto e adotar2
as providencias para publica@o em Boletim Geral.
9 3" - Para a mudanqa de habilidade do Sd PM Temp, o Cmt, Dir ou Ch da
OPM levarB em considera~iioprimeiramente a conveniencia da m u d a n ~ ade
habilidade para o serviqo policial militar e, em seguida, a conveniencia para o
Sd PM Temp.
5 4" - 0 ato de mudanqa de habilidade deverh ser allotado na Ficha de
Controle do Sd PM Temp, a qua1 sera rcmetida a Diretoria de Pessoal, atrav6s de meio eletrbnico, por ocasiio do encerramento do respectivo periodo
no SAY
Artigo 21 - 0 Sd PM Temp sujeitar-se-8 a jornada de 40 (quarenta) horas
de trabalho semanal, executando atividades administrativas, de saude e de
defesa civil, ilas seguintes habilidades:
I - auxiliar administrativo;
I1 - auxiliar de inform5tica;
111 - auxiliar almoxarife;
1V - auxiliar de saude;
V - auxiliar de cozinha;
VI - auxiliar de manutenqiio de instalaqses;
VII - auxiliar de manutenqiio dc viaturas;
VIII - auxiliar de Centro de Operaqdes Policiais;
IX - atendente de telecomunica~6es;
X - atendente do publico;
XI - guarda de quartel e de outras instala~desestaduais.
5 1Q-No desenvolvimento de quaisquer dessas atividades o Sd PM Temp
ficara sujeito, no que couber, as normas aplichveis aos integrantes da Policia
Militar que desenvolvam atividades semelhantes.
9 2" No exercicio de suas atividades, ficam vedados ao Sd PM Temp nas
vias publicas, sob quaisquer hipbteses, o porte ou o uso de arma de fogo e o
exercicio do poder de policia.
9 3" A qualqucr titulo fica vedado o emprego de Sd PM 'Temp fora do
imbito da OPM, ainda que embarcado e acompanhado.
5 4" 0 Sd PM Temp, ainda que empregado no semi50 de guarda de
quartel, serviqo de dia das OPM ou de outras instalaqbes estaduais, n5o poRevista A FORCA POLICIAL - SBo Paulo - nQ 46 - abrimailjun 2005

dera ser designado para atuar como encarregado do armamento ali existente.
$ 5% No desenvolvimento da atividade de atendimento ao publico, fica
terminantemente proibido o emprego do Sd PM Temp nos Postos Policiais,
Bases Comunitarias de Seguranqa (BCS) e similares.
5 6" Observado o disposto no artigo 121 da Lei 10.261, de 280UT68
(Estatuto dos Servidores Publicos Civis do Estado), regulamentado pelo
Decreto 52.810, de 060UT71, alterado pelos Decretos 52.831, de 16NOV71,
52.926, de 20ABR72, 52.932, de 05MA172 e 10.135, de 17AG077, o Sd PM
Temp podera ser autorizado pel0 Cmt, Dir ou Ch da OPM a desenvolver suas
atividades no horario das 08:30 as 17:30 horas, de segunda a sexta-feira, com
1 (uma) hora de interval0 para almoqo, totalizando as 40 (quarenta) horas
semanais estabelecidas no artigo 9" da Lei 11.064/02.
Artigo 22 - O Sd PM Temp somente poderi utilizar arma de fog0 quando
no exercicio da atividade descrita no inciso XI do artigo anterior, mediante
autorizaqiio do Cmt, Dir ou Ch da OPM em que estiver servindo e desde que
tenha sido previamente aprovado em Teste de Aptidgo de Tiro (TAT) e exames psicologicos realizados na PMESP.

5 1" - 0 porte e o uso de arma de fog0 estariio restritos ao exercicio da
atividade de guarda de quartel e de outras instala~6esestaduais em que, por
forqa da legislaqiio vigente, a Policia Militar mantenha efetivo policial para o
desenvolvimento de atividades especificas, vedando-se qualquer deslocamento
armado em via publica, mesmo que no interior de viatura policial.
$ 29 - E vedada a expediqiio de autorizaqao para aquisiqiio de arma de fog0
ao Sd PM Temp.
$3" - Quando no desenvolvimento da atividade de guarda de quartel e de
outras instalaqoes estaduais, o Sd PM Temp devera estar sempre sob comando e supervis5o direta de graduados.
$ 4" A instruqiio de tiro, bem como o Teste de Avaliaq5o de Tiro (TAT)
aplicar-se-a apenas ao Sd PM Temp que for empregado nas atividades guarda de quartel e de outras instalaqces estaduais e na forma prevista no curriculo do SAY
Artigo 23 - 0 Sd PM Temp podera ser responsabilizado por prejuizos que
causar a Policia Militar, por dolo, imprudgncia, impericia ou negligencia no
desempenho de suas atividades, aplicando-se as disposigfies do Codigo Civil
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Brasileiro, devendo a apuraqao dos fatos ser realizada por meio de sindicincia.
Artigo 24 - Compete 5 Diretoria de Ensino e Instruqao:
I - prever a carga horaria e as materias a serem ministradas no Curso
Especifico de Treinamento, para que a finalidade e os objetivos da Lei 11.064i
02 sejam alcanqados, conforme o preconizado no artigo 2% 33"do mencionado diploma;
I1 - acompanhar o andamento dos varios Cursos Especificos de Treinamento, que estariio sendo desenvolvidos simultaneamente em todo Estado;
I11 - distribuir o efetivo para fins de freqiiencia no Curso Especifico de
Treinamento de Sd PM Temp, nos OAE e nas OPM que comportem a referida formaqiio.
Artigo 25 - Compete a Diretoria de Apoio Logistico a realizaqiio de estudos visando a definiqiio, aprovaqiio, aquisiqiio e distribuiq50 de uniformes e
equipamentos que seriio utilizados pelos integrantes do SAV na Corporac$io.
Artigo 26 - Compete a Diretoria de Sistemas viabilizar os meios necessarios para a inclusiio dos dados pessoais dos Sd PM Temp no sistema
informatizado da Corporaqao, mediante formulario especifico para esse fim,
devendo desenvolver, conjuntamente com a Diretoria de Pessoal, estudos e
aplicativos, que viabilizem o controle e a administraqiio, pelos varios orgaos
da Corporaqiio, dos integrantes do SAY bem como o programa para a elaboraq5o e implementaqiio do comprovante mensal do auxilio de natureza juridica indenizatbria.
Artigo 27 - Compete 5 Diretoria de Saude o fie1 cumprimento das determinaq6es que envolvem as OPM subordinadas, viabilizando o process0 seletivo e a assistencia medica, hospitalar e odontolbgica aos integrantes do SAY
Paragrafo unico - Abrir-se-a a ficha medica ou odontologica simplificada
do Sd PM Temp quando este comparecer ao medico ou ao dentista, sendo
que, ao termino do respectivo periodo no SAY a ficha sera remetida ao DAME
do Centro Medico ou Centro Odontolbgico, respectivamente, onde permanecera arquivada.
Artigo 28 - Compete a Diretoria de Finanqas providenciar a adequada
dotaqiio or~amentariapara as despesas decorrentes da aquisiq5o de equipa-
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mentos, utensilios e uniformes destinados aos integrantes do SAY bem como
crkditos futuros destinados ao auxilio mensal, d e natureza juridica
indenizatoria, fixado em lei, bem como auxilio alimentaqiio, instituido pela
Lei 7.524 e regulamentada pelo Decreto 34.064, ambos de 28 de dezembro
de 1991.
Artigo 29 - Compete a Corregedoria PM providenciar a identificaqfio fotogrifica e datiloscopica dos Sd PM Temp.
Artigo 30 - Compete a Diretoria de Pessoal:
I - elaborar e executar, mediante contato com o EM/PM, o process0 seletivo, com a publicaqao do inicio do SAY
I1 - cadastrar e controlar a situaqiio administrativa dos integrantes do SAY
111 - atribuir o RE aos Sd PM Temp, providenciando a remuneraqiio
indenizatoria, seguro de vida, designaqso de local para a prestaqiio do serviqo
e os desligamentos;
IV - fornecer a identidade funcional aos Sd PM Temp, conforme modelo
Anexo "F";
V - realizar, por turmas, ap6s 8 (oito) meses de integraqiio dos Sd PM
Temp na Corporaqiio, o censo visando preparar a substituiqgo daqueles que
deixar5o a Corporaqiio ao final do periodo de 1 (um) ano.
Artigo 31 - Niio seri aberta Pasta Individual (PI) para o Sd PM Temp
devendo os atos administrativos e disciplinares ser anotados em uma Ficha
de Controle, que sera remetida a Diretoria de Pessoal atravks de meio eletr8nico, quando do encerramento do respectivo periodo no SAV.
Artigo 32 - Compete aos Comandantes, Diretores ou Chefes de OPM:
I - providenciar para que o demonstrativo da jornada de trabalho dos integrantes do SAV seja elaborado conforme padr5o adotado na Corpora~iio
(Anexo "G"), niio permitindo tais lan~amentosnas escalas normais do Serviqo Policial-Militar;
I1 - providenciar para que a jornada de trabalho do Serviqo Auxiliar Voluntario seja de 40 (quarenta) horas semanais, em horirio de expediente ou
turnos diurnos de 8 (oito) horas, incluindo feriados e finais de semana, ressalvado o serviqo de guarda e atendente de telecomunicaq6es;
I11 - fiscalizar o emprego dos integrantes do SAY para que seja feito ex- ----Revista A FORCA POLICIAL - SBo Paulo - no 46 - abrimailjun 2005
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clusivamente nas atividades para as quais se voluntariaram;
IV - n5o permitir o emprego do Sd PM Temp nos serviqos de radio-operador ou em qualquer outra atividade operacional;
V - coibir qualquer transporte ou utilizaqho, pel0 Sd PM Temp, de viaturas operacionais, embarcaqdes e aeronaves, restringindo, ao maximo, seu deslocamento em viatura da Corporaqiio;
VI - providenciar para que os Sd PM Temp prestem serviqos auxiliares sob
responsabilidade direta de, no minimo, um Cabo PM;
VII - providenciar identifica~hodo Sd PM Temp, conforme previsto no
item 1 do Boletim Geral PM 064/02;
VIII - expedir o certificado de prestaqgo do SAV para o Sd PM Temp,
certificando o desenvolvimento de atividades junto a Policia Militar, periodo
em que cultuou os principios de civismo e de respeito aos direitos humanos,
condiqdes basicas para formaqho de qualquer cidadiio, alkm de ter possibilitado o inicio de uma atividade profissional devidamente remunerada.
Artigo 33 - Compete a Diretoria de Assuntos Municipais e Comunitarios
(DAMCo) orientar os Cmt das OPM sediadas em municipios, cujas administraqdes se predisponham a se responsabilizarem pelos custos dos Sd PM Temp
em exercicio nas OPM sediadas nos respectivos territorios, para a formalizaqiio
de convhios, nos termos do Decreto 48.142, de 080UT03.
Paragrafo unico - A DAMCo, em coordenaqiio com os demais orgiios pr6.prios da Corporaq50, zelara para que a Policia Militar, mediante planejamento estratkgico, observadas as prioridades administrativas e a disponibilidade de recursos, empregue os policiais militares substituidos pelos Sd PM
Temp em atividades operacionais do municipio conveniado, na forma a ser
definida no convenio.
Artigo 34 - Estas Instruqdes entram em vigor na data de sua publicaqho.
Artigo 35 - Revogo as Portarias PM1-005/02102, de 22JUL02; 006/02/02,
de 080UT02; 002/02/03, de 17MAR03 e 003102103, de 07ABR03.

. -~

-

~

~

-
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ANEXO "A"

-

Objeto: Prestaqiio de Serviqo Auxiliar Voluntario prorrogaqiio - requer.

Raimundo Nonato, R E 200202-2, Soldado PM Temporirio, admitido para
a prestasiio do Serviso Auxiliar Voluntirio, nos termos da Lei no11.064, de 8
de marqo de 2002, para o periodo de

1

1200- a

encontra prestando serviqos na

1

1200-, que se

(CCSv, P/3, PI4 etc.) deste

BPMIM, requer a Vossa Senhoria prorrogaq50 do tempo de servi~o,em conformidade con1o que disp6e o artigo 9", $5 loe 2", da Portaria do Comandante Geral No PM1-

/02/04, publicada no Boletim Geral n o --,

Siio Paulo,

de

de

Raimundo Nonato
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ANEXO "B"

Objeto: Prestaqiio de Serviqo Auxiliar Voluntario - desligamento - requer.

Raimundo Nonato, RE 200202-2, Soldado PM Temporario, admitido para
a prestaqgo do Serviqo Auxiliar Voluntario, nos termos da Lei no 11.064, de 8

1

de marqo de 2002, para o periodo de

1200- a

encontra prestando serviqos na

I

1200-, que se

(CCSv, Pl3, PI4 etc.) deste

BPMIM, requer a Vossa Senhoria desligamento do serviqo, em conformidade corn o que dispije o artigo 7Q,inciso 11, da Lei no 11.064/02, combinado
com o artigo 10, inciso I, da Portaria do Cornandante Geral No PM102/04, publicada no Boletim Geral no ,

Siio Paulo,

/

de

de

de 200-.

Raimundo Nonato
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ANEXO "C"

h

SECRETARlA DE ESTADO DOS N E G ~ C I O SDA SECURANCA PUBLICA

POL~CIAMILITAR DO ESTADO DE S.&OPAUL0
S b Paulo, de

de 200-

0~1~1
No0

Ao Sr. Diretor de Pessoal.
Assunto: Desligamento a pedido de Sd PM Temp do Serviqo Auxiliar
Voluntkio.
Referincia:
Anexo:

.

Tnteressado Sd PM Temp 200202-2 Raimundo Nonato, do (a)

I . Encaminho a V. S.', nos termos do artigo I I da Portaria n" PM1--/02/04,

o

protocolado anexo, por meio do qua1 o Sd PM Temp 200202-2 Raimundo Nonato firmou
requerimento solicitando seu desligamento do Servico Auxiliar Volunthio (SAV).
2. Face ao exposto solicito a V. S.' ratificaqlo do pedido e conseqiiente publicaqio
ell1 Dikio Oficial do Estado, formali7ando. dessa forma, o desligamento do Sd PM Temp
200202-2 Raimundo Nonato do SAV desta Policia M~litar.

Ten Cel PM Chefe

-

--

- -- - ----

--- -

--
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ANEXO "D"

SECRtTAKU DE ESTADO DOS N E C ~ C I O DA
S SEGURANCA PUBLICA

P O L ~ C ~MILlTAR
A
DO ESTADO DE SAO PAUL0
Sio Paulo, de

de 200 - .

OF~CION"

Do
Ao Sr. Diretor de Pessoal.
hssunto: Desligamento "ex-officio"de Sd PM remp do Servi~oAuxiliar
VoluntLio.
Refe3ncia:
Anexo:
Intcressado: Sd PM Temp 200202-2 Raimundo Nonato, do (a) - -.

I . Encaminho a V. S.", nos tennos do

4 3" do artigo 1I da Portaria no PMI-

-102104, o

protocolado anexo, por meio do qua1 foi apwada a conduta do Sd PM Temp
200202-2 Raimundo Nonato, admitido para a prestaq50 do S e n i ~ oAuxiliar Voluntjrio, nos
termos da Lei no 11.064, de 8 de marqo de 2002, para o periodo de -1-1200/

_i200 , que se encontra prestando servlqos na

(CCSv, Pl3. PI4 etc

a
)

deste BPMIM.
2. Conforme se constata da documenta@o anexa, o referido Sd PM Temp, em

data de -1-1200-,

procedeu de modo a enquadrar-se em d~spositivosdo Regulamento

Disciplinar da Policia Militar - RDPM, instituido pela Lei Complernentar no 893, de 9 de marqo
de 2001, resultando em que o fato fosse formalmente comunicado para ac pmvidencias devidas.
3. Realizadas as apwaqdes regulamentares, consoante estahelece a citada

Portaria, restou wrnpmvado que o comportamento do Sd PM Temp Raimundo Nonato wnfigura

, tudo do RDPM.

a(s) transgressSo(6es) disciplinar(es) prevista(s) no

4. Consequentemente o referido Sd PM Temp incidiu no disposto no inciso

-do

artigo 12 da Portaria no PMI--102104,

tomando-se oportuno que se proceda seu

desligamento, uma vez que o m e m o se revelou incompativel corn os serviqos prestados, nos
termos do artigo 7", incisc 111, da Lei n" 11.064, de 8 de marqo de 2002.

Ten Cel PM Chefe
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ANEXO "F"

w ESTAM)
DE SAO PAULO

QOWRNODO ESTADO DE SAD PAULO

-

---

-

--.- - --

CABELOS

OLHOS

-- TIPODE
SANGUE

FATOR RH

DATA M UPLD
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ANEXO "G"
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-
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e. PORTARLA DO COMANDANTE GERAL, DE 18-05-2005

Altera dispositivos da Portaria do Crnt G rzQ PMI-003/02/04, de 26-11-2004,
que dispbe sobre o regisfro e potfe dr a m a de fogo na Policia Militur e da outras
providkncias

0 Comandante Geral da Policia Militar do Estado de S5o Paulo,
Considerando a expediqiio da Portaria Normativa nVOIMD, de 17-1-2005,
publicada no D.O.U. n V 3 , de 19-1-2005, que define a quantidade de muniq5o e acessorios que cada proprietiirio de arma de fog0 podera adquii-ir;
Considerando a necessidade de adequaqiio da norma estadual B norma
federal, determino:
Artigo 1" 0 artigo 49 da Portaria do Cmt G nQ PM1-003102104, de 26 de
novembro de 2004, passa a vigorar acrescido do seguinte paragrafo unico:
"Artigo 49 - .........
Paragrafo ~ n i c o- 0 policial militar que possuir arma de caqa de alma
raiada, de uso permitido, podera adquirir como acessorio, no comercio especializado, mediante autorizaqiio de seu respectivo Comandante, Diretor ou
Chefe, 1 (um) dispositivo otico de pontaria, nos termos do artigo 39, VII,
desta Portaria." (NR).
Artigo 2% o artigo 58 da Portaria do Cmt G nQPM1-003/02/04, de 26 de
novernbro de 2004, passa a vigorar com a seguinte redag5o:
"Artigo 58 - a quantidade maxima de cartuchos de rnuni~iiode uso permitido que um mesmo policial militar podera adquirir anualmente, no comercio especializado, mediante autoriza~iioexpressa de seu Comandante, Diretor ou Chefe, C de ate 50 cartuchos carregados a bala, para armas de porte em
um mesmo calibre, para armas de caqa de alma raiada em um mesmo calibre,
para armas de caqa de alma lisa em um mesmo calibre."(NR).
Artigo 3" - 0 artigo 88 da Portaria do Cmt G nQPM1-003102104, de 26 de
novembro de 2004, passa a vigorar com a seguinte redaqgo:
-

-

--
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"Artigo 88 - 0 policial militar proprietario de arma de fogo de uso restri to
podera adquirir, por ano, at6 50 cartuchos do calibre da mencionada arma, e
devera anexar a seu pedido:" (NR)
Artigo 4" - A Portaria do Cmt G nQPM1-003/02/04, de 26 de novembro de
2004, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo 107-A:
"Artigo 107-A - 0 s cartuchos excedentes aos limites previstos 110s artigos
58 e 88 desta Portaria deveriio ser entregues a Policia Federal, na mesma
conformidade do sistema previsto para a entrega voluntaria de armas na campanha do desarmamento."
Artigo 49 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica~iio.(Port.
PM1-002/02/05)

--

-

-- - -

-
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a. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA - RECURSO O R D I N ~ O
EM
HABEAS CORPUS - 2004/0066581-9

Relator: Min. Gilson Dipp
EMENTA
CRIMINAL. RHC. LESOES CORPORAIS PRATICADAS POR POLICIAIS MILITARES, EM DIA D E FOLGA, MAS EM RAZAO DA
FUNCAO, C R I M E MILITAR, CO MPET E N C I A DA JUSTICA
CASTRENSE. RECURS0 DESPROVIDO.
I. Hipotese em que os pacientes, identificando-se como policiais militares,
abordaram as vitimas em local que se sabe ser ponto de drogas, apreenderam substiincia entorpecente e efetuaram pris6es em flagrante, causandolhes lesoes corporais.
11.0s reus atuaram em raz5o da funq50, movidos por dever de oficio, qua1
seja, de reprimir a pratica de infraqiio penal.
111. A competcncia para o julgamento de possivel crime de les6es corporais cometido por policiais militares em dia de folga, mas em raz5o da fun~iio,
recai sobre a Justiqa Castrense, pois a hip6tese se adequa ao art. 9Q,inciso 11,
do C6digo Penal Militar. Precedente.
IV. Recurso desprovido.

ACORDAO
Vistos, relatados e discutidos os autos em que siio partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUlNTA TURMA do Superior Tribunal de Justi~a
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso. " 0 s Srs. Ministros Laurita Vaz, Arnaldo Esteves Lima e JosC Arnaldo da Fonseca votaram
corn o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr Ministro Felix Fischer.
(DJ 28.03.2005 p.290)

.
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b. TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO
MANDADO DE SEGURANCA NO 110.727.0/05-00 DA COMARCA DE
SAO PAULO

MANDADO DE SEGURANCA - Aprovados e classificados em concurso publico - Pretens5o B nomeaggo ou a prorrogagiio do prazo do concurso Impetraqiio dentro do prazo de validade do certanle - Materia preliminar
afastada - Auskncia de direito liquido e certo B nomeas50 - Mera expectativa
- Prorrogaq2o do concurso que e materia exclusiva da Administraggo, nao
sendo cabivel ao poder Judiciario intervir - Ordem denegada.
Vistos, relatados e discutidos estes autos de MANDADO DE SEGURANCA NQ110.727.015-00da Comarca de SAO PAULO, em que s5o impetrantes
GUSTAVO GRIMALDI e JOSELIA LUVIZOTTO, sendo impetrado o
GOVERNADOR DO ESTADO DE SAO PAULO.
ACORDAM, em sessao do Orgao Especial do Tribunal de Justiqa do Estado de Sao Paulo, por votasgo uninime, conhecer do "mandamus"e denegar
a seguranqa.
Ingressaram os impetrantes corn o presente mandado de seguranqa pretendendo ver efetivadas suas nomeaqdes ao cargo de 29 Tenente Farmaceutico PM EstagiArio, uma vez aprovados e classificados em concurso publico
realizado para provimento de cinco vagas, logrando os impetrantes Joselia
Luvizotto e Gustavo Grimaldi, respectivamente, a quarta e a quinta colocag5o no referido certame, ja tendo sido os tres primeiros aprovados nomeados, ou ainda, para que seja determinada a prorrogaqgo do prazo do concurso por mais dois anos.
Insurgem-se contra a omissiio do Governador, alegando que o prazo de
validade do citado certame, para o qua1 imprimiram esforgos para obter uma
vaga, esta por encerrar-se. Aduzem ter direito liquido e certo de serem nomeados ao cargo concorrido, por terem logrado $xito na aprovaqiio e classificaqgo. Como dito alhures, pretendem tambern a prorrogaqiio do prazo do
concurso, por mais 2 anos, alegando que posteriormente forarn abertas mais
dezesseis vagas para o cargo pleiteado.
-~
- - - - -

~

- -

- -

- -
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A preliminar de ausencia de interesse processual, alvitrada nas informa@es, deve ser afastada.
Com efeito, o presente mandado de seguransa foi interposto em 02.2.2004,
portanto, dentro do prazo de validade do concurso, objeto da aqao, que se
esgotaria em 13.02.2004.
Dessa forma, ao contrario do que pretendeu a autoridade dita coatora em
suas informaq6es, deve ser o "mandamus" conhecido, ja que ajuizado antes
de ser escoado o prazo de validade.
A respeito, perfeita ao caso a decisio do Superior Tribunal de Justisa citada no parecer do doutor Procurador de Justiqa: " o esgotamento do prazo de
validade do concurso ap6s o ajuizamento da agao rnandamental nao acarreta
perdu do objeto" ( M S 4826/PE, 5Vurma, j. em 19.03.96, Rel. Min. EDSON
VIDIGAL) fl.88.
E fato inegavel que os impetrantes galgaram as alegadas classificas6es no
mencionado certame, contudo, referida circunsti'incia nao lhes garante em
absoluto direito subjetivo a dar azo a liquidez e certeza das pretendidas nomeag6es.
Nao ha, entretanto, que se confundir direito liquido e certo com a expectativa de direito.
Tem-se como pacifico na doutrina e jurisprudzncia que o candidato aprovado e classificado em concurso publico, n5o tern direito adquirido 5 nomeaqio, ficando eventual nomea~iioa cargo da Administraqiio, a quem compete
avaliar a necexsidade de se prover o cargo, segundo os critkrios de conveni2ncia e oportunidade.
AliAs, nessa esteira e corn bastante propriedade manifestou-se a digna
autoridade apontada como coatora a fl. 76: "... a aprovapio e m concurso publico nao cria direito subjelivo a nonzeacBo e m favor do candidato, cuidundo-se
apenas de expectativa de direito".
De outro lado, e importante ressaltar que somente estaria configurado o
propalado direito liquido e certo dos impetrantes, na eventualidade de
preterigiio a nomeas5o. Contudo, niio e esta a situagiio verificada.
Destarte, niio houve direito reconhecidamente afrontado, restando aos
impetrantes t5o somente mera expectativa de direito para a nomeaq5o 5 fung5o ou cargo pretendido.
0 pedido subsidiiirio de prorrogaq50 do certame por mais dois anos tambkm se mostra impossivel de atendimento, ja que, assim como o pedido de
nomeaqao, e condicionado a conveniencia e oportunidade da Aclministraqiio,
~

~

-

~~

~

-

-

~
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sendo defeso ao Poder Judiciario interferir no m6rito administrativo quando
niio se enxerga ilegalidade.
Alem disso, n5o e o mandado de seguranCa instrurnento apropriado para
tal pleito. Tal remCdio constitucional visa proteger direito liquid0 e certo em
casos de ilegalidade ou abuso de poder ocasionado por autoridade pilblica e
n5o a interfercncia de um poder no outro, como pretendem os autores.
Portanto, desde que niio se tenha verihcado a existencia de direito liquido e certo a ser amparado pelo "writ", n5o podem os impetrantes ser atendidos.
Dai por que se denega o mandado de seguranGa.
Custas na forma da lei.
Participaram do julgamento os Desembargadores LUIZ TAMBARA (Presidente, sern voto), ALVARO LAZZARINI, JOSE CARDINALE, DENSER
D E S A , MOHAMED AMARO, PAULO SHINTATE, VALLIM
BELLOCCHI, SINESIO DE SOUZA, JARBAS MAZZONI, MENEZES
GOMES, PAULO FRANCO, BARBOSA PEREIRA, RUY CAMILO,
OLIVEIRA RIBEIRO, PASSOS DE FREITAS, ROBERTO STUCCHI,
M A R CO CESAR, MUNHOZ SOARES, WALTER GUILHERME,
LAERTE NORDI, SOUSA LIMA, SILVEIRA NETTO, CANGUCU DE
ALMEIDA e CELSO LIMONGI.
S5o Paulo, 16 de fevcreiro de 2.005.

LUIZ TAMBARA
Presidente
GENTIL LEITE
Relator

--
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C.

JUSTICA MILITAR ESTADUAL - 2 ~ U D I T O F U AMILITAR - D M SAO C
~
L

SENTENCA
Vistos.
Cuida a especie de Mandado de Seguranqa impetrado por Oficial PM contra ato do SUBCOMANDANTE DA POLICIA MILITAR D O ESTADO
D E SAO PAUL0 exarado no Procedimento Disciplinar nQDSist-0011323103,
objetivando a anulaqao do referido ato.
Deduziu no pedido da petisgo inicial a concessio de liminar para anular o
Procedimento Disciplinar nWSist-001/323/03, desde a apresentaqiio de defesa previa, instaurando novamente as dilig8ncias inobservadas pela Autoridade coatora, assegurando ao Impetrante o legitimo direito de ampla defesa.
No pedido final requereu a anulaqiio do Procedimento Administrativo, reconhecendo-se o equivoco quanto ao enquadramento da suposta violaqgo disciplinar; que a defesa final do acusado deixou de ser carreada aos autos; que
o recurso hierarquico deveria ser processado e conhecido e que as pertinentes dilighcias requeridas em defesa previa foram inobservadas e tais praticas
violam expressamente o consagrado principio da ampla defesa, tendo em vista que a Autora Impetrante por n i o reconhecer tal institute viola o principio
da legalidade que o agente administrativo estB submetido.
0 pedido liminar foi negado, conforme despacho de fls. 2 2 1 . 0 impetrado
apresentou as informaq6es (fls. 2261239). Aberta vista ao Ministerio Publico,
apresentou seu parecer, acostado as fls. 2421244.
Relatados. Decido.
De inicio, devemos sublinhar que se ha de perquirir da correta elaboraqiio
da medida disciplinar, caminho legal que se incumbe de examinar e decidir
do minimo etico exigivel dos cidadaos dedicados ao Serviqo Pitblico. Nesse
passo observa-se que o controle administrativo, que e exercido pel0 Poder
Executivo (e ainda por orgiios da administraqgo dos demais Poderes), tambem e estendido a organizaqiio policial-militar, a fim de mante-la dentro da
Lei, conforme as imposiq6es naturais de suas atividades. Tal controle, que se
subordina a legislaqiio especifica de legalidade e de merito, vem a ser interno
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e realizado pelo orgio responsavel em seu iimbito.
0 s processos de natureza disciplinar constituem esse meio de apuraq5o e
de eventual aplicaqiio de sanqiio por conduta que se afaste daquele referido
rninimo ktico, dada a submissao dos servidores publicos, sejam civis ou militares, a disciplina imposta pel0 Estado e deve ser julgado pela autoridade
administrativa competente, em decisiio fundamentada. Dai decorre que uma
eventual falta de justificativa da decisiio administrativa ou descumprimento
de dispositivo, notadamente o destinado a garantir o direito de defesa, por
inadmissivel, dari lugar ao Poder Judiciario fazer o controle da legalidade. E
isso porquanto o controle da legalidade feito pel0 Poder Judiciirio aposteriori
se efetiva apos a conclusiio do ato controlado, visando corrigir-lhe possiveis
defeitos. Como lhe C vedado o ingress0 no mkrito administrativo, sua grande
preocupa~aosera no sentido de verificar se foi respeitado o due process of
law, que abrange, evidentemente, a estrita observincia aos ditames constitucionais, especialmente no que concerne ao resguardo do principio da ampla
defesa que k o fundamento ldgico de outro principio, o do contraditorio, sem
cuja observincia ocorrera vicio passive1 de anulaqiio. Desta forma, ao processado administrativaniente 6 garantido o direito de ser informado sobre a existencia e conteudo do processo, sendo-lhe facultada a reaqBo.
Da niio observiincia do Principio do Contraditorio
Alegou o impetrante que requereu a juntada de documentos (descritos na
inicial) necessaries a sua defesa sendo tal pedido indeferido, de forma fundamentada e obediente a legislaq50 relativa ao processo. Ressalte-se que o principio due process of law n i o vem a autorizar que um procedimento disciplinar
se desenvolva ao talante da defesa e deva a esta autorizar tudo quanto pede,
mas sim um caminho para a busca da verdade, dentro de principios que permitam urn seguimento decoroso e sem atendimento a medidas que niio influam na apuraqao da verdade.
Quando do indeferimento das diligencias, o impetrante nao comprovou a
necessidade da sua realizaqiio; n5o justificou o prejuizo a sua defesa a fim de
que pudesse caracterizar eventual ofensa ao consagrado principio da ampla
defesa. At6 porque o objeto da prova das dilig&~ciasindeferidas jh se encontrava carreado aos autos. NBo ficou caracterizado qualquer prejuizo para a
defesa do impetrante a n5o realizaqiio das dilighcias requeridas.
Em sede de processo administrativo tambkm vigora o principio pas de
nullitie sans grief, ou seja, n5o h5 nulidade a se reconhecer sem que haja
----

- ---

--

- -
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prova de efetivo prejuizo suportado, niio demonstrado nos autos.
Alegou tambkm o impetrante que apesar de ter juntado defesa de merit0
no procedimento administrativo, foi colacionada nos autos a defesa de outro
acusado. A principio tal alegaqiio irnpressionou-me. No entanto, observando
melhor os autos, constata-se que ambos os Oficiais foram acusados da mesma infraqiio e a defesa de ambos foi elaborada nos mesmos moldes, pel0
mesmo defensor constituido. Apenas o nome deles foi substituido na peqa
procedimental. 0 teor das alegaq6es foi o mesmo, sendo apreciado individualmente pela administraqiio publica. Assim, mais uma vez n5o ficou demonstrado prejuizo algum ao impetrante.

Do Recurso Hierarquico
Apos a decisiio final do procedimento Administrativo, o impetrante teve
oportunidade de recorrer da decisiio, atravks do Pedido de Reconsideraqiio
de Ato. Mas o fez de forma extemporhea e por tal motivo foi reconhecida a
preclusiio temporal, ate porque o artigo 57,s 6Qdo RDPM prescreve que niio
sera conhecido o pedido de reconsideraqiio intempestivo. Apos isso ingressou o interessado com o Recurso Hierarquico. Ora, em nosso entendimento,
falta requisito para sua interposiqjio, posto que o mesmo somente sera conhecido se for precedido do pedido de reconsiderac;ao. Se o pedido de reconsideraqiio niio foi sequer conl~ecidopor ser intempestivo, niio poderia tambkm se conhecer o recurso subseqiiente. Se assim 1-150 fosse, qualquer decisiio da qua1 ji niio caiba mais recurso por intempestividade poderia ser objeto de um "pedido de reconsideragiio" interposto fora de prazo, mas com o
unico intuit0 de possibilitar a apreciaqiio do recurso hierarquico. Seria o mesmo que ingressar com uma apelaqiio do Tribunal de Justiqa Militar intempestiva e, julgada esta desta forma, continuar recorrendo para Tribunais Superiores. Alem do mais, nota-se que tambem o Recurso Hierarquico foi interposto de forma intempestiva.
Termo Acusat6rio
Alegou o impetrante por derradeiro nulidade em termo acusat6rio uma
vez que houve equivoco quanto a transgress50 tipificada na inicial acusat6ria.
Como bem anotado nas informaqoes da autoridade coatora, "o interessado se defende de fatos e condutas praticadas, os quais foram bem descritos
na Portaria do feito disciplinar, e niio de enquadramentos ou tipificaqoes.
Niio ocorreu no caso concreto prejuizo algum para a defesa, pois esta entenRevista A FORCA POLICIAL - SCo Paulo - ng 46 - abr/rnai/jun 2005
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deu perfeitamente qua1 a increpa~50imputada ao demandante, ve7 que apr1:sentou alega~6esfinais, tentando desconstituir a acusaqiio".
Estando os fatos descritos na portaria inaugural, pode a autoridade
julgadora dar-lhe, na decisiio, defini~iiojuridica diversa, inclusive quanto hs
circunstincias da infra~iio,porquanto o investigado se defende dos fatos e
niio de sua capitulagiio inicial. E mesmo que houvesse a altcragio da defini~ i i ojuridica do fato niio seria hipotese de nulidade do feito, pois trata-se de
circunstincia prevista no artigo 437, letra "a" do Codigo de Processo Penal
Militar e tambkm 383 do Codigo de Processo Penal Comum.
O Supremo Tribunal Federal jii apreciou a matkria em tela, especifica corn
rela~iioa Justi~aMilitar, firmando jurisprudcncia solida a respeito, consagrada em memorivel acord5o ora transcrito:

EMENTA - Desclassifica@o. Interpreta~godo artigo 437, letra "a" do
Codigo de Processo Penal Militar. "Ainda quando se pretenda que o art. 437,
"a" do C.P.P.M. interpretado sistematicamente em favor de sua letra "b", n5o
tenha mantido, com outras palavras, as regras tradicionais dos artigos 383 e
384 do Codigo de Processo Penal, n5o se podera levar o cerceamento do
principio do iura novit curia, a ponto de impedir que, sem manifesta~50anterior do Ministerio Publico e oportunidade da defesa para responder a ela, o
conselho de J u s t i ~ adii ao fato definiqiio juridica mais favorivel ao rku".
Inexisthcia de Nulidade.Habeas Corpus Indeferido. Petisio de H.C. nQ55.744
- PA - Paciente - Nilton Cardoso de Oliveira Costa. Autoridade Coatora
Superior Tribunal Militar. Relator - Sr. Ministro Moreira Alves. IN Julgados
do Supren~oTribunal Federal - Lex 04, p5g. 1571161.
-

Nesta linha de raciocinio, ainda, o entendimento de Celso Ribeiro Bastos
e Ives Gandra Martins (Coment6rios a Constitui~iodo Brasil - 2" vol. - Ed.
Saraiva):
"Por outro lado, algumas peculiaridades do processo administrativo h5o
de ser conhecidas. Em primeiro lugar, uma maior abertura sua, quanto a
tipicidade. Se esta 6 estrita no direito penal, impondo-se uma perfeita adercncia do fato incriminado com a descris5o normativa que h i , em conseqiicncia de ser rigorosa e precisa, o mesmo n5o se dB corn a capitulaqiio dos
dispositivos das leis sancionadoras do direito administrativo disciplinar. Estas possuem, inegavelmente, uma tessitura mais aberta, uma menor carga
semintica, que possibilita uma maior flexibilidade do processo administrati- -
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vo com o proposito de enquadrar mais facilmente as multiplas e variadas
formas que podem assumir o ilicito administrativo". (g.n.)
Desta forma, a despeito das alegaq6es da inicial, entendo que n i o ficaram
caracterizadas as irregularidades mencionadas. 0 procedimento, na apurnqiio do ilicito administrativo praticado, respeitou os direitos assegurados ao
impetrante, n i o se evidenciando qualquer desrespeito aos principios do devido processo legal, ampla defesa e contraditorio que pudessem comprometer a validade das medidas disciplinares contra as quais o impetrante se insurge, niio havendo excesso de penalidade imposta frente a prova produzida,
dado que foi dimensionada em consonincia com a gravidade da falta, tutlo
em atenqio ao carater discricionario da pena imposta ao impetrante no caso
concreto. Pautou-se a autoridade administrativa estritamente pelo principio
da legalidade e em conson2ncia com o interesse publico.

DIANTE DO EXPOSTO e do que mais constam dos autos, DENEGO A
SEGURANCA. Conseqiientemente, extingo o processo, com apreciaqgo do
mkrito, nos termos do disposto no artigo 269, inciso I, do Codigo de Processo
Civil.
Expeqa-se oficio a autoridade coatora, com c6pia desta sentenqa.
Custas na forma da lei, sendo descabida condenaqiio em honorarios.
P.R.I.C.
S i o P a ~ ~ l14
o , de abril de 2005.
Lauro Ribeiro Escobar Junior
Juiz de Direito
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Se cada um de n6s ajudar corn algumas moedinhas por m65, o Hospital Militar
vai ficar nota lo! Colabore. No final das contas, quem sai ganhando e voc8.

Associe-se:
e-mail: propm@ig.com.br
Tel.: (11)6971-1409 - 6971-1461 - 6977-0771 - Telefax: (11) 6959-9906

Participe

da

Se voc&ajudar, o carnpo 6 imenso.
Cada urn participa corn aquilo que pode dar.
Se voce 6 alegre, de sua alegria;
Se voce 6 paciente, de sua paciencia;
Se voc&6 habilidoso, de sua habilidade;
Se voce tern tempo, ajude corn o seu tempo.
Se vocE 6 instruido, transmits os seus conhecirnentos.
Na nossa Associaqiio algumas pessoas participam dando o seu tempo
assistindo e dando apoio aos pacientes do H.P.M;
Outras tern dado o seu conhecimento profissional e tkcnico para fazer funcionar
o sistema.
Outras, ainda, tern contribuido com dinheiro, materiais ou servigos para
itar no nosso sistema
melhorar a qualidade d
de sa6de.
Voc2 Policial Militar p
Corn uma pequena co
do a todos e a voc2
mesmo.
Venha juntar-se a n6s e
que tambkrn queira
participar.
er urn ser humano.
0 Volunta'rio e' aquele

Rua Alfredo Pujol, 285 - Conjunto 53 - Santana - CEP: 0201 7-01 0 - S3o Paulo.
Fones: 6959.9906 e 6977.0771 - Fax:
Email: propmadm@ig.com.br

6959.9906
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