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Nossa capa

Paulo Aurisol
Cavalheiro Freire
Paulo Aurisol Cavalheiro Freire nasceu em 05/11/1904, no municipio de
Guararema, Estado de Slo Paulo. Era filho de Raphael Cavalheiro e de D. Ondina
Freire Cavalheiro. Terminados os estudos secundarios, matriculou-se no Seminirio Maior de Pirapora do Bom Jesus.
Apos receber as ordens sacras e celebrar a primeira rnissa, deu inicio ao seu
ministkrio. Religioso movido por acentuado ardor civico, participou do movimento Constitucionahsta de 1932. Foi vigirio-coadjutor da Par6quia da Consolaqlo,
Diretor do Arquivo da Curia Metropolitana e do Boletim Eclesiistico, Juiz-Instrutor do Tribunal Eclesiistico, Capello do Colegio AssunqZo e das I r m b da Esperanqa, Vigirio-fundador da Paroquia de Slo Gabriel Arcanjo do Jardim Paulista e
Inspetor Arquidocesano de Ensino Religioso.
Tinha, entretanto, o sonho de ser CapelPo da Policia Militar, do qual n l o fazia
segredo. Arnigo da Forqa Policial, foi incumbido pelo Cardeal Arcebispo de SHo
Paulo, D. Jose Gaspar de Afonseca e Silva, de providenciar junto as autoridades
competentes os primeiros passos para a criaqHo de um serviqo de assistsncia religiosa na Forqa. A kpoca, o Governador de Slo Paulo era Adhemar de Barros. Depois de virias tentativas, de percorrer todas as unidades e falar pessoalmente com
seus comandantes, o projeto niio foi avante.
H i que se lembrar que desde a Republics ndo se autorizara a criaqlo de capelanias
d t a r e s no pais. Contando com o empenho do Interventor Fernando Costa e de
muitos militares cat6licos da Forqa, particularmente do Major Josi Hip6lito
Trigueirinho, Chefe da C Mil, e do Cap Benedito Antunes Chaves, do CIM, Aurisol
viu coroados seus esforqos quando D. Josk Gaspar, por ato de 05/06/42, reconhecendo que "...aos nobres e dignos militares da Arquidiocese de Slo Paulo tambtm
assiste o direito sacrossanto de possuirem ao lado um assistente eclesiistico que
viva para os soldados, facilitando-lhesyos meio de praticarem a religilo, e identificando-se com a sua disciplina militar ', criou a Capelania de Nossa Senhora da
Conceiqlo dos Militares, dando-lhe por prirneira sede a Igreja de N. S. Auxiliadora,
na praqa Coronel Fernando Prestes, ao lado do atual QCG.
Por provislo da mesma data, D. Josi: Gaspar provC o Pe. Aurisol no cargo de
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CapelPo da rectm-criada capelania. 0 fato foi comemorado por uma missa de
a g b de gragas, celebrada pel0 pr6prio D. Jost Gaspar, na Capela do Palicio Episcopal, e que contou com a presenga das altas autoridades civis e militares de Slo
Paulo. Ainda na Interventoria de Fernando Costa, sendo Secretkio da Seguranga
P~blicao Dr. Acicio Nogueira, foi admitido no cargo de lo Tenente, contratado
em 02/06/44. Finalmente, pel0 Decreto-Lei 14.274, de 09/11/44, foi nomeado
para o cargo de CapelPo Mhtar da Forga, o prirneiro dentre todas as organizagdes
militares Estaduais.
Foi promissor seu inicio no novo cargo, na parte espiritual, com a criaqlo de
confrarias e irmandades e com a criagb de um Departamento de AssistCncia Social, destinado a regularizar as unides informais e a reconciliagPo de casais desajustados no seio da Forqa. Promovido a Capitiio Capello pel0 Decreto-Lei16.347,
de 26/11/46, a Major (24/5/49), Ten Cel(02/01/51) e a Coronel(24/05/58), no
mesmo ano em que, sob sua coordenagiio, e gragas i s doagdes de oficiais e prasas
da Corporaglo, concluiram-se as obras da capela &tar de Santo Expedito, na rua
Jorge Miranda.
Observe-se que ati que as obras da Capela, que haviam sido iniciadas em 1943,
fossem concluidas, Aurisol celebrava missas nas dependtncias do pr6prio Hospital Militar. Atendia, com born senso e profundo conhecirnento humano, a todos os
policiais militares, sem dlstingio de confissPo religiosa, cooperando para pacificar
conflitos e solucionar problemas domksticos, por vezes angustiantes, o que h e
valeu o respeito de seus carnaradas, superiores e subordinados. A 11 /11/1950, o
Cardeal Jolo Batista Montini, da Secretaria de Estado do Vaticano (futuro Papa
Paulo VI), comunicou i Atquidiocese de Slo Paulo que o Papa Pio XI1 concedia
ao Padre Aurisol o titulo honorific0 de Monsenhor Camareiro Secreto de Sua
Santidade.
Aurisol, altm de unir as farnilias, cuidar de suas necessidades mais prementes e
adrmnistrar a ocupaglo da vila militar do Barro Branco, provendo moradia para os
mais necessitados, foi urn intelectual, cultor das letras histdricas e da literatura.
Tinha assento no Instituto Hist6rico e Geogrifico de Slo Paulo e fez parte do
corpo redatorial da revista "Militia", na qual publicava constantemente trabalhos
hist6ricos e poesias epicas.
No dia em que completou 70 anos, a 04/11/74, dando-se sua agregagb, o
Governador Laudo Natel, por meio do Decreto 4.878, concedeu-lhe o titulo de
Cape150 Honoririo da Policia Militar. Atingida a idade lirnite, foi transferido para
a inatividade, em 11/01/75. No ocaso da vida, sibio e reconhecido, podia ser
encontrado, sempre hurnilde e acessivel, cultivando os jardins do Hospital Militar,
hoje Museu PM e CAES. Faleceu is 17:OO horas do dia 05 de janeiro de 1979 e foi
sepultado no cemittrio do Santissimo Sacramento, na Capital. Pelo Decreto n."
13.097, da mesma data, o Governador Paulo Egydio determinou que ao extinto
fossem concedidas todas as honras rnilitares e seu firetro realizado i s expensas do
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Estado. Respeitado no seio da Igreja, admirado por altas autoridades do Brasil e
do exterior e pela unanirnidade da Policia Militar, Aurisol partiu sem legar bens
materiais. Deixou duas irmL, residentes na cidade de Santos. Dentre os 31 elogios
que sua folha registra, destaca-se, no corpo de elogio que o Cornandante-Geral h e
consignou, em 1962, a sintese de sua marcante personalidade: "Nele, a cruz e a
espada se entrelagam para proporcionar conforto espiritual".

"A Forga Policial" agradece ao Arquivo Metropolitan~da Chiria Metropolitana de Sio Paulo,
nas pessoas de seu diretor, CBnego Dr Martin Seg6 Girona, presidente do Arquivo Metropolitano da Curia Metropolitana de Silo Paulo, e do Sr.
Roberto Julio Gava, secret6rio do Arquivo Metropolitan~,pel0 acesso a biografia do personagem.
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IRINE U ANTONIO PEDRO TTI,
Desembargador do Tribunal de Justiga de
sao Paulo.

S U M ~ I O1.
: Introdugiio. 2. A Previdencia e os Militares. 2. 1. A Previd6ncia e as Forgas Armadas. 2.2. Direitos dos Militares Estaduais do Distrito
Federal e dos Territorios. 3. Servidores Publicos e Militares dos Estados. 4.
Conclusiio.
1. INTRODU~O

Regime, substantivo masculino, compreende na agiio ou maneira de dirigir, de governar. No sentido juridico, resume-se na forma sob a qual as institui~desou pessoas se devem conduzir. No Direito Constitucional, ou no Direito Publico, consiste no sentido de sistema, govern0 ou organiza~iiopolitica. Interessa ao estudo o regime juridico, por ser ele o indicativo da propria
forma pela qual a administra~gose cumpre, ou da ordem que se deve atender.
Previdencia, substantivo feminino, resume-se na qualidade do que C previdente, ou que se previne, que toma medidas para evitar transtornos.
0 s problemas com os sistemas da previdencia niio t$m sido apenas do
Brasil, mas de diversos paises em face dos desequilibrios constantes divulgados pelas imprensas escrita e falada, ensejando esforgos significativos das
autoridades publicas para as reformas estruturais.
A previdencia nacional esti fundamentada no modelo de repartigiio simples, pressupondo um equilibrio coletivo, de forma que as contribui~despagas pelas pessoas ativas a ela vinculadas sejam destinadas ii satisfagiio dos
gastos dos inativos.
Em tese, esse regime seria sustenthvel em razgo do maior numero de futuros contribuintes, responshveis pelas aposentadorias e pensdes dos atuais
contribuintes.
Esti assegurado regime de previdencia de carater contributivo e solidario, mediante contribuigiio do respectivo ente publico, dos servidores ativos e
inativos e dos pensionistas, observados critCrios que preservem o equilibrio
financeiro e atuarial, aos servidores titulares de cargos efetivos da Uniiio, dos
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Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, incluidas suas autarquias e
fundaG6es1
.
A Emenda constitucional n 41, de 19 de dezembro de 2003, que efetuou
a reforma previdencihria, trata de quest20 de suma importhcia para delimitar o Regime Previdenciiirio dos Militares dos Estados e dos Territories.
Q

2. A PREVIDENCIA E OS MILITARES
Resultaram dessa reforma dois regimes previdencihrios: 1. o Regime Geral da PrevidCncia Social, que alcan~aa todos os trabalhadores regidos pela
legislasiio trabalhista; 2. o Regime Proprio de PrevidCncia Social, destinado
aos servidores p~blicose aos militares federais e estaduais.
S2o envidados "hic et nunc" os esforqos para a aniilise do Regime Proprio
de PrevidCncia Social para os militares, em face das dificuldades em se conhecer com seguransa se os militares federais e os estaduais devem integrar
esse regime em conjunto corn os servidores publicos; ou se eles devem ter um
regime previdenciiirio proprio, ou distinto daquele.
0 s membros das Policias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, institui~6esorganizadas com base na hierarquia e disciplina, s2o militares dos
Estados, do Distrito Federal e dos ~erritorios~.
Silo aplichveis aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territ6rios, alkm de outras disposis6es que siio fixadas em lei, as do 9 8"do art. 14,
do 5 9" do art. 4.0, e parhgrafos 2Qe 3" do art. 142, cabendo lei estadual
especifica dispor sobre as mattrias do inc. X, P 3", do art. 142, todos da Constituisiio Federal, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos governado3
res .
Aos pensionistas dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos B r 4
ritorios aplica-se o que for fixado em lei especifica do ente estatal .
2.1. A PREVIDENCIA E AS FORGAS ARMADAS

A Marinha, o Exkrcito e a Aeronhutica constituem as Forsas Armadas.
S2o institui~6esnacionais permanentes e regulares, organizadas com funda-

'const. Federal, art. 40, com a reda~iodada pela Em. Const. nQ41,19 de dezembro de 2003.
2~onst.
Federal, art. 42, pela reda~iodada pela Em. Const. n 18, de 5 de fevereiro de 1998, que disp6e
sobre o regime constitucional dos militares.
'Const. Federal, 9 l , art. 42, pela redaglo dada pela Em. Const. n 20, de 15 de dezembro de 1998.
4~onst.
Federal, 9 2Qdo art. 42, pela redagb dada pela Em. Const. n 41, de 19 de dezembro de 2003.
Q

Q

Q

Q

Q
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mento na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade, total e incontestavel,
superioridade do Presidente da Reptiblica. Destinam-se a defesa da Patria, a
garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da
5
lei e da ordem .
As Forgas Armadas dependem de lei complementar que estabelega as
normas gerais que devem ser adotadas para a organizagio, o preparo e seu
6
emprego .
0 s membros das Forgas Armadas sio denominados militares e sio apliciveis a eles as disposiqks que vierem a ser fixadas em le:.
E, de forma diferenciada, a lei deve dispor sobre o ingress0 nas Forgas
Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condiq6es de transferencia do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneraqio,
as prerrogativas e outras situag6es especiais dos militares, consideradas as
peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por forga de
8
compromissos internacionais e de guerra .
2.2. DIREITOS DOS MILITARES ESTADUAIS
Aos militares estaduais e aos seus pensionistas deve haver lei especial do
ente estatal, regulando-lhes os direitos. E o que se evidencia (para os militares estaduais) do 5 1" do art. 42, C.C. inc. X, do 5 3 do art. 142, todos da
Constituigio Federal, porque a lei estadual especial deve dispor sobre os limites de idade, a estabilidade e outras condiges de transferencia para a inatividade, direitos e deveres, considerando-se as peculiaridades das atividades
exercidas.
Niio se vC nessa diretriz um casuismo, mas uma prudencia racional do
legislador, porque considerou as dimens6es do territ6rio brasileiro e as diferengas de cultura de cada meio ambiente em cada regiio e, naturalmente,
conforme a realidade s6cio-econ6mica de cada Estado.
Essa sensatez ao tratar de assunto delicado pode, '~ennhsavgnia", ser
efetivamente aclarada na comparagfio, sem ofensa as suscetibilidades de ninguCm, sobre o estresse que possa apresentar um policial militar de uma re-

'const. Federal, art. 142.
6~onst.
Federal, Q lQ,do art. 142.
'const. Federal, Q 3', do art. 142, incluido pela Em. Const. n 18, de 5 de fevereiro de 1998.
'const. Federal, inc. X, do Q 3', do art. 142, incluido pela Em. Const. nP18, de 5 de fevereiro de 1998.
Q
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giiio niio tumultuada, ao de outro, de igual posto ou graduaqiio, que exerqa as
suas atividades em ambientes perigosos.
Essa tendencia de descentralizaqio 6 aferida pela Constituiqiio Federal,
diante da Emenda Constitucional n"8, de 5 de fevereiro de 1998, dispondo
sobre o regime constitucional dos militares.
3. SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DOS ESTADOS,
DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS

Pode-se sustentar que os dispositivos constitucionais separaram do "genero" agente publico, as "esp6cies" em servidores pliblicos e militares. E o que
se vC do art. 2Qda Emenda Constitucional nQ18, de 5 de fevereiro de 1998,
Seqdes I1 e 111, do Capitulo VII, do Titulo I11 da Constituiqiio Federal, com
as denominaqdes: "Dos Servidores Pdblicos e Dos Militares dos Estados, do
Distrito Federal e dos Temmt6rios".
Infere-se, do sentido juridico, que todos os agentes publicos, da Administraqio Publica, que niio forem militares, siio servidores publicos. E suficiente, para isto, que sejam examinadas as diferenqas entre os objetivos existentes dessas categorias funcionais:
1. ao serviqo publico, pelo compromisso:
- habitualmente, siio reclamados conhecimentos ttcnicos prkvios para o
regular desempenho das funqbes;
- eficiencia, probidade, dedicaqio, interesse e respeito pela causa publica,
no mais das vezes sob o impkrio de estatuto prdprio;
2. ao militar, pel0 juramento:
- o conhecimento escolar comum, segundo a carreira que abraqar, uma
vez que todo o seu oficio serh proporcionado pel0 Estado;
- a defesa da sociedade, do Estado e da Phtria, se precis0 com a prdpria
vida;
- risco a vida (veja-se o alto numero de mortos e feridos);
- insalubridade elevada, pela exposiqio a riscos i saude e ?I integridade
fisica no exercicio das funqdes ostensivas e de preserva~50da ordem publica,
como na de combate a inckndios, resgates, salvamentos e defesa civil;
- horarios variados, com prolongamentos e antecipaqdes de escalas de serviqo, e, dai, a previsiio legal de que pode ocorrer situaqio que impossibilita o
recebimento de horas-extras e de remuneraqiio por trabalho noturno superior ao diurno;
- hierarquia e disciplina com cddigo de conduta moral e disciplinar necesRevista A FORCA POLICIAL - Sio Paulo - nQ 47 - juliagolset 2005
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siirio a garantia da lei, da ordem e dos poderes constituidos;
- proibiqiio constitucional ao direito de sindicalizar-se e de greve;
- submissiio ao C6digo Penal Militar e ao Codigo de Processo Penal Militar, alCm das normas penais, civis e processuais pertinentes para o efetivo
controle da Forqa:
- possibilidade de reversiio de Oficiais da reserva ao serviqo ativo nas situaq6es previstas em lei e, com isto, ao alcance das disposiq6es do Regulamento Disciplinar e das disposiq6es legais "ut supra";
- nio acesso ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS, fato
somente compensado pela inatividade com vencimentos integrais, iguais aos
dos militares da ativa;
- vedaqiio ao aviso-prCvio,ao dCcimo terceiro salgrio proporcional ao tempo
de serviqo, a participaqiio nos lucros e ao seguro-desemprego.
Niio se afigura possivel igualar os desiguais e, bem por isso C que, sem
duvida, o legislador nacional destacou os militares brasileiros federais e estaduais em sistemas juridicos pr6prios.
Logo, a forqa dos atos de cada funqiio autorizou a distinqiio entre os servidores publicos e os servidores militares, consoante se depreende do disposto
no art. 42 da Constituigiio Federal, ii luz da Emenda constitucional n 18, de
5 de fevereiro de 1998.
Essa tendencia de descentralizaqiio que se iniciou em 1998, foi ratificada
pela Emenda Constitucional n" 41, de 19 de dezembro de 2003, de forma
substancial pela redaqiio que deu ao 8 20 do art. 40 da Constituiqiio Federal,
vedando a existencia de mais de um regime pr6prio de previdencia social
para os servidores titulares de cargos efetivos, e de mais de uma unidade
gestora do respectivo regime em cada ente estatal, observando-se a ressalva
do disposto no inc. X, do 8 3" do art. 142 da Constituigiio Federal.
Torna-se racional que no Smbito da Uniiio e dos Estados Federados podem subsistir dois regimes pr6prios de previdencia social, sendo um para os
servidores civis e outro para os servidores militares. E, para que sejam afastadas eventuais duvidas, C oportuno lembrar que a Uniiio pode ter dois regimes
pr6prios de previdencia, urn para os servidores civis e outro para os servidores militares.
Assim, cada um dos Estados terh duas unidades gestoras de regime pr6prio de previdencia, urn para os seus servidores civis e outro para os seus
servidores militares.
Reforqa essa posiqiio o fato de que somente se admite aos militares dos
Q

-
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Estados o tempo de contribuisiio federal, estadual ou municipal, que deve
ser contado para o efeito de aposentadoria, e o tempo de serviso correspon9
dente para o efeito de disponibilidade . Logo, torna-se viavel e mais saudivel
urna lei estadual com maior adequasio ao dispor sobre o regime pr6prio de
sua previdencia social e nlo uma lei federal estabelecendo regras gerais, porque nio podera distinguir, formalmente, as dificuldades econ6mico-sociais
do meio ambiente de cada unidade da Federasgo.
Niio C demais a lembransa de que situasfio igual ocorre aos militares das
Forsas Armadas, uma vez que, para eles, niio C aplicavel nada mais do que as
normas do art. 40, em raziio da revogasgo do $3" do inc. IX do art. 142, todos
da Constituiqiio Federal, pela Emenda Constitucional nP41, de 19 de dezembro de 2003, tanto que, at6 a revoga~ioeram adotadas as disposisdes dos
paragrafos 7* e 8' do art. 40 da Constituisiio Federal.
Nesse diapado t edificante conhecer que os constituintesimpuseram como
seguridade social um conjunto integrado de a@es de iniciativa dos Poderes
Piiblicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos h saGde,
10
h previdsncia e h assistencia social .
Niio se pode dissipar como excelente fundamento para esse entendimento, o fato de que lei estadual especifica regulara os direitos dos militares estaduais e, entilo, ngo se pode negar que o regime previdenciario C um direito de
todos os trabalhadores.
Nessa faculdade de avaliasiio vC-se que, se o disposto no $ 20 do art. 40 da
Constitui~iioFederal orientasse para uma 6nica unidade gestora do regime
de previdencia para os servidores militares e para os demais servidores publicos, as regras dos paragrafos 14, 15 e 16 do art. 40 da Constitui@o Federal
seriam a eles estendidas, o que niio ocorre, porque o art. 42 definiu a aplica~ i i odas disposisdes em seu $9" do art. 40 da Constitui~iioFederal, aos militares estaduais.
4.

CONCLUSAO

0 adjetivo "pr6prion compreende aquilo que pode ser colocado para determinado firn, ao que C adequado, conveniente ou apropriado. Se o regime
dos militares estaduais C prbprio, nio se tem como 16gica a aplicaqiio a eles

9Const.Federal, O 9,
do art. 40, incluido pela Em. Const. $20, de 15 de dezembro de 1998.
Const. Federal. art. 194.

10
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das regras de outro regime, uma vez que, se coubessem normas iguais, niio
deveriam ter os Constituintes destacado os pontos divergentes.
Niio se pode negar a necessidade juridica de um regime previdenci6rio
adequado ou apropriado aos militares estaduais, que deve ser regulado por
lei especial, sendo, evidentemente, essas circunstiincias juridico-legais distanciadas do regime dos servidores ptiblicos e da legisla~iioa esse regime
incidente.
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11. REGIME GERAL DOS SERVIDORES PUBLICOS E ESPECIAL
DOS MILITARES - IMPOSICAO CONSTITUCIONAL PARA
ADOGAO DE REGIME PROPRTOAOS MILITARES ESTADUAIS
- INTELIGENCIA DOS ARTIGOS 40, §20,42 e 142, § 39, INCISO
X - PARECER
I E S GANDRA DA SILVA MARTINS,
Professor Emkrito da Universidade
Mackenzie, da UNIFMU e Presidente do
Centro de Extensbo Universitciria.

-

CONSULTA A consulente, POL~CIAMILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO, honra-me com consulta precedida das seguintes considera@es, formulando ao final tr&squesitos:
REGIME PROPRIO DE PREWDBNCLAPRRA 0s MILITARES ESTADUAIS

Situa~Ho:
1. Necessidade legal de um Regime PrBprio de PrevidCncia social para os
militares estaduais, em face dos dispositivos constitucionais vigentes.
Analise:
1. A reforma previdenciAria efetuada na Constitui~iioFederal pela Emenda constitucional nQ41, de 2003, trouxe a lume quest50 de suma importancia
para a defini~godo Regime Previdenciario dos Militares dos Estados e dos
Territbrios.
2. Basicamente, essa modifica~50constitucional distingue dois regimes
previdenciarios- o Regime Geral de Previdencia Social, que abarca todos os
trabalhadores regidos pela legisla@o trabalhista; e o Regime Pr6prio de Previdencia Social, destinado aos servidores publicos e aos militares.
3. Interessa-nos discorrer sobre o Regime PrBprio de Previdencia Social
para os servidores publicos e para os militares, vez que a pergunta que se faz,
diante dos ditames constitucionais, k se os militares, estaduais e federais, devem integrar esse regime em conjunto com os servidores publicos, ou se devem ter um regime prdprio previdenciario, distinto daqueles.
4. As disposi~desconstitucionais que regulam a matkria relativa aos militares estaduais, ponto que nos interessa, s5o:
"Art. 42. 0 s membros das Policias Militares e Corpos de Bombeiros Mili-

-

--
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tares, instituiqdes organizadas com base na hierarquia e disciplina, s5o mili-.
tares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territ6rios.
9 10. Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territorios, a16m do que vier a ser fixado em lei, as disposiq6es do art. 14, § 89; do
art. 40,s 9% e do art. 142,982Qe 33", cabendo a lei estadual especifica dispor
sobre as matirias do ad. 142, $ 3 5 inciso X, sendo as patentes dos oficiais
conferidas pelos respectivos governadores.
9 2%Aos pensionistas dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territorios aplica-se o que for fixado em lei especifica do respectivo ente estatal.
Art. 142. As Forqas Armadas, constituidas pela Marinha, Exercito e Aeronautica, silo institui~desnacionais permanentes e regulares, organizadas com
base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente
da Republics, e destinam-se 2 defesa da Patria, 2 garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.
9 1%Lei complementar estabelecera as normas gerais a serem adotadas
na organizaqiio, no preparo e no emprego das Forqas Armadas.
8 3"s
membros das Forqas Armadas sbo denominados militares, aplicando-se-lhes, alkm das que vierem a ser fixadas em lei as seguintes disposiqdes:

(-4
X - a lei dispora sobre o ingress0 nas Forqas Armadas, os limites de idade,
a estabilidade e outras condiqdes de transferkncia do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneraqbo, as prerrogativas e outras situaqdes
especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por forqa de compromissos internacionais e de
guerra".
5. De plano, verifica-se que, tanto para os militares estaduais quanto para
seus pensionistas, h6 necessidade de lei especifica do respectivo ente estatal,
para regular-lhes os direitos. E, para os militares estaduais, isso se extrai da
combina@o do contido no $ 10 do art. 42 com o contido no inciso X do $39
do art. 142, resultando na conclusiio de que "lei estadual especifica dispora
sobre os limites de idade, a estabilidade e outras condiq6es de transferencias
do militar estadual para a inatividade, os direitos, os deveres, consideradas as
peculiaridades de suas atividades".
6. Por obvio que o legislador constituinte, ao deixar para a legisla~iioestadual especifica a regulaqiio das regras de inatividade e de direitos dos militaRevista A FORCA POLICIAL. - Sao Paulo - nQ47 - jdagoiset 2005
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res estaduais, niio o fez por acaso; mas, sim, levou em consideraqiio as dimensdes do Brasil e as diversas nuances culturais que nele subsistem, segundo a
realidade sdcio-econ6mica de cada ente federado. E nem poderia ser diferente, afinal o estresse vivido por um policial militar do sertfio da Bahia niio 6
igual ao estresse de um policial militar, de mesmo posto ou graduaqfio, atuando na periferia da cidade de Siio Paulo ou num morro da cidade do Rio de
Janeiro.
7. Essa tendsncia descentralizadora C uma constante na Constituiqiio Federal desde a publicaqiio da Emenda Constitutional n" 18/98, que disp6e sobre o regime constitucional dos militares.
8. Uma das primeiras modificaqdes que ela estabeleceu no texto constitucional foi separar o gsnero agente publico em duas especies: os servidores
publicos e os militares.
9. Isto se conclui da observaqiio na alteraqfio determinada pel0 artigo 2"
da referida emenda, que deu nova denominaqiio ?is Seq6es I1 e I11 do Capitulo VII do Titulo I11 da Constituiqiio Federal, passando elas a denominaremse, respectivamente, de "DOS SERVIDORES PUBLICOS" e dos "MILITARES DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS".
10. Juridicamente, podemos inferir que todos os agentes publicos da Administraqiio Pilblica que niio forem militares seriio servidores publicos. Isso
se justifica na medida em que verificamos as diferenqas de destinaqiio existente entre as categorias. Diferenqas que ja se destacam no momento da seleqiio para ingress0 nas respectivas carreiras. Para o serviqo piiblico, em regra,
exige-se um conhecimento tecnico previo para o desempenho de suas funqhes, ao passo que, contrariamente, para o interessado que queira ser militar,
exige-se apenas o conhecimento escolar comum, segundo a carreira a ser
abraqada, pois todo o seu oficio sera ensinado pel0 Estado.
11. Mas, as diferenqas n5o param por ai. Dos agentes da Administraqiio
Publica, em geral, exige-se eficiencia, probidade, dedicaqiio e interesse pela
causa publica, porCm, no Ambito do serviqo publico comum, tal empenho
esth restrito somente ao bom desempenho das respectivas funqdes, niio indo
alem disso. Do militar espera-se um pouco mais de dedicaqiio, haja vista o
seu juramento de empenhar a prdpria vida para a defesa da sociedade e da
sua Patria, alkm de outras peculiaridades que ressaltam as especiais diferenqas entre os militares e os demais funcionarios publicos, tais como:
11.1. alto grau de letalidade e ferimentos em defesa da sociedade, deixanRevista A FORCA POLICIAL - Sio Paulo - n Q 4 7- jullagolset 2005
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do viuvas e orfiios;
11.2. riscos B vida, 5 saude e B integridade fisica, tanto na atividade de
policia ostensiva e preservaqiio da ordem publica, como na atividade de combate a incendios, resgate e salvamentos;
11.3. regime de trabalho policial-militar sujeito a variaqbes de horarios,
prolongamentos e antecipa~besde escala de serviqo, com previsiio legal de
tal situaqiio que os impossibilita de receber horas-extras e remuneraq50 por
trabalho noturno superior ao diurno;
11.4. instituiqiio baseada na hierarquia e disciplina, com caracteristicas
disciplinares rigidas, necessarias a garantia da lei, da ordem e dos poderes
constituidos;
11.5. vedaqiio constitucional aos direitos de sindicalizaqiio e greve;
11.6. sujeigiio aos rigores do C6digo Penal Militar e Codigo de Processo
Penal Militar, al6m das legisla~bespenais e processuais comuns, essenciais
ao controle da Forqa;
11.7. possibilidade de revers50 de Oficiais ao servigo ativo nas situaqbes
previstas em lei, bem como alcance das disposi~besdo Regulamento Disciplinar e Codigo Penal Militar aos militares da reserva e reformados;
11.8. veda~aoao Fundo de Garantia por Tempo de Servi~o,o que somente
6 compensado pela sua aposentadoria com vencimentos integrais, iguais aos
dos militares da ativa;
11.9. vedaqiio ao aviso-prkvio;
11.10. vedagiio a participaqgo nos lucros e ao Seguro-Desemprego;
11.11. vedaqiio ao direito de receber o 13"alario proporcional ao tempo
de serviqo;
12. Diante disso e que entendeu o legislador constitucional de destacar o
militar brasileiro, federal ou estadual, em sistema juridic0 proprio, vez que
niio ha como igualar situagbes desiguais, iniciando-se tal distingiio pela separaqiio de ambos os sujeitos em setores especificos do texto constitucional.
13. Assim, a distinqiio fiitica justifica a distinqiio juridica entre os servidores publicos e os militares, destacada no artigo 42 da Constituiqfio Federal,
com a redaqiio dada pela EC nQl8/98, cuja redaqiio transcrevemos acima.
14. A tendencia descentralizadora iniciada em 1998, foi ratificada pela
Emenda constitucional no 41/03, ao definir, no 9 20 do art. 40, uma ressalva
para a existencia de apenas um regime prdprio de previdencia social, como
segue:
"Art. 40...
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9 20. Fica vedada a existbncia de mais de um regime pr6prio de previdencia social para os servidores titulares de cargos efetivos, e de mais de uma
unidade gestora do respectivo regime em cada ente estatal, ressalvado o disposto no ad. 142,935 X."
15. Desse texto, depreende-se que, tanto no Lmbito da Uniiio, quanto no
Lmbito dos Estados Federados, poderio subsistir dois regimes prdprios de
previdencia social, um para os servidores civis e outro para os militares. E,
para que nio restem duvidas, esclarecemos que a Uni2o terh dois regimes
proprios de previdencia, um para os servidores civis e outro para os militares;
e, cada um dos Estados terh duas unidades gestoras de regime pr6prio de
previdencia, um para os servidores civis e outro para os seus militares.
16. Outro ponto que s6 vem confirmar o presente entendimento, reside
no fato de que do art. 40 da Constitui@o Federal, dispositivo este, inserido
na Se@o I1 - Dos Servidores Publicos, somente se aplica aos militares dos
Estados o contido em seu 9 9"que trata da contagem reciproca de tempo de
contribui@o federal, estadual ou municipal). Ratificando o entendimento de
que nada alCm disso se aplicaria aos militares dos estados, cabendo, como jh
afirmado, a uma lei especifica estadual dispor sobre o regime pr6prio de sua
previdsncia social e niio uma lei federal estabelecendo regras gerais.
17. Igual situa$io ocorre para os militares das Forqas Armadas, vez que,
para eles, nada mais do art. 40, lhes C aplic5ve1, em face da revogaqiio do
inciso IX do 9 3Qdo art. 142, efetivada pela EC nQ41103. Sendo certo que at6
o momento dessa revoga~5oaplicavam-se a esses militares as disposiq6es dos
9 70 e 8Qdo art. 40.
18. E, o principal fundamento para tal entendimento se encontra no fato
de que a lei estadual especifica regular6 direitos dos militares estaduais, e
n2o hh como negar que o regime previdenciario C um direito de todos os
trabalhadores, haja vista o contido no art. 194 da Constitui@io Federal, que
estabelece:
"Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de a@es
de iniciativa dos poderes Publicos e da sociedade, destinadas a assegurar os
direitos relativos B saude, B previdencia e B assistencia social. (Grifamos).
19. TambCm nio hh que se negar o entendimento de que, se o disposto no
9 20 do art. 40 da Constitui~iioFederal fosse no sentido de uma unidade
gestora unica do regime de previdencia tanto para os militares quanto para
os demais servidores publicos, logo, as regras dos 9 14 a 16 do art. 40 seriam
a eles estendidas, o que nio ocorre, pois o proprio art. 42 definiu que do
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art.40 somente se aplicam aos militares estaduais as disposis6es do seu 9 9".
20. Ndo obstante, caso toda essa fundamentas50 constitucional niio seja
suficiente para esclarecer as nuances de um regime proprio de previdencia
social dos militares estaduais, devemos, entiio, buscar respaldo nos fundamentos 16gicos dos termos utilizados nessa digressgo.
21. Assim, cumpre destacar o sentido do vociibulo "pr6prio".
22. Nosso vocabulario patrio indica que proprio e o que pertence a; peculiar; particular; natural; adequado; apropriado; oportuno; conveniente; idkntico; exato; certo; preciso; verdadeiro; autentico; qualidade ou feiq5o especial.
23. Ora, se o regime dos militares estaduais 6 proprio, nio 6 16gico aplicarse-lhes as regras de outro regime, pois, se era para se seguirem as mesmas
regras, niio deveria o Constituinte ter lhes indicado a necessidade de regras
diferentes, como demonstrado na ressalva do 9 20 do art. 40.
Diante dessas consideras6es, indaga-se:
1. Existe a necessidade juridica de um regime Previdenciario Proprio dos
Militares Estaduais, regulado em lei estadual especifica diversa da lei que
regula o regime proprio dos servidores publicos?
2. Trata-se de um "poder-dever"?
3. Pressupbe, se afirmativa a resposta, a criaqiio ou receps50, conforme o
ente federativo, de legislaq5o pretirita sobre a Unidade Gestora prbpria?
RESPOSTA
A resposta poderia resumir-se B concordincia com todos os termos da
fundamentag50 da consulta e encerrar-se por aqui.
Sdo rigorosamente corretos, juridicos e constitucionais, os elementos
exegeticos trazidos pela consulente para justificar a necessidade de um regime proprio da previdencia para militares estaduais.
0 s militares dos Estados j6 deveriam ter, hii muito tempo, um regime
previdenciario exclusivo, n5o sendo sua outorga pelos entes federativos regionais - que possuam policiais militares - uma faculdade, mas um "poderdever", em visdo mais abrangente que aquela de apenas ser exercido, em
hip6tese vinculada B soberania popular1.

Maria Helena Diniz, citando Othon Sidou, justifica concepq80 restrita da teoria do poder-clever:
"PODER-DEVER". Cicncia Politica. Autoridade emanada da cidadania e concentrada no eleitorado,
para manifestar-se no exercicio da soberania popular (Othon Sidou)" (Dicionhrio Juridico, vol. 3, J-P,
Ed. Saraiva, 1998, p. 617).
1
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N5o s6 os militares t$m direito a regime prbprio como os Estados devem
- e niio podem se furtar a assim agir - outorgh-los, de imediato, sob o risco de
estarem se omitindo, inconstitucionalmente2.
A Constitui@o de 1988 determinou a existencia de dois grandes regimes
de previdencia social, um para os trabalhadores do segment0 privado e outro
para aqueles que atuarem no setor pbblico, na disciplina estatuthria. ImpBs,
por outro lado, regime unico para servidor publico, o que levou os assim
denominados "celetistas" a serem incorporados B categoria dos estatutiirios,
ainda no Governo Collor, com implica~6eseconbmicas e nas finanqas que
niio cabe aqui esmiuqar3.
A meu ver, jii se admitia, desde o inicio, implicitamente, dois regimes juridicos pr6prios entre os servidores publicos, um para os militares, outro para
os servidores em geral, por forqa do Titulo V da lei suprema.
De rigor, foi a E.C. nQ41103, todavia, que, claramente, explicitou a natureza nitidamente distinta dos dois regimes, declarando, de forma inequivoca, a
diferenciasiio, dentro do regime pr6prio dos servidores publicos, e abrindo
espaso para um regime especial previdenciario dos militares.

Celso Ribeiro Bastos ensina: "Havendo algum direito assegurado pela Constituiqio, mas que esteja
obstaculizado pela inexistencia de uma norma que tome efetiva a norma constitucional, pode o Poder
Judicihrio, ao apreciar a a ~ l direta
o
de inconstitucionalidade por omissb, reconhecer a inCrcia que, se
cometida pelo Poder Legislativo, a este sera dado cigncia para que adote as medidas necessirias, no
sentido de suprir a omisslo" (Comentirios B Constitui~lodo Brasil, 4Qvol., tomo 111, Ed. Saraiva, 2000,
269).
'~stava o artigo 39 da Constituiqlo de 1988 assim redigido: 'XUnilo, or Estados, o Distrito Federal e 0s
Municipios instituirLo, no h b i t o de sua competgncia, regime juridico unico e planos de carreira para os
servidores da administra~lopublica direta das autarquias e das funda$ks publicas.
8 1"A lei assegurara, aos servidores da administra~iodireta, isonomia de vencimentos para cargos de
atribuisbes iguais ou assemelhados do mesmo Poder ou entre servidores dos Poderes Executive, Legislativo
e JudiciBrio, ressalvadas as vantagens de carhter individual e as relativas ?
natureza
i
ou ao local de trabalho.
5 2 "aplica-se a esses servidores o dhposto no art. 7:
VI, V l J VII, IIX, XII, XIII,
M,
XVII, XVIII,
XXII, AX111 e XkY,
Jose Cretella Jr. Assim o comentou: "Regime juridico administrativo t o que submete o poder publico e
o agente publico i s regras do direito administrativo, que se caracterizam, em relaqLo ao direito privado,
seja porque conferem ?i Administra~Joprerrogativas sem equivalente nas rela~hesprivadas, seja porque
imphem i sua liberdade de a s k sujei@es mais estritas do que i s que se submetem os particulares entre
si (cf. Rivero, droit administratif, 12 ed., 1987, p. 43). Ao rcgime adrninistrativo contraphe-se o regime
privatlstico.
HB, desse modo, no que diz respeito ao agente publico, dois regimes, o regime juridico de direito pfiblico,
ou estatutario, e o regime juridico de direito privado, ou celetista. 0 s dois regimes juridicos, o estatutario
e o trabalhista, coexistiam, Yado a lado, muito antes de 5 de outubro de 1988.
A regra juridica constitucional de 1988, art. 39, caput, determina, agora, que, no Bmbito das respectivas
compet2ncias, a Uni60, os estados, o Distito Federal e os Munickios deverzo instituir regune juridico unico
para os sewidores pliblicos da Administra~dopliblica direta, das autarquias e das funda~despublicas" (V
Comenta'riosa Constituipio 1988, Forense Universitaria, Rio de Janeiro, 1991, p. 2391)

a
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Duvida n5o ha mais sobre a separa~iiodo regime geral da previdencia,
daquele do regime proprio dos servidores publicos, como tambem para mim
duvida n20 ha mais de que o regime previdenciario dos militares pode e deve
ser distinto daquele dos demais servidores ptiblicod.
0 primeiro dispositivo a ser examinado e o artigo 42 da Constitui~20Federal, lembrando-se de que o capitulo VII da Constituigiio Federal, dedicado
h Administrag20 Publica, cria duas disciplinas administrativas de direito e
obrigasbes, ou seja, a da se@o 11, dedicada aos "servidores p6blicos7',e a da
Ses2o 111, dedicada aos "militares dos Estados, do distrito federal e dos territorios". Vale dizer, 6 a propria Constituiggo que diferencia, nitidamente, do
ponto de vista de direitos e obrigagbes, os dois regimes de servidores publicos, um deles destinado a todos os demais servidores, que nZio sejam militares, e urn especifico para os militares dos Estados, Distrito Federal e dos
inexistentes territories.
Se tal niio bastasse, o 8 1Qdo artigo 42, assim esta redigido:
"8 lqplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territorios, alkm do que vier a ser fixada em lei, a disposisiio do art. 14, 5 8" do
art. 40,s 9"; e do art. 142, $5 2" e 35 cabendo a lei estadual especifica dispor
sobre as matCrias do art. 142. 5 3%inciso X, sendo as patentes dos oficiais
conferidas pelos respectivosgovernadores. [Redaciiodada pela Emenda Constitucional nQ20. de 15/12/98 (grifos meus)], ressaltando-se, de inicio, que a
expressdo: "alCm do que vier a ser fixado em lei", abre espaCo diferencial
para os militares, em nivel de obrigagbes e deveres, se comparados com os
demais servidores.

'~screvi:"0 dtimo dispositivo sobre as For~asArmadas introduzido pela Emenda Constitutional nQ181
98 6 o dispositivo acima.
Faz men@o a lei que cuida dos limites de idade para ingress0 e para aposentadoria compuls6ria, assim
como cuida de diversas outras condi~bespara que um militar .passe -para a inatividade.
Refere,o constituinte, ainda que a lei explicitaradireitos, deveres, remuneraglo, prerrogativase as situag6es
especiais da vida militar, em face de peculiaridade de suas atividades, neles incluindo aquelas decorrentes
dd compromissos internacionais ou de guerra eventual" (Comentirios B ~onstitui~lo-do
Brasil, 58 vol.,
Ed. Saraiva, 2000, p. 203).
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5

Suas obrigaq6es e deveres siio de natureza, manifestamente, diversa .
Vejamos o que dispbem os dispositivos, que imp6em obrigaq6es adicionais para aqueles que seguem a vocaqiio militar.
De inicio, direitos politicos amplos chocam-se con1 o exercicio da funs20
militar, ao ponto de o seu titular ser obrigado a opqbes restritivas a que os
demais servidores niio estiio.
0 3 8Qdo artigo 14 estfi assim redigido:
"9 8" 0 militar alistivel 6 elegivel, atendidas as seguintes condiqbes:
I - se contar menos de dez anos de serviqo, deverfi afastar-se da atividade;
I1 - se contar mais de dez anos de serviqo, sera agregado pela autoridade
superior e, se eleito, passarfi automaticamente, no ato da diplomaqiio, para a
inatividade, "em clara diminui~iiode opq6es funcionais ou politicas do militar, em face a outros servidores pfiblicok" .
Se o 9 9 do artigo 40, cuja dicqiio se segue:
"9 9" 0 tempo de contribuiqiiofederal, estadual ou municipal serfi contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviqo correspondente para
efeito de disponibilidade. (incluido pela Emenda constitucional nQ20. de 151
12/98)". N5o os distingue dos demais servidores, o mesmo niio se diga do

'pinto Ferreira ensina: "A policia militar C privativa das corporaq6es militares, corn atividade exercida por
profissionais militares. E denominada comumente Forqa Pulica.
Tem por misslo constitucional o policiamento ostensivo e a preservaqlo da ordem pfiblica.
0 corpo de bombeiros militares tem a miss20 de executar as atividades de defesa civil. 0 s bombeiros
militares formam urn corpo de agentes do govemo organizados sob a forma militar que se encarrega do
serviqo publico de seguranqa e combate a indndios, perigos e acidentes que tumultuam e ameaqam a
seguranqa pliblica.
As policias militares e corpos de bombeiros militares constituem forqas auxiliares do Exercito, estando
subordinados, juntamente com as policiais civis, aos governadores dos Estados, Distrito Federal e
prrit6rios" (Comentarios a Constituiqio Brasileira, Saraiva, 1992, v. 5, p. 245).
Manoel Gonqalves Ferreira Filho assim o comenta: "Elegibilidade dos Militares. Em principio, o militar
que C alistivel pode ser candidato, preenchidas, C claro, as exigbncias legais. Da inscriqio de sua
candidatura, contudo, resultam certos efeitos relativamente a sua condiqb de militar, que regulam os
incisos deste paragrafo, adiante comentados", continuando: "Afastamento. No direito anterior (Emenda
nQ1169, art. 150, 8 10, a) militar que, contando at6 cinco anos de serviqo, se candidatasse seria excluido
do serviqo ativo. 0 texto acima parece dizer que isso nio mais 6 exigido. Entretanto, se assim for, n b
haveri diferenqa na situaqlo aqui prevista e na do militar com mais de dez anos de serviqo, que regula o
inciso seguinte. Assim o afastamento da atividade pode ser interpretado como significando deixar a
condiqlo de militar da ativa" e concluindo: "Agregaqb. Se o militar, ao inscrever-se como candidato,
contar com mais de dez anos de serviqo ativo, sua candidatura importa, automaticamente, a sua agregaqb
para fins de interesse particular. Ou seja, afasta-o temporariamente do serviqo ativo. 0 afastamento
perdurari at6, no mixitno, a diplomaqio dos eleitos, quando passara para a inatividade se eleito.
E isso em carater definitivo. Findo o mandato, n l o poderi reverter ao serviqo ativo, em tempo de paz.
Caso nlo eleito, revertera a ativa" (Comentkios a Constituiqlo Brasileira de 1988, vol. 1, Ed. Saraiva, p.
1271128).
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artigo 142, 5 29 e 39, cujo discurso C o seguinte:
"5 2" - Niio caber5 "habeas-corpus" em relaqiio a puniqdes disciplinares
militares.
$ 3"s
membros das Forqas Armadas siio denominados militares, aplicando-se-lhes, alCm das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposiqdes: (Incluido vela Emenda Constitucional ng 18, de 1998)
I - as patentes, com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes, siio
conferidas pel0 Presidente da Republica e assegurados em plenitude aos oficiais da ativa, da reserva ou reformados, sendo-lhes privativos os titulos e
postos militares e, juntamente com os demais membros, o uso dos uniformes
das Forqas Armadas; (Incluido pela Emenda Constitucional n" 18. de 1998)
I1 - o militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego public0
civil permanente sera transferido para a reserva, nos termos da lei; (Incluido
p

i

I11 - 0 militar da ativa que, de acordo com a lei, tomar posse em cargo,
emprego ou funqiio publica civil temporiria, niio eletiva, ainda que da administraqiio indireta, ficarii agregado ao respectivo quadro e somente poderii,
enquanto permanecer nessa situaqiio, ser promovido por antiguidade, contando-se-lhe o tempo de serviqo apenas para aquela promoqiio e transferencia para a reserva, sendo depois de dois anos de afastamento, continuos ou
niio, transferido para a reserva, nos termos da lei; (Incluido vela Emenda
Constitucional nQ18. de 1998)
IV - ao militar silo proibidas a sindicalizaqiio e a greve; (Incluido vela
Emenda Constitucional n9 18, de 1998)
V - o militar, enquanto em serviqo ativo, niio pode estar filiado a partidos
politicos; (Incluido pela Emenda Constitucional nQ18, de 1998)
VI - o oficial s6 perderi o posto e a patente se for julgado indigno do
oficialato ou com ele incompatfvel, por decisgo de tribunal militar de cariiter
permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra;
(Incluido vela Emenda Constitucional nQl8, de 1998)
VII - o oficial condenado na justiqa 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; (Incluido vela Emenda
Constitucional ng 18, de 1998)
VIII - aplica-se aos militares o disposto no art. 79, incisos VIII, XII, XVII,
XVIII, XIX e XXV e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV, (Incluido vela
Emenda Constitucional ng 18, de 1998)
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X - a lei disporii sobre o ingress0 nas Forsas Armadas, os limites de idade,
a estabilidade e outras condiqdes de transfergncia do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remunera~fio,as prerrogativas e outras situa~des
especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por forqa de compromissos internacionais e de
guerra. (Incluido vela Emenda Constitutional nQ18. de 1998)"
E fant8stico o elenco limitativo da livre atua~iiodo militar, com especial
destaque aos incisos 11,111, IV, este proibindo taxativamente, diferentemente
do que ocorre com os demais servidores, a sua sindicalizaq50 e o direito de
greve. 0 inciso V impde a veda@o de vida politica-partidiiria, sobre estarem,
os demais incisos, enquadrando o militar em regime mais s6bri0, mais severo, mais limitativo e com muito mais obriga~desque de todos os demais servidorec
E interessante notar que C a Constituiqio Federal, no que concerne ao
inciso X do 9 3Qdo artigo 142, que outorga a lei estadual a funqiio de definir
requisitos prbprios e regionais para o militar, tambtm em clara demonstra~ 5 de
o que o constituinte fez quest50 de outorgar ii competcncia legislativa
dos Estados, a conformaqfio de um regime pr6prio administrativo para regular os aspectos mencionados no referido inciso x8'
0 9 2" do artigo 42, introduzido pela E.C. nQl8/98 e assim redigido:
"9 2QAos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territ6rios e a

7 ~ o b roe inciso IV do artigo 142, escrevi: "A sindicaliza~loe a greve slo proibidas para os militares. 0
dispositivo parece-me salutar. A sindicaliza$lo nlo tem sentido. 0 s militares representam a categoria de
s e ~ d o r e publicos
s
de maior relevincia para o Pals, pois encarregados da p r o t e ~ l oda phtria. Se, de um
lado, todos os demais servidores slo importantes, nenhum deles se reveste, nos momentos de crises
internas ou internacionais, da importincia do militar. E, em um mundo que ainda nlo abandonou o
recurso extremo da guerra, havendo, no ano 2000, inumeros focos de conflitos armados entre as n a ~ b e s
e dentro delas permanecendo', a categoria C fundamental. Em meu livro "Desenvolvimento econBmico e
seguraqa nacional - Teoria do limite critico", fi um levantamento da historia humana a partir das
guerras, mostrando que, mesmo na Cpoca da Pax Romana, havia guerras de fronteira e inumeros conflitos
na k i a . Certamente as haveria tambtm na Africae na Amtrica, dados, todavia, que, A falta de documentos
orivados. nfio foi oossivel levantar.
Permitir a sindicaliza~loseria, portanto, admitir que os sindicatos pudessem impor i s Forqas Armadas
seus pontos de vista e reivindica~bes,em detriment0 do interesse nacional. Quem escolhe a carreira das
armas sabe, de antemzo, que n l o podera sindicalizar-se, at6 por respeito A hierarquia, c o n d i ~ l o
fundamental para que haja ordem e comando nas F o r ~ a sArmadas. A greve, em momento de crise
institutional ou de ameaca extema, poderia, inclusive, colocar em risco toda a n a ~ l opor
, falta de defesa"
BCornentArios A Constituiqlo do Brasil, 5" vol., Ed. Saraiva, 2000, p. 189/190).
Uadi Lammego Bulos ensina que o 5 1Qdo artigo 42: "abre a possibilidade de lei ordinaria regular
matkrias relacionadas ao regime juridic0 dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territbrios"
(ConstituiGo Federal Anotada, Ed. Saraiva, 5' ed., 2003, p. 701).
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seus pensionistas, aplica-se o disposto no art. 40, $5 4Qe 5"; e aos militares do
Distrito Federal e dos Territories, o disposto no art. 40, 9 6Q",deixou claro,
por outro lado, que aos pensionistas militares aplicar-se-ii lei es~ecifica- repito, especifica - para seu regime, de rigor, explicitando regime pr6prio especial que, a meu ver, ji se configurava na redagiio original da Constituiqio de
1988. Para evitar dilvidas, entretanto, de que nCo s6 os aposentados, mas os
pensionistas devem possuir regime pr6prio especial previdenciiirio, C que se
acrescentou o 9 2%visto que do artigo 42 jB defluia a necessidade de regime
9
diverso para a aposentadoria dos militares .
E relevante notar que, muito embora o artigo 142 "caput" seja dedicado,
exclusivamente, i s Forsas Armadas, o fato de os 99 2Qe 3Q,explicitadores de
seu regime juridico, serem aplicados aos militares dos Estados torna os regimes idhticos, devendo-se considerar que o "caput" do artigo 42 tern dicqgo
praticamente igual a do 142, por falar em "instituigBes" "organizadas corn
base nu hierarquia e disciplina", requisitos essenciais para militares federais
10
ou estaduais .
0 aspect0 mais relevante, todavia, da imposiqio constitucional de um regime proprio especial, faz-se no inciso X do artigo 142, que fala em "lei estadual (por d i c ~ i do
o $ l Q d oart. 42). Cuidarii entre outros aspectos:
"da transferEncia para a inatividade "
"sobre direitos e deveres"
3obre remuneragio "

'~screvi,ao comentar o texto da CF de 1988, antes da E.C. n. 20: "Algumas policias militares slo tBo
importantes que seu contingente e quase tBo grande quanto o do EhCrcito instalado naquela unidade da
Federacao, quando nlo superior.
De rigor, a soma dos contingentes das policias militares, civis e corpos de bombeiros deve ser superior ao
das For~asArmadas, cujo papel primacial C a defesa externa, enquanto aqueles devem manter a seguransa
intema, diariamente. 0 inimigo externo C eventual, enquanto o inimigo interno da sociedade t permanente,
crescendo o n ~ m e r ode facinoras e marginais na medida em que crescem a pobreza, os desniveis sociais,
o uso de drogas, a perda de valores, o subemprego e o desemprego, a superpopula$Bo das cidades e a
deletCria midia que mais deforma que forma a popula@o.
A titulo de exercer a liberdade de expressgo do pensamento e de assegurar que cada urn viva qualquer
tip0 de vida, mesmo que de libertinagem total, a imprensa falada, televisada e escrita mais deforma que
forma, pois o "bom comportamento" nlo t noticia e o "mau comportamento" o 6, razlo pela qua1 as
noticias s8o sempre de fatos nio edificantes" (Comentirios a Constitui~bdo Brasil, 5" vol. ob. cit; p.
g181219).
Escrevi: "As caracteristicas maiores das Forsas Armadas slo a rigida disciplina e a hierarquia rigorosa,
nBo cabendo a seus integrantes qualquer veleidade opinativa contra as determinas6es ou as pessoas de
seus superiores, mesmo apos estarem na reserva. Em outras, palavras, os oficiais da reserva nio podem
fazer criticas aos oficiais da ativa, podendo ser punidos" (ob. cit. p. 163).
Revista A FORCA POLICIAL - SBo Paulo - nQ47 - jul/ago/set UN)5

30

"sobre prerrogativas"
''sobre outras institui~besespeciais"
'kobre as peculiaridades de sua atuapio", em meridiana prova de que, entre tais direitos, o da inatividade e aposentadoria, ou pens20 de seus depen11
dentes, depende de lei especifica. Repito, especifica
Neste ponto, concordo, tambCm, com os argumentos correspondentes
intengiio demonstrada pel0 constituinte de outorgar aos estados a defini~iio
de tais regras, e nCo a Uniiio. FC-lo, em face da enorme diversidade, problemas, riscos e as80 de policiais militares, conforme as peculiaridades prdprias
das diversas unidades federadas do pais12.
A descentralizagiio, no caso, se justifica plenamente, por forga das caracteristicas e profundas diferengas existentes, entre as regi6es que conformam
um pais continental como o Brasil.
E aqui cabe uma breve mengiio B E.C. nQ18/98.
Como me referi atrhs, hB um especial regime prdprio de direito administrativo para os servidores militares dos Estados, Distrito Federal e Municipios, daqueles aplicaveis aos demais servidores publicos, separagiio criada, de
forma inequivoca, pel0 artigo 2"a
referida emenda, assim redigida, que
repito:
'Art. 2: A se@o 11 do Capitulo ?TI do Titulo 111 da Constituipio passa a
denominar-se ('DOS SERWDORES PUBLICOS" e a Se@o 111 do Capitulo
?TI do Titulo 111 da Constituipio Federal passa a denominar-se '(DOS MILITARES DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORI-

.

" ~ n d r kTavares ensina: Wroblewski considera que "sem razbes suficientes nlo se deveria atribuir aos
termos interpretados nenhum significado especial, diverso do significado que esses termos tCm na
linguagem natural comum". Especificando esse entendimento para o campo constitutional, Celso Bastos
pondera: "Em certo sentido, pode-se afirmar que a Constituiqlo nlo tolera o voc6bulo tkcnico" (Curso
$e Direito Constitutional, Ed. Saraiva, 2003, p. 77).
Carlos Maximiliano ensina que: "0grau menos adiantado de elaboraqlo cientifica do Direito Publico,
a amplitude do seu conteddo, que menos se presta a ser enfeixado num texto, a grande instabilidade dos
elementos de que se cerca, determinam uma ttcnica especial na feitura das leis que compreende. Por
isso, necessita o hermeneuta de maior habilidade, compet6ncia e cuidado do que no Direito Privado, de
mais antiga gCnese, uso mais freqiiente, modificaqbese retoques mais fAceis, aplicabilidade menos vari6vel
de pais a pais, do que resultaevolu~iomais completa, opul&nciamaior de materiaiscientificos de elemento
de certeza, caracteres fundamentais melhor definidos, relativamente precisos. Basta lembrar como variarn
no Direito Piblico at6 mesmo as concep~6esbasicas relativas a idtia de Estado, Soberania, Divisiio de
Poderes etc.
A tkcnica da interpretaGo muda, desde que se passa das disposiqjes ordinarias para as constitucionais,
de alcance mais amplo, por sua pr6pria natureza e em virtude do objeto colimado redigidas de mod0
sintbtico, em termos gerais" (Hermen&uticae aplicaqiio do Direito, Ed. Forense, 9%d., 1979, p. 304).
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OS", dando-se ao art. 42 a seguinte redapio:
Art. 42 0 s membros das Policias Militares e Corpo de Bombeiros Militares,
instituicbes organizadas com base na hierarquia e disciplina, siio militares dos
Estados, do Distrito Federal e dos Tem'tdrios.
$ 1 P Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Temtdnos, alim do que vier a ser B a d 0 em lei, as disposi~liesdo art. 14, S8-q' do art.
40, $. 3%e do art. 142, $Q2" e 3" ., cabendo a lei estadual espec$ca dispor sobre
as matirias dos oficiais conferidas pelos respectivos Governadores.
$ 24 Aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Temmtoriose a seus
pensionistas, aplica-se o disposto no art. 40, §$ 44 e 5"; e aos militares do Distrito Federal e dos Tem'tdrios, o disposto no art. 40, $ 6"':
Tenho para mim que todos os agentes publicos siio servidores ptiblicos, s6
que a E.C. distingue um regime pr6prio e geral de servidores publicos civis e
um regime pr6prio especial de servidores militares. E esta divisiio projeta
implicaq6es na disciplina da atividade e da inatividade.
Agiu bem, o constituinte, em tornar clara tal divisiio, explicitando algo
que, a meu ver, jB tinha implicit0 no texto original da Constituiqiio de 1988,
visto os servidores militares submeterem-se a forma diversa de atuaqiio, de
seleqiio e de preparaqiio para a atividade e inclusive para inatividade, em
13
rela~iioaos servidores publicos do regime proprio geral
De inicio, 6 bom lembrar que, como a consulta menciona, C exigida qualificaqiio t6cnica maior nos concursos de servidor pdblico em geral, que, quando aprovado, na seleqiio, estara ja preparado para o exercicio de sua funqiio.
0 militar, niio. Seu conhecimento escolar 6 comum e tudo o que aprender5 para exercer a sua fun~iiode risco, deveri receber do Estado. Preparaqiio,
educaqiio, conhecimento das regras militares, de rigor, todo o seu oficio de-

130rlandoSoares escreve: "A exprcssb 'Forps Armadas' corresponde ao conjunto de instituiqbes militares
pcrmanentes, tecnica e hierarquicamente organizadas, instruidas, equipadas e disciplinadas, que se
destinam a defender, na ordem interna, os principios da legalidade, a integridade do territbrio nacional
e as instituiqbes fundamentais do Estado, bem coma a garantir a execus80 da sua Constituiqho; e, na
ordem externa, a repelir ou revidar pelas normas o ataque do inimigo ou o ultraje a honra e B soberania
da patria" (Comentirios ConstituisLo da Republics Federativa do Brasil, Forense, 1990, p. 528).
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vendo ser ensinado pel0 Estado .
Niio 6 diferente do serviqo militar das forqas armadas. Como professor, ha
15 anos, da Escola do Comando e Estado-Maior do Exhito, conheqo bem a
preparaqiio dos selecionados para a carreira ofertada exclusivamente pel0
Estado - inclusive nas Forqas Armadas-para os coronkis que deveriio ser selecionados para o generalato. Freqiientam curso de um ano na Praia VermeIha para se habilitarem niio s6 nas artes marciais e nas fun~6esespecificas dos
militares, mas tambCm para a aquisiqiio de amplo conhecimento da conjuntura politica, econdmica, juridica e social do pais. E neste curso da ECEME
15
que ha 15 anos eu leciono .
0 servidor public0 do regime geral j i vem preparado para o exercicio de
sua funqgo, a partir do concurso de ingresso. So se aperfeiqoarri a partir de
sua aprova~iio.0 servidor militar, tudo recebera do Estado para a funG5o
que exercera, passando a estar sujeito a regras muito mais rigidas e duras do
que o servidor do regime geral.
Ao servidor public0 de regime proprio geral exige-se a observiincia dos

14

Rosah Russomano esclarece: "Embasadas na 'hierarquia e na disciplina', s50, necessariamente,
hierarquizadas. Ha, assim, atuaqlo de virias vontades, cabendo, portm, apenas a vontade de um individuo
ou de urn grupo (no caso de Brgios colegiados), que se encontram na c~ipulada organiza~bmilitar, os
pronunciamentos decisivos. Notamos, assim, diversos degraus, que conduzem da base a ckpide da
estrutura. Existe uma superposiqlo de vontades. 0 s que estiio abaixo, sob o Lngulo hierArquico, devem
acatar e obedecer aos que se acham acima. Como decorrencia da hierarquia, surge a disciplina, da qual
nasce, a seu tumo, o dever de sujeiq50 e obediencia. Nio h&organizaqlo hierkquica que niio acarrete as
obrigaqbes peculiares a disciplina. Justamente na hierarquia militar, pelas suas caracteristicas,estes deveres
intensificam-se. Slo mais rigorososdo que na drbita civil, mesmo em se tratando do setor da adrninistraqio,
pnfigurado pela policia" (Curso de direito constitutional, 4. cd., Freitas Bastos, 1984, p. 322).
Escrevi: "As Forqas Armadas destinam-se a defesa da patria, em primeiro lugar. E a sua feiqlo maior.
Historicamente, desde as primeiras eras, as forpas militares objetivavam, nos velhos imptrios orientais
(da China ate o complexo de civiliza@es do prBximo Oriente), a conquista ou a defesa.
Principalmente apds os romanos, tal missio do extrcito ficou bem clara, visto que, pela primeira vez,
utilizaram-se do direito como instrumento de conquista, aplicando-o durante os dois mil e cem anos de
seu dominio (711 a.C. a 1492 d.C.). A segunda grande missio das Forqas Armadas 6 a garantia que
ofertam aos poderes constitucionais, o que vale dizer, se o Supremo Tribunal Federal 6 o guardiio da
Constituigio, quem garante os poderes constitufdos sio as Forpas Armadas. Quando N6lson Hungria,
desconsolado, no golpe de estado que dermbou Cafe Filho, disse que o Supremo Tribunal Federal era
um arsenal de livros, e n b de tanques - e, por isso, nada podia fazer para garantir o governo, podendo
apenas mostrar uma realidade, qual seja, a de que sem a garantia das Forps Armadas nio ha poderes
constituidos, definiu os verdadeiros papeis das duas instituigbes.Por fim, cabe as Forqas Armadas assegurar
a lei e a ordem sempre que, por iniciativa de qualquer dos poderes constitufdos, ou seja, por iniciativa dos
Poderes Executive, Legislativo ou Judiciirio, forem chamadas a intervir. Nesse caso, as For~asArmadas
sio convocadas para garantir a lei e a ordem, e nio para ram@-las, j&que o risco de ruptura provkm da
a ~ l de
o pessoas ou entidades preocupadas em desestabilizar o Estado" (Comentkios B Constituiqio do
Brasil, 5Qvol., ob. cit. l? 1651167).
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principios pertinentes ao art. 37, ou seja, eficiencia, moralidade, publicidade,
legalidade, impessoalidade, nos atos que pratica.
Apenas 6-lhe impost0 tais atributos no exercicio de sua funggo, a que deve
dedica~iio.Niio e, todavia, obrigado a dar a vida por seu trabalho e nem pode
a Administra~iioexigir que o faqa.
0 militar, nbo. Exige-se dele muito mais dedica~iio,inclusive de empenho
16
de sua pr6pria vida .
Com particular clareza, a consulente coloca, no texto de sua consulta, as
caracteristicas proprias do servidor militar, aquilo que o distingue do regime
dos servidores civis geral, a saber:
"11.1. alto grau de letalidade e ferimentos em defesa da sociedade, deixando viuvas e brf2os;
11.2. riscos a vida, a saude e a integridade fisica, tanto na atividade de
policia ostensiva e preservaqiio da ordem publica, como na atividade de combate a incgndios, resgate e salvamentos;
11.3. regime de trabalho policial-militar sujeito a varia~6esde horirios,
prolongamentos e antecipa~besde escala de servip, com precis20 legal de
tal situaqiio que os impossibilita de receber horas-extras e remunera~iiopor
trabalho noturno superior ao diurno;
11.4. institui$io baseada na hierarquia e disciplina, com caracteristicas
disciplinares rigidas, necess6rias a garantia da lei, da ordem e dos poderes
constituidos;
11.5. veda~iioconstitucional aos direitos de sindicalizaqdo e greve;
11.6. sujei~iioaos rigores do C6digo Penal Militar e Cddigo de Processo
Penal Militar, al6m das 1egisla~6espenas e processuais comuns, essenciais ao
controle da F o r ~ a ;
11.7. possibilidade de revers20 de Oficiais ao serviqo ativo nas situag6es
previstas em lei, bem como alcance das disposiq6es do Regulamento Disci-

16

JosC Cretella J ~ n i o rensina: "A seguraqa das pessoas e das coisas k elemento bkico das condi~Bes
universais, fator absolutarnente indispenshvel para o natural desenvolvimentoda personalidade humana.
Proclamada inviolavel pel0 Direito, n b fica, porkm, livre de forqas exteriores, pessoais e impessoais que
ameasam a todo instante a paz fisica e espiritual dos individuos. Tais ameaqas que se erigem em perigo
contra o qua1a personalidadeoferece, prirneiro, a propria forqa particular,em seguida, a foqa organizada
do meio social - pel0 motivo muito simples de que a arneaEa dirigida a uma pessoa constitui ameap
indireta a toda a coletividade - precisam ser coibidas. Nisto C que consiste a ordem publica, no~iiochave
do Direito Administrative, constituida, no sentido administrativo do termo, como urn certo minimum de
condiMes essenciais a uma vida social conveniente" (Policia e poder de policia, RT 608:7,jun.1986).
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plinar e Codigo Penal Militar aos militares da reserva e reformados;
11.8. vedaqiio ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviqo, o que somente
e compensado pela sua aposentadoria com vencimentos integrais, iguais aos
dos militares da ativa;
11.9. vedaqgo ao aviso-prkvio;
11.10. vedaqiio a participaqiio nos lucros e ao Seguro-Desemprego;
11.11. veda~iioao direito de receber o 139 salario proporcional ao tempo
de serviqo".
Como se percebe, duvida niio existe -em face da explicita~fioda implicitude
do constituinte originhrio - sobre a existencia de dois regimes juridicos distintos para os servidores publicos (regime proprio geral) e para os servidores
militares (regime pr6prio especial), a justificar, na ativa e na inatividade, regimes juridicos tambkm distintos, no que concerne i s obriga@es, remunera@es, aposentadorias e pens6es.
E tal distinqiio ficou, definitivamente, assegurada pela E.C. nQ41/03, ao
inserir o 5 20 no art. 40, com a seguinte diqiio:
$20. Fica vedada a exist2ncia de mais de um regime prbprio de previdgncia
social para os servidores titulares de cargos efetivos, e de mais de uma unidade
gestora do respectivo regime em cada ente estatal, ressalvado o disposto no art.
142, 5 3%X (Incluido pela Emenda Constitucional nQ41. 19.12.2003) ".
Claramente, da leitura do artigo 40, em sua redaqiio atual, se depreende:
a) todos aqueles que siio titulares de cargos efetivos s5o servidores publicos;
b) sfio servidores publicos, os militares e os demais agentes publicos efetivados, para efeitos da previdencia social;
c) niio pode haver mais de um regime pr6prio de previdencia social para
os servidores publicos;
d) niio pode haver mais de uma unidade gestora do respectivo regime, em
cada estatal;

l7 NU m I N 3.128, proposta pela Associa fcio Nacional dos Membros do Minirtkno Pliblico (CONAMP),o
Supremo Tribunal Federal, ao formatar a unidade do regime geral de previdkncia extensive1 no concemente
ao teto ao regime dos servidores, declarou que: "a) o fato de alguns serem inafivos ou pensionistas dos Estados,
do DF ou dos Municipios ncio legitima o tratamento diferenciado dispensado aos servidores inativos e
pensionistas da Unicio,quese encontramem id2ntica situa~rio
juridica " (Informativodo STFnQ357,Disponivel
no endere~oeletrbnico www.stfaova. A apresscio "que se encontra em id2ntica situafcio juridica" esta a
. ,
.
admitir que em -em
dsaovers~s.
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e) o regime prdprio de previdbncia social para as forqas armadas e para os
militares de Estados, Distrito Federal e dos inexistentes territdrios 6 distinto
dos demais regimes, por expressa ressalva do $ 20 do artigo 40 e do artigo 142
$ 3" x 18.
f) conseqiientemente, sua unidade gestora ha de ser tambCm distinta, em
face da ressalva da dicqiio final do $20.
Ha dois regimes juridicos para os dois tipos de servidores publicos. Niio 6,
portanto, s6 uma prerrogativa federal, mas tambem dos Estados, DF, na
medida em que o artigo 142,s 3Q,inciso X estende aos militares destes entes
federativos a disciplina legal pertinente aos militares federais.
Desta forma, a outorga, aos militares federais, de regime proprio especial
e diferenciado 1-60representou violaqiio, mas cumprimento de principio constitucional de sua separaqiio, a mesma imposiqiio maior sendo estendida aos
legisladores estaduais, por forqa da lei suprema.
Alias, e a pr6pria Constituiq50 Federal que, no referido artigo 40, determina, por forqa do artigo 42, § 1" que, do artigo 40, dedicado ao regime geral
dos servidores publicos, so se aplica o $ 95 assim redigido:
'9 99" - 0 tempo de contribuipio federal, estadual ou municipal sera contado
para efeito de aposentadoria e o tempo de s e w i ~ ocorrespondente para efeito de
disponibilidade. (Incluido pela Emenda Constitutional nQ20, de 15/12/98)':
em nitida comprovaqBo de que os regimes sHo distintos, devendo as unidades
gestoras serem tambCm distintas.
E de se observar a revogaqgo, pela E.C. nQ41103, do inciso IX do artigo
142, o que remete a possibilidade de aplicaqHo dos $9 7% 8Qdo artigo 40 ao
regime prdprio especial das Forqas Armadas, substituido pela nova norma
do 9 20 do artigo 40, na mesma emenda, a qua1 faz EXPRESSA RESSALVA

18

Na ADIN 2024-MS claro ficou que apenas os servidores ocupantes de cargos efetivos podem ser
aposentados: "EMENTA: STF - Bibunal Pleno 2711011999 - ACAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NQ2M24-2 DISTRITO FEDERAL.
RELATOR: MIN. SEPULVEDA PERTENCE.
1. AgBo direta de inconstitucionalidade: seu cabimento - afirmado no STF desde 1926 para questionar a
compatibilidade de emenda constitucional corn os limites formais ou materiais impostos pela Constitui@o
ao poder constituinte derivado: precedente.
11. Previdencia Social (CF, art. 40, 5 13, cf, EC 20198):
SubmissIlo dos ocuoantes exclusivarnente de cargos em comisslo, assim como os de outro cargo temporario
ou de emprego de public0 ao regime aeral da previdencia social: argiii~lode inconstitucionalidade do
preceito por tendente a abolir a "forma f do Estado" (CF, art. 60,8 40, 1): implausibilidade da alega~lo:
medida cautelar indeferida".
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5 sua adoqiio para militares estaduais e do Distrito Federal. Ora, na medida
em que apenas o 8 39, inciso X do art. 142 C citado, C de se entender que a
disposiqiio aplica-se, integralmente, aos militares da Uniio e Bs policias militares.
Estiio os referidos dispositivos revogados e atuais assim redigidos, repetindo alguns para efeitos de compara~iio:
Art. 142 - aplica-se aos militares e a seus pensionistas o disposto no art.
40, $5 7% 88" (Redac5o dada pela Emenda Constitucional n V 0 , de 1998)
(Revogado wela Emenda Constitucional $441. de 19.12.2003).
Art. 142 - X - a lei dispora sobre o ingress0 nas Forgas Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condiqbes de transferencia do militar
para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneraq50, as prerrogativas e
outras situa~besespeciais dos militares, consideradas as peculiaridades de
suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por f o r ~ ade compromissos internacionais e de guerra JIncluido pela Emenda Constitucional nQl8, de
1998).
Art. 40 - 8 79- Lei dispora sobre a concess50 do beneficio da pens50 por
morte, que ser6 igual ao valor dos proventos do servidor falecido ou ao valor
dos proventos a que teria direito o servidor em atividade na data de seu falecimento, observado o disposto no 9 3"Incluido pela Emenda Constitucional
nQ20. de 15/12/98 e revoaada pela E.C. 41/03).
8 7QLei dispora sobre a concessiio do beneficio de pens50 por morte, que
sera igual (Redacio dada pela Emenda Constitucional nQ41. 19.12.2003):
I - ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, at6 o limite
m5ximo estabelecido para os beneficios do regime geral de previdencia social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente
a este limite, caso aposentado 6 data do obito (Incluido pela Emenda Constitucional n 41, 19.12.2003); ou
11- ao valor da totalidade da remunera~iiodo servidor no cargo efetivo
em que se deu o falecimento, at6 o limite m5ximo estabelecido para os beneficios do regime geral de previdencia social de que trata o art. 201, acrescido
de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso em atividade na
data do obito (Incluido pela Emenda Constitucional nQ41, 19.12.2003).
9 8" - Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de aposentadoria
e as pensges serio revistos na mesma proporqio e na mesma data, sempre
que se modificar a remuneragiio dos servidores em atividade, sendo tanlbem
estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer beneficios ou vanQ
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tagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transforma$io ou reclassificaq50 do cargo ou funqiio em
que se deu a aposentadoria ou que serviu de referencia para a concessiio da
pensiio, na forma da lei (Incluido vela Emenda Constitucional nQ20. de 15/
12/98 e revogada pela E.C. 41/03).
$ 89 - E assegurado o reajustamento dos beneficios para preservar-lhes,
em cariter permanente, o valor real, conforme critkrios estabelecidos em lei
(Redaciio dada uela Emenda Constitucional nQ41, 19.12.2003'1.
Art. 40 - Q 20 - Fica vedada a existencia de mais de um regime pr6prio de
previdencia social para os servidores titulares de cargos efetivos, e de mais de
uma unidade gestora do respectivo regime em cada ente estatal, ressalvado o
disposto no art. 142, 5 3", X (Incluido pela Emenda Constitucional nQ41,
19.12.2003).
Art. 142 - $ 3 - a lei dispori sobre o ingress0 nas Forqas Armadas, os
limites de idade, a estabilidade e outras condiq6es de transferencia do militar
para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneraqiio, as prerrogativas e
outras situaq6es especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de
suas atividades, 'inclusive aquelas cumpridas por forqa de compromissos internacionais e de guerra (Incluido pela Emenda Constitucional n"8,
de
1998)"~~
.
Ora, se por forqa do artigo 194 da C.E, todos os cidadiios brasileiros tern o
direito B previdencia, seja no regime geral para os trabalhadores n%ogovernantes, seja no regime prciprio dos servidores pdblicos, e se a prcipria
Constitui~iiodistingue no regime pr6prio dos servidores, um regime geral
para todos os servidores civis e um regime especial para os militares, como
demonstrei, na presente consulta, em que o $ 20 do artigo 40, EXPRESSAMENTE EXCEPCIONA AS FORCAS ARMADAS E POLICIAS MILITARES do regime geral dos servidores, 6 de se entender, por decorrencia,
que o constituinte imp6e a criagiio de um regime previdenciirio pr6prio especial e sua respectiva unidade gestora, de resto, conformado pela niio-aplicaqiio dos $9 14 a 16 do artigo 40, destinados gxclusivamente ao regime prci-

19

A justifica~lo,inclusive, da distinqlo de regimes pode-se ler na Sumula 55 do STF assim redigida:
"Militar da reserva esta sujeito a pena disciplinar", o que vale dizer, sua reponsabilidade funcional
transcende a pr6pria resem.

-
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prio geral dos servidores publicos civis .
De tudo, ha de se concluir que o regime juridic0 da atividade e da inatividade, com forma~iioe caracteristicas diferentes entre os servidores pGblicos
civis e os militares, tem implicaqiio na sua remunera~io,subsidios, aposentadorias e pensaes, sendo dois regimes juridicos distintos e especificos para
duas categorias diversas de servidores, com tratamento constitucional tambkm diverso para a atividade e para a inatividade,inclusive da unidade gestora,
tambkm excepcionada pel0 O 20 do artigo 40 da C.F.
Como as normas constitucionais, nesta matkia, siio de aplica~ioimediata, nio constitui, a cria~iiode um regime pr6prio de aposentadoria e pens20
para os militares de Estados e do Distrito Federal, faculdade de legislar, mas
autentica imposi~iioconstitucional, risco de sua omissio poder ser objeto de
asgo direta de inconstitucionalidade, perante o Supremo Tribunal Federal,
nos termos do artigo 103, $ 2%assim redigido:
$2" Declarada a inconstitucionalidade por omissiio de medida para tornar efetiva norma constitucional, sera dada ciCncia ao Poder competente para
a adosiio das providencias necessarias e, em se tratando de 6rgio administra-

20

0 s artigos 194 "caput" e $5 14 a 16 do artigo 40 estlo assim redigidos: "Art. 194. A segwidade social
compreende um conjuntointegrado de asbes de iniciativa dos Poderes Publicos e da sociedade, destinados
a asseprar os direitos relativos a saude, a previdencia e i assistsncia social";
"Art. 40 - $ 14 - A Uniso, os Estados, o Distrito Federal e os Municlpios, desde que instituam regime de
Previdkncia complementar para os seus respectivos servidores titulares de cargo efetivo, poderlo fixar,
para o valor das aposentadorias e pensbes a serem concedidas pelo regime de que trata este artigo, o
limite m%mo estabelecido para os beneficios do regime geral de previdencia social de que trata o art.
201. (Incluido uela Emenda Constitucional n"0.
de 15/12/98).
§ 15 - Observado o disposto no art. 202, lei complementar dispom sobre as normas gemis para a institui~tio
de regime de previdtncia complementar pela Unicio, Estados, Distrito Federal e Municipios, para atender aos
seus respectivos servidores titulares de cargo efetivo (Incluldo ~ e l Emenda
a
Constitucional n* 20, de 15/12/98
e revopado pela E. C. 41103).
§ 15. 0 regime de previdencia complementar de que trata o 9 14 sera instituido por lei de iniciativa do
respectivo Poder Executivo, obsemando o disposto no art. 202 e seus parigrafos, no que couber, por
intermtdio de entidades fechadas de previdhcia complementar, de natureza pcblica, que oferecerlo
aos respectivos participantes planos de beneficios somente na modalidade de contribuisio definida
(Redaclo dada pela Emenda Constitucional nQ41. 19.12.2003).
5 16 - Somente mediante sua prbia e expressa op~Lo,o disposto nos $0 14 e 15 poderfi ser aplicado ao
servidor que tiver ingressado no servi~opublic0 at6 a data da publica@o do ato de instituiq80 do
correspondente regime de previdencia complementar (Incluido pela Emenda constitucional n 20, de
15/12/98)".
Q
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tivo, para fa&-lo em trinta dias" .
E de se lembrar, por fim, que o Estado de Siio Paulo tern sua prdpria
unidade gestora instituida pela Lei nQ 452 de 02110174 e, a meu ver,
recepcionada pela Constituiqiio de 1988, visto que entendo que o duplo regime proprio (geral e especial) ja havia, desde 1988, implicitamente, tendo sido
apenas explicitado pela E.C. nQ41103, como atris demonstrei.
Respondo, pois, hs tr2s quest6es formuladas pela consulente que
a) impde a Constituiqiio Federal a instituiqfio de dois regimes juridicos, no
que concerne aos servidores publicos, distintos para a Previdencia, um para
os servidores em geral e outro para militares estaduais, por forqa do art. 40,§
20; 42 e paragrafos; e 142, 9 39, inciso X da lei suprema.
b) niio se trata de uma faculdade, mas de um poder-dever, podendo o
Estado que n2o elaborar a lei do regime distinto, ser acionado e poder ser
declarada a inconstitucionalidade por omissiio do governo que niio elaborar
a lei do regime distinto, ser acionado e poder ser declarada a inconstitucionalidade por omissiio do governo que niio instituiu o duplo regime para os
servidores em geral e para os militares em especial.
c) a Lei nQ452174, que instituiu a Caixa Beneficente da Policia Militar, foi
recepcionada pela Constituiqiio de 1988, tendo sido "ex abundantia" reiterada a recep~80pela E.C. nQ41/03.
S.M.J.
Siio Paulo, 10 de Junho de 2005.

'l~ilmarFerreira Mendes informa sobre a jurisprudencia do STF a respeito, dizendo: "As decis6es
proferidas nesses processes declaram a mora do orgao legiferante em cumprir dever constitucional de
legislar, compelindo-o a editar a providencia requerida. Dessarte,a diferensafundamental entre o mandado
de i n j u n ~ be a a@o direta de controle da omissao residiria no fato de que, enquanto o primeiro destinase a protesao de direitos subjetivos e pressup6e, por isso, a cod~gura@iode um interesse juridico, o processo de controle abstrato'da omisslo, enquanto process0 objetivo, pode ser instaurado independentemente da existencia de um interesse juridico especifico" (Controle Concentrado de Constitucionalidade,
Ed. Saraiva, 2001, p. 3251326).

-

-
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111. A I M P O R T ~ C I AESTRATEGICA DO CENTRO DE
APERFEICOAMENTO E ESTUDOS SUPERIORES "Cel PM
NELSON FREIRE TERRA" (CAES - "CEL TERRA")
ADAUTO LUZZ SILVA, Cel PMESP Co-

mandante do CAES -"Cel Terra"

No final de 1984, em 27 de novembro, a Nota de Instru~iionQ3EMPM002/31/84 regulou a criaqCo, em carater experimental, do Centro de Estudos
Superiores da Policia Militar (CES), atual Centro de Aperfeiqoamento e Estudos Superiores da Policia Militar "Cel Terra" (CAES-"Cel Terra"), instalado em parte do que remanesceu do prkdio do antigo Hospital da Policia Militar, na Rua Jorge Miranda, no entfio nQ264, hoje 308.
Sua criaqao, que foi consolidada no Decreto Estadual nQ24.572, de 27 de
dezembro de 1985, teve por fim atender a estrategia do Comando, que era
separar os cursos de gradua~fiodos de p6s-gradua~iio,desenvolvidos na Academia de Policia Militar do Barro Branco (APMBB), conforme estatuido no
item 2., letra e., da Nota de Instru@todo Estado-Maior:
distinguir e valorizar o CSP e o CAO, destinando-lhes
dependencias apropnadas e independentes, evitandose, assim, a inconveniente compartimentapio corn demais cunos em niveis subalternos.

Assim, o Curso Superior de Policia (CSP) e o Curso de Aperfei~oamento
de Oficiais (CAO), que antes eram coordenados pela Escola de Aperfeisoamento e Estudos Superiores (EsAES), no ilmbito da APMBB, passaram para
a responsabilidade desta nova unidade.
Esta decisgo mostrou-se adequada corn o passar do tempo, pois ofereceu
um ambiente proprio para oficiais rediscutirem a sua Instituiqiio, aproveitando-se da experibncia adquirida na pratica profissional ao longo de alguns
anos, com liberdade intelectual de faze-lo, sem as naturais condicionantes da
presenGa de futuros oficiais, mas com a responsabilidade de expor os resultados, ate entCo obtidos, para a evo1uc;iioda PMESF? Hoje, o CAES'Cel Terra" tem identidade propria e constroi a sua hist6ria no universo academico,
como um org5o de credibilidade na pos-gradua~iioprofissional dos oficiais
da Policia Militar.
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Ao agregar o nome do Cel PM Nelson Freire Terra ao nome do CAES, em
04 de outubro de 2001, pela Lei Estadual nQ10.909, alCm de prestar uma
j formou e p6s graduou, a
homenagem a um dos mais brilhantes oficiais que A
Instituisao indicou uma visa0 de futuro para a unidade. Expressou o valor
que dB ao debate das idCias, pois o Cel Terra sempre foi um simbolo da inteligencia avanqada na PMESP e mesmo fora dela, foi respeitado no mundo
academic0 e politico, onde teve convivio intelectual intenso.
0 vinculo dos debates com a realidade 6 garantido pela orientas50 pedagogica adotada. Reuni6es pedagbgicas, consulta aos proprios alunos e a presenqa da dires50 do CAES-"Cel Terra" nas aulas permitem aferir os conteudos transmitidos e o desenvolvimento curricular. Por outro lado, as atividades complementares, como seminhrios, painkis, visitas e palestras, sao utilizadas para trazer il lume experiencias exitosas, tanto administrativas como e sobretudo - operacionais, que possam agregar novos conhecimentos e gerar novas iniciativas. Boletins Informativos, distribuidos por meio eletr8nic0,
universalizam o resultado das atividades complementares para que as experiSncias possam ser avaliadas e at6 ampliadas em outras ireas.
Nas atividades desenvolvidas no 10 semestre de 2005, por exemplo, foram
apresentadas, detalhadamente, as expericncias de policia comunithria desenvolvidas pel0 1" BPMM (zona sul da Capital - Jardim h g e l a ; Jardim S5o
Luiz e Cap50 Redondo), fundamentais na redug50 dos indices de homicidios
na regi5o; pel0 4" BPMJM (zona oeste da Capital), corn inova~6esquanto a
operacionalidade do policiamento e r e l a ~ i odireta com a comunidade; e pel0
CPI-6 (Baixada Santista), que implantou c h a r a s setoriais de policia preventiva; altm da excelencia do trabalho de recuperac;Co humana desenvolvido
pel0 Presidio Militar Romio Gomes, detentor da certificaslo I S 0 9001.
0 pragmatism0 das atividades curriculares e dos temas complementares,
e o critCrio na escolha dos docentes evita devaneios e concentra o foco do
aprendizado na gestio da InstituisBo, dos seus processos administrativos e
operacionais, habilitando os oficiais no uso da melhor tCcnica disponivel para
a direqio eficiente do sistema de ordem publica nas suas areas de atuaq5o.
A experiencia dos que vivenciam o CAES "Cel Terra" C gratificante e
enriquecedora, pois congrega profissionais com 15 a 30 anos de carreira,
mestres e doutores com anos de chtedra e diversos trabalhos produzidos nas
suas Areas de conhecimento. A complexidade e abrangencia do exercicio da
atividade de policia de ordem publica, seus fundamentos legais, sociais e
organizacionais e suas conseqii6ncias internas e externas imp6em cautelas
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nas escolhas dos processos pedag6gicos e das pessoas que irlo geri-los, de
forma a garantir o resultado esperado pela Instituiqiio.
E a PMESP pode contar com profissionais com esta qualificaqiio, pois sao
asseguradas todas as condiq6es ideais para debate e produqlo de novos conhecimentos, que possam ser aplicados no cotidiano, jh que os oiiciais s8o
momentaneamente afastados da atividade-fim e mobilizados exclusivamente
para se aperfeiqoarem e desfrutarem de um ambiente que permite a troca de
informaq6es.
E mais, alCm de atender aos anseios da Instituisiio, o padrlo de qualidade
do CAES-"Cel Terra" goza de prestigio no universo academico, constatado
pel0 interesse de professores reconhecidos em ministrar aulas e palestras no
CAO e no CSP; e junto aos orghos superiores do Estado, que lhe confiam o
aperfeiqoamento tambCm de Delegados de Policia, em parceria com a Academia de Policia Civil (ACADEPOL), como forma de implement0 da estratCgia de aprimorar as relaq6es funcionais entre as Policias Militar e Civil.
Assim C e assim esta o CAES, mas o tempo nlo para e novos desafios siio
postos para serem vencidos.
Deve merecer uma meng8o especial a necessidade de os oficiais-alunos e
do pr6prio Centro produzir pesquisa. Este 6 o ponto de convergencia com o
universo academico. Veja-se que o Ministkrio de Educaqiio, para reconhecimento de mestrado e doutorado strict0 sensu, exige que o curso avaliado conte com docentes pesquisadores, e que a instituiqlo tenha estrutura que permita a pesquisa pelos mestrandos e doutorandos. 0 s trabalhos monogrificos
de conclusiio de curso constituem uma produqlo qualificada, porCm hh necessidade de ampliar o campo cientifico de pesquisa e trabalhar com a divulgaqiio dos resultados.
0 campo de pesquisa C tiio importante para as universidades como para o
6rgiio policial-militar que cuida dessa area, formador que C dos dirigentes
maiores da PMESP, e especializi-10s nesta vislo possibilita que tenham a
miio um instrumento valioso. Sabendo utilizii-lo, ser5o reconhecidos como
pesquisadores de seguranqa piiblica, criminalidade e violencia, podendo dar
a pratica policial um essencial complemento te6ric0, tao valorizado nos meios politicos e pela midia. Na verdade, a associagao da pratica a teoria traz ao
oficial a possibilidade de destacar-se e dar destaque A Policia Militar, pois
inexiste, hoje, no universo dos pesquisadores e dos institutos a eles ligados, a
pesquisa na irea de seguranqa e criminalidade.
Neste sentido, a interaqiio com universidades e institutos de pesquisa 6
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outro caminho que pode aumentar o prestigio do CAES-"Cel Terra" e, por
conseqiikncia, da Policia Militar do Estado de SBo Paulo, pois, certamente,
cada vez mais agregarii interlocutores influentes entre os formadores de opiniiio, o que 6 sempre relevante do ponto de vista estratkgico. Por outro lado,
esta interagiio possibilita que as pesquisas aqui realizadas tenham validagBo
acadkmica e as eventuais atividades operacionais nelas fundamentadas deixem ser vistas como agbes empiricas.
Em uma visiio futurista, pode-se contribuir com o aperfeigoamento dos
oficiais em escala ainda maior que a desempenhada hoje. Na pr6pria Nota de
sua criagBo, esta hip6tese ja estava presente no item 2., letra b., entre os objetivos da sua instalagiio:

Permitir adequado desenvolvimento dos Cursos Superior de Policia e Aperfeiqoamento de Oficiais (CSP-CAO), em pegeita conson6ncia com a estrutura
cunicular vigente, possibilitando, inclusive, o fincionamento de outros cursos em
nivel similar, julgados de interesse para a CorporagGo, a critkrio do Cmt G. (g.n.)
Assim, por meio de novos cursos e da abertura planejada de suas relagbes
externas, o CAES-"Cel Terra" pode se colocar como um potencial difusor da
seriedade e dos avangos obtidos no aperfeigoamento dos dirigentes da Instituicgio, cada vez mais compromissados com a defesa da vida, da integridade
fisica e da dignidade da pessoa humana.
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A INSUBORDINACAO NO CAMP0 DO DIREITO MILITAR DISTINCAO ENTRE OS CRIMES DE RECUSA DE OBEDIENCIA (ART. 163 do CPM) E DESOBEDIENCIA (ART. 301 do
CPM), E ENTRE ESTES E A TRANSGRESSAO MILITAR
AZOR LOPES DA SILK4 JUNIOR, Cap da
PMESI: Pds-graduado em Direito pela Universidade Estadual Paulista (UNESP), Pdsgraduando pel0 Centro de Ape$eigoamento e
Estudos Superiores da Policia Milital:
RESUMO: 0 artigo busca confrontar os tipos penais constantes dos artigos
163 e 301 do CPM, estabelecendo mecanismos de distingio doutrindria para
aplicagfio dos operadores do direito, bem como tratar do conflito aparente
entre tais crimes e as semelhantes transgress6e.s disciplinares.
PALAVRAS-CHAVES: hierarquia, disciplina, militar, recusa de obediencia,
desobediencia, transgress50 disciplinar, independencia dos poderes.

I. INTRODUCAO
Nas forgas de defesas estatais de forma@o militar, a hierarquia e a disciplina s5o atributos intrinsecos e bases institucionais. Bem por esta raz50, desde a Carta Maior estes dois valores s5o erigidos e, a partir deles, h i que se
nortear a interpretagfio das normas infraconstitucionais sob este escopo.
Art. 42 - 0 s membros das Policias Militares e Copos de Bombeiros
Militares, Instituicbes organizadas com base na hierarquia e dkciplina s6o militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Emmtdii0s.
Art. 142 -As For~asArmadas, constituidas pela Marinha, pelo Ex&cito e pela Aerondutica, sa'o institui~besnacionais permanentes e
regulares, organizadas com base nu hierarquia e na disciplina, sob
a autoridade suprema do Presidente da Republica, e destinam-se a
defesa da Phtria, a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.

Na mesma esteira do ordenamento constitutional, no Estado de S5o PauRevista A FORCA POLICIAL - Silo Paulo - nQ 47 - jul/ago/set 2005
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lo, a Lei Complementar no893, de 09 de marCo de 2001, que instituiu o Regularnento Disciplinar da Policia Militar, vem definir, no hmbito administrativo, os conceitos de hierarquia e disciplina:

Artigo 3" -Hierarquia policial-militar e' a ordenag6o progressiva da
autoridade, em graus diferentes, da qua1 decorre a obedi&ncia,dentro da estrutura da Policia Milital; culminando no Governador do
Estado, Chefe Supremo da Policia Milital:
$ 1" -A ordena@o da autoridade se faz por postos e graduapies, de
acordo cum o escalonamento hierarquico, a antiguidade e a preced2ncia fincional.
$ 2" -Pusto e' o grau hierarquico dos oficiais, conferido por ato do
Governador do Estado e confirmado em Carta Patente ou Folha
de Apostila.
5 3" -Graduapio e' o grau hierarquico das praGas, conferida pelo
Cornandante Geral ah Policia Milital:
Artigo 9" -A disciplina policial-militar e' o exato cumprimento dos
deveres, traduzindo-se nu rigorosa observdncia e acatamento integral das leis, regulamentos, normas e ordens, por parte de todos e
de cada integrante ah Policia Milital:
$ 1" -Sio manifesta~6esessenciais da disciplina:
1 -a observdncia rigorosa das prescri~6eslegais e regulamentares;
2 -a obedi2ncia as ordens legais dos superiores;
3 -0 emprego de todas as energias em beneficio do servi~o;
4 -a correpio de atitudes;
5 -as manifesta~6esespontdneas de acatamento dos valores e deveres e'ticos;
6 -a colaborapio espontdnea nu disciplina coletiva e nu efici2ncia
da Instituic60.
$ 2" -A disciplina e o respeito a hierarquia devem ser mantidos,
permanentemente, pelos militares do Estado, tanto no servi~oativo, quanto nu inatividade.

A hierarquia assim toma relevo importantissimo dentro das instituiqdes
militares, sejam federais ou estaduais, e, bem assim, anota Esmeraldino Bandeira:
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A obedikncia hierarquica e', no consenso geral, o princ@io maior
da vida orgcinica e funcional das for~asarmadas. 0 ataque a esse
princkio leva a dissolu~doda ordem e do servi~omilitar (Tratado
de Direito Penal Militar: Rio de Janeiro: Jacinto Ribeiro Basto Editol; 1925, p. 268).
Seguidamente o autor faz menqiio do rigor corn que o Direito Romano
sancionava a insubordina$io:
0 jovem MAN LIUS que, em oposipio ao edito d o Cdnsul, seu
pai, aceitou a provocapio de u m cavaleiro latino e o prostrou
vencido e morto, pagou com a vida a sua desobedi2ncia (Op.
cit., p. 271).

Na mesma linha, o ilustre patricio Sllvio Martins Teixeira:
A obedikncia hierarquica k o fundamento das instituipjes militares. Deixar o militar de obedecer a ordem legal de superior 6, portanto, falta de dever essential para existencia das for~asarmadas,
que se ap6iam nu hierarquia e nu obedikncia (0Novo Cddigo Penal do Brasil, p. 277).

Observa Manzini que o objeto da tutela penal relativo ao crime de
insubordinapio e' naturalmente o interesse publico militar relativo
a tudo quanto pode ser ofensa ou fato lesivo ao respeito que o inferior deve a pessoa do superiol; no qua1 se concentra a autoridade
(Op. cit., phg. 271).
0 argentino Martinez Munoz, por sua vez, doutrina no seguinte sentido:

A criminalidade das agdes na'o se mede exclusivamente pela inten~ a ' oe a perseveranCa, mas tambkm pelos perigos de atingir o poder
e a sociedade. Ha ato que na'o teria gravidude e seria quase indiferente a vida ordinaria, mas pode ter no exkrcito conseqiiencias funestas.
Dai u m princ@io &ndamental que a jurisdipio militar k integralmente disciplinal; k toda disciplinal; porque tern por objetivo repriRevista A FORCA POLICIAL - SLo Paulo - nQ47- juUagolset 2005
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mir a transgress~oaos deveres que impde a disciplina, qualquer
que seja a gravidade de ditas transgressdes (Derecho Militar y
Derecho Disciplinario Militar; p. 232).
0 chileno Renato Astrosa Herrera tambCm lecinona:

A obedikncia, que tem sua origem nu subordinagao hierdrquica,
constitui urn dos pressupostos da exist2ncia do corpo annudo: sem
obedihcia ncZo pode haver nenhuma f o m a de dkciplina militar;
dever primdrio em todo regime disciplinal; no qua1 se firmam os
demais deveres militares. Sua aus&nciaimporta nu inexist2ncia da
instituigiio militar (Derecho Penal Militar. Santiago: Editora Jutidica de Chile, 1974, p. 533).
1

Da hierarquia, definida por Meirelles como "a relaq8o de subordinas80
existente entre os varios 6rgiios e agentes do Executive, com a distribuiqiio de
funq6es e a grada~8oda autoridade de cada um", decorre o poder hierarquicoyque, tendo por objetivo ordenar, coordenar, controlar e corrigir as atividades administrativas, no imbito da Administrasiio, estabelece a relaqiio de
subordinaqiio entre servidores do quadro. Fala o mestre que o poder hierarquico caminha junto com o poder disciplinaryconsistente na faculdade de
punir internamente as infras6es funcionais dos servidores e demais pessoas
sujeitas a disciplina que o Estado exerce. De ambos decorre o dever de obediencia que imp6e ao servidor o acatamento as ordens legais de seus superi2
ores e sua fie1 execuqiio .
Por 6bvio que estes atributos profissionais niio siio monopolizados pela
casta militar, muito ao contrario, e traqo marcante de qualquer empresa
moderna que busque o sucesso. Entretanto, a natureza da profissiio militar
traz a peculiaridade de que s5o eles submeridos a situages de risco extremo,
em que se exacerba a necessidade de pronto e irrefletido acatamento das
ordens, sob o escopo de um bem maior, que C o cumprimento da missiio.
Falamos em "acatamento irrefletido", niio no sentido de cumprimento de

'MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. S5o Paulo: Malheiros, 1994, p.105.

'ibidem, p. 396.

--
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ordens i s cegas, mas no tom de que n5o cabera ao subordinado uma reanalise,
por um process0 de profunda reflex20 do problema apresentado, em busca
de alternativas de solu@io, atividade que, na escala hierarquica, compete aos
niveis de chefia ou comando, baseada em critkrios de oportunidade e convenikncia que, sem qualquer margem a dfividas, devem ter esteio primordial na
legalidade. Tanto o e que se deve ter em mente que, na distribui~iiode fun~ d e as cada cargo da estrutura hierarquica, havera niveis de dire~iioe niveis
de execugiio, aos primeiros com elevado poder e nestes onde tal poder 6 reduzido a grau minimo.
A gradua~goreduzida de poder decis6rio aos niveis de execuG50 n5o implica aniquilamento do raciocinio humano ou automa(;iio do individuo, tanto
o 6 que lhe 6 mais que dado, mas exigido, abster-se do cumprimento de or3
dens manifestamente ilegais ou que niio tenham relag50 com sua atividade ,
Ao falar, pois, a lei, tanto a penal comum como a penal militar, de algo "manifestamente" llegal, que se evidencia que o nivel de analise do executor 6
superficial e se limita ao crivo da legalidade, dentro de pariimetros de
inexigibilidade de conduta diversa, que atuara no exame de eventual culpabilidade, caso do cumprimento da ordem resulte ilegalidade n5o detectavel
sen50 por um juizo valorativo mais aprofundado que, em regra, acentua-se
ngo caber aos niveis de execuq5o.
Postas estas breves consideragdes, fica evidenciado que aos militares, que
siio uma categoria profissional sui geniris, tanto em a@es de campo, seja no
conflito belico seja em atividade de controle civil, ou mesmo ainda em a@es
cornandadas de repress50 criminal, o imediato acatamento de ordens e elementar.
Corroborando esta tese de peculiaridade, observe-se que se ao trabalhador comum a disciplina e hierarquia s5o impostos sob a pena de mera demis4
s5o , com o escopo de recrudescer a disciplina e a hierarquia, sob um coman-

3 ~ b e d i ~ n chierhrquica:
ia
Cddigo Penal Militar, Art. 38- Nlo 6 culpado quem comete o crime: [...I; b) em
estrita obedikncia a ordem direta de superior hierarquico, em mattria de serviqos. 1Q- Responde pelo
crime o autor da coaqlo ou da ordem. 2" Se a ordem do superior tern por objeto a pratica de ato
manifestamente criminoso, ou ha excesso nos atos ou na forma da execuqPo, C punivel tambim o inferior.
Cbdigo Penal, Art. 22 -Se o fato t cometido sob coaq5o irresistivel ou em estrita obedikncia a ordem, nLo
~anifestamenteilegal, de superior hierarquico, d 6 punivel o autor da coaqgo ou da ordem.
CL?; Art. 482 -Constituem justa causa para rescislo do contrato de trabalho pel0 empregador: [...I h)
ato de indisciplina ou de insubordinagio;
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do unico, aos militares, sejam estaduais ou federais, siio proibidas a
5
6
sindicaliza~iio,a greve , o ac~mulode fun~6espiiblicas , o aclimulo da fun7
@o militar com mandato eletivo e a filiaqiio partidaria', al6m de sobre esta
categoria profissional pesar a excepcionalidade de prisao independentemente de mandato judicial ou s i t u a ~ l oflagrancia? e a incabilidade de habeas
10
corpus no caso de puniq6es disciplinares .
2. A TUTELA PENAL AOS BENS JUR~DICOSDA HIERARQUIA E DISCIPLINA NO ~ B I T MILITAR
O
11

Vhrios autores tratam de delinear urn conceit0 de bem juridico, merecendo destaque que basicamente todos trabalham dentro do mesmo matiz.
Dentro de uma ideia de "interesses vitais" compartilham Wessels, Mufioz
Conde, Welzel e Von Liszt, que entendem o bem juridico como um bem vital
da comunidade ou do individuo que C protegido juridicamente, graqas 8 sua
relevancia. Jeschek leciona no sentido de que os bens juridicos siio aqueles
altamente necesshrios 8 convivt?ncia humana na comunidade e que, por esta
raziio, devem ser protegidos pel0 poder coativo do Estado por meio da pena.
Ranieri diz ser o bem juridico o bem ou interesse protegido por uma norma

5
~Art. 142,
~ I1 - ao
~ militar
, s i o proibidas a sindicalizaqao e a greve;
~ R F BArt.
, 142, I1 - o militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego publico civil permanente
sera transferido para a reserva, nos termos da lei; I11 - o militar da ativa que, de acordo com a lei, tomar
possc em cargo, emprego ou f u n ~ p~lhlica
b
civil temporaria, nfio eletiva, ainda que da administraqio
indireta, ficara agregado ao respective quadro e somente podera, enquanto permanecer nessa s i t u a ~ i o ,
ser promovido por antigiiidade, contando-se-lhe o tempo de servi~oapenas para aquela promocio e
traniferbncia para a reserva, sendo depois de dois anos de afastamento, continuos ou nio, transferido
para a reserva, nos termos da lei;
CRFB, Art. 14, § 8"- 0 militar alistivel 6 elegfvel, atendidas as seguintes condi~6es:I -se contar menos
de dez anos de servico, devera afastar-se da atividade; I1 -se contar mais de dez anos de servi~o,sera
agregado pela autoridade superior e, se eleito, passarii automaticamente, no ato da diploma~fio,para a
inatividade.
'CRFB, Art.142, V -0 militar, enquanto em s e ~ ativo,
~ o n2o pode estar filiado a partidos politicos;
9
~Art. So,~L XI -ninguim
~
sera
~ preso
, senio em flagrante delito ou por ordcm escrita e fundamentada
de autoridade judiciaria competente, salvo nos casos de transgressao militar ou crime propriamente
militar, definidos em lei; CPPM, Art. 18. Independentemente de flagrante delito, o indiciado podera
ficar detido, durante as investigaNes policiais, at6 trinta dias, comunicando-se a deten~ao?A autoridade
judiciaria competente. Esse prazo podera ser prorrogado, por mais vinte dias, pel0 comandante da Regiao,
Distrito Naval ou Zona Akrea, mediante solicitaqio fundamentada do encarregado do inqu6rito e por
$a hierarquica.
CRFB, Art. 142, 3 2"- N i o cabera habeas corpus em relaqao a puniqBes disciplinares militares.
''PRADO, Luis Rtgis. Bem Juridico-Penal e Constitui@o. Sfio Paulo: Editora Revista dos Tribunals,
1997.
-

--

Revista A FORCA POLICIAL - S b Paulo - nQ47 - jul/ago/sct 2005

50

de Direito Penal e que resulta lesionado pel0 delito ao ser violada a norma
que o protege. Clauss Roxin entende que os bens juridicos s6o pressupostos
imprescindiveis para a existencia em comum, caracterizadas por situaq6es
valiosas, como a vida, a integridade fisica, a liberdade de atuaq50, a propriedade, etc. Mas, al6m disso, deve o Estado social proteger, atravCs do Direito
Penal, se necesshrio, o cumprimento das presta~despublicas de que depende
o individuo no 6mbito da assistgncia social por parte do Estado. Bettiol afirma que o bem juridico 6 a posse ou a vida, isto C, o valor que a norma juridica
tutela, valor que n6o C material, embora encontre na matCria o seu ponto de
referencia.
Trata-se de posi@o 6tico-valorativa, pois falar de bem juridico t falar de
valores e n6o de interesses - valor e forma mais apropriada de exprimir a
natureza ktica das normas penais. Jiiger trata o bem juridico como situa~des
valiosas que podem ser alteradas pela aq6o humana e que, assim, podem ser
protegidas atravCs de normas penais. Battaglini, mais precis0 no mCtodo, distingue objeto juridico formal e substancial: no primeiro, situa a norma penal
contrariada pelo crime; no segundo, revela o interesse que a norma protege.
Zaffaroni afirma que o bem juridico penalmente tutelado consiste na relaqiio
de disponibilidade de uma pessoa com uni objeto, protegida pelo Estado, por
meio de normas que tipificam condutas violadoras. Anibal Bruno define bens
juridicos como valores de vida individual ou coletiva, valores da cultura, enquanto Francisco de Assis Toledo os identifica como valores Ctico-sociais que
o Direito seleciona, com o objetivo de assegurar a paz social, e coloca sob sua
proteq5o para que n6o sejam expostos a perigo de ataque ou a lesdes efetivas,
distinguindo a elaboraqio te6rica de seu conteudo material firmada como
direitos subjetivos, especialmente por Feuerbach, daquela construida no final do sCculo XIX em torno de interesses vitais.
0 metodo de proteq6o ao bem juridico penal baseia-se na concepqiio de
que seu ofensor n60 atinge pura e simplesmente a pessoa da vitima, mas toda
a ordem social e normativo-penal, de tal sorte que merece puniq50, surgindo
dai a idCia de pena (punitur quia peccatum est)'?
Sob o nomem de "Dos crimes contra a autoridade ou disciplina militar",

12

SILVA JUNIOR, Azor Lopes da. A seguranp como meio de eficacia dos direitos fundamentais.Franca:
Universidade de Franca, 2004. Disserta~iio(Mestrado Stricto Sensu Brea de concentra~iio:Direito
Ptiblico). Orientador: Prof. Dr. Ibrahim Haddad.

-
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no Titulo 11, da Parte Especial do Codigo Penal Militar, &em-se guindados a
categoria de bem juridic0 penal a autoridade e a disciplina militar, passando
a compor crimes militares dispostos no Capitulo I -Do motim e a revolta (art.
149 e seguintes), Capitulo I1 -Da aliciaqio e do incitamento ( art. 154 e seguintes), Capitulo I11 -Da violencia contra superior ou militar de serviqo (art.
157 e seguintes), Capitulo IV -Do desrespeito a superior, a simbolo nacional
ou a farda (art. 160 e seguintes), Capitulo V -Da insubordina~io(art. 163 e
seguintes), Capitulo VI -Da usurpaqiio e do excess0 ou abuso de autoridade
(art. 167 e seguintes), Capitulo VII -Da resistencia ( art. 177) e Capitulo VIII
-Da fuga, evasao, arrebatamento e amotinamento de presos (art. 178 e seguintes).
Em meio a todos estes tipos penais, vamos encontrar aquele que mais nos
interessa neste estudo (Art. 163 -Recusa de obedihcia), para distingui-lo do
crime de "Desobedi2ncian (Art. 301), sendo aquele classificado como crime
propriamente militar e este crime militar imprbprio, cabendo aqui conceituar
o que venha a ser crime propriamente militar.
Crime propriamente militar, ou crime militar proprio, 6 aquele cu.jo tip0
penal exige como condiqio especial do sujeito ativo ser ele militar. 0 tema se
esteia na doutrina, mas seus reflexos sio assimilados pel0 direito positivado,
quando se enfrenta a questio do concurso de pessoas, na medida em que
vem, tanto o direito penal militar quanto o comum, dizer:

CPM, Art. 53. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime
incide nus penas a este cominadas.
CondigGes ou circunsthncias pessoais
9 1" A punibilidade de qualquer dos concorrentes e' independente
da dos outros, determinando-se segundo a sua prbpria culpabilidade. N6o se comunicam, outrossim, as condigses ou circunsthncias
de carater pessoal, salvo quando elementares do crime.
C e Art. 30 -NGo se comunicam as circunstlinciase as condi~besde
carater pessoal, salvo quando elementares do crime.
Importa a conceituagiio acima posta, pois hii aqueles que entendem como
crime propriamente militar aquele que tenha defini~aode mod0 diverso na
lei penal comum, ou que nela nio estejam previstos, pouco importando a
condi~iode carater pessoal do agente, isto a vista do que disp6e o artigo 9"
do C6digo Penal Militar:
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Art. 9" Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
I -0s crimes de que trata este Cbdigo, quando definidos de modo
diverso nu lei penal comum, ou nela nao previstos, qualquer que
seja o agente, salvo disposipio especial;
A releviincia desta discussiio toma volume quando se observa a limitaqiio
de direitos do acusado de crime militar proprio; se tomada por base a segunda tese as mesmas vedaq6es Bs garantias constitucionais que atingem os militares se estenderia aos civis que praticassem crimes militares. Aqui, importa
ressaltar que compete B Justi~aMilitar julgar os crimes militares, sejam proprios ou improprios, definidos em lei (Codigo Penal Militar - Decreto-Lei no
1.001, de 21 de outubro de 1969), conforme dita a Constituiqiio Federal (Artigo 124: A Justi~aMilitar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei), inclusive seja o agente civil. Todavia, a Lei Maior restringiu a
competi2ncia da Justiqa Militar estadual a julgar somente os militares estaduais, salvo quando praticarem crimes dolosos contra a vida de civis.

Art. 125- [...I § 4" Compete a Justi~aMilitar estadual processar e
julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em
lei e as a ~ d ejudiciais
s
contra atos disciplinares militares, ressalvada a compet&ncia do juri quando a vitima for civil, cabendo ao
tribunal competente decidir sobre a perdu do posto e da patente dos
ojiciais e da graduagbo das pragas.

Diz o artigo 163 do Codigo Penal Militar:

Recusa de obedi2ncia
Art. 163. Recusar obedecer a ordem do superior sobre assunto ou
matkria de sewi~o,ou relativamente a dever impost0 em lei, regulamento ou instrupio:
Pena - deten~bo,de um a dois anos, se o fato nao constitui crime
mais grave.
Alguns pontos devem ser destacados na interpreta~iiodeste tipo penal: o
conceit0 de "superior", o entendimento de "ordem" e o seu conteiido, o ato
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de "recusa" e o carater subsidiirio deste tipo. EntPo vejamos:
Fala o tipo penal que o autor da ordem deva ser "superior"; n5o que seja
ele o sujeito passivo, porquanto o bem juridic0 protegido n5o 6 de ordem
pessoal ou intrinseca ?I pessoa do superior, mas, como assinalamos anteriormente, C a autoridade e a disciplina militar e, assim, o sujeito passivo C a
AdministrasPo Publica Militar. Por raciocinio logico, o sujeito ativo deste
delito somente poderii ser o militar subordinado (o C6digo usa a express50
"inferior"), o que o faz crime militar proprio. 0 conceito de "superior" deve
ser interpretado de mod0 autentico contextual, posto que 6 dado pel0 proprio C6digo Penal Militar:
Conceito de superior
Art. 24. 0 militar que, em virtude da fungdo, aerce autoridade sobre outro de igual posto ou graduapio, considera-se superiol; para
efeito da aplicagiio da lei penal milital:

Interessante aqui trazer h cola~5oque o conceito de superior para efeitos
penais prestigia a autoridade funcional, tal qual ocorre no direito administrativo, onde a estrutura hieriirquica se escalona pel0 grau hierarquico, pela
antiguidade e pela precedencia funcional.
REGULAMENTO DISCIPLINAR DA P O L ~ Y AMILITAR DO ESTAD0 DE SAO PAUL0

Artigo 3" -Hierarquia policial-militar e' a ordenagdo progressiva da
autoridade, em graus diferentes, da qual decorre a obedigncia, dentro da estrutura da Policia Milital; culminando no Governador do
Estado, Chefe Supremo da Policia Milital:
9 1" -A ordenagbo da autoridade se faz por postos e gradua~Ges,de
acordo com o escalonamento hierarquico, a antiguidade e a precedincia funcional.
2" -Post0 e' o grau hierarquico dos oficiais, conferido por ato do
Governador do Estado e confirmado em Carta Patente ou Folha
de Apostila.
9 3" -Gradua@o e' o grau hierrirquico das praGas, conferida pelo
Cornandante Geral da Policia Milital:
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Artigo 4" -A antiguidade entre os militares do Estado, em igualda
de posto ou graduapio, sera definida pela:
I -data da Liltima promopio;
II -preval2ncia sucessiva dos graus hierdrquicos anteriores;
III -class$capio no curso de formapio ou habilitapio;
IV -data de nomeaga'o ou admiss60;
V -maior idade.
Pardgrafo tinico -Nos casos de promopio a aspirante-a-oficial, a
aluno-oficial, a 3" sargento, a cabo ou nos casos de nomeapio de
oficiais, alunos-oficiais ou admissao de soldados prevalecera, para
efeito de antiguidade, a ordem de classificaga"~obtida nos respectivos cursos ou concursos.
Artigo 5" -A preced&ncia funcional ocorrera' quando, em igualdade
de posto ou graduapio, o oficial ou a praca:
I -ocupar cargo ou funpio que lhe atribua superiondade fincional
sobre os integrantes do dqao ou servigo que dirige, comanda ou
chefia;
11 -estiver no s e w i ~ oativo, em relapio aos inativos.
0 relevo deste ponto se deve ao fato de que nada impede que militares do
mesmo posto ou graduagiio, por vezes mais antigos conforme o critCrio apontad0 no artigo 4", exerCarn fung5o superior a de outros que lhe sio mais antigos, sendo para fins administrativos simplesmente precedentes (artigo 5") e,
para fins penais, superiores (artigo 24 do CPM).
0 elemento "ordem", disposto no tip0 penal em comento, reflete aqui
uma determina~godiretamente dirigida ao subordinado, concreta em sua
interpreta~iio,vedada a abstragiio, e impositiva, descabido entende-la como
tal quando se trate de solicitaqiio.
No que toca ao conteudo da ordem, o tipo impde que deva ser vinculado
ao dever funcional ou ao dever impost0 pela ordem normativa, aqui incluidos a lei, os regulamentos e as instrugdes. Isto se justifica em vista do principio constitucional da legalidade, direito fundamental de primeira geragiio,
que imp6e que ningu6m serB obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma
coisa sen50 em virtude de lei (o vocabulo "lei" aqui deve ser interpretado em
seu sentido lato, at6 porque os atos normativos decorrentes do poder regulamentar somente s5o validos quando fiCis B lei, nos termos do artigo 84, IV,
ultima parte, no que toca ao Chefe do Executivo Federal e, por simetria, aos
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demais Chefes de Executive, Estadual e Municipal). Note-se que dispondo o
artigo 163 do CPM, em sua parte final, que o conteudo da ordem deva ter
sustenta~doem dever imposto por lei, regulamento ou instru~50,a norma
penal deve ser tida como "norma penal em branco", jB que na sua interpreta~ 5 buscar-se-8
o
necessaria integraG50 de seu complemento homogkneo (no
caso de lei) ou heterogeneo (no caso de regulamentos e Instru~6es).Assim,
niio sendo o dever imposto por lei, regulamento ou instruqiio, o crime n5o se
realiza pela ausencia deste elemento constitutivo.
No que toca a conduta gravada como verbo nucleo do tipo penal ("recusar"), ela implica negativa direta e inequivoca 5 determina~50,que poder8 se
consubstanciar por meio de palavras, escritos ou gestos, mas sempre em carater comissivo e doloso, nio cabendo a forma omissiva, tampouco a culposa,
j5 que o crime culposo e exce~doditada pelo artigo 33, parigrafo unico, do
CPM'~.
Por fim, outro ponto interessante 6 que o tipo, ao cominar a pena de detengiio de 6 meses a 2 anos, deixa clara a express50 condicionante "se o fato
nbo constitui crime mais grave". Temos aqui o que a doutrina chama de
"subsidiariedade expressa"; diz-se subsidiario, pois caso a conduta evolua de
fonna a ter subsun@o a tip0 penal mais grave, desconsiderar-se-a a ocorrencia da insubordina~do(artigo 163), tipificando-se t5o-somente o delito mais
gravoso; fala-se que aqui a subsidiariedade 6 expressa, uma vez que o texto
legal a deixou clara, tomando-se desnecessario maior esfor~ode hermencutica.
A lei fala em ''crime mais grave': pois a recusa de obediencia podera evoluir para o delito de motim ou revolta (art. 149, CPM), incitamento a desobedikncia (art. 155, CPM), resistencia (art. 177), ou outro delito penal militar,
cujas penas sdo mais severas.
Poder-se-ia erroneamente pensar que o delito de recusa de obediencia,
nestes casos, teria ocorrido em concurso (art. 79, CPM) ou continuidade
delitiva (art. 80, CPM), mas este err0 deve ser afastado pela teoria do conflito aparente de normas, pela qua1 socorrem os principios da consun@o (o
crime-meio 6 consumido pelo crime-fim), da especialidade (a norma especial
toma o lugar da norma geral) e da subsidiariedade, este ultimo o cabivel no

13

Excepcionalidade do crime culposo: ParAgrafo unico. Salvo os casos expresses em lei, ningutm pode ser
punido por fato previsto como crime, sen20 quando o pratica dolosamente.
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caso em discussiio.

Assim tipifica a norma material castrense o crime de desobediencia, dentro do Titulo VII da Parte Especial do Codigo Penal Militar, que cuida "Dos
crimes contra a Administragiio Militar":

Desobediincia
Art. 301. Desobedecer a ordem legal de autoridade militar:
Pena -deten@o, ate' seis meses.
Note-se de plano que o bem juridic0 aqui tutelado C a Administraqiio
Militar, e niio a Autoridade e a Disciplina Militar; ademais, este tipo penal
tem bem menos elementos constitutivos que o delito de recusa de obediencia
acima tratado. Enquanto no artigo 163 se falava de "ordem do superior sobre
assunto ou mate'ria de sewi~o,ou relativamente a dever impost0 e m lei, regulamento ou instrupio': aqui, no delito de desobediencia, somente se exige que a
ordem seja legal e emanada de autoridade militar, importando que neste
14
caso C possivel que o sujeito ativo seja um superior, ou mesmo civil , relativamente ao transmissor da ordem.
Assim, enquanto o delito de recusa de obediencia 6 crime militar proprio,
somente podendo pratica-lo o inferior diante de urn superior, o de desobediencia C crime militar improprio, podendo o superior, e at6 mesmo o civil,
pratica-lo.
Fala ainda o tip0 penal, enquanto elemento objetivo, de "ordem legal de
autoridade militar", cabendo definir o que seja autoridade militar.
0 conceit0 de autoridade varia conforme o objeto da norma, assim, v.g.,
pela lei de abuso de autoridade, todo agente public0 C considerado corno tall5;

14

No tocante ao civil ser sujeito ativo de crime militar, observe-se que isto somente ocorreri na jurisdiqao
militar federal, jamais na alqada da Justi~aMilitar estadual, a quem cabe julgar somente policiais militares
e membros dos corpos de bombeiros militares nos crimes militares, conforme detennina o artigo 125, 6
com a redaslo dada pela Emenda Constitutional no 45/04.
Art. 5" Considera-se autoridade, para os efeitos desta lei, quem exerce cargo, emprego ou funqio ppbblica,
de natureza civil, ou militar, ainda que transitoriamente e scm remuneraqBo.

r,

---
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16

enquanto no inqutrito policial, o delegado de policia ; no processo o Juiz 17;
enquanto para o direito administrativo todo agente piiblico dotado de capacidade decisoria.
Desta forma, e precis0 delimitar o conceit0 de autoridade dentro da interpretaqlo restritiva que o Direito Penal Militar impde e, nestes termos, parece-nos acertado fix5-lo com vistas ao Direito Administrativo, ja que o bem
juridic0 aqui tutelado 6 a Administra~loMilitar. Por conta disto, seriio autoridades militares aquelas que, dotadas de poder decisorio, exergam funqBes
de comando ou chefia de Unidades Militares ou 6rg5os equivalentes, conforme a estruturaqiio orgbica determinada por norma juridica adequada emanada pel0 poder federal ou estadual, como C o caso, no Estado de S5o Paulo,
do Decreto no 7290, de 15 de dezembro de 1975, com as altera~6esdo Decreto no 17658/81. Nlo t qualquer policial militar portanto, nem mesmo os que
18
ocupem cargo no oficialato , mas tlo-somente os que ocupem cargo dotado
de poder decisorio, ou seja, at6 o nivel de comando de batalhlo ou 6rglo
equivalente.
5.

CONCLUSAO

0 escopo deste estudo foi de demonstrar a releviincia que estes bens juridicos - a hierarquia e a disciplina - tem no campo da legislaqiio penal militar
e, ao mesmo tempo, diferir conceitualmente os crimes de recusa de obediCncia e desobedibncia, dois tipos que, tanto no campo doutrinario quanto diante de casos concretos, geram constantes confusdes aos operadores do direito.
Neste segundo ponto, anoto que enquanto o artigo 163, ao tipificar o crime de recusa de obediencia, o coloca como conduta comissiva, um facere,

16.4rt. 4' -A policia judiciaria seri exercida pelas autoridades policiais no territdrio de suas respectivas
circunscri~bese terfi por fim a apuraqlo das infraqbes penais e da sua autoria. Paragrafo unico - A
cornpetencia definida neste artigo niio excluiri a de autoridades administrativas, a quem por lei seja
cometida a mesma fun~iio.Cf. CF, Art. 144, O l Q - Apolicia federal, instituida por lei como 6rglo
permanente, organizado e mantido pela Uniiio e estruturado em carreira, destina-se a: I -apurar infraqbes
penais contra a ordem politica e social ou em detriment0 de bens, services e interesses da Unilo ou de
suas entidades autirquicas e empresas pfiblicas, assim como outras infraqbes cuja prfitica tenha repercusslo
interestadual ou intemacional e exija repress50 uniforme, segundo se dispuser em lei; [...I $4"-h policias
civis, dirigidas por delegados de policia de carreira, incumbem, ressalvada a cornpetencia da Unilo, as
funcbes de policia judiciaria e a apura~iiode infra~despenais, exceto as militares.
17
CPP, Art. 251 -Ao juiz incumbira prover a regularidade do processo e manter a ordem no curso dos
respectivos atos, podendo, para tal fi,requisitar a forqa publica.
''29 Tenente a Coronel PM.
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marcado pela ostensiva afronta a autoridade e disciplinar militar, tal qua1 o
faz o Cbdigo Militar chileno, que traz tipo semelhante com o nomem juris de
"desobediencia abierta". 0 crime de desobediCncia, previsto no artigo 301
do nosso c6digo material castrense, por sua vez, se assemelha a chilena figura
tipica da "inobediCncia", crime atentatbrio a administra~iiomilitar que toma
contornos de uma conduta omissiva, um nihil facere, o nPo-cumprimento de
uma obrigagio imposta por autoridade militar, onde a autoridade do superior nPo C questionada, mas tio-somente se prejudica a boa marcha dos servisos pela desidia do militar.
Outro ponto que merece ser lembrado nestas consideras6es finais C que,
se por vezes j i se confunde a desobediencia com a recusa de obedikncia, niio
menos comum 6 a "Babel" que se forma quando se pretende distinguir quaisquer destes crimes das transgresshes disciplinares assemelhadas. Com efeito,
o crime militar C conceituado pela doutrina como a viola@io mais gravosa aos
deveres militares, enquanto as transgress6es disciplinares sPo ilicitos meramente administrativos porquanto de menor expressiio.
Se, sob o ponto de vista conceitual, a diferen~a6 de ficil compreensio e
aceitagio, o mesmo niio ocorre no campo pr6tico. Ora, a quem cabe, prima
facie, decidir se a violaqio teve gravidade de maior ou menor expressiio, se
assim deva ser considerada como violag5o do direito penal militar ou do direito administrativo? Quem, por obvio, tem o primeiro contato com a conduta ilicita C a autoridade militar, posto que ela, em regra, ocorre na caserna ou,
quando niio, C inicialmente comunicada ou sabida pela administragiio militar
19
(salvo as hip6teses ditadas pel0 artigo 10, alineas c, d, e e, do CPPM ).
Bem por estas raz6es, salvo nas hipbteses de requisiqiio judicial ou ministerial, onde o poder discricionarioinsito Bs autoridades militares cede espaso
ao dominus litis ou ao Poder Judiciirio, legitimo intCrprete e aplicador da lei,
cremos que 2 autoridade militar C que caiba o juizo valorativo que defina se a

l9 Art. 10.0 inqutrito 6 iniciado mediante portaria: a) de oficio, pela autoridade militar em cujo lmbito
de jurisdi~loou comando haja ocorrido a infraqgo penal, atendida a hierarquia do infrator; b) por
determinag0 ou delegaqlo da autoridade militar superior, que, em caso de urgtncia, podera ser feita
por via telegrMca ou radiotelefbnica e confirmada, posteriormente, por oficio; c) emvirtude de requisiqb
do Ministtrio P6blico; d) por decislo do Superior'kibunal Militar, nos termos do art. 25; e) a requerimento
da parte ofendida ou de quem legalmente a represente, ou em virtude de representglo devidamente
autorizada de quem tenha conhecimento de infraqlo penal, cuja represslo caiba B Justiq Militar; f)
quando, de sindiclncia feita em Lmbito de jurisdi~lomilitar, resulte indicio da existencia de infraqio
penal militar.

Revista A FORCA POLICIAL - Slo Paulo - nQ47 - jul/ago/set 2005

59

conduta subsume-se em ilicito penal ou meramente administrativo.
20

A doutrina de Jorge Alberto Romeiro nos ensina que:
Baseados nos mesmos ngidos princ@ios de hierarquia e disciplina
milital; proclamada esta a alma das Forps Armadas, nu cklebre
fruse do testamento politico de 1752 de Frederico, o Grande- "Cette
discipline fait I'dme des armkes, tant qu'elle est en vigueul; elle soutiens les empires''- toma-se dificil estabelecel; por esse motivo, uma
diferenciagdo essencial de conteudo, semelhante a do direito penal
e disciplinar comum, entre os dispositivos do CPM e dos Regulamentos disciplinares militares, cujos limites se estadeiam por vezes
' ate' esfumados. Haja vista certos ilicitos militares cuja configura@o, como crime ou transgressdo disciplinal; 12 confiada ao poder
discricionario do julgadol; como, em nosso CPM, o furto de coisa
de pequeno valor praticado por agente primario (art. 240, $ $ I Q e
2*), a leslio levissima (art. 209, 9 6") e outros mais (vejam-se os
arts. 250, 253, 254, 260, parhgrafo unico, e 313, 9 2O, do CPM).
N6o ha aqui que se falar em conflito de jurisdig50 ou mesmo de atribui@es, posto que descabido no eventual embate hermeneutico entre a autoridade militar e o MinistCrio PGblico ou o 6rgiio judiciario, todavia, inadmissivel seria, de igual forma, esvaziar-se por completo o poder discricionario da
administrag50 a ponto de deix6-la pusilinime frente a estes 6rg5os, noutras
palavras, o poder destas autoridades n5o pode sufocar o daquela, sob pena
de inconcebivel ferimento ao principio constitucional de independencia e
harmonia entre os poderes.
Niio bastasse, questiona-se tambCm, em decorrencia da independencia dos
poderes e das esferas juridicas (administrativa e penal), o cabimento legitimo
de aplica@o concomitante de san@o disciplinar e penal decorrentes da mesma conduta ilicita, ou se tal evento caracterizar-se-ia em reproviivel bis in idem.
De nossa parte parece mais coerente a segunda hipbtese, n5o por complackncia com o agente infrator, mas porque se a conduta 6 linica, e ofende um
mesmo bem juridico, e o faz em grau mais elevado ao ponto de dela decorrer
uma condenaGo penal, 6 de se entender que teria ocorrido consunq50 ou, ao

u)

ROMEIRO, Jorge Alberto. Curso de Direito Penal Militar - Parte Geral. S5o Paulo: Saraiva, 1994.
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menos, alternatividade.
Neste sentido, talvez a alternativa mais coerente seja a adotada, xg., pelo Ex6rcito Brasileiro, que, por conta do Decreto nQ4346, de 26 de agosto de
2002 (Aprova o Regulamento Disciplinar do Exkrcito (R-4) e da outras provi21
dkncias), adota a prevalkncia do juizo castrense face ao juizo administrativo .
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Art. 14. Transgresslo disciplinar C toda aq2o praticada pelo militar contraria aos preceitos estatuidos
no ordenamento juridico patrio ofensiva B etica, aos deveres e as obrigaqoes militares, mesmo na sua
manifestaqgo elementar e simples, ou, ainda, que afete a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da
classe.
5 1" Quando a conduta praticada estiver tipificada em lei como crime ou contraven~20penal, n8o se
caracterizara transgressao disciplinar.
9 2% responsabilidades nas esferas civel, criminal e administrativa s2o independentes entre si e podem
ser apwadas concomitantemente.
§ 38 As responsabilidades civel e administrativa do militar seriio afastadas no caso de absolvigfio criminal,
com sentenqa transitada em julgado, que negue a existincia do fato ou da sua autoria.
5 4QNo concurso de crime e transgress50 disciplinar, quando forem da mesma natureza, esta e absorvida
por aquele e aplica-se somente a pena relativa ao crime.
5 5" Na hipotese do 5 4Q,a autoridade competente para aplicar a pena disciplinar deve aguardar o
pronunciamento da Justisa, para posterior avaliaqlo da quest20 no ambito administrativo.
5 6P Quando, por ocasi2o do julgamento do crime, cste for descaracterizado para transgress20 ou a
denfincia for rejeitada, a falta cometida devera ser apreciada, para efeito de puni~ao,pela autoridade a
que estiver subordinado o faltoso.
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§ 20. Fica vedada a

existencia de mais de um regime pr6prio de previdencia social para os servidores titulares de cargos efetivos, e de mais de uma
unidade gestora do respectivo regime em cada ente estatal, ressalvado o disposto no ad. 142, § 39, X."
15. Desse texto, depreende-se que, tanto no Ambito da Unifio, quanto no
hmbito dos Estados Federados, poderfio subsistir dois regimes pr6prios de
previdencia social, um para os servidores civis e outro para os militares. E,
para que nfio restem duvidas, esclarecemos que a Unifio tera dois regimes
proprios de previdencia, um para os servidores civis e outro para os militares;
e, cada um dos Estados teri duas unidades gestoras de regime proprio de
previdencia, um para os servidores civis e outro para os seus militares.
16. Outro ponto que s6 vem confirmar o presente entendimento, reside
no fato de que do art. 40 da Constituigfio Federal, dispositivo este, inserido
na Segfio I1 - Dos Servidores Pfiblicos, somente se aplica aos militares dos
Estados o contido em seu 5 9"que trata da contagem reciproca de tempo de
contribuigfio federal, estadual ou municipal). Ratificando o entendimento de
que nada alCm disso se aplicaria aos militares dos estados, cabendo, como j6
afirmado, a uma lei especifica estadual dispor sobre o regime pr6prio de sua
previdencia social e nfio uma lei federal estabelecendo regras gerais.
17. Igual situagiio ocorre para os militares das Forgas Armadas, vez que,
para eles, nada mais do art. 40, lhes C aplic6ve1, em face da revogagfio do
inciso IX do 5 3" do art. 142, efetivada pela EC n9 41/03. Sendo certo que at6
o momento dessa revoga~fioaplicavam-se a esses militares as disposi~desdos
6 70 e 8Qdo art. 40.
18. E, o principal fundamento para tal entendimento se encontra no fato
de que a lei estadual especifica regular6 direitos dos militares estaduais, e
nfio ha como negar que o regime previdenciario C um direito de todos os
trabalhadores, haja vista o contido no art. 194 da ConstituigPo Federal, que
estabelece:
"Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de aqdes
de iniciativa dos poderes P6blicos e da sociedade, destinadas a assegurar os
direitos relativos a saude, a previdencia e h assistencia social. (Grifamos).
19. Tambkm nfio ha que se negar o entendimento de que, se o disposto no
6 20 do art. 40 da Constitui~fioFederal fosse no sentido de uma unidade
gestora Gnica do regime de previdencia tanto para os militares quanto para
os demais servidores publicos, logo, as regras dos 5 14 a 16 do art. 40 seriam
a eles estendidas, o que nfio ocorre, pois o pr6prio art. 42 definiu que do
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X PARTICULARIDADES DA REDAGAO POLICIAL-MILITAR
AIRTON EDNO RIBEIRO, Capit~oPM,
Mestre em Lingua Portuguesa e Coordenador do Curso Superior de Policia e Curso de
Aperfei~oamentode Oficiais da PMESl?

1. ASPECTOS GERAIS

No Brasil, vigoram oficialmente as normas do Formulario Ortografico de
1943, consubstanciadas no Vocabulario Ortografico (V.O.L.P.), publicado no
mesmo ano, com leves altera~desdeterminadas pela Lei nQ5.765, de 18 de
dezembro de 1971.
A PMESP sempre possuiu o seu manual ttcnico de correspondencia, intitulado I-7-PM. 0 liltirno foi editado em dezembro de 2002 para vigorar a
partir de 19 de janeiro, conforme publica@io anexa ao Bol G PM 246, de 23
de dezembro de 2002, a saber:
ANEXO A 0 BOL G PM 246, DE 23 DE DEZEMBRO DE

2002
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAUL0
COMANDO GERAL
SBo Paulo, 18 de dezembro de 2002.
g
DESPACHO N DSIST-10/322/02
0 Comandante Geral da Policia Militar do Estado de Sbo Paulo,
usando das atribuigdes que lhe conferem os artigos 16 e 43 das I-lPM (Instrugdes para as Publicagdes da Policia Militar), aprova,
manda p6r em execugio e autoriza a impressa'o das Instrugdes para
CowespondEncia na Policia Militar (I-7-PM), b6"Edigbo, e autoriza a sua publicagio e impressbo em anexo ao Boletim Geral PM.
Estas Instrugdes entrarbo em vigor em 1" de janeiro de 2003, $cando revogadas as disposi~desem contrhrio, em especial as I-7-PM
publicadas anexas ao Bol G 116, de 22 de junho de 1993; as Ordens de Sewigo SCMTPM-242196 - CIRCULAR, de 17 de setembro de 1996, SCMTPM-244196 - CIRCULAR, de 26 de setembro
de 1996; PM.5-7/51/99 - CIRCULAR, de 2 de agosto de 1999; item
15 do Bol G PM 052, de 19 de margo de 1991 e item 14 do Bol G
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ALBERT0 SILVEIRA RODRIGUES - Cel PM Cmt Geral
Esta nova ediqiio trowe poucas alteraq6es em relaqio Ci anterior, publicada
em 1985 e reeditada em 1993: padronizou a confecqiio de documentos em
editores de textos; delegou compet&nciaspara expedi~iiode documentos;
estabeleceu novas regras para numeraqiio de textos; e explicitou normas para
destruiqiio de documentos.
0 conteudo desse manual C importantissimo para o conhecimento da sistematica da produ~iioescrita na Corporaqiio; quanto ao aspecto tCcnico, no
entanto, muitos detalhes ali constantes niio siio seguidos pel0 simples fato de
nio existirem na ediqiio de 1993, que ainda C mais utilizada pelos policiais
militares.
A analise detalhada das I-7-PM niio 6 o objetivo deste artigo. Nosso intuito, aqui, C oferecer ferramentas para que a redaq5o de documentos, dentro
das normas tkcnicas internas, torne-se realmente clara, precisa e concisa, em
estrita observincia as regras da Lingua Portuguesa.
Nesse sentido, abordaremos alguns aspectos da reda~iiopolicial-militar
que a tornam sui generis e ofereceremos sugestdes para solucionar os problemas encontrados.
1.1. Como denominar a mulher policial-militar?

0 s substantivos em Portugues podem pertencer ao genera masculino ou
ao genero feminino. Sio masculinos os substantivos a que se pode antepor o
artigo o: o homem, o menino, o policial. S5o femininos os substantivos a que
se pode antepor o artigo a: a mulher, a menina, a policial.
0 s dois primeiros exemplos de cada g&neropossuem uma forma para o
masculino e outra para o feminino (o menino - a menina; o homem - a mulher). Siio os substantivos biformes. 0 ultimo exemplo (policial) apresenta
uma unica forma para os dois generos. Sio os substantivos uniformes, que se
referem a urn s6 genero, como crian~aou cccinjuge (chamados de sobrecomuns),
ou aos dois g&neros,como policial (comuns-de-dois ou comuns de dois generos). Neste ultimo caso, a distinqiio se faz pel0 artigo ou determinante: o - a
policial; este - esta policial; policial bonito - bonita; policial masculino - feminino.
Para designar a mulher policial-militar podemos utilizar, entiio, uma das
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opg6es a seguir:
- a policial militar ou
- o policial militar do sexo feminino ou
- o policial militar feminino.
N5o se deve usar a express50 a policial militar feminina porque havera
dois determinantes para a mesma express50 (a policial militar / policial militar feminina); logo, havera redundiincia.
Mas a quest50 continua polCmica tambtm quando designamos as mulheres por meio dos postos e graduagdes que ocupam na Corporag50, pois a lei
que criou os Quadros de Oficiais (QOPF) e de Pragas (QPPF) a elas referentes nio os flexionou para o respectivo gCnero, privilegiando a denominagio
masculina acrescida do designativo feminino, ou seja, considerou-os como
substantivos sobrecomuns masculines, acrescidos do determinante feminino:
soldado feminino, cab0 feminino, sargento feminino, subtenente feminino,
tenente feminino, capit50 feminino, major feminino, tenente-coronel feminino e coronel feminino. Estas s5o as formas corretas para a redag5o de documentos, haja vista que e a nomenclatura legal. 0 tratamento a ser utilizado
sera Senhor (Sr.).
HA, ainda, o caso das mulheres policiais-militares que integram o Quadro
de Saude (QOS), ou seja, as medicas, dentistas e farmacsuticas; e o Quadro
Auxiliar de Oficiais (QAOPM), ambos sem previs50 do designativo feminino
ap6s o posto a que pertencem. Tambtm ha os casos de aspirante-a-oficial e
aluno-oficial. Como chama-las? Na redas50 de doc~~mentos,
para padronizar
procedimentos, devemos utilizar a nomenclatura anteriormente citada, com
os postos no rnasculino e o designativo feminino ao final: o tenente dentista
feminino, o capit50 feminino, o aluno-oficial feminino. Repetimos: trata-se
de uma padronizaq50.
Na linguagem falada, ha confus50. Muitos consideram deselegante chamar uma mulher por uma designagiio masculina. Ent50, poderiamos recorrer ao Vocabulario Ortografico da Lingua Portuguesa (V.O.L.P.), editado pela
Academia Brasileira de Letras, que registra os seguintes termos: aspiranta,
soldada, caba, sargenta, capit$ coronela. Para subtenente, tenente e major
n5o ha registro de flexiio feminina.
Se estivermos falando diretamente corn a mulher policial, utilizaremos
apenas o posto ou a gradua~io,no rnasculino, sem o artigo e sem a palavra
feminino. Nesse caso, estaremos privilegiando o substantivo comum de dois
gsneros, que 6 a linguagem coloquial da Corpora~50.Se estivermos falando
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da pessoa, utilizaremos a norma-padr3o. E possivel, tambkm, utilizarmos as
formas previstas no V.O.L.P., ainda que a sonoridade dessas palavras seja
estranha no nosso meio. Mas, como jh advertido, inexistem formas proprias
para alguns postos e graduaqdes, e seremos obrigados a mesclar substantivos
biformes e comuns de dois gCneros.
1.2. A questiio das abreviaturas
Para tratarmos deste assunto, voltamos 5s I-7-PM:

Artigo 43 - Abreviaturas s ~ representa~6es
o
reduzidas de uma palavra o u express60 e devem obedecer as regras ortograficas
estabelecidas para a Lingua Portuguesa.
Pardgrafo unico - As abreviaturas militares sertio grafadas sem porttos.
Artigo 45 - Na correspond6ncia da Policia Militar empregar-se-cio
as abreviaturas e siglas constantes:
I - no Vocabulano Ortografico da Lingua Portuguesa;
11 - nas leis, decretos e resoluc6es;
111 - nos regulamentos e manuais.
Tambem polCmica 6 a quest30 do uso de abreviaturas na Policia Militar
do Estado de S3o Paulo (PMESP), pois as I-7-PM prescrevem que as militares niio possuem ponto; no entanto, determina obediencia ao Vocabuliirio
Ortogrhfico da Lingua Portuguesa (V.O.L.P.), que enumera, com ponto, algumas abreviaq6es que a Corporaqiio utiliza sem ele.
Como o proprio V.O.L.P. apresenta algumas abreviaturas sem ponto, conlo
litro (I), grama (g), centigrama (cg), minuto (min), Nordeste (NE) - ou seja,
notaqdes cientificas, pontos cardeais, pesos e medidas em geral -, nada obsta a padronizaq30 interna de manter sem pontos as abreviaq6es criadas pela
PMESP (batalhiio - BPM ou btl, viatura - vtr, Diretoria de Saude - DS etc.),
mas, por questiio legal, devemos obedecer a lei que nos impde pontuar aquelas constantes no V.O.L.P., como acontece com todos os pronomes e as formas de tratamento, por ex., ou alguns postos e graduaqdes.
Nesta ultima questgo, o V.O.L.P. n5o apresenta abreviaturas para as graduagdes, mas, sim, para os postos. Assim, a PMESP utiliza abreviaqdes pr6prias e padronizou-as sem ponto, como uma forma de concisiio.
TambCm, por quest6es griificas, poderemos utilizar letras com corpo norRevista A FORCA POLICIAL - SLo Paulo - nQ 47 - juVagoIset 2005
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ma1 (com ponto) ou reduzido (sem ponto, pois a redu~iioj6 indica abrevia$50) para indicar abreviatura (senhora sera Sra. ou Sr" doutora sera dra. ou
drQtc.).
E importante lembrar que hii abreviaturas normalizadas pel0 INMETRO
(Instituto Nacional de Metrologia, Normalizaqbo e Qualidade Industrial) e
pel0 S.I. (Sistema Internacional de Unidades). Vale a pena pesquisa-las.
13. Uso de hifen em palavras compostas
Trataremos, aqui, de aspectos pontuais da redasgo de caserna.
0 uso do hifen, ainda hoje, C extremamente complicado, principalmente
em palavras formadas por prefixaqiio.
No que diz respeito as palavras compostas, podemos estabelecer uma regra: quando a jun~bode duas palavras, com significados proprios, criar uma
nova palavra, com novo significado, sera grafada com hifen. Exemplos: estado-maior (estado tem significado proprio, maior tambCm tem; estado-maior
tem novo significado); hora-aula (hora tem significado proprio, aula tambCm
tem; hora-aula tem novo sentido); comandante-geral; procurador-geral; secretario-chefe; ministro-chefe; policial-militar (adjetivo), atividade-fim, pGblico-alvo.
Polemica C a hifenizaqiio do adjetivo policial-militar. Esta palavra C composta por dois adjetivos; logo, havera hifen. Assim, devemos escrever: atividade policial-militar, operaqiio policial-militar, inqudrito policial-militar, Instruq6es para a Correspondencia Policial-Militar. 0 Novo Dicionario AurClio
da Lingua Portuguesa e o Dicionario Houaiss trazem o verbete inqukrito
policial-militar com o devido hifen.
Outra quest50 C a coloca~aode inicial maiuscula na segunda palavra de
composiqbes relativas a fun~bes,como Ministro-Chefe e Comandante-Geral, ou de orgiios, como Estado-Maior. Nestes casos, nada impede a redaqiio
com as iniciais maiGsculas (Ministro-Chefe, Comandante-Geral, EstadoMaior). A soluqbo C dada pel0 pr6prio V.O.L.P., na parte referente ao emprego de iniciais maiusculas, que apresenta as palavras VigBrio-Geral,Luso-Brasileiro e Capitiio-de-Mar-e-Guerra, todas com intermediarias maiusculas.

1.3.1. Uso de hifen em palavras formadas por prefixag60
Na prefixaqiio, a escrita policial-militar comete erros no emprego dos prefixes sub-, radio-, retro-, supra-, infra- e reckm-, principalmente. TambCm o
advkrbio ntio, quando seguido de substantivo, C grafado errado. Vejamos:
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0 prefixo sub-une-se a palavra seguinte com hifen apenas se for iniciada
por b ou r, nos demais casos formara uma unica palavra, sem espaqo en1
branco. E comum encontrarmos as fomzas Sub Comandante, Sub Chefe, Suh
Diretol; Sub Tenente, Sub grupamento, sub sistema, sub area, sub setol; sub seg&o,todas absurdamente erradas, pois o correto 6 subcomandante, subchefe,
subdiretor, subtenente, subgrupamento, subsistema, subhrea, subsetor,
subsegilo. 0 absurd0 6 a separa~iiodo prefixo ou sufixo de uma palavra, uma
vez que niio possuem autonomia vocabular; sozinhos n5o tGm significado
completo, tanto que sua notaqfio isolada exige o hifen depois (sub-, por exemplo) ou antes (-mente, por exemplo), para indicar que necessitam de palavra
de apoio. A inicial maiuscula ou minuscula dependera da situaqiio em que a
palavra for empregada. Importa, agora, saber que somente havera hifen depois do prefixo sub-se a palavra seguinte iniciar-se por r (sub-rogar) ou b
(sub-base).
Radio-(sem acento) 6 prefixo, elemento de composiqiio que indica o uso
do radio (com acento). Assim, radiopatrulha, radiopatrulhamento, radiodifusiio, radioamador, radiocomunicador, radioperador, radiotelefonia etc. 0
prefixo junta-se i s palavras que o comp6em.
Retro-, supra-e infra-siio prefixos latinos que indicam, respectivamente,
atris, acima e abaixo. Escrevem-se com hifen somente antes de vogal, r e s:
retromencionado, supracitado, infracitado, retro-referenciado.
Recem-6 grafado com hifen 2 palavra seguinte: recem-formado, recCmreformado.
Palavras como niio-cumprimento, niio-comparecimento, niio-participa~iio,
niio-presenqa s5o grafadas com hifen, pois o adverbio (na'o)vem antes de
substantivo.
1.4. Termos redundantes
Expressoes redundantes tambem siio comuns na nossa redaq5o: nem
tampouco; nem sequer; ha alguns anos atrds; elo de ligaga'o; conclus6o final;
acabamento final; continuando ainda; ja n6o e' mais; entrar dentro; monopblio
exclusive; ganhar grdtis, viuva do falecido; a policial militar feminina; policiamento diutumo inintempto.
Devernos evitar o emprego destas express6es em conjunto; basta utilizar
um dos termos e diremos a mesma coisa, de forma concisa: nem = tampouco;
nem = sequer; ha = atrBs (tempo passado); elo = ligaqiio; conclusfio = final
(a niio ser que haja virias conclus6es anteriores); continuando = ainda; jii =
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mais; entrar = para dentro; monopolio = exclusivo; ganhar = griitis; viiiva =
marido morto; a policial militar = policial militar feminino; diuturno =
ininterrupto.
1.5. Impropriedades vocabulares
Algumas express6es de uso comum na Corpora@o possuem vicios de dificil saneamento. Est5o tiio sedimentadas na cultura policial-militar que a corre~i3ogera protestos. Denominamos estes vicios de impropriedades vocabulares, sem a preocupa~50de classificii-10s gramaticalmente. Vejamos alguns
a seguir.

- Uso incorreto dos pares correlativos quex.. quel; na'o so ... mas tambkm,
na'o so ...como tambkm . Exemplos corretos:
Na'o so os policiais masculinos como (mas) tambkm os femininos devergo
retirar os novos uniformes no almoxarifado.(aqui, o err0 comum C trocar o
como ou mas por e)
Quer sejam jovem quer sejam idoso, todo participariio da festa. (o err0
comum 6 trocar o segundo quer por ou)
- Uso da express50 haja vista flexionada, quando o correto C mante-la
inalterada, como fez Rui Barbosa: "Haja vista o Decreto de 13 de outubro ..."
ou "Haja vista as minhas Cartas de Inglaterra ...".

- Confusiio entre as expressdes hd menos de (que indica tempo) e a menos
de (que indica distincia); ha' algum tempo (passado) e daqui a pouco (futuro); onde (lugar em), aonde (lugar para) e que ou qua1 (pronomes relatives);
de encontro a (dire~iiooposta) e ao encontro de (a favor, mesma dire~go).
- RegGncia equivocada dos verbos assistil; atendel; visal; obedecer e desobedecer.
- Uso incorreto do pronome cujo, principalmente com verbos transitivos
indiretos.

- Uso exagerado das expressdes a fim de (em vez depara) e bem como (em
vez de e).
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- IncoerGncia no uso de iniciais maiusculas e miniisculas, pois escrevemos
Oficial (com maiiisculas) e praga (com minuscula). Devemos padronizar conforme o previsto no V.0.L.P.
- Express6es como acidente com vitima fatal, face a, a nivel de, situado a,
residente a, localizado a, cower atrtis do prejuizo, vir a bbito, reverter a situapio,
risco de vida, Diretor da Diretoria de Saude, Comandante do Comando de Policiamento Metropolitano n5o podem ser escritas em documentos oficiais, pois
sio erradas. Devemos escrever:
- acidente com vitima morta ou acidente fatal, indicando o numero de

mortos, pois fatal j6 indica morte. Nos boletins de ocorrencia da Corporaqgo
ha a express50 "numero de vitima fatal", quando deveria constar "numero de
mortos";
- em face de C a express50 correta: Em face do numero de acidentes fatais

na Rodovia Pedro Taques, determino reforgo no policiamento;
-prefira no plano de, em termos de, e m nivel de a utilizagiio de "a nivel de",
que C inexistente no PortuguGs. Na verdade, podemos eliminar a expressiio
"a nivel de" das frases que n5o havera mudanqa de sentido. Exemplo: Reuniio a nivel de diretoria = Reunigo da diretoria;

- situado, localizado, residente, sito exigem a preposig50 em: 0 QCG localiza-se na P r a ~ aFernando Prestes;
- ningu6m deve coireratra's doprejutzo, mas adotar providencias, por exem-

plo;

- tambCm ninguCm vem a dbito, mas falece, morre;
- reverter significa voltar, regressar. Se quisermos indicar que a situagio,
que estava ruim, melhorarii, sera favoravel, diremos inverter a situa~a'o.Quando um oficial se inativa e depois volta B ativa, este sim terii revertido a ativa
(terd voltado a situa~iioanterior);
- se corrermos risco de vida, devemos dar gragas a Deus, porque n5o haverB perigo 2 nossa vida. Agora, se houver perigo de morte ou rtsco a vida, ai,
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sim, devemos nos preocupar;
- devemos dizer e escrever diretamente: Comandante do Policiamento
Metropolitano, Diretor de Saiide etc. (e nunca Comandante do Comando).
1.6. Emprego do pronome demonstrativo mesmo
Empregamos de forma condenivel o demonstrativo mesmo, talvez por
termos criado uma avers50 as formas a ele (a), dele (a), para ele (a). 0 uso
indiscriminado deste pronome demonstra pobreza de estilo e de recurso
sintitico. Vejamos algumas frases e como podemos melhori-las:
- Amanh5 irei casa de sua m5e e falarei com a mesma sobre o casamento. (melhor seria "e com ela falarei sobre o casamento")
- A Festa da Espada foi realizada ontem; a mesma compareceram virias
autoridades. (a qua1 compareceram)
- Devemos escoltar o caminh5o de produtos perigosos, pois o mesmo passari por locais congestionados. (pois passari)
- Um aspect0 a ser analisado 6 a conduta do policial, pois o mesmo lida
com a criminalidade. (que lida com)
- "Veiculo 1 trafegava no sentido centro-bairro, conduzido pela parte 1,
sendo que a mesma ultrapassou semiforo vermelho e atropelou a vitima 2,
que veio a 6bito." (Veiculo 1, conduzido pela parte 1, trafegava no sentido
centro-bairro, ultrapassou semiforo vermelho e atropelou a vitima 2, que
faleceu.)

1.7. Redaglo com uso exagerado de explicagdes
A lingua escrita de caserna 6 muito explicativa. Talvez seja um resquicio
da lingua falada, principalmente por causa da transmiss50 detalhada de ordens, visando a elimina@o de erros. Isto acarreta muitas intercalaq6es, representadas por virgulas que, quando inadequadas, prejudicam o entendimento do leitor. Vejamos um exemplo de intercalas6es:
- ~ n i c ainstitui~iocompetente para realizar a policia ostensiva nos
estados da Federa~io,a Policia Militar; sesquicentehria, ainda que
muitas outras olganiza~6es,tanto municipais quantoprivadas, queiram essa atribui~io,que e' essential a vida em comunidade, ou a
realizem sem a devida compettncia constitucional, n i o se pode
sujeitar a press6es sindicais.
A oraq5o principal (A Policia Militar n5o se pode sujeitar a press6es sindicais) fica perdida entre tanta intercala~iio.
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1.8. Uso dos geriindios considerando (que) e tendo (em vista)
Nas oraq6es reduzidas do genindio, quando ha a enumera~iiode "considerandos", o correto e escrever:
1.
Considerando que:
1.1 argumento 1;
1.2 argumento 2;
1.3 argumento 3;
1.4 argumento 4, proponho a V. Sa. (ou V. S" altera~iiodas escalas de
servigo.
0 verbo que representar a proposta, a solicita~iio,a sugestiio etc. deve
fazer parte do ultimo argumento, pois compreende o fechamento da oraqiio
reduzida do gerundio. E erro grave iniciar novo item com o verbo que cornplementa o item anterior.
A express50 "tendo em vista que" 6 impropria. Devemos utilizar "tendo
em vista", somente: Tendo em vista as elei~besde setembro... (e niio: tendo em
vista que havera eleicbes em setembro...).
1.9. Textos com 1% 33" pessoas
E comum iniciarmos a reda~iiode um documento na 1"essoa e depois
nos transportarmos para uma terceira pessoa, num flagrante desrespeito a
Lingua Portuguesa.
0 primeiro modelo de documento apresentado aos alunos recem-chegados nas escolas e denominado Parte, utilizado para solicitar ou comunicar
algo ao comandante imediato. Vejamos alguns exemplos somente do corpo
do documento, todos errados:
- "Comunic~(eu - 1"essoa)
a V. Sa. que este aluno mudou (ele - 3"
pessoa) de endere~o,passando a residir na Rua Treze, nQl5, Vila F, Siio Paulo-SP."
- inform^ a V Sa. que este aluno c h e g u atrasado devido ao congestionamento. causado por um caminhiio tombado na Marginal do Rio Tiete, mas
c o n s e a avisar o Oficial de Dia a respeito do fato."
- f solicit^ a Y Sa. que este Sd PM 2 W l seja autorizado a permutar o
serviqo do dia 23 de janeiro com o Sd PM 2 T l Joiio, tendo em vista que tergi
consulta medica nesse dia."
Este tipo de reda~iio6 transportado para todos os demais documentos e
nos persegue por toda a carreira policial-militar, apesar de absurdo. E f6cil
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corrigi-lo, mantendo-se tudo na 1 % na
~ 3"essoas.
Reflexo disso tambCm 6 a reda~5ode trabalhos mais elaborados, como as
monografias, que permitem a utilizaq50 da 1"essoa do plural ou a forma
impessoal, mas o redator policial-militar usa as duas e ainda acrescenta a 1"
pessoa do singular.

-

-.
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ADILSON LUIS FRANCO NASSARO,
Capitiio PM, Pos-Graduado em Direito Processual Penal na Escola Paulista da Magistratura e Instrutor de Direito Processual Penal da Academia de Policia Militar do Burro
Branco.

S U M ~ U O1.
: A "voz" no context0 da prisiio em flagrante. 2 . 0 procedimento policial classificado como ato complexo. 3. Conteudo da voz de prisiio em
flagrante. 4. SoluqGes para eventuais divergemias de decisdes entre 6rg5os
policiais. 5. Quando niio cabe a voz de prisiio em flagrante. 6. Situa@es
particulares de cabimento.
1. A "VOZ" NO CONTEXT0 DA PRISAO EM FLAGRANTE
A prisiio em sentido arnplo significa privaqiio de liberdade de locomoqiio,
mediante ato que impede o exercicio do "direito de ir e vir" protegido pela
Constituiqo ~edera1.lValorizando o direito individual, o mesmo texto constitucional caracterizou a prisiio como medida excepcional, possivel somente
na situaqiio de flagrante delito ou por ordem judicial, salvo nos casos de trans2
gressiio militar ou crime propriamente militar definidos em lei .
A classificaqiio bhsica de prisiio, no estudo do process0 penal, compreende duas espCcies: a prisio-pena e a prisiio sem pena. A primeira, de finalidade estritamente repressiva, decorre de sentenqa condenat6ria que impde privaqiio de liberdade, com triinsito em julgado; a segunda, denominada provisbria, possui natureza cautelar e C identificada como uma dentre cinco modalidades possiveis, quais sejam: prisiio em flagrante, prisiio preventiva, prisiio
resultante de prondncia, prisiio resultante de sentenqa penal condenatbria,
ou prisiio temporiria.
Mas vamos nos aprofundar na andlise da pris50, pois a classificaq50 bisica

'1nciso XV, do art. '5 $ CF: "t livre a l o w m o ~ l ono territorio nacional em tempo de paz ..."
h i s o W, do art. 5 da CF: "ningutm sera preso sen50 em flagrante delito ou por ordem escrita e
fundamentada de autoridade judicihria competente, salvo nos casos de transgressb militar ou crime
propriamente militar, definidos em lei."
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(com ou sem pena) ainda n5o se mostra suficiente para compor as variiveis
da privaq5o da liberdade de locomog50, revestida de legitimidade pel0
ordenamento juridico. Possivel, em novo horizonte, identificar basicaniente
tres significados juridicos da palavra "pris50n, acompanhando o raciocinio de
Julio Fabbrini Mirabete: "... pode significar a pena privativa de liberdade
(prisiio simples para autor de contraveng6es;pris~?opara crimes militares, alkm
de sin6nimo de reclusdo e deten~bo),o ato da captura (pris5o em flagrante ou
em cumprimento de mandado) e a cust6dia (recolhimento da pessoa ao car3
cere),' .
Vistos esses conceitos e classificaq5es academicas do ato legal que impede
o exercicio do "direito de ir e vir", caminharemos para o tema principal deste
estudo, inserido no context0 da pris5o sem pena. A "voz de prisao em flagrante" constitui ato desenvolvido por policial ou por qualquer pessoa que
surpreende ou presencia outrem em conduta legalmente definida como infrag5o penal, ou na seqiiencia da referida conduta, em situaqiio denominada
estado de "flagrante delito". Nesse momento da-se a prisiio-captura (a "detengao") daquele que se tem como autor da infraq50, em ato preparat6rio da
pris5o-cust6dia (recolhimento ao circere). No instante da prisiio, o sujeito
ativo - o que tem a iniciativa da captura - profere algumas breves palavras,
que d5o publicidade sua a@o e, com isso, garante a cicncia ao sujeito passivo (infrator) e de quem mais esteja presente, objetivamente, sobre a privag5o
de liberdade que esti impondo como conseqiihcia de tal intervenqao.
Conforme verificado, a prisiio em flagrante foge a regra da "prisiio somente mediante mandado judicial", ja ressalvados os casos de transgress50
militar ou crime propriamente militar, e por isso o procedimento desperta
ateng5o desde a sua genese, com a "voz de prisiio", que caracteriza a captura,
at6 o recolhimento do conduzido ao chrcere (custodia), posto que inteiramente desenvolvido na esfera administrativa de atua~iiodo Estado.
Nota-se que o controle judicial di-se aposteriori, ainda que imediatamente apds a custodia, oportunidade em que o Estado-juiz avalia se est5o presentes as condiq6es para a permanencia da privasiio de liberdade sem pena, ou
seja, da prisiio provisoria, amoldadas a logica das duas clissicas express6es
latinas: &mus boni juris (fumaga, evidencias da realizas50 do bom direito) e

3~rocessopenal. 13. ed. SLo Paulo : Atlas, 2002. p. 359.
-

--
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periculum in mora (perigo pela demora da presta~iiojurisdicional), que sustentam a continuidade de tal prisfio ou a adoqiio de qualquer outra medida
de natureza cautelar.
Certo que tambkm se da a voz de prisiio no cumprimento de ordem escrita
de autoridade judiciaria competente, quando da realizaqiio de prisiio-captura ap6s o decreto de prisiio preventiva, por exemplo, ou quando da localiza~ i i de
o condenado foragido. Porkm, desperta mesmo interesse a voz depris6o
em flagrante delito em raziio da iniciativa policial, ou at6 popular, capaz de
imediatamente privar a liberdade alheia, trazendo grave restriqfio de direitos
individuais que, somente ap6s a lavratura do auto - se confirmada a voz de
prisiio pela autoridade policial competente -, sera submetida ii analise de
autoridade judiciaria.
Por fim, o Codigo de Processo Penal Militar (CPPM, Decreto-lei nQl.0021
69), que k a fonte mais proxima para suprir eventuais lacunas da norma processual penal comum, tratou especificamente do ato de captura, no context0
das disposi~6esgerais sobre a prisiio provisbria, caracterizando a voz de prisfio, conforme art. 230, ex vi:
2rt. 230 - A captura se farh:
Caso de flagrante
a) em caso de flagrante, pela simples voz de pris6o;
Caso de mandado
b) em caso de mandado, pela entrega ao capturando de uma das vias
e conseqiiente voz de prisao dada pelo executol; que se ident$card".
2 . 0 PROCEDIMENTO POLICIAL CLASSIFICADO COMO AT0 COMPLEXO
De acordo com a anilise de Tales Castelo Branco, a prisiio em flagrante C
ato estatal de f o r ~ aclassificado
,
como uma modalidade de prisgo cautelar de
peculiar caracteristica, sob o seguinte raciocinio: "E prisiio porque restringe
a liberdade humana; C penal porque foi realizada na area penal; 6 cautelar
porque expressa uma precaugiio, urna cautela do Estado para evitar o perecimento de seus interesses; e e administrativa porque foi lavrada fora da esfera
processual, estando, portanto, pelo menos no momento de sua realizagao,
expressando o exercicio da atividade administrativa do st ado."^.

4 ~ a s t e l Branco,
o
Tales. Da Prisdo em Flagrante. Sio Paulo: Saraiva, 1988, p. 31.
-

----

-
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De fato, deve-se estudar a prisiio em flagrante como um procedimento de
natureza policial, posto que niio resultante de provimento jurisdicional, e
que impde relevante efeito juridic0 apesar de seu desenvolvimento na esfera
administrativa, conforme demonstrado. Assim, partindo-se da teoria dos atos
administrativos, pode-se classifica-lo (o procedimento) como ato complexo
quando engloba fases de atuaqio de distintos orgilos policiais, caracterizado
5
pela convergencia na formaGo da vontade em suas manifestaq6es .
A voz de prisiio em flagrante 6 a primeira etapa do procedimento policial
que trara conseqii6ncias na atuaqiio da Justiqa Criminal; 6 marca inicial, portanto, do ciclo da persecuqiio penal, em raziio da constataqio da prhtica de
infra~iopenal ainda revestida do carater de flagrhcia. Importante observar
que a privaqio da liberdade de locomoqio do sujeito passivo - aquele que
recebe a voz de prisio - j6 ocorre desde o momento dessa prisiio-captura,
ainda antes do seu recolhimento ao carcere (prisiio-cust6dia).
Via de regra, o procedimento policial da prisio em flagrante desenvolvese em dois momentos, ou etapas, conforme indicado: primeiro, a constata$io
da pritica de infraqiio penal no estado de flagrante delito, oportunidade em
que o responsavel pela prisiio-captura d5 a voz de prisio, para entiio conduzir o preso, juntarnente com as testemunhas e ofendido (logicamente, se pessoa fisica diversa de si pr6prio) at6 a presenqa da autoridade competente para a autuaqfio, ou seja, para a lavratura do auto de prisiio em flagrante. A
etapa da formalizaqiioconstituira o segundo momento do procedimento, ocasiiio em que o presidente do auto confirmar5 a voz de prisiio ja proferida. A
exceqiio fica por conta da hip6tese prevista no art. 307 do CPP e, simetricamente, no art. 249 do CPPM (esfera penal militar), em que a propria autoridade que tem cornpetencia para autuar presencia, no exercicio de suas funqdes,
a pratica de infra~iiopenal - que pode inclusive ser contra ela praticada -, circunstiincia que o habilita a dar a voz de prisilo e, incontinente, presidir o auto
de prisiio sem a figura do condutor, em urn procedimento caracterizado pela

aria Sylvia Zanella Di Pietro, ao analisar os atos administrativosquanto a forma~ioda vontade, identifica
o ato complexo como uma das possiveis esptcies de ato administrativo: "Atos cornplexos slo os que
resultam da manifesta~lode dois ou mais orgios, sejam eles singulares ou colegiados, cuja vontade se
funde para forrnar um ato unico. As vontades slo homogeneas; resultam de varios brgios de uma mesma
entidade ou de entidades publicas distintas, que se unem em uma sb vontade para formar o ato; ha
identidade de conteudo e de fins" (Direito adrninistrativo.15. ed. Sio Paulo: Atlas, 2002, p. 215).
--
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6

concentraqiio de atos e pela declaraq5o de vontade de apenas um 6rgiio .
Em consonincia com o entendimento indicado, sobre os dois momentos,
ou etapas que podem ser desenvolvidas por orgiios distintos, o Des. Damiiio
Cogan, em estudo sobre a prisiio em flagrante de membros do MinistQio
Publico e magistrados, enfatizou que "a prisiio em flagrante e a lavratura do
auto de prisiio em flagrante delito siio coisas diversas" e concluiu, com base
nas Leis Orgiinicas dos respectivos orgiios, que em casos de crime inafianqavel
"a prisiio podera ocorrer por autoridade policial, sendo, todavia, que a
lavratura do auto de prisiio em flagrante, que consiste na colheita da prova
indiciaria, portanto, investiga~iiodo delito, so pode ser realizada pel0 presidente do Tribunal ou procurador geral de Justiqa" '. Nessa hipbtese, a autoridade policial, civil ou militar, que realizou a prisiio-captura, devera encaminhar o detido, que possui prerrogativa de funqiio, diretamente a presenqa da
autoridade competente para a lavratura do auto de prisiio em flagrante.
3. CONTEUDO DA voz DE PRISAO EM FLAGRANTE
A voz de prisiio integra a pratica policial, mesmo sem uma formula definida em lei ou regulamentaqiio especifica para tal ato. Existem variaq8es7
mas os usos e costumes traduziram-na como imediata e objetiva express50
verbal dirigida aquele que esta sendo preso, para cientifici-lo do motivo do
cerceamento da liberdade e, tambkm, para adiantar a garantia dos seus direitos individuais.
Em casos de prisiio em flagrante ja se ouviu muito algo pr6ximo ao seguinte teor: "Voc2esta sendopreso; tern o direito de permanecer calado. Tern o
direito a urn telefonerna para avisar seus familiares e tern direito a presenCa de
advogado ..." Ja se ouviu falar at6 mesmo que "o que disser a partir de agora
podera ser usado contra voc2 mesrno...". Ainda, o clamor piiblico - ou a simples falta de criterio - ja ensejou, niio poucas vezes, o coroamento do ato corn

'Art. 307 do C6digo de Processo Penal (CPP): "Quando o fato for praticado em presenGa da autoridade,
ou contra esta, no exercicio de suas fun~6es,constarao do auto a narraqio deste fato, a voz de prisio, as
declaraqbes que fizer o preso e os depoimentos das testernunhas, sendo tudo assinado pela autoridade,
pelo preso e pelas testernunhas e remetido imediatamente ao juiz a quem couber tomar conhecimento
do fato delituoso, se nao o for a autoridade que houver presidido o auto". Art. 249 do CPPM: "Quando
o fato for praticado em presenGa da autoridade, ou contra ela, no exercicio de suas fun@es, devera ela
propria prender em flagrante o infrator, mencionando a circunstlncia".
'DUprislio em flagrante de membros do Ministino Pliblico e magi'trados. Artigo publicado no Caderno
Juridico, Sio Paulo, marplabril de 2003.
Q
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o uso de algemas sem que houvesse necessidade dessa medida, objetivando a
conduqiio exemplar do preso para ser autuado e devidamente trancafiado...
Cumpre-nos apresentar algumas consideraq6es para justificar um posicionamento fundamentado sobre o assunto em questiio. Primeiramente, C fato
que o pr6prio Codigo de Processo Penal em vigor (CPP, Decreto-lei nQ3.6891
41) n5o descreve o conteudo da voz de prisiio; se o fizesse, a formula exata
integraria o procedimento, com o devido registro no auto respectivo, sob pena
de nulidade do ato, em raziio do carater excepcional de privaqiio de liberdade
8
a impor o cumprimento das formalidades que lhe s5o pr6prias . Alias, salvo
a hip6tese do fato praticado em presenGa da autoridade, ou contra esta, no
exercicio de suas fun@es, n5o C necessario constar a "voz de prisiio" no auto
de prisiio em flagrante, por conseqiiencia da falta de imposigiio legal para tal
9
registro . Em segundo lugar, os direitos do preso em flagrante, de dignidade
constitucional, siio garantidos apropriadamente durante a lavratura do auto
de prisiio, por evidente quest50 de ordem prhtica, e n5o no ato da deten~iio,
ressalvada a identifica~iiodo responsiivel por essa prisiio-captura e o motivo
da privaqgo de liberdade, direitos que podem - e devem - ser garantidos de
imediato.
Outrossim, durante a captura niio faz sentido alertar o preso de que o que
ele falarpodera ser usado contra sipr6prio ...; tal advertencia, que mais parece
uma ameasa, niio seria capaz de inverter o Gnus da prova, que sempre cabera
a quem acusa como regra geral de direito a prestigiar o principio biisico do
estado de inocencia, apesar da momentinea convic@io quanto B culpabilidade do detido, diante do quadro da flagrincia de infraqiio penal. Ainda, apresenta-se como grave erro generalizar a aplica~iiode algemas a ponto de desvirtuar o seu correto sentido de instrumento indispensiivel B contenq50, no

' ~ u a n t oas formalidades da autuasao, adverte Guilheme de Souza Nucci: "sendo a prisfio em flagrante
uma e x c e ~ l oa regra da necessidade de existencia de ordem escrita e fundamentada de autoridade
judicilria, i precis0 respeitar, fielmente,os requisites formais para a lavratura do auto, que esta substituindo
o mandado de prisio cxpedido pclo juiz" (C6digo de process0 penal comentado. SPo Paulo: RT, 2002., p.
233).
Mirabete considerou dcsnecess~rioconst&-la nos autos, inclusive na hipotese de fato praticado em
presensa da autoridade, ou contra esta, no exercicio de suas fun@es, apesar da previslo do art. 307 do
CPP, citando julgado (STJ: RT 6681340), com seguinte argumentaslo: "0 reconhecimento de nulidade
por essa ornisslo resultaria na consagrasCo do formalismo puro, inexistente em nosso direito processual
penal, em detriment0 da realidade factual referente aos atos concretos e coercitivos tipicos dessa custbdia"
(Processo penal. 13. ed. Sio Paulo : Atlas, 2002. p. 371).
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uso de forqa necessaria - e por isso legitima -, para explicita-la em funcionamento como simbolo de prisdo, revestido de forte apelo visual.
Justifica-se a captura mediante voz de prisao em flagrante pela aparencia
inequivoca de tipicidade que preenche o quesito materialidade, caracterizada
10
a autoria em raz5o da certeza visual da pratica da conduta coibida . Reagindo a tal percepqdo, aquele que surpreende a as50 ou omiss5o prevista em
norma penal deve, naturalmente, avisar o autor de que ele se encontra submetido prisdo, nesse mesmo momento, como conseqiiencia de sua conduta,
e anunciar o motivo do obsticulo ao direito individual de locomoqiio que se
lhe imphe, bastando a seguinte expressdo verbal: "Voce esta sendo preso pela
pratica de infra~dopenal". Deve o condutor, tambtm, possibilitar sua pr6pria identificaqgo, seja pela exibiqdo do nome sobreposto ao uniforme - obrigat6ria para o policial militar em serviqo fardado - seja pel0 fornecimento
imediato do seu nome, quando questionado sobre sua identidade.
Desnecessiria a exposi~iiodetalhada quanto B tipifica~doda infraqdo durante a voz de prisiio, mas, sim, preciso, o anuncio do motivo do cerceamento
de liberdade pela inequivoca flagrincia de ilicito penal, vez que a analise
cuidadosa que levara a classificaq50 da conduta sera realizada com tempo e
calma, posteriormente, para efeito da lavratura do auto pel0 seu responsivel.
Altm de acompanhar todo o trabalho de formalizaqiio do procedimento e ter
assegurados oportunamente os seus direitos individuais, ainda o preso receberi, no prazo de vinte e quatro horas, a nota de culpa contendo em detalhes
todas as informag6es a ele devidas.
Dessa forma, ap6s a voz de pris50, alem do que inicialmente se transmitiu
ao preso, serdo garantidos no tempo certo os seus direitos previstos no artigo
5' da Constituic$io Federal, resumidos como: comunicaqdo imediata ao juiz
competente e a sua familia ou a pessoa por ele indicada sobre a prisiio e o
local onde se encontra (inciso LXII), a informas50 de que pode se manter
em silCncio durante o interrogatorio e a assegura~doquanto a assisthcia da
familia e de advogado (inciso LXIII), obtenqdo da identificaqiio dos responsaveis por sua prisiio (todos, inclusive quanto ao responsavel pela lavratura

10

Magalhies Noronha destaca a definiqio concisa defragrante, de autoria do Dcs. Rafael Magalhies: "a
certeza visual do crime" (Curso de direito processual penal. 22. ed. SBo Paulo : Saraiva, 1994, p. 162).
Todavia, cumpre-nos o b s e ~ a que,
r
alkm do crime, a contraven~lopenal tambtm enseja prisgo em
flagrante, pel0 mesmo criterio e definiqlo concisa da "certeza visual" de sua prbtica.
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do auto) ou por seu interrogatorio (inciso LXIV), o relaxamento da prisiio
pela autoridade judiciaria, no caso de ilegalidade (inciso LXV), a liberdade
provis6ria com ou sem fianqa, nos casos admitidos em lei (inciso LXVI). Por
esse motivo, uma vez efetuada a voz de prisiio, deve ser realizada a conduqiio
imediata do preso, que permanecera sob responsabilidade do condutor somente pel0 tempo estritamente necessario a sua apresentaqgo para a lavratura
do auto de prisiio em flagrante delito.
4. SOLUCOES PARA EVENTUAIS DIVERGENCLASDE DECISOES ENTRE ORGAOS POLICIAIS
A lei processual identifica a figura do "condutor", cuja versa0 apresentada sobre os fatos e registrada no primeiro momento da formalizaqiio da prisiio em flagrante. Niio resta duvida de que se trata da pessoa que apresenta o
preso ao orggo encarregado da lavratura do auto, seja ela o policial ou o
particular que efetuou a captura ou, ainda, o policial que se encarregou de
conduzir a ocorrencia a pedido do particular que veio a prender o autor dos
I1
fatos . Portanto, o condutor 6 quase sempre um policial, na condi@o de autor da voz de prisgo, ou de encaminhador da ocorrencia, se a prisiio foi realizada por particular.
Quando urn policial, ainda que de 6rggo distinto daquele competente para
lavrar o auto, detem e da a voz de prisiio por sua prbpria iniciativa, age na
obriga~iiolegal de proceder a prisiio-captura, convencido de que estiio presentes as condiq6es que assinalam e justificam a prisiio em flagrante, eis que
Ihe e imposta tal conduta nos termos do art. 301 do CPP: "Qualquer do povo
poderii e as autoridades policiais e seus agentes deveriio prender quem quer
que seja encontrado em flagrante delito". Portanto, enquanto ao particular C
facultado efetuar a prisiio-captura (a chamada "prisiio facultativa"), ao policia1 6 obrigat6ria tal providhcia (por isso denominada "prisiio obrigat6rian),
sob pena de responsabiliza@o, inclusive criminal se caraterizada a prevarica12
q50 .
No caso concreto, quando um policial militar de qualquer nivel hieriirqui-

" ~ e s s esentido, Grinover, Scarance Fernandes e Gomes Filho in "As nulidades no process0 penal. 7. ed.
g o Paulo : RT, 2001, p. 286.
0 crime de prevaricaq5o esti descrito no art. 319 do C6digo Penal: "Retardar ou deixar de praticar,
indevidamente, ato ou oficio, ou pratici-lo contra disposi~ioexpressa de lei, para satisfazer interesse ou
sentimento pessoal. Pena - detenqgo, de 3 (tres) meses a 1 (urn) ano, e multa".
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co detCm, d i a voz de prisiio em flagrante e conduz alguCm preso ao distrito
policial, por sua iniciativa, apresentando-o ao delegado de policia para a
lavratura do auto, juntamente com testemunhas, exerce o poder de uma decis50 legitimada pel0 desempenho de sua propria autoridade policial, a luz
do Direito Administrativo, como "law enforcement", alocuqiio que inclui "todos os agentes da lei, quer nomeados, quer eleitos, que exerqampoderespoliciais, especialmente poderes de prisiio ou detenqiio" de acordo com o ComitC
Internacional da Cruz Vermelha, a proposito do artigo lodo C6digo de Con13
dutapara os Encarregados da Aplicapio da Lei . Tal entendimento niio afronta
a posiqiio ja defendida por conceituados processualistas de que a luz da lei
processual penal comum (CPP), ou seja, em sentido estrito, somente o delegado de policia exerceria autoridade policial com cornpetencia para a lavratura
do auto de prislo em flagrante, para a presidencia do inqudrito e para a concessiio de fianqa em alguns casos, dentre outras providCncias proprias de policia judiciaria, tratando-se evidentemente de atos policiais relacionados a
14
apuraqiio de infraqiio penal de compet2ncia da Justiqa Comum Estadual .
Concluimos que a mesma manifestaqiio do principio da obrigatoriedade
que determinou o proferimento da voz de prisiio, na seqiiencia, imp6e ao
delegado a formalizaqiio do procedimento policial, desde que razoaveis os
elementos apresentados, sem descarte, portanto, do seu juizo de admissibilidade, eis que o ato niio seri aperfeiqoado sem a lavratura do auto de prisiio
em flagrante, no que pode ser chamado de "confirmaq50 da voz de prisiio",
express50 tradicionalmente utilizada nesse contexto. ConvCm lembrar que o
delegado responsavel6 o de plant50 do distrito da respectiva area de circunscri~iio,tendo por referencia exatamente o local em que se deu a prisiio-captura e n5o o local em que a infraqiio penal foi praticada, circunstiincia que
ressalta o merito da iniciativa policial quanto a prisiio e da resposta a necessaria agilizaqiio das providCncias decorrentes.
Obviamente, n5o seria razoavel impor ao delegado que lavrasse, incontinente, auto de prisiio em qualquer situaqiio a ele trazida como prisiio em fla-

1 3 0 significado da expresslo "law enforcement" 6 destacado por h v a r o Lazzarini in artigo: Poder de
{olicia e Direilos Hwnanos, revista A For~aPolicial, n"0, Sio Paulo, 2001, p. 16.
Sobre o tema, Damasio de Jesus concluiu que: "0 conceit0 processual penal de autoridade policial 6 ,
portanto, mais restrito do que o do Direito Administrativo" (Lei dos juizados especiais criminais anotada.
7 . ed. S i o Paulo : Saraiva, 2002, p. 44).
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grante. 0 procedimento policial como um todo, sob o prisma de um ato complexo, teve o seu inicio com a privaqiio de liberdade irnposta pela voz de prisbo
(prisiio-captura), mas o recolhimento do capturado ao carcere (prisbo-custodia) dar-se-a somente na segunda etapa, esta sob responsabilidade daquele a
quem compete a formalizaqiio do ato. Surge, entbo, a hipotese de o delegado
de policia decidir que n5o C cabivel a prisiio em flagrante, apesar da iniciativa
de policial integrante de outro orgbo que decidiu pela voz de prisiio. Imaginemos que o responsavel pela lavratura do auto entenda que e o caso de abertura de inqukrito policial, mas niio de "flagrante", ou, mesmo, entenda que niio
cabe qualquer das duas providencias ao reconhecer, por exemplo, falta de
tipicidade na conduta do autor dos fatos. Vamos analisar quais seriam as possibilidades de soluqiio de eventual divergencia nas decis6es.
De acordo com a nova reda~iiodo art. 304 do CPF', trazida pela Lei nQ
11.113, de 13 de maio de 2005, conclui-se que o delegado ouve primeiro a
versiio do condutor, colhe a sua assinatura e passa recibo do preso, de mod0
que o policial condutor niio precisara pernlanecer no distrito at6 o final de
todos os registros, como vinha ocorrendo desde longa data, em virtude da
entiio absoluta concentraqio de atos. Basta conferir o disposto na nova regra:
"Apresentado o preso a autoridade competente, ouvira esta o condutor e colhera, desde logo, sua assinatura, entregando a este cdpia do termo e recibo de entrega do preso. E m seguida, procedera a oitiva das testemunhas que o acompanharem e ao interrogatdrio do acusado sobre a imputapio que lhe e'feita, colhendo ap6s cada oitiva suas respectivas assinaturas, lavrando, a autoridade, afinal,
o auto7' (art. 304 do CPP). Tem-se como cumprida a obrigaq2o do policial
que, por sua iniciativa, deu a voz de prisbo, declarou sua versbo dos fatos e
entregou o preso mediante recibo; nbo se omitiu e dele nada mais se podera
exigir alem de sua posterior colaboraqiio com a Justiqa Criminal na condiqbo
de testemunha, durante eventual aqbo penal. Niio ha que se falar, por outro
lado, em abuso de autoridade por prisiio-captura indevida em raz5o de nboconfirmaqiio da medida, desde que existente razoavel motivo para a voz de
pris5o na primeira e imediata avalia~iiodo policial condutor, no ardor e urgsncia dos fatos, em contraponto ao inquestionavel dever legal de agir.
Quando o delegado decidir por niio lavrar o auto de pris50, em raziio de
sua pronta avaliaqiio dos elementos disponiveis, mesmo antes de ouvir formalmente o condutor e, desta feita, recusar-se a passar recibo do preso, caberh ao policial que deu a voz de prisbo avaliar serena e cuidadosamente os
motivos da divergsncia de interpreta~iiodos fatos e, sem estabelecer indese- -- - - Revista A FORCA POLICIAL - S5o Paulo - n W 7 - jjuUago/set 2005
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javel atrito - que somente traria prejuizo a almejada integra~iiode esforqos
entre orgiios policiais -, adotar uma dentre duas opqoes. De acordo com sua
analise, que deve ser despida de qualquer motivaqdo de ordem pessoal para
pautar-se pel0 estrito profissionalismo, se convence de que k razoavel a nova
interpretaqiio e alinha-se a essa vontade reckm-formada sob logica argumenta~iio,ou, entiio, ainda sob o prisma da legalidade, niio conformado diante de
manifesta irregularidade ou falta de razoabilidade na decisdo do delegado,
aciona os seus comandantes para que, em nivel hierarquico superior, de ambos os policiais, possa ser estabelecido um ponto de convergencia de decisbes, em um esforqo de harmoniza@o de vontades. Observa-se, a propbsito, que
n5o ha subordinaqiio hierhrquica ou funcional entre integrantes de duas instituiqdes policiais diversas, o que nao deve comprometer o mutuo respeito e
o proposito de cooperaqiio, que se espera prevalecer, em pro1 do bem comum.
Analisando a questiio dos eventuais conflitos entre orgiios policiais, no
desenvolvimento de atribuiqbes proprias, Alvaro Lazzarini apontou a presente soluqiio: "cabe ao superior hierarquico desses dois funcionarios de
15
mesmo nivel a resoluqiio do conflito e isso em decorrencia da hierarquia" .
Portanto, se mantido o impasse estabelecido, mesmo com a intervenqiio dos
respectivos superiores de cada 6rgiio policial, cabera ao superior hierarquico
comum aos dois policiais a decisiio final. Note-se que a recusa de adoqiio das
medidas de policia judiciaria cabiveis pode caracterizar a pritica de prevaricaqiio, dentre outras condutas irregulares da autoridade que deveria agir ap6s
a iniciativa do policial condutor, conforrne o caso.
Ha quem defenda, na hipotese de recusa de lavratura do auto pel0 delegado do local onde se deu a voz de prisiio, o encaminhamento do preso a outra
autoridade policial civil para que esta formalize o ato, em raziio de que a jurisprudhcia indica que nao se cogita de incornpetencia ratione loci, vez que
autoridade policial niio exerce jurisdi~iioe, por conseqiiencia, n5o se reconhece causa de nulidade, nestes termos. Porkm, classificamos como inadequada
a postura de buscar a qualquer custo uma convergencia de vontades, mediante acionan~entode delegado - fora da circunscriqao - que lavre o auto, vez
que, na melhor das hipoteses, caracterizar-se-6 alguma irregularidade funcional, ainda que niio venha a comprometer a validade do ato, como visto.

''~studos de direito administrative. 2. ed. SBo Paulo: RT, 1999,p. 62.
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Quanto ao encaminhamento de "representa~io"para providencias contra o delegado que nfio formalizou a prisio em flagrante, apesar da existencia
de elementos inquestionaveis que justificavam a medida (lavratura do auto),
entendemos que este 6 um direito de qualquer cidadao, previsto na Lei nQ
4.898165, que tambtm pode ser identificado corno "direito de petiGioo"1716
e
nio apenas prerrogativa do policial inconformado, lembrando da inexistencia
de subordina~iohierirquica ou funcional entre os dois. Mas tal providhcia,
posterior aos fatos, podera servir para provocar algum esclarecimento ou
eventual responsabilizaqlo quanto a conduta contestada, alem de eventual
reparaqiio de danos, sem a capacidade, evidentemente, de reverter a n5o efetivaqio da prisio em flagrante.
Finalmente, convem lembrar que, niio obstante a avaliaqio quanto ao cabimento ou n i o da prisfio em flagrante, ao menos a abertura de inquerito
deve ser providenciada pel0 delegado responsivel, quando o ofendido requer formalmente essa medida, exercendo direito subjetivo que podera ser
garantido inclusive mediante recurso encaminhado ao "chefe de Policia", em
17
caso de indeferimento do pleito . Entende-se que tal recurso pode ser encaminhado ao Secretario da Seguranqa Publica, ao Delegado-Geral de Policia
ou, mesmo, ao superior imediato da autoridade de cuja decisio se recorre,
em raz5o do sentido indefinido da expressao originalmente utilizada. Tratase de prerrogativa do ofendido que confirma o carater de obrigatoriedade da
atuac;io policial nCo propriamente quanto lavratura do auto de prisio em
flagrante, mas, por certo, quanto a rigorosa apuraqio dos fatos apresentados
ao orgio competente.
5. QUANDO NAO CABE voz DE PRISAO EM FLAGRANTE
Da-se a voz de prisfio em flagrante durante a captura como preparaqio a
prisio-custodia (recolhimento ao carcere), que seri conseqiiencia imediata,
em regra, da constataqio da pratica de infraqio penal em seu estado de
flagrAncia. Nao e o prop6sito deste estudo analisar as modalidades de fla-

1 6 0 Inciso XXXIV do art. 5' da CF estabelece: "s5o a todos assegurados, independentemente do
pagamento dc taxas: a) o direito de petiq8o aos Poderes fiblicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade
gu abuso de poder ... "
0 Q 2udo art. 5 W o CPP estabelece que: "Do despacho que indeferir o requerimento de abertura de
inquerito cabers recurso para o chefe de Policia".
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grante (em sentido proprio, improprio, presumido, dentre outras classificag6es possiveis) e todas as suas particularidades, tema ja amplamente explorado por renomados juristas, mas sim enfocar a voz de prisdo no context0 do
procedimento policial adequado a obrigat6ria atua~do,uma vez superada a
avaliaqdo preliminar quanto h caracteriza~iiodo estado de flagrante delito.
No iimbito do flagrante, a prisiio C o pr6prio objetivo da "voz". Destarte,
por raciocinio de exclusiio, sempre que niio for caracterizado o estado de
flagrincia tambCm niio cabera a voz de prisiio (em flagrante). Note-se, ainda,
que em algumas situa~bes,apesar do estado de flagrincia, niio 6 cabivel a
prisiio e, assim, por coerCncia, tambCm ndo sera cabivel o proferimento da
voz de prisiio.
De fato, niio sera imposta a prisiio em flagrante em casos de imunidade
diplomatica ou parlamentar (nesta ultima, ressalvados os crimes inafian~aveis,
de acordo com o paragrafo 2' do art. 53 da Constitui@io Federal) ou ainda,
em casos de pratica de infraq6es penais de menor potencial ofensivo, com o
encaminhamento imediato do autor ao Juizado, apos lavratura de termo circunstanciado, ou firmado o compromisso de seu comparecimento em juizo
(paragrafo (mico, do art. 69, da Lei nQ9.099195) 18. A propdsito desse sistema,
infere-se que a lei prevC que, em casos de infra~dode menor potencial ofensivo, quando desnecessaria a prisdo-captura, toda a atividade policial 6 desenvolvida pela mesma autoridade policial que primeiro tomar conhecimento da ocorrencia (caput, do mesmo art. 69, da Lei nQ9.099195) 19, com o objetivo de dar celeridade h presta~iiojurisdicional.
TambCm niio sera proferida voz de prisiio a autoridades com prerrogativa
de funs20 que impe~amsua prisiio em flagrante, salvo nos crimes inafian$iveis,

18''

0 beneficio de responder ao processo em liberdade, mesmo no caso de flagrante, t o incentivo que a
lei oferece para o comparecimento do autuado ao Juizado" (GRINOVER, Ada Pellegrini et alii. Juizados
Especiais Criminais, Comentcirios a lei 9.099, de 26.09.1995. Sio Paulo: RT, 1996, p. 101).
''0 "caput" do art. 69, da Lei 9.099195 estabelece que: "A autoridade policial que tomar conhecimento da
ocorrencia lavrara termo circunstanciado e o encaminhara imediatamente ab Juizado, com o autor do
fato e a vitima, providenciando-se as requisiqbes dos exarnes periciais necessarios". Tratando do conceito
de autoridade policial, Damasio de Jesus conclui que: "0 policial militar, ao tomar conhecimento da
pratica de uma contravenqio penal ou de crime de menor potencial ofensivo, podera registrar a ocorrencia
de modo detalhado, com a indicaqio e qualificaqb das testemunhas, e conduzir o suspeito diretamente
ao Juizado Especial Criminal" (Lei dos juizados especiais criminais anotada. 7. ed. SBo Paulo : Saraiva,
2002, p. 48).
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20

como os magistrados e integrantes do Ministkrio Publico , cuja apuraqiio
conseqiiente competiri a orgiios distintos dos 6rgiios policiais comuns.
N5o se imp6e, portanto, a prisiio-captura em situa~6esespecificas previstas em lei, tornando-se inviivel a voz de prisiio nesses casos, apesar da
constata~iiode situaqiio de flagrante. MantCm-se, todavia, os registros policiais cabiveis e, para esse fim, a reten~iiodo autor apenas pel0 tempo estritamente necessirio, sob pena de responsabilizaqiio por abuso de autoridade na
conduta de atentado B liberdade de locomoqiio2l ou, ainda, de atentado aos
direitos e garantias legais assegurados ao exercicio profissional, nos termos
do art. 3°, letras "a" e "j", da Lei 4.898165.
6. SITUACOES PARTICULARES DE CABIMENTO
E possivel dar voz de prisiio em flagrante em caso de contravenq50 penal?
Quando em situaqiio especial, sim. Tourinho Filho observa que: "Ecerto que
o art. 301 fala em 'flagrante delito', parecendo, assim, estar excluida a hip6tese de 'flagrante contravenqiio', pois contravenqiio n50 C delito. Todavia, no
artigo imediato, o legislador, ao estabelecer os casos de flagrgncia, usa a express50 'infraqiio penal', que, realmente, compreende o delito e a contraven~ 5 0 "22. N5o obstante, pela previsiio da Lei 9.099195, toda contravenqiio foi
23
considerada infraqiio penal de menor potencial ofensivo e, portanto, conforme visto, o autor do fato niio sera preso desde que, pel0 menos, assuma o
compromisso de comparecer em juizo, ap6s a lavratura do termo circunstanciado; tal disposi~iiolegal significa que, ao contr8ri0, se n5o houver a minima
participaF50 e colaboraqiio para com a Justiqa, niio sera garantido o beneficio
(ausgncia de pri& em flagrante) e, ent50, a autoridade policial agiri como
se estivesse frente a infra~iiopenal fora do context0 da Lei 6.099195. Note-se

20

Lei Complementar n'J 35179 (Lei Orginica da Magistratura), art. 33, e Lei nQ8.625193 (Lei Orglnica
Nacional do Ministtrio Publico), art. 40.
21"~om
efeito, todo cidadlo tern o direito de locomover-se, transportando-se para onde deseje, sem
limitaqjes, ressalvados os casos expressos em lei ou por imperiosas necessidades ditadas pel0 Estado. Tal
liberdade nlo pode ser total, pois necessarias slo certas restri~bes,n l o so face i liberdade dos demais
individuos, como a do Estado" (PASSOS DE FREITAS, Gilberto, e PASSOS DE FREITAS, Vladimir.
$bus0 de Autoridade. 5. Ed. SQoPaulo: RT, 1993, p. 24).
Processopenal. 19. ed. S60 Paulo : Saraiva, 1997. v. 3, p. 431.
23
Art. 61, da lei 9.099195: "Consideram-se infraqbes penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos
desta Lei, as contravenqjes penais e os crimes a que a lei comine pena mhima nlo superior a 1 (um) ano,
excetuados os casos em que a lei preveja procedimento especial".
-
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que se o ofendido for identificado e individualizado, sera indispensavel o seu
interesse quanto as medidas de persecu~iiopenal, eis que, mesmo tratandose de aqiio publica, ela estarA condicionada a representasgo.
E possivel dar voz de prisiio em flagrante em caso de crime de iniciativa
privada? Sim, desde que a vitima solicite a prisiio-captura ou revele interesse
na futura apresentasiio de queixa e, ainda, desde que, em caso de infra~iio
penal de menor potencial ofensivo, o autor do fato niio fasa jus ao beneficio
legal que o impe~ade ser preso em flagrante, nos termos do paragrafo primeiro do art. 69 da Lei 9.099/95.
Ocorreu em 13 de abril de 2005, em pleno Estadio do Morumbi, em SBo
Paulo, a voz de prisiio em flagrante proferida ao jogador argentino Leandro
Desabato, do time Quilmes, pela pratica de injuria qualificada (§ 3' do art.
24
140 do Codigo Penal) , qua1 seja, por ter dirigido express6es verbais injuriosas, durante partida de futebol, com a utilizasiio de elementos referentes a
rasa, cor e etnia, ao jogador Grafite, do time Siio Paulo, fato testemunhado
por um nfimero incalculavel de telespectadores. Conforme registrou a im25
prensa, com ampla divulgaqiio , o ofendido foi consultado a respeito de uma
possivel queixa contra o agressor e manifestou interesse na persecuqiio penal, o que tornou possivel a as20 policial imediata, com a voz de prisiio e
condusiio ao 34QDistrito Policial para a lavratura do auto de pris5o em flagrante delito, observando-se que a pena prevista para a conduta 6 de reclusiio, de l(um) a 3 (trCs) anos, e multa, e, portanto, a infraqiio niio 6 considerada de menor potencial ofensivo em raz5o da pena mixima a ela atribuida.
E possivel dar voz de prisiio em caso de apresenta~iioespontiinea? Em
que pese a posiqiio de respeitAveis doutrinadores indicando absoluta impos26
sibilidade de prisiio , acompanhamos o raciocinio oposto, no sentido de que,
apesar de ter sido capitulada separadamente no CPP como modalidade distinta da prisiio em flagrante, quando o infrator utiliza-se da apresentaqtio

24

Pariigrafo 3' do art. 140 do CP: "Se a injhria consiste na utilizago de elementos referentes a raqa, cor,
etnia, religiio, origem ou a c o n d i ~ i ode pessoa idosa ou portadora de deficiencia. Pena - reelusso, de
l(um) a 3 (trbs) anos, e multa".
25~evista
"ISTO E , numero 1853, de 20/04/2005, p. 36/39.
2 6 ~ e n t routros,
e
Paulo Lucio Nogueira registrou que aquele que se apresenta espontaneamente para
comunicar a pratica de algum crime "nlo pode ser autuado em flagrante por n i o estarem presentes os
requisitos do flagrante e havcr disposi@o legal a respeito, conforme tem entendido copiosa jurisprud&ncian
(Cwso completo de process0 penal. 5. ed. Sio Paulo: Saraiva, 1991, p. 221).
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espontsnea apenas e notoriamente para escapar da prisiio, pode ser ele autuado em flagrante delito, observando que niio ha como tragar regras matematicas para tal avaliagiio, na esfera da atuagiio policial. Nesse sentido, Guilherme de Souza Nucci defende que a apresenta~iiopode niio descaracterizar o
flagrante delito e algumas situa~6esgeram o clamor public0 e opericulum in
mora instala-se, destacando: "niio se pode utilizar o artificio da apresentagiio
espontiinea unicamente para afastar o dever da autoridade policial de dar
voz de prisiio em flagrante, corn a lavratura do auto, a quem efetivamente
merece. Imagine-se o individuo que mata, cruelmente, varias pessoas e, logo
em seguida, com a roupa manchada de sangue e o revolver na miio, adentra
27
uma delegacia, apresentando-se" .
Finalmente, resta abordar a situaggo de voz de prisiio em flagrante sem
testemunhas, salientando que, A evidencia, somente pode proceder a prisiiocaptura (em flagrante) aquele que presenciou fatos que justificam a medida.
A obrigagiio de prender em flagrante, corn o proferimento da "VOZ'~ para
efeito de conduqiio, niio esti vinculada a existencia de testemunhas da infra~ i i openal em estado de flagriincia, ou de testemunhas da realiza~iioda pris5o-captura. A ausCncia de testemunha, nesses termos, niio seria capaz de
impedir a lavratura do auto de prisiio em flagrante delito, mesmo porque
outras provas podem ser reunidas e a pr6pria versiio do condutor niio deixa
de constituir testemunho. Entretanto, nesse caso, sera necessiria assinatura
de duas testemunhas da "apresenta~iiodo preso", junto com o condutor, ao
28
responsive1 pela lavratura do auto . Por extensgo, se o policial que vai conduzir as partes niio C o autor da voz de prisiio, ou seja, niio presenciou os
fatos, deverh reunir duas testemunhas da apresentagiio do preso (a si), quando ausentes testemunhas diversas daquela que realizou a prisiio-captura.
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a. LEI FEDERAL N"1.079,

DE 30 DE DEZEMBRO DE 2004

Institui normas gerais para licitagio e contratapio de parceria ptiblico-pn'vada no Bmbito da administrag50 publica.
0 PRESIDENTE DA REPUBLICA

Fago saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Capitulo I
DISPOSICOES PRELIMINARES

Art. 10 - Esta Lei institui normas gerais para licitagiio e contratag80 de
parceria publico-privada no iimbito dos Poderes da Uniiio, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municipios.
Paragrafo unico. Esta Lei se aplica aos 6rg8os da Administra@o PGblica
direta, aos fundos especiais, as autarquias, as fundagdes publicas, as empresas piiblicas, as sociedades de economia mista e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela Uni80, Estados, Distrito Federal e Municipios.
Art. 2Q- Parceria publico-privada 6 o contrato administrativo de concess20, na modalidade patrocinada ou administrativa.
Q lQConcessiio patrocinada e a concessiio de serviqos publicos ou de obras
piiblicas de que trata a Lei nQ8.987, de 13 de fevereiro de 1995, quando
envolver, adicionalmente a tarifa cobrada dos usuhrios contraprestagiio
pecuniiria do parceiro public0 ao parceiro privado.
Q 2" Concessiio administrativa 6 o contrato de presta~iiode servigos de
que a Administraggo Piiblica seja a usuaria direta ou indireta, ainda que envolva execug8o de obra ou fornecimento e instala@io de bens.
$ 3 W 5 o constitui parceria pfiblico-privada a concessiio comum, assim
entendida a concessiio de servigos publicos ou de obras pfiblicas de que trata
a Lei nQ 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, quando niio envolver conQ
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traprestasgo pecuniaria do parceiro public0 ao parceiro privado.
9 4" vedada a celebra~iiode contrato de parceria publico-privada:
I - cujo valor do contrato seja inferior a R$ 20.000.000,00 (vinte milh6es
de reais);
I1 - cujo period0 de prestaqio do serviw seja inferior a 5 (cinco) anos; ou
I11 - que tenta como objeto unico o fornecimento de mio-de-obra, o fornecimento e instalaqio de equipamentos ou a execuggo de obra publica.
Art. 3Q- As concess6es administrativas regem-se por esta Lei, aplicandose-lhes adicionalmente o disposto nos arts. 21, 23, 25 e 27 a 39 da Lei nQ
9.987, de 13 de fevereiro de 1995, e no art. 31 da Lei nQ9.074, de 7 de julho de
1995.
9 1" As concess6es patrocinadas regem-se por esta Lei, aplicando-lhes
subsidiariamente o disposto na Lei nQ8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e nas
leis que Ihe siio correlatas.
9 2QAs concess6es comuns continuam regidas pela lei nQ8.987, de 13 de
fevereiro de 1995, e pelas leis que lhe siio correlatas, n i o se lhes aplicando o
disposto nesta Lei.
8 3Wontinuam regidos exclusivamente pela Lei n"8.66, de 21 de junho
de 1993, e pelas leis que lhe sio correlatas os contratos administrativos que
niio caracterizem concessiio comum, patrocinada ou administrativa.
Art. 4% Na contratasgo de parceria publico-privada serio observadas as
seguintes diretrizes:
I - eficikncia no cumprimento das miss6es de Estado e no emprego dos
recursos da sociedade;
I1 - respeito aos interesses e direitos dos destinatarios dos serviqos e dos
entes privados incumbidos da sua execu~io;
111 - indelegabilidade das funq6es de regulaqio, jurisdicional, do exercicio
do poder de policia e de outras atividades exclusivas do Estado;
IV - responsabilidade fiscal na celebraqio e execuqio das parcerias;
V - transparencia dos procedimentos e das decis6es;
VI - repartisgo objetiva de riscos entre as partes;
VII - sustentabilidade financeira e vantagens socioecon8micas dos projetos de parceria.
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Capitulo I1
DOS CONTRATOS DE PARCERIA PUBLICO-PRIVADA

Art. 5% As clausulas dos contratos de parceria publico-privada atenderiio
ao disposto no art. 23 da Lei nQ8.987, de 13 de fevereiro de 1995, no que
couber, devendo tambCm prever:
I - o prazo de vigencia do contrato, compativel com a amortizaqiio dos
investimentos realizados, niio inferior a 5 (cinco), nem superior a 35 (trinta e
cinco) anos, incluindo eventual prorrogaqiio;
I1 - as penalidades aplicaveis a Administraqiio Publica e ao parceiro privado em caso de inadimplemento contratual, fixadas sempre de forma proporcional a gravidade da falta cometida, e i s obrigaq6es assumidas;
I11 - a repartiqiio de riscos entre as partes, inclusive os referentes a caso
fortuito, forqa maior, fato do principe e area econ6mica extraordinaria;
IV - as formas de remuneraqiio e de atualizaqiio dos valores contratuais;
V - os mecanismos para a preservaqiio da atualidade da prestaqilo dos
serviqos;
VI - os fatos que caracterizem a inadimplencia pecuniaria do parceiro
publico, os modos e o prazo de regularizaqiio e, quando houver, a forma de
acionamento da garantia;
VII - os critkrios objetivos de avaliaqiio do desempenho do parceiro privado;
VIII - a prestaqgo, pelo parceiro privado, de garantias de execuqiio suficientes e compativeis com os 6nus e riscos envolvidos observados os limites dos
$5 34 e 5 W a Lei nQ8.666, de 21 de junho de 1993, e, no que se refere as
concess6es patrocinadas, o disposto no inciso XV do art. 18 da Lei nQ8.987,
de 13 de fevereiro de 1995;
IX - o compartilhamento com a Administraqiio Publica de ganhos econ6micos efetivos do parceiro privado decorrentes da reduqiio do risco de crCdito dos finailciamentos utilizados pelo parceiro privado;
X - a realizaqiio de vistoria dos bens reversiveis, podendo o parceiro publico reter os pagamentos ao parceiro privado, no valor necessario para reparar as irregularidades eventualmente detectadas.
$ 1"s
clausulas contratuais de atualizaqiio automatics de valores baseadas em indices e formulas matematicas, quando houver, seriio aplicadas sen1
necessidade de homologaqiio pela Administraqiio Publica, exceto se esta publicar, na imprensa oficial, onde houver, at6 o prazo de 15 (quinze) dias ap6s
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apresentaqiio da fatura, raz6es fundamentadas nesta Lei ou no contrato para
a rejei~iioda atualizaqiio.
5 2" 0 s contratos poderiio prever adicionalmente:
I - os requisitos e condiq6es em que o parceiro publico autorizara a transferincia do controle da sociedade de proposito especifico para os seus
financiadores, com o objetivo de promover a sua reestruturagiio financeira e
assegurar a continuidade da prestaqiio dos serviqos, niio se aplicando para
este efeito o previsto no inciso I do paragrafo unico do art. 27 da Lei nQ8.987,
de 13 de fevereiro de 1995;
I1 - a possibilidade de emissiio de empenho em nome dos financiadores
do projeto em relaqBo as obrigag6es pecuniarias da Administraqiio Publica;
I11 - a legitimidade dos financiadores do projeto para receber indenizaq6es por extinqiio antecipada do contrato, bem como pagamentos efetuados
pelos fundos e empresas estatais garantidores de parcerias publico-privadas.
Art. 64 - A contraprestaqiio da AdministraqBo Pfiblica nos contratos de
parceria publico-privada podera ser feita por:
I - ordem bancbria;
I1 - cessiio de crkditos niio tributarios;
I11 - outorga de direitos em face da Administraggo Publica;
IV - outorga de direitos sobre bens publicos dominicais;
V - outros meios admitidos em lei.
Paragrafo finico. 0 contrato podera prever o pagamento ao parceiro privado de remuneraqiio variavel vinculada ao seu desempenho, conforme metas e padr6es de qualidade e disponibilidade definidos no contrato.
Art. 7" - A contraprestaqiio da Administraqiio Publica sera obrigatoriamente precedida da disponibilizagiio do servigo objeto do contrato de parceria publico-privada.
Paragrafo unico. E facultada a Administraqiio Publica, nos termos do contrato, efetuar o pagamento da contraprestaqiio relativa a parcela fruivel de
serviqo objeto do contrato de parceria publico-privada.
Capitulo I11
DAS GARANTIAS
Art. 8% As obrigaq6es pecuniarias contraidas pela Administraqiio Publica
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em contrato de parceria publico-privada poderiio ser garantidas mediante:
I - vinculaq50 de receitas, observando o disposto no inciso IV do art. 167
da Constituiqiio Federal;
I1 - instituiqiio ou utilizaqiio de fundos especiais previstos em lei;
111- contrataqiio de seguro-garantia com as companhias seguradoras que
niio sejam controladas pel0 Poder Publico;
IV - garantia prestada por organismos internacionais ou instituiqdes financeiras que niio sejam controladas pelo poder Publico;
V - garantias prestadas por fundo garantidor ou empresa estatal criada
para essa finalidade;
VI - outros mecanismos admitidos em lei.

Capitulo IV
DA SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPEC~FICO
Art. 99 - Antes da celebraqiio do contrato deveriio ser constituida sociedade
de prop6sito especifico, incumbida de implantar e gerir o objeto da parceria.
5 19 A transferencia do controle da sociedade de proposito especifico estara condicionada B autorizaqiio expressa da Administraqiio Publica, nos termos do edital e do contrato, observando o disposto no paragrafo unico do
art. 27 da Lei nQ8.987, de 13 de fevereiro de 1995.
Q 2" sociedade de propdsito especifico podera assumir a forma de companhia aberta, com valores mobili5rios admitidos a negociaqiio no mercado.
$ 3QA sociedade de proposito especifica devera obedecer a padr6es de
governanqa corporativa e adotar contabilidade e demonstraq6es financeiras
padronizadas, conforme regulamento.
5 49 Fica vedado a Administraqiio Publica ser titular da maioria do capital
volante das sociedades de que trata este Capitulo.
5 5" A vedaqiio prevista no 8 4Qdeste artigo niio se aplica a eventual aquisiq5o da maioria do capital volante da sociedade de proposito especifico por
instituigo financeira controlada pel0 Poder Publico em caso de inadimplemento de contratos de financiamento.

Capitulo V
DA LICITACAO
Art. 10 - A contrataqiio de parceria pfiblico-privada sera precedida de
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licitaqgo na modalidade de concorrihcia, estando a abertura do process0
licitatbrio condicionada a:
I - autorizaqiio da autoridade competente, fundamentada em estudo tecnico que demonstre:
a) a conveniencia e a oportunidade da contrata~iio,mediante identificaqgo das raz6es que justifiquem a opqiio pela forma de parceria piiblico-privada;
b) que as despesas criadas ou aumentadas ntio afetargo as metas de resultados fiscais previstas no Anexo referido no 3 1Qdo art. 4Qda lei Complementar nQl01, de 4 de maio de 2000, devendo seus efeitos financeiros, nos periodos seguintes, ser compensados pelo aumento permanente de receita ou pela
reduqiio permanente de despesa; e
c) quando for o caso, conforme as normas editadas na forma do art. 25
desta Lei, a observiincia dos milites e condiqdes decorrentes da aplica~iiodos
arts. 29, 30 e 32 da Lei Complementar nQl01, de 4 de maio de 2000, pelas
obriga~6escontraidas pela Administraggo Publica relativas ao objeto do contrato;
I1- elaboraqiio de estimativa do impact0 or~amentario-financeironos exercicios em que deva vigorar o contrato de parceria piiblico-privada;
111 - declara~godo ordenador da despesa de que as obrigaqbes contraidas
pela Administraqgo Publica no decorrer do contrato s%ocompativeis corn a
lei de diretrizes orqamenttirias e estiio previstas na lei orqamenttiria anual;
IV - estimativa do fluxo de recursos publicos suficientes para o cumprimento, durante a vigsncia do contrato e por exercicio financeiro, das obrigaq6es contraidas pela Administraqgo Publica;
V - seu objeto estar previsto no plano plurianual em vigor no Bmbito o
contrato sera celebrado;
VI - submissgo da minuta de edital e de contrato B consulta publica, mediante publicaqiio na imprensa oficial, em jornais de grande circula~tioe por
meio eletranico, que deveri informar a justificativa para a contrataqgo, a
identificac.$o do objeto, o prazo de dura~iiodo contrato, seu valor estimado,
fixando-se prazo minimo de 30 (trinta) dias para recebimento de sugest6es,
cujo termo dar-se-a pel0 menos 7 (sete) dias antes da data prevista para a
publica$io do edital; e
VI1 - licenqa ambiental prkvia ou expediqiio das diretrizes para o
licenciamento ambiental do ernpreendimento, na forma do regulamento, sempre que o objeto do contrato exigir.
--
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Q 1" A comprova~50referida nas alineas b e c do inciso I do caput deste
artigo contera as premissas e metodologia de calculo utilizadas, observadas
as normas gerais para a consolidagiio das contas publicas, sem prejuizo do
exame de compatibilidade das despesas com as demais normas do plano
plurianual e da lei de diretrizes or~amentarias.
Q 20 Sempre que a assinatura do contrato ocorrer em exercicio diverso
daquele em que for publicado o edital, devera ser precedida da atualiza~50
dos estudos e demonstra~6esa que se referem os incisos I a IV do caput deste
artigo.
5 3% concess6es patrocinadas em que mais de 70% (setenta por cento)
da remuneraqio do parceiro privado for paga pela Administra~ioPublica
dependergo de autorizaq50 legislativa especifica.
Art. 11 - 0 instrumento convocat6rio contera minuta do contrato, indicara expressamente a submiss50 da licitag50 i s nornlas desta Lei e observari,
no que couber, os $9 3" e 4" do art. 15, os arts. 18,19 e 21 da Lei nQ.987, de
13 de fevereiro de 1995, podendo ainda prever:
I - exigkncia de garantia de proposta do licitante, observado o limite do
inciso I11 do art. 31 da Lei nQ8.666, de 21 de junho de 1993;
I1 - (VETADO)
I11 - o emprego dos mecanismos privados de resolu~50de disputas, inclusive a arbitragem, a ser realizada no Brasil e em lingua portuguesa, nos termos da lei nq.307, de 23 de setembro de 1996, para dirimir conflitos decorrentes ou relacionados ao contrato.
Paragrafo unico. 0 edital devera especificar, quando houver, as garantias
da contrapresta~Bodo parceiro public0 a serem concedidas ao parceiro privado.
Art. 12 - 0 certame para a contrataq50 de parcerias publico-privadas obedeceri ao procedimento previsto na legisla~50vigente sobre licita~6ese contratos administrativos e tambCm ao seguinte:
I - o julgamento podera ser precedido de etapa de qualifica~iiode propostas tkcnicas, desclassificando-se os licitantes que n5o alcan~arema pontua@o minima, os quais n5o participariio das etapas seguintes;
I1 - o julgamento podera adotar como criterios, alCm dos previstos nos
incisos I e V do art. 15 da lei nQ8.987, de 13 de fevereiro de 1995, os seguintes:
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a) menor valor da contrapresta~iioa ser paga pela Administraqiio Pttblica;
b) melhor proposta em raziio da combinaqiio do crit6rio da alinea a com o
de melhor tecnica, de acordo com os pesos estabelecidos no edital;
I11 - o edital definira a fornla de apresentaqio das propostas econ6micas,
admitindo-se:
Propostas escritas em envelopes lacrados; ou
a)
Propostas escritas, seguidas de lances em viva voz;
b)
I V - o edital podera prever a possibilidade de saneamento de falhas, de
complementaqiio de insuficiencias ou ainda de corre~desde carater formal
no curso do procedimento, desde que o licitante possa satisfazer as exiggncias dentro do prazo fixado no instrumento convocatorio.
8 1" Na hipotese da alinea b do inciso I11 do caput deste artigo:
I - os lances em viva voz seriio sempre oferecidos na ordem inversa da
classifica~iiodas propostas escritas, sendo vedado ao editar limitar a quantidade de lances;
I1 - o edital poder6 restringir a apresentaqiio de lances en1 viva voz aos
licitantes cuja proposta escrita for no m&mo 20% (vinte por cento) maior
que o valor da melhor proposta.
9 2" exame de propostas tCcnicas, para fins de qualifica~iioou julgamento, seri feito por ato motivado, com base em exigencias, pariimetros e
indicadores de resultado pertinentes ao objeto, definidos com clareza e objetividade no edital.
Art. 13 - 0 edital podera prever a inversiio da ordem das fases de habilita@o e julgamento, hip6tese em que:
I - encerrada a fase de classificaqiio das propostas ou o oferecimento de
lances, sera aberto o involucre com os documentos de habilita~iiodo licitante
mais bem classificado, para verificaqiio do atendimento das condi~6esfixadas
no edital;
I1 - verificado o atendimento das exigencias do edital, o licitante seri declarado vencedor;
I11 - inabilitado o licitante melhor classificado, seriio analisados os documentos habilitatorios do licitante com a proposta classificada em 2"segundo) lugar, e assim, sucessivamente, at6 que urn licitante classificado atenda as
condiqbes fixadas no edital;
I V - proclamado o resultado final do certame, o objeto sera adjudicado
ao vencedor nas condiq6es t6cnicas e econ6micas por ele ofertadas;
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Capitulo VI
DISPOSICOES APLICAVEISA

UNLAO

Art. 14 - Sera instituido, por decreto, orgiio gestor de parceria publicoprivadas federais, com competCncia para:
I - definir os serviqos prioritarios para execuqiio no regime de parceria
publico-privada;
I1 - disciplinar os procedimentos para celebraqiio desses contratos;
I11 - autorizar a abertura da licitaqiio e aprovar seu edital;
I V - apreciar os relat6rios de execuqiio dos contratos.
O 1" 0 6rgiio mencionado no caput deste artigo sera composto por indicaqiio nominal de um representante titular e respectivo suplente de cada um
dos seguintes orgiios:
I - Ministirio do Planejamento, Orqamento e Gestiio, ao qua1 cumprira a
tarefa de coordenaqiio das respectivas atividades;
11 - Ministirio da Fazenda;
I11 - Casa Civil da Presidencia da republics;
5 29 Das reunibes do orgiio a que se refere o caput deste artigo para examinar projetos de parceria publico-privada participara urn representante do
orgiio da Administraqiio Publica direta cuja area de competkncia seja pertinente ao objeto do contrato em an6lise.
5 39 Para deliberaqiio do orgiio gestor sobre a contrataqiio de parceria
publico-privada, o expediente devera estar instruido com pronunciamento
prkvio e fundamentado:
I - do Ministirio do Planejamento, Orqamento e Gestiio, sobre o mkrito
do projeto;
11- do Ministdrio da fazenda, quanto a viabilidade da concessiio da garantia e a sua forma, relativamente aos riscos para o tesouro nacional e ao cumprimento do limite de que trata o art. 22 desta Lei.
5 4QPara o desempenho de suas funq6es7o 6rgiio citado no caput deste
artigo poderii criar estrutura de apoio ticnico com a presenqa de representantes de instituiqbes publicas.
8 "5
Orgiio de que trata o caput deste artigo remetera ao Congress0
Nacional e ao Tribunal de Contas da UniBo, corn periodicidade anual, relatorios de desempenho dos contratos de parceria publico-privada.
8 68 Para fins de atendimento do disposto no inciso V do art. 49 desta Lei,
- --- - - Revista A FORCA POLICIAL - S5o Paulo - nQ 47 - jullago/set 2005

-

-

-

-

-

--

101

ressalvadas as informa~6esclassificadas como sigilosas, os relatorios de que
trata o 8 5" deste artigo seriio disponibilizados ao publico, por meio de rede
publica de transmissiio de dados.

Art. 15 - Compete aos Ministkrios e Bs Agencias Reguladoras, nas suas
respectivas areas de competencia, submeter o edital de licita~iioao 6rggo
gestor, proceder B licita~iio,acompanhar e fiscalizar os contratos de parceria
publico-privada.
Paragrafo unico. 0 s ministkrios e Agencias Reguladoras encaminhargo
ao orgiio a que se refere o caput do art. 14 desta Lei, com periodicidade
semestral, relatdrios circunstanciados acerca da execuqiio dos contratos de
parceria publico-privada, na forma definida em regulamento.
Art. 16 - Ficam a Uniiio, suas autarquias e fundag6es pGblicas autorizadas
a participar, no limite global de R$ 6.000.000.000.00 (seis bilh6es de reais),
em Fundo Garantidor de Parcerias Publico-Privadas - FGF', que tera por
finalidade prestar garantia de pagamento de obrigaq6es pecuniarias assumidas pelos parceiros pfiblicos federais em virtude das parcerias de que trata
esta Lei.
9 1" FGP tera natureza privada e patrim6nio proprio separado do
patrim6nio dos cotistas, e sera sujeito a direitos e obriga~despr6prios.
8 2" 0 patrim6nio do Fundo sera formado pelo aporte de bens e direitos
realizado pelos cotistas, por meio de integraliza~50de cotas e pelos rendimentos obtidos com sua adn~inistra@o.
8 3" 0 s bens e direitos transferidos ao Fundo seriio avaliados por empresa
especializada, que dever6 apresentar laudo fundamentado, com indica~iio
dos critkrios de avaliagiio adotados e instruido com os documentos relativos
aos bens avaliados.
8 4QA integraliza~iiodas cotas podera ser realizada em dinheiro, titulos
da divida publica, bens imoveis dominicais, bens moveis, inclusive aqdes de
sociedade de economia mista federal excedentes ao necessario para manuten~iiode seu controle pela Uniiio, ou outros direitos com valor patrimonial.
8 "5 FGP respondera por suas obrigaq6es com os bens e direitos integrantes de seu patrimijnio, niio respondendo os cotistas por qualquer obrigaqiio do Fundo, salvo pela integralizagiio das cotas que subscreverem.
8 6% integralizaqiio com bens a que se refere o 8 4Veste artigo sera feita
independentemente de licita~iio,mediante prkvia avaliagiio e autoriza@o
-

-

-
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especifica do Presidente da Republics, por proposta do Ministro da Fazenda.
8 79 0 aporte de bens de uso especial ou de uso comum no FGP sera
condicionado a sua desafetaqiio de forma individualizada.
Art. 17. 0 FGP sera criado, administrado, gerido e representado judicial e
extrajudicialmente por instituiqiio financeira controlada, direta ou indiretamente, pela Uniiio, com observiincia das normas a que se refere o inciso XXII
do art. 4" da Lei nQ4.595, de 31 de dezembro de 1964.
8 1" estatuto e o regulamento do FGP seriio aprovados em assemblkia
dos cotistas.
5 2" A representaqgo da Uniiio na assemblkia dos cotistas dar-se-a na forma do inciso V do art. 10 do Decreto-Lei nQl47, de 3 de fevereiro de 1967.
§ 3QCaber6 2 instituiqdo financeira deliberar sobre a gestiio e alienasdo
dos bens e direitos do FGP, zelando pela manuten~aode sua rentabilidade e
liquidez.
Art. 18 - As garantias do FGP serao prestadas proporcionalmente ao valor da participa~aode cada cotista, sendo vedada a concessao de garantia
cujo valor presente liquido, somado ao das garantias anteriormente prestadas e demais obrigaqbes, supere o ativo total do FGP.
8 1 9 garantia sera prestada na forma aprovada pela assembleia dos
cotistas, nas seguintes modalidades:
I - f i a n ~ asem
,
beneficio de ordem para o fiador;
I1 - penhor de bens moveis ou de direitos integrantes do patrimdnio do
FGP, sem transferencia da posse da coisa empenhada antes da execuqdo da
garantia;
111 - hipoteca de bens im6veis do patrimbnio do FGP;
IV - alienaqilo fiduciaria, permanecendo a posse direta dos bens com o
FGP ou com agente fiduciario por ele contratado antes da execuqao da garantia;
V - outros contratos que produzam efeito de garantia, desde que nao transfiram a titularidade ou posse direta dos bens ao parceiro privado antes da
execuqdo da garantia;
VI - garantia, real ou pessoal, vinculada a um patrimdnio de afeta~do
constituido em decorrencia da separaqdo de bens e direitos pertencentes ao
FGP.
8 2" 0 FGP poder6 prestar contra-garantias a seguradoras, instituiqdes
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financeiras e organismos internacionais que garantirem o cumprimento das
obrigaqbes pecuniiirias dos cotistas em contratos de parceria publico-privadas.
5 3% quitaqiio pel0 parceiro publico de cada parcela de dkbito garantido
pel0 FGP importar5 exoneraqiio proporcional da garantia.
5 4 W o caso de crkdito liquid0 e certo, constante do titulo exigivel aceito
e niio pago pel0 parceiro publico, a garantia poderi ser acionada pel0 parceiro privado a partir do 45Q(quadragCsimo quinto) dia do seu vencimento.
8 54 0 parceiro privado poderii acionar a garantia relativa a dkbitos constantes de faturas emitidas e ainda niio aceitas pel0 parceiro publico, desde
que, transcorridos mais de 90 (noventa) dias de seu vencimento, niio tenha
havido sua rejeiqiio expressa por ato motivado.
8 6" quitaqiio de debit0 pel0 FGP importarii sua sub-rogaqiio nos direitos do parceiro privado.
5 7" Em caso de inadimplemento, os bens e direitos do Fundo poderiio ser
objeto de constriqiio judicial e alienaqiio para satisfazer as obrigaqbes garantidas.
Art. 19 - 0 FGP niio pagari rendimentos a seus cotistas, assegurando-se a
qualquer deles o direito de requerer o resgate total ou parcial de suas cotas,
correspondente ao patrimdnio ainda n5o utilizado para a concessiio de garantias, fazendo-se a liquidaqiio com base na situa~20patrimonial do Fundo.
Art. 20 - A dissoluqiio do FGP, deliberada pela assemblkia dos cotistas,
ficarh condicionada 2 prCvia quitaqiio da totalidade dos dkbitos garantidos
ou liberaqiio das garantias pelos credores.
Parhgrafo unico. Dissolvido o FGP, o seu patrim8nio sera rateado entre os
cotistas, corn base na situagiio patrimonial a data da dissoluqiio.
Art. 21 - E facultada a constituiqiio de patrimdnio de afetaqiio que n5o se
comunicara com o restante do patrim8nio do FGP, ficando vinculado exclusivamente a garantia em virtude da qua1 tiver sido constituido, niio podendo
ser objeto de penhora, arresto, seqiiestro, busca e apreensiio ou qualquer ato
de constriq50 judicial decorrente de outras obrigaq6es do FGP.
Paragrafo unico. A constituiqiio do patrimdnio de afetaqiio sera feita por
registro em cartdrio de Registro de Titulos e Documentos ou, no caso de
bem imbvel, no cartbrio de Registro Imobiliiirio correspondente.
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Art. 22 - A Uniiio somente poderii contratar parceria publico-privada
quando a soma das despesas de carater continuado derivadas do conjunto das
parcerias jii contratadas niio tiver excedido, no ano anterior, a 1% (um por
cento) da receita corrente liquida do exercicio, e as despesas anuais dos contratos vigentes, nos 10 (dez) anos subseqiientes, n5o excedam a 1% (um por
cento) da receita corrente liquida projetada para os respectivos exercicios.
Capitulo VII
DISPOSICOES FINNS
Art. 23 - Fica a Uni5o autorizada a conceder incentivo, nos termos do
Programa de Incentivo B Implementa~iiode Projetos de Interesse Social PIPS, instituido pela Lei nQl0.735, de 11 de setembro de 2003, as aplica~des
em fundos de investimento, criados por instituig6es financeiras, em direitos
credit6rios provenientes dos contratos de parcerias publico-privadas.
Art. 24 - 0 Conselho Monetirio Nacional estabelecerh, na forma da legisla~iiopertinente, as diretrizes para a concessiio de crkdito destinado ao financiamento de contratos de parcerias piiblico-privadas, bem como para participaqiio de entidades fechadas de previdencia complementar.
Art. 25. A Secretaria do Tesouro Nacional editara, na forma da legislaqiio
pertinente, normas gerais relativas B consolida@o das contas pfiblicas aplidveis aos contratos de parceria piiblico-privada.
Art. 26 - 0 inciso I do 8 1Qdo art. 56 da Lei nQ8.666, de 21 de junho de
1993, passa a vigorar com a seguinte reda~iio:
"Art. 56 .............................................................................................
9 1" ...................................................................................................
I - cau~iioem dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes ter
sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidaqiio e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil e
avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pel0 Ministkrio
da fazenda;
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Art. 27 - As operaqdes de credit0 efetuadas por empresas publicas ou
sociedades de economia mista controladas pela Uniiio n5o poderiio exceder
a 70% (setenta por cento) do total das fontes de recursos financeiros da sociedade de proposito especifico, sendo que para as 5reas das regides Norte,
Nordeste e Centro-Oeste, onde o indice de Desenvolvimento Humano - IDH
seja inferior B media nacional, essa participa~iion5o podera exceder a 80%
(oitenta por cento).
9 1 W 5 o poderiio exceder a 80% (oitenta por cento) do total das fontes de
recursos financeiros da sociedade de proposito especifico ou 90% (noventa
por cento) nas areas das regides Norte, Nordeste e Centro-Oeste, onde o
indice de Desenvolvimento Humano - IDH seja inferior B media nacional,
as operaqdes de credit0 ou contribuiq6es de capital realizadas cumulativamente por:
I - entidades fechadas de previdcncia complementar;
I1 - empresas publicas ou sociedades de economia mista controladas pela
Uniiio.
5 2QPara fins do disposto neste artigo, entende-se por fonte de recursos
financeiros as operaqdes de credit0 e contribuiqijes de capital i sociedade de
prop6sito especifico.
Art. 28 - A Uniiio niio podera conceder garantia e realizar transferencia
voluntaria aos estados, Distrito Federal e Municipios se a soma das despesas
de carater continuado derivadas do conjunto das parcerias jii contratadas por
esses entes tiver excedido, no ano anterior a 1% (um por cento) da receita
corrente liquida do exercicio ou se as despesas anuais dos contratos vigentes
nos 10 (dez) anos subseqiientes excederem a 1% (um por cento) da receita
corrente liquida projetada para os respectivos exercicios.
5 1"s Estados, o Distrito Federal e os Municipios que contratarem empreendimentos por intermedio de parcerias publico-privadas deveriio encaminhar ao Senado Federal e B Secretaria do Tesouro Nacional, previamente
B contrataqiio, as informa~desnecessarias para cumprimento do previsto no
caput deste artigo.
9 2 W a aplicaqiio do limite previsto no caput deste artigo, ser5o computadas as despesas derivadas de contratos de parceria celebrados pela Administraq5o PWica direta, autarquias, fundaqdes publicas, empresas publicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas, direta ou indiretamente, pelo respective ente.
-

--

-
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5 39 (VETADO)
Art. 29 - Seriio aplichveis, no que couber, as penalidades previstas no
Decreto-Lei nQ2.848, de 7 de dezembro de 1940 - C6digo Penal, na Lei nQ
8.429, de 2 de junho de 1992 - Lei de Improbidade Administrativa, na Lei nQ
10.028, de 19 de outubro de 2000 - lei dos Crimes Fiscais, no Decreto-Lei nQ
201, de 27 de fevereiro de 1967, e na Lei nQl.079, de 10 de abril de 1950, sem
prejuizo das penalidades financeiras previstas contratualmente.
Art.30. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagiio.
Brasilia, 30 de dezembro de 2004; 1830 da Independencia e 116Qda Rep&
blica.

LUIZ INACIO LULA DA SILVA
Bernard Appy
Nelson Machado.
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b. PORTARIA NORMATIVA NVO/MD, DE 17 DE JANEIRO DE 2005

Define a quantidade de m u n i ~ d oe os acessbrios que cada proprietario de
arrna de fogo podera' adquirir.
0 MINISTRO DA DEFESA, no uso da competGncia que lhe e conferida
pel0 $29 do art. 21 do decreto nq.123, de 01 de julho de 2004, que regulamenta a Lei ng 10.826, de 22 de dezembro de 2003, e apos consulta ao Ministro de Estado da justi~a,resolve:

Art. 1" A quantidade anual mixima de cartuchos de muni~iiode uso
permitido que um mesmo cidadao podera adquirir no comtrcio especializado, para manter em seu poder e estoque, com autorizagdo da Policia Federal,
para armas cadastradas no SINARM, ou do Comando do Exercito, para armas cadastradas no SIGMA, para armas de porte, de caqa de alma raiada ou
de caSa de alma lisa, em um mesmo calibre, 6 de 50 (cinqiienta) cartuchos.
Paragrafo iinico. 0 s cartuchos excedentes ao limite estabelecido no caput
deverao ser entregues a Policia Federal, com a utiliza~iiodo mesmo sistema
previsto para entrega de armas na campanha do desarmamento.
Art. 2" - A quantidade anual mikima de cartuchos de muniqiio de uso
restrito que podera ser adquirida, diretamente do fabricante, com autorizaSBO do Comando do Exercito, por um mesmo cidaddo, civil ou militar, para
armas de porte, em um mesmo calibre, e para manter em seu poder e estoque, e de 50 (cinqiienta) cartuchos.
Art. 3" - Para aprimoramento e qualificaqiio tecnica, a quantidade de muni@o que cada militar, policial, atirador, ca~ador,instrutor de tiro e empresa
ou clube de instru~iiode tiro pode adquirir sera regulada por norma propria
do Comando do Exercito.
Art. 4" 0 cidadiio que possuir arma de caCa raiada, de uso permitido,
podera adquirir como acessorio, no comkrcio especializado, com autoriza$io
do Comando do ExCrcito ou do Departamento de Policia Federal, caso o
cadastro da arma de fog0 tenha sido feito no SIGMA ou no SINARM, um
dispositivo otico de pontaria com aumento menos que seis vezes e dismetro
da objetiva menor que trinta e seis milimetros.
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Art. 5"

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicag50.
g

Art. 6" Fica revogada a Portaria Normativa n 1.367/MD, de 25 de novembro de 2004.

JOSE DE ALENCAR GOMES DA SILVA
Publicado no Difirio Oficial da Uniiio nQ13, quarta-feira, 19 de janeiro de
2005.
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c. DELIBERACAO 1, DE 24-6-2005, DO CONSELHO ESTADUAL DE
TRANSITO
"0 Conselho Estadual de Trhnsito, na reuniiio do dia 24-6-2005, considerando o parecer nQ256104, proferido pela Assessoria Juridica do Denatran,
no Processo Administrativo nQ80001.100094/2004-04, acolhido pel0 coordenador Geral Juridico Dr. Fabio Antinori:

Considerando a jurisprudhcia doutrina citadas;
Considerando que niio obstante entendimentos anteriores, niio discutidos
pel0 Colegiado sobre o aspect0 da incornpetencia dos agentes, deve ser firmada sua convicqiio juridica sobre o assunto;
Considerando que e necessario solucionar a tormentosa divergsncia sobre a competsncia dos agentes das guardas municipais; delibera:
Niio tern competCncia os integrantes da Guarda Municipal para o exercicio da funsao de agente de trbnsito, por forqa do principio especifico do art.
144,s 89 da Constituisiio Federal de 1988, devendo cessar sua atividade nesse
mister, sem prejuizo dos atos praticados anteriormente, em virtude do entendimento entiio tolerado pel0 Denatran".
Publicado no Diirio do Estado NQl20, de 29JUN05.
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a. TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de ACAO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI nQ112.330-0/8-00,da Comarca de
SAO PAULO, em que e requerente o PROCURADOR GERAL DE JUSTIsendo requeridos o PREFEITO DO MUNIC~PIODE JUNDM
e
outro:
ACORDAM, em Orgiio Especial do Tribunal de Justiga do Estado de Siio
Paulo, por vota~Bounhnime, julgar procedente o pedido, de conformidade
com o relat6rio e voto do Relator, que ficam fazendo parte integrante do
presente julgado.
Participaram do julgamento os Desembargadores LUIZ T ~ B A R A
(Presidente), GENTIL LEITE, ALVARO LAZZARINI, JOSE CARDINALE,
DENSER DE SA, MOHAMED AMARO, PAULO SHINTATE, VALLIM
BELLOCCHI, SINESIO DE SOUZA, JARBAS MAZZONI, MENEZES
GOMES, PAULO FRANCO, BARBOSA PEREIRA, OLIVEIRA RIBEIRO, PASSOS DE FREITAS, ROBERTO STUCCHI, MARC0 CESAR,
MUNHOZ SOARES, WALTER GUILHERME, LAERTE NORDI,
SOUSA LIMA, SILVEIRA NETTO e CELSO LIMONGI.
SBo Paulo, 02 de marqo de 2005.

LUIZ T ~ B A R A
Presidente

RUY CAMILO
Relator
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V 0 T 0 N"6593 (Orgiio Especial)
As50 Direta de Inconstitucionalidade de Lei n"12.330-018
Recte: Procurador Geral de Justiqa
Recdos: Prefeito do Municipio de Jundiai e outro
Comarca: SBo Paulo

ACAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE- Lei nQ3.732/91, do
Municipio de Jundial: que disciplina sobre a Guarda Municipal - apressdes
contidas nos artigos 24 11; 94 "i': 10, "f" e "g"; 11, "b': 65 e 68, "1" admissibilidade - inteliggncia dos artigos 139, 14 141, 144 e 147, da CE Munic@ios ntio possuem nenhuma espec@ca responsabilidade pela seguranca
publica, que se encontra restrita ao hmbito federal e estadual, cabendo-lhes tdo
somente instituir a guarda municipal para zelar pela protepio de seus bens, serv i ~ oes instala~8es,conforme dispuser a lei, sem qualquer influ2ncia na seguranGa publica - reconhecida a invastio na esfera de atribui~desdo Estado inconstitucionalidade parcial da lei declarada - acdo procedente.
Trata-se de aqiio proposta por Procurador Geral de Justiqa, objetivando a
declaraqiio de inconstitucionalidade das express6es: "observando as pessoas
e estabelecimentos que lhe pareqam suspeitos", contidas nos artigos 2Q,11, e
9Q,alinea "i"; "e policiamento" e "policiais" inseridas no artigo 10, respectivamente, letras "f" e "g"; "de policiamento" contida nos artigos 11, letra "b"
e 65, e "ostensiva", no artigo 68, " 1") todos da Lei nQ3.732, de 16 de maio de
1991, que disciplina a Guarda Municipal de Jundiai, por afrontarem os artigos 139, 3 lQ,141, 147 da Constituiqiio Estadual do Estado de Siio Paulo.
Sustenta, em sintese, que C entendimento unissono que a seguranqa publica 6. de cornpetencia das policias estaduais, estando, por isso, afastada qualquer participa~iiodos Municipios nessa atividade, cabendo-lhes apenas constituir 6rgiio para proteqiio de bens, serviqos e instalaq6es municipais. Assim
sendo, houve invasiio da competCncia deferida constitucionalmente 8 Policia
Militar para a realizaqgo de policiamento ostensivo e a persecuqiio da seguranqa piiblica, para o fim da garantia da ordem publica.
Foram apresentadas as informa~dessolicitadas ii Prefeitura do Municipio
de Jundiai e 8C8mara Municipal de Jundiai, manifestando-se a Procuradoria
Geral do Estado no sentido de niio ser obrigat6ria a defesa do ato, uma vez que
-
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os dispositivos legais atacados tratam de materia exclusivamente local.
0 parecer da d. procuradoria Geral da justiqa 6 pela procedencia da aqiio,
declarando-se a inconstitucionalidade parcial da Lei nQ3.732, de 16 de maio
de 1991.

E o relat6rio.
A aqiio 6 procedente.
Com efeito, o artigo 139, da Constituigiio Bandeirante, estabelece que "a
seguranqa publica, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, 6
exercida para a preservaqfio da ordem publica e incolumidade das pessoas e
do patrim8nio9?e, no seu paragrafo 1" disp6e que "o Estado mantera a Seguranga Publica por meio de sua policia, subordinada ao Governo do Estado".
0 artigo 141 da Carta Paulista, alkm de outras atribuiq6es, estabelece que
o policiamento ostensivo e a preservaqiio da ordem publica incumbem a Policia Militar do Estado de Siio Paulo. 0 artigo 147, por sua vez, disp6e que os
Municipios poderiio, "por meio de lei municipal, constituir guarda municipal, destinada a proteqiio de seus bens, serviqos e instalaqbes, obedecidos aos
preceitos da lei federal".
Como se verifica, a Constituiqiio Paulista, nos moldes impostos pela Cons-

tituiqiio Federal, reservou para o estado a tarefa de realizar o policiamento
ostensivo, bem como de gerenciar a policia judiciaria. Assim sendo, fica evidenciado que a seguranqa publica encontra-se restrita ao 8mbito federal e
estadual, cabendo aos Municipios tiio somente instituir a Guarda para zelar
por seus bens, sem qualquer influencia na seguranqa publica.
Assim, em que pese o disposto no artigo 144, da Constituiqiio do Estado
de Siio Paulo, que reconhece a capacidade dos Municipios de se auto-organizarem, no que diz respeito aos seus poderes, vinculada esta aos limites e as
regras gerais previstas, respectivamente, nas Constituiq6es Federal e Paulista,
estes mesmos Diplomas expressamente excluem da cornpetencia do Municipio a atribuiqiio de policiamento ostensivo e a persecuqiio da seguranca publica, mesmo que de forma supletiva.
-
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A corroborar tal entendimento C que se traz a colaqiio, liqiio de JosC Afonso da Silva, no sentido de que "0s constituintes recusaram varias propostas
no sentido de instituir alguma forma de policia municipal. Com isso, os Municipios n2o ficaram corn nenhuma especifica responsabilidade pela seguranqa publica. Ficaram com a responsabilidade por ela na medida em que sendo
entidade estatal niio pode eximir-se de ajudar os estados no cumprimento
dessa funqiio. Contudo niio se lhes autorizou a instituiqiio de 6rgiio policial
de seguranqa e menos ainda de policia judiciaria. A Constituigiio apenas lhes
reconheceu a faculdade de constituir guardas municipais destinadas B prote1
qBo de seus bens, servisos e instalaqbes, conforme dispuser a lei" .
Destarte, parafraseando o insigne doutrinador, compete B Guarda Municipal, assegurar a incolumidade do patrimdnio municipal, que envolve bens
de uso comum do povo, bens de uso especial e bens patrimoniais, niio tendo, pois,
atribuiqiio de policia ostensiva, que e fungiio exclusiva da Policia Militar.
Neste sentido jh se manifestou este Tribunal, conforme voto prolatado
pel0 E. Desembargador Luiz Tiimbara, proferido nas Aqbes Diretas de
Inconstitucionalidade de Lei nQs 81.086-0/4 e 78.072-013.
Diante do exposto, a Lei nQ3.732, ao inserir nos artigos 2", 11, 9", "i", 10,
"f" e "g", 11, "b", 65 e 68, "1" respectivamente, as express6es "observando as
pessoas e estabelecimentos, que h e pareqam suspeitos", "policiamento", "policiais", "de policiamento","ostensiva", invadiu a esfera de cornpetencia estadual, prevista nos artigos 139,s lQ,141,147 da Constitui@o do Estado de Siio Paulo.
Julga-se, pois, procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade
parcial da Lei nQ3.732, de 16 de maio de 1991, do Municipio de Jundiai, nos
moldes da inicial.

RUY CAMILO
Relator

b bid em, p. 762. A6Bo Direta de Inconstitucionalidade nQ 112.330-018 - SBo Paulo
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b. TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELACAO CIVEL nQ
012.405-510-00, da Comarca de FRANC0 DA ROCHA, em que 6 recorrente o J U ~ Z OEX O F ~ ? ~ I O
sendo
, apelante a FAZENDA DO ESTADO DE
SAO PAULO e apelado CARLOS EDUARDO DE PAULA:
ACORDAM, em Sexta Ciimara de Direito Publico de Janeirol98 do Tribunal de Justiqa do Estado de SBo Paulo, por votaqBo uniinime, negar provimento aos recursos, de conformidade com o relat6rio e voto do Relator, que
ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
Participaram do julgamento os Desembargadores TELLES CORREA
(Presidente e Revisor) e FERREIRA CONTI.
Siio Paulo, 16 de fevereiro de 1998.
OLIVEIRA PRADO
Relator

PODER J U D I C L ~ I O
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO
Recurso : Ap. nQ012.405-5 VOTO 2.249 69 Ccim. E - 01/98
Apelantes: FAZENDA DO ESTRDO DE S ' O PAULO e J U ~ "EXO OFF~CIO"
Apelado : CARLOS EDUARDO DE PAULA
Revisor : Des. Telles Corr2a
Origem : 29 Vara - Franco da Rocha - Proc. 1.084195
: Drg. Maria Cecilia Cksar Schiesari
Juiza

MANDADO DE SEGURANCA - Policial Militax Ato de Comandante de
Batalh80 da Policia Militar explicandopunipio a praga, sem que lhe fosse assegurado o direito de defesa e contradithio. Oitiva de testemunhas de defesa sem
intimagi0 do impetrante e seu defensol; n8o intimado para o ato. Direito liqui.
do e certo do impetrante ferido. Seguran~abem concedida. Correta exegese do
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art. 55 LV e 142 9 12 da Constituipio Federal. Nega-se provimento aos recurSOS.

VISTOS, etc...
Em face da concessiio do Mandado de Seguran~apor CARLOS EDUARDO DE PAULA impetrado contra ato do SENHOR COMANDANTE DO
~~QJ~ATALM
DA
O POL~CIAMILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO, consistente na puniqgo do impetrante, em procedimento sem a garantia
de ampla defesa e contradit6ri0, apela a FAZENDA DO ESTADO DE SAO
PAULO, reiterando suas manifestaq6es anteriores. Quer integral reforma da
r. Sentenqa, com a denegaqgo da ordem.
Recurso tempestivo e contrariado.
Houve determinaqiio de Reexame Necessiirio.
A manifesta~iiodo MinistCrio PGblico, nesta instsncia e pel0 improvimento
recursal.

VOTO

A ilustre Magistrada prolatora da sentenqa recorrida, como sempre faz,
deu correta soluqiio a lide, bem aplicando o direito ao caso concreto.
Tenho que, realmente, o recorrido sofreu ofensa a direito seu liquid0 e
certo, na medida em que o procedimento que resultou na sua puniqiio, niio
lhe assegurou ampla defesa e contradit6ri0, consoante garantia constitucional inserta no art. 54,LV da Constitui~iioFederal ("Aos litigantes, emprocesso
judicial ou administrative, e aos acusados em geral sa'o assegurados o contraditdrio e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes").

E, como muito bem assinalado na r. Sentenqa, niio tendo o impetrante,
nem seu defensor, sido intimados para a oitiva das testemunhas de defesa, e
sendo estas ouvidas sem a presenqa de ambos (fls. 62/65), forqosamente C de
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se concluir que a sua defesa sofreu strios prejuizos.
Em resumo: nada hh na r. Sentensa que mereGa ser reparado.
Assim, pelo meu voto, nego provimento ao recurso da impetrante, e ao
Reexame Necessario, mantendo integra a r. Sentenqa.
SBo Paulo, 16 de fevereiro de 1998.

OLIVEIRA PRADO
Relator
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c. TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR DO ESTADO DE

SAO PAUL0

APELACAO CRIMINAL NQ5.406105
Apelante : a Promotoria de Justisa
Apelados : SERAFIM DOMINGOS ANDRADE, Cb PM RE 84 3450-6;
RICARDO PIRES DA SILVA, Cb PM RE 95 3074-6 e RINALDO SOUTO,
Sd PM RE 84 0995-1
Advogado: Dr. Miguel Bakmam Xavier - OABISP 69.760
(Processo nQ34.632103 - 4Wuditoria)

Vistos, relatados e discutidos, estes autos de Apelaqdo Criminal nQ5.4061
05, em que 6 Apelante a Promotoria de Justiqa e Apelados: o Cb PM RE 84
3450-6 Serafim Domingos Faria Andrade, o Cb PM RE 95 3074-6 Ricardo
Pires da Silva e o Sd PM R E 84 0995-1 Rinaldo Souto,
Acordam os Juizes da E. Primeira Ciimara do Tribunal de Justi~aMilitar
do Estado, a unanimidade, em acolher a preliminar suscitada pelos Exmos.
Srs. Juizes, Relator, Evanir Ferreira Castilho e Revisor, Fernando Pereira,
para, nos termos do artigo 500, inciso I, primeira figura (incompetCncia), C.C.
o artigo 504 e parhgrafo unico, ambos do Codigo de Processo Penal Militar,
anular a r. Senten~ade Primeiro Grau, proferida singularmente, e determinar que seja realizado julgamento pelo Conselho Permanente de Justi~a.
Relatori0 elaborado i s fls. 5541566, reproduzido em Plenirio, sem aditamento, prestados os esclarecimentos solicitados aos Eminentes Julgadores.
De se passar ii motivaqio.
Preliminarmente:
Ante o texto em vigencia do artigo 125 da Constitui~doFederal, oriundo
da Emenda Constitutional nQ45, de 31.12.2004, C de se analisar, preliminarmente, a cornpetencia para o julgamento do presente feito, na forma
monocrhtica, como ocorreu.
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De efeito, o texto referido afirma que:
"art. 125...8 59: Compete aos JUIZES DE DIREITO DO J U ~ Z OMILITAR processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra
CIVIS e as a~iiesjudiciais contra atos disciplinares militares..."
Do texto C o quanto basta para o enfoque da decisHo monocritica lavrada
pel0 Eminente Juiz Dr. Jose bilvaro Machado Marques, mercC do despacho
de fls. 473, tornando sem efeito a designag50 de julgamento colegiado (fls.
471 verso). Aliis, at6 mesmo ensejando novas alega~besBs partes, produzidas As fls. 474/482 (a Promotoria de justi~a)e fls. 485/493 (a Defensoria).
Seguiu-se a r. Sentenqa de fls. 494/505, com pub1icac;iio aos 22.02.2005
(apelo Ministerial, As fls. 523).
Assim, h i que se interpretar o que significa a nova competCncia dos Juizes
de Direito do Oficio Militar (Juizo), outorgada singularmente.
Temos para n6s que o objetivo constitucional foi colocar em m5os do juiz
singular, tiio-somente, os crimes militares cometidos contra pessoa fisica. Ou
seja, o bem juridic0 atingido seja estritamente personalissirno, A exceqiio dos
crimes dolosos contra a vida.
Portanto, quando a pessoa fisica for alvo principal do resultado operado
pela conduta criminosa, o procedimento e julgamento resta em m5os do juiz
singular, a exemplo do similar no artigo 498 do CPP.
Entretanto, no presente caso h i que se ressaltar ser a imputagiio aos coapelados, por infra~5oao artigo 305 do CPM (CONCUSSAO).
0 fato tipico em quest50 enquadra-se no capitulo 111, sucessivo dos capitulos I e 11, dentro do Titulo VII do Codigo Penal Militar. Ali, o BEM JURIDICO tutelado e, exatamente, A ADMINISTRACAO MILITAR.

Evidente que, a exigencia da vantagem indevida, prevista naquele tipo
penal militar, pode atingir pessoa fisica, juridica, entidade que n5o o "CIVIL".
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0 ESTADO, por sinal, C sujeito passivo de todos os crimes existentes, por
ser o autor da norma infringida. Nem por isto, C o sujeito passivo EVENTUAL dos crimes, genericamente.

Neste passo, urge enfocar-se o BEM JURIDICO lesado ou amea~ado,
pel0 tip0 penal.
No caso em estudo, trata-se da ADMINISTRA~AOMILITAR, a nosso
entendimento. Reflexamente, um civil, uma pessoa juridica (empresa de
loteamento), poderia ser apontada como lesado, ou mesmo PREJUDICADO.
Assim, forgoso C convir que, em sendo o BEM JUR~DICOlesado a ADMINISTRA~AOMILITAR, inclusive a funqiio piiblica do CONCUSSIONARIO, o interesse protegido n20 C o do civil, que nem mesmo teve seu
patrirnBnio amea~ado,em tese.
Fixa-se a competCncia pel0 interesse ou BEM JUR~DICOprotegido pel0
tipo penal: A ADMINISTRACAO MILITAR, n2o obstante figurar no p610
passivo uma empresa, uma pessoa fisica, ou um civil.
0 interesse protegido C o da ADMINISTRACAO MILITAR.
Ademais, o bem juridico lesado n2o C o patrimdnio do civil, alvo de exigencia indevida. Protege-se a ADMINISTRACAO MILITAR, que n5o se
conhnde com o CIVIL, pessoa fisica.
Ante o exposto, em que pese o noviciado da questgo, C o caso de, preliminarmente, ANULAR-SE o julgamento monocratico havido, para reconhecer-se a luz do artigo 500, inciso I (primeira figura), C.C.artigo 504 e pariigrafo unico, ambos do CPPM, a incompetGncia singular do julgador a quo, por
todos os considerandos supra.
Somente, na les2o ou ameasa a bens personalissimos de pessoa fisica, C
que o bem juridico se refere a CIVIL. A exemplo C de se elencarem: l e d o
corporal, crimes patrimoniais, rixa, periclitaqiio da vida e da saiide, honra,
liberdade, etc.
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Por tudo isto, e pel0 que mais dos autos consta, ficou reconhecido que C
nulo o julgamento realizado pel0 E. Juiz de Direito do Juizo Militar, em
crime que visa B proteqBo da ADMINISTRACAO MILITAR, que n5o se
confunde com o risco eventual B pessoa fisica, sujeito passivo secundiirio,
autkntico prejudicado, tudo B luz dos artigos 500, inciso I e 504 e pariigrafo
Gnico do CPPM. Prejudicado o exame de mkrito.
Em Primeira Cin~ara,participaram do Julgamento, sob a Presidencia do
Excelentissimo Senhor Juiz Lourival Costa Ramos, tendo como Relator o
Excelentissimo Senhor Juiz Evanir Ferreira Castilho, e como Revisor o
Excelentissimo Senhor Juiz Fernando Pereira.
SBo Paulo, 05 de julho de 2005.

EVANIR FERREIRA CASTILHO
Juiz Relator

Q
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VISTOS
RELATORIO
VALDIR SAMPAIO impetrou mandado de seguransa em face do ato do
SUBCOMANDANTE DA POL~CIAMILITAR DO ESTADO DE SAO
PAULO.
Alega, em sintese, ser soldado da Policia Militar do Estado de S5o Paulo e
que estii respondendo a processo administrativo disciplinar, de cunho
exoneratbrio, por ato do Conselho de Disciplina nQSCMTPM - 016/307/03
(Proc. 289103 - CORREGPM), conduta consubstanciada como transgress20
disciplinar grave, capitulada no nQ2 do § 1Qdo art. 12 e n% 7,60,63,77 e 132
do paragrafo unico do art. 13, todos C.C.o ng 1 do 3 2Qdo art. 12, tudo do
Regulamento Disciplinar da Policia Militar (LC 893101). Sustenta que, respectivamente, em 01.09.2004 e 09.09.2004, protocolizou requerimentos para
intimas50 pessoal de seu defensor, sendo que os autos n5o foram
disponibilizados, permanecendo a disposi@io da Administra~50Militar, sem
nenhuma possibilidade de acesso ou vista dos autos, em perfeito desrespeito
ao principio constitucional da ampla defesa. Requer medida liminar para a
suspens50 do processo administrativo disciplinar e concessgo, em definitivo,
para determinar a intimasgo do defensor do impetrante, sendo facultada vistas dos autos, a fim de que seja apresentada a respectiva manifestas20
defensorial acerca da decis5o interlocut6ria. Documentos as fls. 07/14.

0 pedido de liminar foi indeferido (fls. 15).
A autoridade impetrada apresentou informasties as fls. 18/23, argiiindo a
inexistzncia de violas50 ao principio do contradit6rio ap6s o relatbrio, ponderando a legalidade do ato.
0 Ministkrio Publico apinou pela denegas50 da seguranqa (fls. 94/97).

Q
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Trata-se de aqiio mandamental em que o impetrante visa a concessiio de
seguranqa para que seja determinada a suspensiio do process0 administrativo disciplinar contra si instaurado, uma vez que seu defensor niio foi intimado da decisiio interlocutoria contra ele proferida pela autoridade coatora.
Com efeito, ao contrhrio da tese do writ,regular o procedimento administrativo instaurado e processado pela Administraqso, posto que houvera o
desdobramento ordinario do procedimento administrativo apuratorio, observando-se especialmente a garantia do direito de defesa e do contraditorio
(art. 5Q,LV, CF).
Nessa linha, averbe-se que niio constitui nenhum cerceamento ao direito
ao exercicio de defesa, o niio acesso aos autos no interltidio que medeia entre
a opiniiio da autoridade publica instauradora e a prolaqgo da decisiio pela
autoridade julgadora, sobretudo porque ja encerrada a fase probatoria.
Outrossim, a observhncia dos principios constitucionais do contraditdrio
e da ampla defesa serve B busca da verdade e do justo, niio se devendo transformar em maltrato ao pr6prio seguimento comum do respectivo procedimento administrativo.
AlCm disso, nada nos autos promove, ou levanta a existencia de dano
procedimental, ou de lesiio do encontro da verdade, n2o tendo o impetrante
apontado nenhum fato sCrio capaz de justificar B estrita necessidade de ter
vista do procedimento.
Frise-se, pois, que nHo existe norma juridica que outorgue ao impetrante
direito public0 subjetivo imaginado, o que, assim, torna clara a n8o existencia
de direito liquid0 e certo passive1 de corrigenda.
Por essa lente, tendo havido o regular exercicio da defesa do impetrante, a
qua1 foi realizada por advogado, nHo existindo nenhum reclamo de insuficiencia, ou mesmo pedido de produqiio de prova tardia, niio ha justa causa
para o uso da a@o especial do mandado de seguranqa.

Dispositivo

Em harmonia corn o exposto, DENEGO a seguranqa.
Indevida verba honoriiria, ante a Sumula nQ512 do Supremo Tribunal
Federal.
Custas na forma da lei.

Siio Paulo, 29 de julho de 2005.

ROMOLO RUSSO JUNIOR
Juiz de Direito
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e. PODER J U D I C I ~ I ODO ESTADO DE SAO PAUL0
~ufzoDE DIREITO DA P VARA DA FAZENDA PUBLICA

Vistos.
Trata-se de mandado de seguranqa impetrado por F ~ I HENRIQUE
O
DA SILVA contra ato considerado abusivo do Comandante Geral da Policia
Militar, tendo em vista ter sido excluido de concurso para ingresso na carreira em virtude de apura~iiode conduta indevida, consistente em nfio honrar
seus compromissos financeiros.
Entendendo cuidar-se de decisiio abusiva, pois as dividas estavam
renegociadas, pleiteou a concessfio da seguranqa para integrar os quadros
policiais. Juntou documentos.
Em informa~6es,a autoridade apontada como coatora alegou, em sintese, que a exclusfio deveu-se B investigaqiio social realizada, comprovando varias dividas assumidas pel0 impetrante e nfio pagas a tempo. Logo, inexistiu
abuso quanto h exclusfio.
0 MinistCrio Publico opinou pela denegaqiio da ordem.

E o relat6rio. DECIDO.

A as20 C improcedente.
0 edital para o concurso de ingresso B carreira de policial militar C claro
ao estabelecer que a investigaqfio social C fundamental e pode determinar a

exclusfio do candidate.
No caso do impetrante, ficou patenteado que niio satisfez corretamente
suas dividas, observando-se que todas elas ligam-se a produtos sup6rfluos,
niio demonstrativas, pois, de extrema necessidade, como pretendeu afirmar.
A comprova~fiodos dCbitos decorreu n5o somente de investiga~fioda
Corporaqtio, mas de alegaqfio do pr6prio interessado.
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A func$o policial requer zelo e honestidade. Portanto, a cautela imposta pela
Policia Militar C louv6vel e n50 configura ofensa a direito liquid0 e certo.
Em face do exposto, julgo improcedente a a ~ 5 eo denego a seguraqa.
Custas na forma da lei. Sem condenac$io em honoriirios.

SBo Paulo, 20 de julho de 2005.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
JUIZ DE DIREITO
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f. PODER J U D I C I ~ I ODO ESTADO DE SAO PAULO
J U ~ Z ODE DIREITO DA lla VARA DA FAZENDA PUBLICA
Processo n"953/053.04.33363-1
Vistos
Trata-se de MANDADO DE SEGURANCA interposto pela ASSOCIAGAO
DOS CABOS E SOLDADOS DA POL~CIAMILITAR DO ESTADO DE sd0
PAULO, representada, contra o COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO.
Alegou a impetrante, entidade beneficente de cartiter filantr6pico representante da categoria profissional dos policiais militares que recentemente,
os policiais militares est5o sendo obrigados a assinar um termo de responsabilidade pela manuten~iiodo material belico que recebem em carga, bem
como se comprometem a ressarcir o Estado em caso de dano, roubo. Argumentou que o referido termo de responsabilidade e abusivo e fere os principios constitucionais inerentes a Administra~iioPublica.
Postulou a concessiio de liminar para fazer cessar a coaqiio de direito dos
policiais militares, determinando a suspensiio imediata dos atos abusivos e
ilegais praticados pela autoridade coatora.

A liminar niio foi concedida e foram solicitadas as informaq6es.
Na resposta ao juizo a autoridade impetrada sustentou a inexistencia de
direito liquid0 e certo, pois o termo de responsabilidade teria sido elaborado
segundo os ditames do art. 393 do C6digo Civil.
0 Ministerio Publico opinou pela denegaqiio do mandamus.

Decido.
0 pedido niio procede. Com efeito, a exigencia niio C ilegal nem se reveste
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de qualquer abusividade.
0 s armamentos da corporaqio constituem-se em ativo do Poder Publico
e, mais, objetos de risco que envolvem um cuidado especial, quer no
concernente ao seu porte, quer no que se refere A sua manutenqiio.

A responsabilidade atinge, t i o somente, obrigaq6es de cuidado com o uso
e guarda.
Como ressaltado pel0 6rgiio do Ministkrio Publico, o ato insere no poder
discricioniirio da autoridade e pode ser considerado dentro dos limites da
razoabilidade, fator que deve nortear os atos emanados da autoridade policial.
A ordem atende nio so o interesse de toda a coletividade como tal exigencia coloca de sobreaviso, todos os milicianos armados, para que mantenham
os armamentos colocados sob sua guarda com exemplar zelo e redobrado
espero.
Ante o exposto, com fulcro no art. 269, inciso I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da impetrante, para DENEGAR A SEGURANCA postulada diante da inexistencia de qualquer ilegalidade ou abuso a macular o
ato atacado.
Custas pela impetrante. Sem verba honoraria segundo determina a Sumula
nQ512 do STE Decisiio niio sujeita a reexame obrigatorio.

.

P.R.I.C.
S i o Paulo, 30 de junho de 2005.

C~UDIO
ANTONIO MARQUES DA SILVA
Juiz de Direito
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Associe-se:
e-mail: propm@ig.com.br
Tel.: (11)6971-1409 - 6971-1461 - 6977-0771 - Telefax:(11) 6959-9906
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Se VOC$tem tempo, ajude com o seu tempo.
Se voc2 6 instruido, transmits os seus conhecirnentos.
Na nossa Associa~20algumas pessoas participam dando o seu tempo
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o sistema.
Outras, ainda, tern contribuido corn dinheiro, materiais ou servi~ospara
melhorar a qualidade d
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*
de sa6de.
Voce Policial Militar p
Com uma pequena co
do a todos e a voc6
mesmo.
Venha juntar-se a n6s e
que tambCm queira
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0 Voluntdrio e' aquele
~ s c e um
r ser humano.

a
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