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I.A SEGURANÇA PÚBLICA E O APERFEIÇOAMENTO DA POLÍCIA NO
BRASIL (*)
ÁLVARO LAZZARINI,
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SUMÁRIO
1. Relação entre segurança pública e ordem pública. 2. As raízes da insegurança
pública. 3. O problema da impunidade. 4. A ineficiência da polícia como causa de
impunidade. 5. Aperfeiçoamento da prova na fase policial. 6. Ciclo da persecução
criminal e ciclo de polícia. 7. Impropriedade de fixar-se exclusividade para as
funções de polícia judiciária - polícia ostensiva com exclusividade. 8. Polícia
ostensiva e de preservação da ordem pública. 9. A investidura militar da polícia
ostensiva. 10. A polícia ostensiva e as Guardas Municipais e seguranças privadas
uniformizadas. 11. Dos órgãos policiais federais. 12. Principais problemas da
Polícia - violência, corrupção e desvio de finalidade. 13. Atuação das Polícias Civis
e Polícias Militares. 14. A política nacional de segurança pública. 15. Conclusão.

1. RELAÇÃO ENTRE SEGURANÇA PÚBLICA E ORDEM PÚBLICA
1.1 CONCEITUAÇÃO EQUIVOCADA DA ORDEM PÚBLICA
A temática da ordem pública é muito pouco conhecida no Brasil. Para
exemplificar, reproduzo inicialmente o conceito emitido no relatório dos juristas,
em 1980, durante o Fórum Criminalidade e Violência:
"esse conceito tem significado singular. Não deve ser pluralizado sob pena de
desvio de funções específicas, uma vez que a subversão da ordem pública não
ocorre por força de atuações criminosas individuais, mas sempre de atividades de
cunho coletivo ou de repercussões genéricas" (1) (grifei).
A obra não aponta quem foi o autor do equívoco, mas o fato é que juristas de
renome acabaram firmando o relatório, por certo sem conhecer com a precisão
necessária aquilo que estavam assinando. Basta uma simples consulta ao artigo 312
do Código de Processo Penal (2) para verificar-se a impropriedade do conceito
acima.

(1)
(2)

Criminalidade e violência. Ministério da Justiça, Brasília: v. I, 1980, p. 64.
Código de Processo Penal. Decreto-lei n° 3689. Rio de Janeiro, 1974, p. 102.
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1.2 ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA PÚBLICA
Falar sobre segurança pública exige do doutrinador cauteloso a atitude de
sempre reportar-se à ordem pública, em face da inter-relação existente entre esses
conceitos. Igualmente a festejados administrativistas pátrios e europeus, entendo
que a segurança pública é um aspecto da ordem pública, concordo até que seja um
dos seus elementos, formando a tríade ao lado da tranqüilidade pública e
salubridade pública, como partes essenciais de algo composto. Saliento que não é
uma ordem pública reduzida como já se interpretou.
O eminente Diogo de Figueiredo Moreira Neto (3) entende que a relação entre
ordem pública e segurança pública não é de todo para parte, mas de "efeito para
causa", concluindo que a "segurança pública é o conjunto de processos políticos e
jurídicos destinados a garantir a ordem pública na convivência de homens em
sociedade" (grifei).
A divergência, melhor analisada, não é tão profunda quanto parece, pois o todo é
mesmo sempre efeito de suas partes, e a ausência de uma delas já o descaracteriza.
Assim, não há conflito ao afirmar-se que a ordem pública tem na segurança
pública um dos seus elementos e uma das suas causas, mas não a única.
Ao afirmar que a "segurança pública é o conjunto de processos", Diogo de
Figueiredo Moreira Neto superdimensiona e aproxima o conceito doutrinário, é a
série ordenada de atos sucessivos, entremeando-o com o conceito de defesa
pública: "conjunto de atitudes, medidas e ações adotadas para garantir o
cumprimento das leis de modo a evitar, impedir ou eliminar a prática de atos
que perturbem a ordem pública" (4) .
A ordem assim como a segurança são valores etéreos, de difícil aferição, e não é
por acaso que publicistas de renome mundial, sucessivamente, atravessaram
séculos a estudá-las, tal a complexidade que oferecem. Pode-se afirmar com certeza
que a ordem pública é sempre efeito de uma realidade nacional que brota da
convivência harmônica resultante do consenso entre a maioria dos homens comuns,
variando no tempo e no espaço em função da própria história. O arcabouço jurídico
que o Estado proporciona à sociedade é simples tradutor dessa ordem.
Evidentemente às elites intelectuais do País cabe papel importante, pois mercê de
sua bagagem cultural podem e devem mostrar os caminhos para a evolução dos
componentes, que intelectuais do porte de Paul Bernard, Louis Rolland, Santi
Romano, Marcel Waline, Blaise Knapp, entre outros, tão bem delinearam ao
conceituar a ordem pública, conforme traduzi no Direito Administrativo da
Ordem Pública (5) .
(3)

MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Revisão doutrinária dos conceitos
de ordem pública e segurança pública. Revista de Informação Legislativa, n°
107, Brasília: Senado Federal, 1987, p. 152.
(4) Escola Superior de Guerra, Manual básico, 1986, p. 194.F
(5) LAZZARINI, Álvaro et alii. Direito administrativo da ordem pública. 2.a ed.,
Rio de Janeiro, Forense, 1987.
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Mas alerto que tais caminhos não podem ser impostos, quer pelo Estado, quer
pelas elites, sob pena de se resvalar para a ilegitimidade, insustentável nestes
tempos de democracia. Com certeza a solução do problema está na sensibilidade
dos políticos em aferir corretamente os anseios do povo e atendê-los na formulação
e implementação das políticas públicas. Concordo com Diogo de Figueiredo
quando afirma: "a Ciência Política tem observado que a deterioração dos sistemas
políticos começava pelo comprometimento crônico da ordem pública, um indício
preocupante para o Brasil" (6).
Quero observar que o objeto aqui é tratar apenas da ordem pública no seu
aspecto da segurança, onde está inserida a criminalidade, sem aprofundar-se nos
aspectos da tranqüilidade e da salubridade.

2. AS RAÍZES DA INSEGURANÇA PÚBLICA
2.1 OS FATORES SOCIAIS COMO GERADORES DA CRIMINALIDADE
Conforme explanei, a criminalidade insere-se no conceito de segurança pública,
aspecto da ordem pública, por sua vez contida na ordem social. Entender esse
encadeamento doutrinário é importante para o estudo aprofundado da questão.
Na seqüência, creio ser relevante abordar as posições divulgadas em diversos
trabalhos sobre a criminalidade, onde se buscaram as origens dos atos que ferem a
segurança pública, os quais chamo de geradores da insegurança.
O relatório dos juristas reunidos no Fórum Criminalidade e Violência, em 1980
(7) , já apontava como fatores sociais geradores da insegurança os seguintes:
a. o crescimento populacional acelerado;
b. a má distribuição demográfica;
c. a distribuição inadequada de renda;
d. a falta de planejamento familiar;
e. as favelas e conglomerados;
f. o problema do menor.
Posteriormente, explorando assunto em Belo Horizonte, o Professor José
Alfredo de Oliveira Baracho (8) , citando Heitor Luiz Gomes de Almeida, alinhou
como causadores da insegurança pública, entre outros:
a. a facilidade do cidadão em se armar;
b. o menor abandonado;
c. a proliferação dos entorpecentes;
(6)

MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Exposição na Polícia Militar em
São Paulo, em 8 de agosto de 1991.
(7) Criminalidade e violência. Brasília: Ministério da Justiça, v. I, 1980, p.19 a
33.
(8) BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Polícia Militar e Constituinte, Belo
Horizonte, Barvalle, 1987, p. 73.
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d. a violência urbana.
Por sua vez, Diogo de Figueiredo (9) localizou as seguintes causas da
insegurança pública:
a. a miséria e sua exploração política;
b. a provocação ao consumo pelos meios de comunicação;
c. a natalidade irresponsável;
d. o abandono pela administração pública da infra-estrutura sanitária e
educacional.
Para a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da Universidade de São
Paulo (FIPE/USP), que elaborou o Índice de segurança pessoal e da propriedade:
indicadores de crime e violência (10) , os determinantes da violência são:
a. a falta de programas assistenciais;
b. o desemprego dos mais jovens;
c. a carência de educação.
Pedro Franco de Campos, Secretário da Segurança Pública em São Paulo,
concorda que as causas da violência urbana estão, entre outras, no "desordenamento
das metrópoles e a conseqüente falta de saneamento, habitação, escolas e hospitais"
e mais: "que o desemprego e a desagregação familiar ajudam a engrossar o caldo da
violência". (11)
Em análise precisa, o Deputado Federal José dos Santos Freire, constituinte de
1988, abordou o tema da seguinte forma:
"Não há como negar que, da miséria e da promiscuidade em que se vive nas
favelas e nos mocambos, para o crime, a distância praticamente não existe. Não
há como ignorar que o processo de ocupação territorial no Brasil se inverteu de
uns tempos para cá, como o enfático êxodo rural para as zonas urbanas, precárias
de infra-estrutura habitacional, de transportes, de saúde e assistências públicas e
sobretudo de mercado de trabalho, mormente para a mão-de-obra desqualificada.
Na fome, o homem perde, via de regra, o senso ético, o sentimento de
solidariedade. Ignora a lei. Na fome, o instinto de sobrevivência determina o
padrão de conduta: todo o clã se entrega ao crime - as filhas vão engrossar as
fileiras da prostituição, e os varões, o mundo da delinqüência contra o patrimônio,
não raras vezes com a prática do latrocínio. Enquanto isso, uma legião de cerca de
trinta milhões de menores carentes pulula pelas vias públicas, notadamente nos
grandes centros urbanos, de forma a preparar a futura população carcerária do
(9)

MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. A segurança pública na
Constituição. Revista de Informação Legislativa, Brasília, Senado Federal, 1991,
p. 137 a 138.
(10) PASTORE, José et alii. Relatório final - análise e elaboração de alguns
indicadores econômicos e sociais para o Estado de São Paulo - Índice de
segurança pessoal e da propriedade: Indicadores de crime e violência. São
Paulo: FIPE/USP, 1987, p. 18 e 19.
(11) CAMPOS, Pedro Franco de. Criminalidade urbana - violência. Folha de São
Paulo, 28 de agosto de 1991.
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País, marcados pelos estigmas da fome, da insanidade e da violência urbana, nada
mais sabendo fazer nem em que pensar senão no crime" (12).
O notável cientista político Hélio Jaguaribe (13) divulgando trabalho do Instituto
de Estudos Políticos e Sociais (IEPS), do qual é presidente, mostrou de forma
preocupante o crescimento da pobreza no País, coincidente com o aumento da
criminalidade, apontando riscos de convulsão social e concluindo que a miséria e a
falta de educação fundamentam os problemas brasileiros.
Galbraith sintetizou o problema ao afirmar: "a miséria é terrível, pior do que
qualquer doença, em termos de sofrimento" (14)
O Jornal do Brasil, conforme relato de 25/11/79, descreveu a realidade
brasileira com o seguinte texto:
"Numa formulação precisa e dramática da percepção generalizada de medo e
insegurança, frente à escalada da criminalidade violenta, o poeta Affonso Romano
de Sant'Ana não hesitou em evocar imagens de uma guerra civil, onde exércitos de
marginais avançam contra uma sociedade e uma política excludentes: há uma
guerra nas ruas e o Governo não interfere... Os pobres já são assaltados pelos
miseráveis. Quando eles se tornarem todos uma classe, ou quando tiverem
'consciência de classe`, virão contra o outro lado... Há um exército de 30 milhões
escalando os muros de Roma".
Como se vê, há um consenso de que os geradores da insegurança estão
localizados nas iniqüidades sociais. É evidente que tais problemas, de ordem
estrutural, são as causas da maior parte da criminalidade, cabendo a parte menor a
fatores endógenos dos indivíduos, sobejamente tratados nos compêndios de
criminologia.
2.2 AS CAUSAS DA CRIMINALIDADE E A POLÍCIA
É importante esclarecer as causas da criminalidade para demonstrar que a
Polícia não tem sobre elas, enquanto organismo, qualquer responsabilidade;
portanto, é um erro culpar a Polícia pela expansão do crime, quando sabemos
que todo mal deve ser atacado sempre e principalmente nas suas origens, e aí,
repito, está o papel do Estado em acertar ou não na formulação e implementação de
políticas públicas, escoimando-as da demagogia, da fisiologia, do clientelismo, do
classismo, do cartorialismo, do nepotismo, do paternalismo, docasuísmo e outras
formas de imoralidade que infestam a administração pública brasileira. Creio ser
preciso reavivar com urgência os princípios éticos no exercício do cargo público,
(12)

FREIRE, José dos Santos. Manutenção de PM como responsável pelo
policiamento ostensivo. Polícia Militar e Constituinte, Belo Horizonte: Barvalle,
1987, p. 26.
(13) JAGUARIBE Hélio. Estudo indica crescimento da pobreza no País. Folha de
São Paulo, 23/4/91, p. 1-10.
(14) GALBRAITH, John Kenneth. A era da incerteza. IX Capítulo - A miséria e a
distribuição da terra. São Paulo: Televisão Cultura, 1982.
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tão bem tratados por Immanuel Kant (15) (16) , primeiro, ao abordar os motivos da
razão pura, e depois no apêndice sobre o desacordo entre a moral e a política a
propósito da paz perpétua, pensamentos colocados em termos contemporâneos pelo
também filósofo alemão Jurgen Habermas (17) na excelente obra Mudança
Estrutural da Esfera Pública.
A Polícia cuida essencialmente das manifestações criminosas. Atuando
preventiva ou repressivamente, ela está lidando com o indivíduo predisposto à
ilicitude pelos fatores sociais já abordados ou endógenos, sobre os quais ela não
tem e nem poderia efetivamente ter controle. E mesmo assim, a Polícia é apenas
parte de todo um conjunto de órgãos que de forma sistêmica atuam no ciclo da
persecução criminal.
Isso não quer dizer que a nossa Polícia seja perfeita, desmerecendo reparos.
Muito ao contrário, pois o tratamento da insegurança pública deve ser feito nas suas
causas e manifestações concomitantemente, e há muito a melhorar na Polícia, como
se verá mais adiante.
3. O PROBLEMA DA IMPUNIDADE
3.1 AS ORIGENS E A REPRESSÃO DA CRIMINALIDADE
Conforme abordei exaustivamente no capítulo anterior, as origens da
insegurança estão nas iniqüidades sociais ou nos fatores endógenos dos indivíduos,
isso quer dizer que estão explicadas as causas da criminalidade, porém não
justificadas. Ocorrido o ilícito penal, é dever do Estado coibi-lo através da
aplicação da pena. Como diz Hélio Tornaghi (18) , a despeito de tudo, "cabe à
polícia evitar que o homem seja o lobo do homem (homo homini lupus), que o
tráfico social se transforme na guerra de todos contra todos (bellum omnium
contra omnes)".
Cardoso de Melo Neto (19) , com maior alcance, abordou o assunto esclarecendo
que "o serviço de segurança é um serviço típico do Estado: a insegurança não é
apenas uma causa de lentidão no desenvolvimento social. É uma causa de
retrogradação e de perecimento da coletividade". Assim, é inequívoco o dever de o
poder público atuar paralelamente tanto nas origens, como nas manifestações
da insegurança pública.

(15)
(16)

KANT, Immanuel. Crítica da razão prática. Lisboa: Edições 70, p. 87 a 105.
KANT, Immanuel. À paz perpétua. Porto Alegre, L & PM Editores, p. 59 a

80.
(17)

HABERMAS, Jurgen. Mudança estrutural da esfera pública. Rio de Janeiro,
Edições Tempo Brasileiro, 1984.
(18) TORNAGHI,, Hélio. Instituições de processo penal. 2.a ed. Rio de Janeiro,
Savaiva, 2° vol., 1977, p. 199.
(19) MELO NETO, Cardoso de . A ação social do Estado. 1917, p. 7
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Ainda sobre as injustiças sociais, quero lembrar que o Brasil é um país em
crescimento e conta com recursos territoriais imensos por ocupar e explorar, não se
obrigando a repetir trágicas situações sociais como, por exemplo, a relatada por
Galbraith ao abordar a fome na Irlanda de 1848, causadora da imigração para a
América, em face da dramática escassez de terras, pois não havia para eles novas
fronteiras a desbravar (20) . O Brasil, destarte, tem solução.
3.2 A IMPUNIDADE E SEUS REFLEXOS SOCIAIS
A deficiência na punição da ilicitude gera a impunidade, que é fator acelerador
da desagregação social e, portanto, ingrediente de risco para a estabilidade das
instituições.
O advogado José Carlos Dias sintetizou muito bem o problema ao afirmar:
"Tratemos de enfrentar a questão da violência com olhos sociais, de preparar nossas
polícias e nossa Justiça para que a impunidade não prospere". (21)
A questão da impunidade foi destacada também na matéria publicada pelo jornal
Folha de São Paulo, onde o Ministro Jarbas Passarinho demonstrou toda sua
preocupação com a questão ao afirmar que "a impunidade é o maior problema do
pais e estimula os atos freqüentes de violência e barbáries" (22) , ao que eu
acrescentaria: dramaticamente explorados pelos órgãos de comunicação, que
parecem não ter compromissos éticos com o ser humano. Longe de pensar-se em
censura estatal; mas também não basta mostrar a barbárie para ganhar dinheiro dos
anunciantes. É imprescindível veicular, concomitantemente, a mensagem de que
aquilo não deve ser feito. Isso, em nome do esforço para recuperarmos a sanidade
da nossa sociedade, visivelmente doente. Afinal, os órgãos de comunicação têm
deveres sociais.
A manifestação do Ministro não é sem motivo, pois a falta de punição para os
ilícitos penais e irregularidades administrativas é fato extremamente preocupante
no Brasil de hoje, até porque está levando ao descrédito os poderes constituídos e à
radicalização. De um lado, surge como incentivo à prática delitiva e, de outro, leva
à exigência de medidas extremas como a atual campanha pela pena de morte,
sintoma claro da desesperança da sociedade no papel do Estado em punir e
recuperar o criminoso. Acredito que penas severíssimas como a capital, não
representam a solução do problema. A ação intimidatória da pena não reside tanto
na graduação e sim na certeza de sua aplicação. NÃO É A PENA. É A CERTEZA
DA PENA.
Ou no dizer mais preciso de Cesare Bonesana, Marquês de Beccaria:
(20)
(21)

GALBRAITH, Jonh Kenneth. Op. cit. .1° cap.
DIAS, José Carlos. Plebiscito: vida ou morte? Folha de São Paulo, 03 de
julho de 1991, p. 1-5.
(22) PASSARINHO, Jarbas. Passarinho diz que mal do país é a impunidade.
Folha de São Paulo, 18 de fevereiro de 1991, p. 1-5.
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"Não é o rigor do suplício que previne os crimes com mais segurança, mas a
certeza do castigo... A perspectiva de um castigo moderado, mas inevitável,
causará sempre uma impressão mais forte do que o vago temor de um suplício
terrível, em relação ao qual se apresenta alguma esperança de impunidade" (23)
Por sua vez, liga-se também à ideia de impunidade o retardamento da pena. A
lentidão da instrução criminal, quer na fase informativa, nos chamados "rigorosos
inquéritos", quer na fase processual, transmite a sensação de que o infrator
permanecerá impune.
A respeito, Beccaria explica:
"Eu disse que a presteza da pena é útil; e é certo que, quanto menos tempo
decorrer entre o delito e a pena, tanto mais os espíritos ficarão compenetrados da
idéia de que não há crime sem castigo; tanto mais se habituarão a considerar o
crime como a causa da qual o castigo é o efeito necessário e inseparável." (24)
4. A INEFICIÊNCIA DA POLÍCIA COMO CAUSA DE IMPUNIDADE
4.1 O JUIZADO DE INSTRUÇÃO CRIMINAL
Vista a gravidade que representa a impunidade, cabe agora analisá-la no
segmento que diz respeito a este trabalho, ou seja, aquela advinda de defeitos no
ciclo da persecução criminal, mais especificamente no ciclo de polícia.
Estou convencido de que o problema está principalmente na instrução criminal.
Estudos sérios, realizados pelo Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB) e por
juristas de porte, mostram que fundamentalmente a origem dos erros está no
verdadeiro afastamento do Poder Judiciário em relação ao início da instrução
criminal, sendo o restante mero acessório ou decorrente.
Para saná-lo de vez, defendo a adoção do Juizado de Instrução Criminal no
Brasil, cujo rito, adaptado às características brasileiras, detalhei no artigo "Juizados
Especiais para Julgamento das Infrações Penais de Menor Potencial Ofensivo" (25).
Muito antes, nos idos de 1935, o célebre Vicente Ráo havia proposto magnífico
projeto de Código de Processo Penal (26), implantando em nosso País o Juizado de
Instrução Criminal, não logrando êxito em face dos interesses do Estado Novo, que
preferiu, através de decreto-lei, impor o modelo até hoje vigente, o qual não deu
certo. Mas, apesar dos defeitos insanáveis, os quais, segundo o experiente Valentim
(23)

BONESANA, Cesare. Dos delitos e das penas. Rio de Janeiro, Tecnoprint, p.
113.
(24) BONESANA, Cesare. Op. cit., p. 110.
(25) LAZZARINI, Álvaro. Juizados especiais para julgamento das infrações
penais de menor potencial ofensivo. Revista de Processo, São Paulo, Revista dos
Tribunais
Editora, n. 58, abril e junho de 1991, p. 99 a 109.
(26) RÁO, Vicente. Projeto de Código de Processo Penal. Diário Oficial do
Brasil, Rio de Janeiro, Suplemento n° 121, 25 de setembro de 1935.
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Alves da Silva (27), causam um atraso de cinqüenta anos na nossa Justiça Criminal,
mesmo assim é mantido.
Posteriormente, em 1979, o Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB), em
comissão composta pelos eminentes advogados Laércio Pellegrino, Evandro Corrêa
de Menezes e Sebastião Rodrigues Lima, também propôs a adoção do Juizado de
Instrução Criminal inspirado em notável trabalho do jurista Thomas Leonardos,
importando lembrar que o IAB carrega essa bandeira desde 1908.
O Juizado de Instrução Criminal é ainda defendido por Canuto Mendes de
Almeida ao tratar da contrariedade na formação da culpa (28). E lembro que, na
Assembléia Nacional Constituinte, o Juizado figurou nas diversas fases do Projeto
de Constituição até que o denominado "Centrão" o afastasse do texto, sendo a
seguir destacado para votação em plenário, o que acabou não ocorrendo em razão
das pressões corporativas feitas sobre os constituintes que o defendiam. Assim,
fugiu-se ao debate e à votação da matéria no plenário da Assembléia Nacional
Constituinte, pois sabia-se que sua aprovação inexoravelmente ocorreria. Mas, se
abortado foi do texto constitucional o instituto do Juizado de Instrução Criminal, o
mesmo não se pode dizer do seu espírito, que continua presente no Capítulo Dos
Direitos e Deveres Individuais e Coletivos da Carta, conforme atestam o artigo 5° e
seus incisos XI, XII, XLIV, LVI, LXII e LXV, entre outros.
Hélio Tornaghi, apesar da argumentação diversa da nossa e dos juristas
supracitados, também apregoa a racionalidade do Juizado (29), assim como o próprio
Amândio Augusto Malheiros Lopes, ex-Delegado Geral da Polícia Civil de São
Paulo, em matéria publicada pelo jornal Diário Popular, no ano de 1986 (30).
Embora defendido por imensa gama de juristas, além dos citados, o Juizado de
Instrução Criminal é apenas uma proposta, e neste trabalho tenho que me ater à
realidade da nossa instrução criminal, localizando nela, especificamente, as falhas
da Polícia, as quais servirão de base para os ajustes de competência que proponho
ao final.
4.2 DEFICIÊNCIAS DA POLÍCIA NA FEITURA DAS PROVAS
Inicialmente, quero afirmar que a velha máxima: "a Polícia prende e a Justiça
solta" é um argumento enganoso, pois não revela a verdade por inteiro, cabendo
perguntar: por que a Justiça solta? A resposta é simples: solta porque houve
extinção de punibilidade, prescrição, insuficiência de provas, ilegalidade na
feitura das provas e outros vícios originários da fase policial, ferindo os direitos
(27)

SILVA, Valentim Alves da. Pela realização da justiça. Relator Policial,
outubro de 1986.
(28) ALMEIDA, Canuto Mendes de. Princípios fundamentais do processo penal.
p. 144 a 159.
(29) TORNAGHI, Hélio B. Op. Cit., p. 246.
(30) RODOLPHO, Néllio. Delegado sugere transformação da Polícia. Diário
Popular, 18 de junho de 1986, p. 8.
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do acusado que, irremediavelmente, terá de ser inocentado. Eis aí a impunidade
como fruto do trabalho policial deficiente.
Noto com preocupação que apesar de ser este, em nível policial, o fulcro do
problema, não há discussão suficiente sobre ele. No meu entender, será a partir
da ineficiência da atuação que as Polícias deverão preparar suas modificações
estruturais. É o caminho lógico entre objetivo e planejamento. Nesse sentido,
minha intenção é propor ajustes de ordem legal para viabilizar a solução prática do
problema.
Analisemos então como está a coleta das provas na fase policial, observando que
ela é feita em dois momentos. Primeiro a inicial, durante o atendimento da
ocorrência, e depois, logo em seguida ou não, através das investigações
complementares. As estatísticas oferecem indicadores importantes para essa
análise, como se verá a seguir.
O jornal Folha de São Paulo, de 2 de janeiro de 1991 publicou que:
"O Departamento Estadual de Investigações Criminais ((DEIC) divulgou os
seguintes números: não estão esclarecidos 3.200 homicídios e 400 casos de lesões
corporais ocorridos em 1990. Dos 500 crimes contra o patrimônio praticados por
dia em São Paulo, a probabilidade de se chegar a um suspeito foi de apenas 10%"
(31).
Anteriormente, em precioso artigo para o mesmo jornal, os peritos criminais já
haviam alertado para o problema, apresentando um dado alarmante ao afirmar: "Em
mais de 97% dos casos, os locais de crime estavam adulterados, com pistas
apagadas e provas desaparecidas", concluindo que "Há absoluta falta de
coordenação das Polícias na investigação de crimes complicados". (32)
O jurista Walter Ceneviva, ao escrever A Ciência da Polícia Constitucional,
reconheceu o problema, citando o caso da Rua Cuba:
"Mesmo adotando comportamento constitucional, o caso da Rua Cuba tem um
lado macabro. A parte científica da Polícia fez um levantamento inicial imperfeito.
Os elementos colhidos foram logo contestados. Fico a imaginar o horror dos
inocentes dentre todas as pessoas próximas das vítimas, amigas ou parentes, com
as sucessivas exumações de cadáver". (33)
É ilustrativo do fenômeno a tese que o sociólogo Guaracy Mingardi (34) está
preparando para apresentar ao Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da
Unicamp, sobre a qual concedeu entrevista à Folha de São Paulo, afirmando em
determinado trecho que:
(31)

TOGNOLLI, Cláudio Júlio. Polícia de São Paulo não esclareceu 3,2 mil
crimes. Folha de São Paulo, 2 de janeiro de 1991, p. C-4.
(32) TOGNOLLI, Cláudio Júlio. Polícia de São Paulo "estraga" as pista e provas
em 97% dos crimes. Folha de São Paulo, 2 de agosto de 1990, p. C-1.
(33) CENEVIVA, Walter. A ciência da polícia constitucional. Folha de São
Paulo, 12 de fevereiro de 1989.
(34) PAIVA, Marcelo Rubens. Sociólogo vira policial por dois anos para estudar
corrupção e tortura. Folha de São Paulo, 20 de agosto de 1991, p. 4-1.
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"O sistema atual da Polícia Civil paulista parte do criminoso para o crime. Dá
um pau no sujeito e ele confessa tudo. Chega no Judiciário só a confissão, sem as
provas. Dificilmente alguém é condenado só com a confissão. Precisa-se de
prova material. Basicamente não há investigação nos crimes contra o
patrimônio, a não ser roubo a banco e furto a mansão" (grifei).
Poder-se-iam desenvolver várias teses abordando somente a ineficiência da
Polícia na produção da prova; exemplo disso é a relação de títulos de artigos de
jornais que, preocupado com o assunto, fui recortando e abaixo transcrevo:
a. Delegado não acompanha flagrante e juiz absolve o réu. (O Liberal,
Americana/SP, 01/2/86);
b. Delegados culpam o dono pelo furto do carro. (Nicolau Farah, Folha da
Tarde, 21/8/86);
c. Burocracia na polícia de São Paulo é obstáculo a registro de crimes. (Folha de
São Paulo, 26/10/86);
d. A investigação no caminho errado. (Correio Popular, Campinas/SP, 04/2/87);
e. Mesmo sem as provas, delegado indicia Jorginho hoje. (Folha de São Paulo,
20/4/89, p. C-4);
f. Deficiências na polícia científica inviabilizam investigação da Rua Cuba.
(Folha de São Paulo, 26/4/89, p. C-1);
g. Mandado de Prisão, um sistema falido - A Divisão de Capturas tem 70 mil
mandados de prisão e apenas 18 investigadores para cuidar das buscas. Não dá
conta. (Jornal da Tarde, 11/9/89, p. 32);
h. Crimes de 89 mostram que polícia é despreparada. (Folha de São Paulo,
23/12/89, p. C-3);
i. Polícia não apura roubo de avião do governador do M.S. (Folha de São Paulo,
1990);
j. Polícia perde controle de drogas apreendidas. (Folha de São Paulo, 11/4/90);
l. Principais casos policiais ainda estão sem solução em São Paulo. (Folha de
São Paulo, 5/7/90);
m. Informantes ilegais trocam pistas por drogas, carros e favores da polícia.
(Cláudio Júlio Tognolli, Folha de São Paulo, 24/9/90);
n. Burocracia em São Paulo atrasa remoção de mortos para IML em até 12 horas.
(Folha de São Paulo, 3/4/91, p. C-1);
o. São Paulo tem 105 mil mandados de prisão sem cumprir. (Gilberto
Nascimento, Folha de São Paulo, 5/5/91, p. 4-7);
p. Biônicos, os policiais que enfeitam gabinetes. (Fausto Macedo, Jornal da
Tarde, 6/5/91, p. 23);
q. Brizola "cobra" ação da polícia. (Folha de São Paulo, 24/7/91).
4.3 O ABANDONO DA INVESTIGAÇÃO - DEMONSTRAÇÃO ESTATÍSTICA
Mas considero dos melhores estudos, se não os melhores, sobre a problemática
da ineficiência policial, os trabalhos "Crime e Violência Urbana: Um Projeto de
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Pesquisa" (35) e "Análise e Elaboração de Alguns Indicadores Econômicos e Sociais
para o Estado de São Paulo" (36), ambos produzidos por técnicos absolutamente
isentos, da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) da Universidade de
São Paulo (USP), e nos quais não se pode dizer que houve apenas o exercício de
teorias jurídicas ou sociológicas, mas que se provou, matematicamente, que enorme
quantidade de ações penais - mais de um terço - não são apreciadas em razão de
falhas na prova coletada durante a fase policial, isso sobre o universo de
ocorrências que chegam à Justiça Criminal. Há, porém, aquelas - e isso é público e
notório - que nem chegam e que correspondem a cerca de dois terços.
Verifique-se, por exemplo, o declínio progressivo do trabalho da polícia
judiciária na Grande São Paulo, entre os anos de 1976 e 1986 (37), conforme tabela
a seguir reproduzida:

(35)

PASTORE, José et alii. Crime e violência urbana: um projeto de pesquisa
(FIPE/USP), São Paulo. Elaborado a pedido da Secretaria de Planejamento da
Presidência da República (SEPLAN), 1986, p. 140.
(36) PASTORE, José et alii. Análise e elaboração de alguns indicadores
econômicos e sociais para o Estado de São Paulo - Índice de segurança pessoal
e da propriedade: indicadores de crime e violência (FIPE/USP), São Paulo,
elaborado para a Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda, 1987, p. 186.
(37) PASTORE, José et alii. Op. cit., p. 14.
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TABELA 2
TOTAL DE OCORRÊNCIAS POLICIAIS
E INQUÉRITOS INSTAURADOS
REGIÃO DA GRANDE SÃO PAULO

ANOS

1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986

OCORRÊNCIAS
INQUÉRITOS INSTAURADOS
POLICIAIS
(2)
% (2) / (1)
(1)

261.726
286.541
348.715
376.341
358.097
373.744
371.022
394.370
441.040
535.949
560.620

58.915
83.972
83.972
84.059
73.440
69.566
65.875
71.721
78.433
75.734
72.206

22,5
23,4
24,0
22,3
20,5
18,6
17,7
18,2
17,8
14,1
12,9

FONTE: Fundação SEADE - Anuário Estatístico do Estado de São Paulo (vários)

Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança Pública; Polícia Civil de São
Paulo; DEPLAN - Centro de Análise de Dados.

(+) Dado estimado pelos autores
Nota-se que, enquanto o número de ilícitos (registrados) cresce, o percentual de
inquéritos decresce. Aliás, não só declina o percentual, mas também a própria
quantidade de inquéritos em números absolutos, isso, embora o organismo policial
nunca tenha diminuído. Lembro que o índice de eficiência da polícia judiciária deve
ser medido não pelo volume de ocorrências registradas, mas pelo percentual de
infrações penais devidamente apuradas. Sabendo-se que, no modelo vigente, a
maioria das investigações praticamente acontece no decorrer do inquérito, é
presumível a decadência dessa atividade em proporção semelhante.
Diante desse quadro, aflora naturalmente a seguinte pergunta: o que, então,
estariam fazendo os policiais incumbidos da investigação? A resposta detalhada o
leitor encontrará mais adiante; porém, de forma resumida, pode-se afirmar que a
Polícia Civil está exercendo uma extensa gama de atividades de polícia
administrativa, polícia preventiva e até ações de força; assim, não lhe sobra tempo

Revista A FORÇA POLÍCIAL São Paulo nº5 abr./jun. 1995

16

para praticar a polícia judiciária nas apurações das infrações penais, sua missão
constitucional, da maneira que seria desejável.

5. APERFEIÇOAMENTO DA PROVA NA FASE POLICIAL
5.1 RESPONSABILIDADE DA POLÍCIA MILITAR NA PROVA CRIMINAL
Do exposto, resulta evidente que a redução da impunidade no ciclo da
persecução criminal depende do aperfeiçoamento da coleta das provas durante a
fase policial. Particularizando a questão, tratarei primeiro da parte cuja
responsabilidade cabe à Polícia Militar, qual seja, o atendimento da ocorrência.
É o policial militar o homem do primeiro combate ao crime. É ele que faz a
chamada repressão imediata, que enfrenta o fato no calor dos acontecimentos,
sendo, pois, o posto avançado da Justiça. Portanto, urge prepará-lo melhor para tal
mister. A sociedade e seus problemas evoluem muito rapidamente; os paradigmas
de serviço da década de 80 não servirão mais para a década que se inicia. Não terá
mais utilidade um policial que, ao atender a ocorrência, não seja capaz de
distinguir entre a preservação do local para a perícia, em casos graves, e a própria
ação de busca das provas por sua iniciativa, quando a situação o exigir, podendo ser
substituído facilmente devido ao seu pouco valor.
Ao atuar, o policial militar empregará seus conhecimentos técnico-jurídicos
sobre o fato. É necessário saber com precisão que do seu ato de coleta e
preservação da prova dependerá, no final do ciclo, a punibilidade ou não do
acusado. Sem essa visão sistêmica, completa, entendendo a relação entre causa e
efeito, não vejo possibilidade de êxito.
Como tenho afirmado, a Polícia não pode ter atuação empírica, sob pena de não
prevenir eficientemente contra o fato delitivo e, quando ocorrido, na repressão,
fazê-lo inadequadamente, comprometendo a persecução criminal. A postura de um
policial militar como simples transportador de ocorrências não pode permanecer
como pressuposto válido na mente dos homens que planejam uma Polícia melhor.
Esse é o ponto crucial a ser tratado.
Não estou apregoando para as praças de Polícia Militar a condição de peritos
criminais na alta acepção do termo. Os peritos sempre existirão como expoentes de
técnicas refinadas utilizadas na solução de casos intrincados.
O padrão ora proposto é o de um policial militar que, ao realizar a repressão
imediata, ou seja, atender à ocorrência policial, saiba no mínimo:
a. os limites preciosos de sua competência legal e conseqüente autoridade;
b. aplicar o poder de polícia, distinguindo entre as atividades de polícia
administrativa e polícia judiciária;
c. coletar provas e simultaneamente preservar locais de crime em casos que
requeiram a presença de peritos e investigadores;
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d. nos casos de menor gravidade, coletar provas e realizar pequenas perícias
como: levantamento de impressões digitais, marcas e manchas, fotografia,
mensuração de frenagens etc., isso quando a polícia judiciária não comparecer ao
local;
e. entender a participação e importância de seu trabalho para a persecução
criminal, conhecendo inclusive o órgão da administração pública e a justiça
competente para dar continuidade ao que ele está fazendo.
Para atingir esse padrão de serviço, deverão ser ampliados os currículos dos
cursos de formação e especialização dos policiais militares. Para o Governador
paulista Luiz Antonio Fleury Filho (38), uma das maiores preocupações do Governo
é justamente a qualidade dos serviços do Estado; assim, diz ele: "Queremos
melhorar o padrão de atendimento e recuperar a imagem e a noção de serviço
público".
Saliento que toda modificação na máquina administrativa da Polícia Militar não
deve ser um fim em si mesmo, mas visar primordialmente à adequação do exercício
do comando à função aperfeiçoada, como proponho, do homem localizado na ponta
da linha, que, ao exercer o poder de polícia, torna-se a razão existencial da
Corporação.
O renomado Dalmo de Abreu Dallari (39) já demonstrara preocupação a respeito,
ao afirmar:
"O que é razoável, e mesmo necessário em conseqüência da complexidade
adquirida pela vida social, é a especialização das organizações policiais e seus
setores, sem excluir o auxílio de especialistas não integrantes dos quadros da
Polícia, para objetivos determinados, como a investigação científica ou a perícia
técnica." (grifei)
5.2 A POLÍCIA CIVIL E A INVESTIGAÇÃO
Quanto à Polícia Civil o problema é mais complexo, pois trata-se de voltá-la
efetivamente para a investigação, aperfeiçoando-a concomitantemente. O quadro de
ineficiência mostrado evidencia um grave despreparo no trato das provas criminais,
isso porque a Polícia Civil está pulverizada em afazeres que não dizem respeito
à polícia judiciária, desde as mais variadas funções de polícia administrativa até
a polícia preventiva, com as agravantes da multiplicidade de carreiras,
enfraquecedora da hierarquia, mais a falta de disciplina, culminando no descaso
para com o cumprimento das ordens.

(38)

FLEURY FILHO, Luiz Antonio. Fleury amplia quadros de funcionários.
Folha de São Paulo, 13 de setembro de 1991, p. 1-11..
(39) DALLARI, Dalmo de Abreu. O Desafio da Polícia Eficiente. 1° Ciclo de
Reformulação do Sistema Policial Brasileiro. São Paulo, PMESP, 1° Semestre,
1991.
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Para ilustrar, cito recente ofício ao Secretário da Segurança Pública de São
Paulo, Procurador de Justiça Pedro Franco de Campos, em que o presidente do
Sindicato dos Investigadores de Polícia do Estado de São Paulo, Guilherme
Augusto Pires Neto, pediu a reestruturação da Polícia Civil, queixando-se de que
dentro da própria carreira ocorre "a falta de disciplina, gerando descontentamento,
justamente pela ausência de hierarquia" e elogiando a Polícia Militar, onde: "Um
sargento é subordinado ao tenente, um cabo é subordinado ao sargento, um
princípio simples e justo, que representa a disciplina exemplar." (40)
Ao contrário do esperado após o advento da Constituição de 1988, a Polícia
Civil não se voltou para a investigação com o ímpeto que uma determinação
constitucional recomenda; ao invés, viu-se proliferar a prática dos atos típicos de
polícia ostensiva executados por seus integrantes, mediante o uso de viaturas,
coletes e bonés, todos caracterizados, para identificação imediata do policial, numa
ostensividade contrastante com o caráter discreto que qualquer investigação policial
bem conduzida requer.
Da mesma forma é impróprio à Polícia Civil efetuar rondas com viaturas
ostensivas, sob o pretexto de que "a polícia tem que estar nas ruas". Por certo deve
estar, mas, no caso, seria mais importante que estivesse investigando discretamente
as milhares de infrações penais que permanecem com autoria desconhecida. Deixo
claro que minha posição não é isolada, o próprio Delegado Divisionário Paulo de
Almeida Vinhas demonstrou, em ofício enviado à cúpula da Polícia Civil de São
Paulo, sólida argumentação para a descaracterização das viaturas do órgão. (41)
Quero lembrar que a filosofia da polícia norte-americana é de que a melhor
prevenção contra o crime consiste na sua apuração eficaz, até porque a
atividade policial preventiva é limitada, pois, se a ostensividade, por um lado, inibe
a prática delitiva, por outro, alerta o indivíduo predeterminado ao crime, que passa
a evitar o policial, agindo longe das suas vistas. Provas disso nos deu o jornal Folha
de São Paulo ao estampar na primeira página do exemplar de 24 de agosto de 1991
seqüência de fotos onde o autor de um roubo na Praça da Sé, em São Paulo, pouco
tempo depois cumprimentava tranqüilamente um policial militar, inclusive com
aperto de mão, em local próximo dali. Fato semelhante voltou a ser estampado no
dia 12 do corrente, quando um rapaz furtou o toca-fitas de um auto estacionado na
Rua Jandaia, nesta Capital, quatro minutos antes de policiais militares da ROTA
passarem pelo local, constatando o ilícito. Não se pode dizer nesses casos que o
policiamento inexistiu.
A bem da verdade cumpre dizer que a polícia preventiva não é a panacéia que
alguns desavisados costumam alardear. Afinal ela não tem o dom de ser
onipresente, e seu trabalho só evolui se completado pela polícia judiciária.
(40)

PIRES NETO, Guilherme Augusto. Estruturação da carreira. Ofício n°
233/91. Revista O Tira, maio de 1991, p. 51.
(41) VINHAS, Paulo de Almeida. O porquê da descaracterização das viaturas.
Ofício n° 026/91-JD. Jornal SIPESP, junho/julho, 1991, p. 35.
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Concluindo, volto a destacar a importância da investigação, na continuidade,
ampliação, aprofundamento e formalização do trabalho iniciado pela polícia
ostensiva, e proponho para a Polícia Civil o seguinte:
a. mudanças estruturais de maneira a voltar o máximo de seus efetivos para a
atividade investigatória destinada à apuração das infrações penais;
b. aperfeiçoamento da atividade mediante revisão e ampliação dos currículos dos
cursos ministrados aos policiais civis.
Algumas medidas de ordem legal viabilizadoras dos ajustes propostos às duas
Polícias apresento ao final deste trabalho.
6. CICLO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL E CICLO DE POLÍCIA
6.1 VISÃO GERAL DOS DOIS CICLOS
No Estado moderno, o ciclo da persecução criminal e o ciclo de polícia estão
organizados de forma integrada e sistêmica, sendo inconveniente tratá-los
isoladamente. É como um quebra-cabeça onde, alterada uma peça, forçosamente
ter-se-á de rever as outras que a cercam, ajustando o novo modelo. Daí a
necessidade de conhecer em profundidade a questão antes de arriscar a proposição
de mudanças, pois os problemas existentes em qualquer dos órgãos componentes
desses ciclos, sejam estruturais ou circunstanciais, acabam por se refletir nos
demais.
Como regra, o modelo brasileiro de ciclo de polícia, fase onde ocorre a quase
totalidade dos atos de polícia (por vezes há resquícios na fase processual), divide-se
em três segmentos ou fases:
a. situação de ordem pública normal;
b. momento da quebra da ordem pública e sua restauração;
c. fase investigatória.
Por sua vez, o ciclo de persecução criminal, composto por quatro segmentos,
começa na segunda fase do ciclo de polícia, havendo então a intersecção entre eles,
dessa forma:
a. momento da quebra da ordem pública ocorrendo ilícito penal;
b. fase investigatória;
c. fase processual;
d. fase das penas.
6.2 CICLO DE POLÍCIA - INÍCIO
Distintos os segmentos, faz-se importante estudá-los e compreendê-los
perfeitamente. Assim, começo pelos conceitos ilustradores da Situação de Ordem
Pública Normal, os quais, para melhor efeito, distribuo em tópicos:
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a. é a situação de boa ordem, onde reinam a segurança pública, a tranqüilidade
pública e a salubridade pública (42). As pessoas exercem suas atividades dentro da
normalidade;
b. nessa fase, atua a polícia preventiva, pondo em prática medidas
asseguradoras da ordem pública, mediante ações dissuasivas pela presença do
policial fardado; (43)
c. os atos são de polícia administrativa, chamada por Vedel (44) e Rivero (45) de
Polícia Geral, pois encarregada da ordem pública; distingue-se da Polícia
Especial, esta voltada para o uso da propriedade, ao comércio, à indústria e outras
atividades onde a iniciativa privada sujeita-se ao controle do poder público;
d. imperam nesse segmento os princípios do Direito Administrativo, exercido
pelo Poder Executivo, sendo necessária a participação do Poder Judiciário, salvo se
provocado para examinar ato administrativo específico, cuja legalidade seja
questionada. (46)
6.3 INÍCIO DO CICLO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL - CONTINUAÇÃO DO
CICLO DE POLÍCIA
O segundo segmento ocorre ente o instante da quebra da ordem pública e sua
restauração: é o de menor duração no ciclo, mas nem por isso menos importante,
pois é nele que tem início a persecução criminal, como explico:
a. a quebra da ordem ocorrerá quando um ou mais dos seus elementos segurança, tranqüilidade e salubridade - for prejudicado. É a situação de
anormalidade, comumente originária da ação perniciosa do homem, podendo
excepcionalmente resultar de fatores naturais: nesse caso, as providências esgotamse na esfera da polícia administrativa;
b. quando a anormalidade resulta da ação humana, ela poderá configurar ou não
um ilícito penal. Em havendo infringência de dispositivo tipificado nas leis penais,
inicia-se a atividade de polícia judiciária, que pode ser comum ou militar (47),
estadual (48) ou federal (49) dependendo da esfera de poder e competência do órgão

(42)

KNAPP, Blaise. Précis de troit administratif. Bâle et Francfort-sur-le-Main,
Editions Helbing & Lichtenhalm, 1980, p. 20.
(43) MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de direito administrativo. 9.a
ed., Rio de Janeiro, Forense, 1990, p. 358/359.
(44) VEDEL, Georges. Droit administratif. 3.a ed., Paris, 1964, p. 371.
(45) RIVERO, Jean. Droit administratif. 3.a ed., Paris, 1965, p. 371.
(46) MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 3.a ed., São
Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1987, p. 167 e 168.
(47) Constituição do Estado de São Paulo, 1989, art. 81, § 1° e art. 140.
(48) Constituição da República Federativa do Brasil, 1988, art. 144, § 1°, IV.
(49) Código de Processo Penal Militar, Decreto-lei 1001 de 21/10/1969, Rio de
Janeiro, Forense, 1975, arts. 7° e 8°, p. 203/206.
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judicial que apreciará o fato, até porque todo ilícito penal deveria ser levado ao
conhecimento do Poder Judiciário;
c. caso a ação humana violadora da ordem não configure ilícito penal, mas tenha
ferido norma legal ou ainda a moralidade e os bons costumes imperantes na
sociedade, a ação da Polícia no sentido de coibi-la ainda ficará na esfera da polícia
administrativa, enquadrando-se aí as chamadas sanções de polícia (50) (51);
d. ocorrendo o ilícito penal, os atos de polícia que incidirem sobre ele serão de
polícia judiciária, conhecida por polícia repressiva, que, na verdade, auxilia a
repressão criminal, privativa do Poder Judiciário (52), e feita através da imposição
da pena. A linha de diferenciação entre a polícia administrativa e a polícia
judiciária está na ocorrência ou não de ilícito penal. Neste caso o policial civil ou
militar rege-se pelas normas do Direito Processual Penal, estando suas ações sob a
égide do Poder Judiciário, destinatário final da ocorrência, além do controle externo
pelo Ministério Público, uma inovação da nova Carta (53) (54);
e. esta fase tem dois momentos importantes: a eclosão e a duração. A primeira é
o instante em que se deflagra a anormalidade, havendo ou não ilícito penal, e a
segunda é o período em que persiste a alteração da ordem, enquanto não
restabelecida. Em havendo ilícito penal, é o período de flagrância que se segue. A
atitude policial é de repressão imediata. As medidas tomadas pela Polícia são de
ofício, pois independem de autorização superior e visam, em qualquer hipótese, a
restabelecer a ordem pública, sendo utilizadas, sempre, ações de contenção.
A terceira fase ou segmento é a investigatória propriamente dita, apresentando
as seguintes características:
a. Inicia-se com a lavratura do auto de prisão em flagrante ou a instauração de
inquérito policial, seja comum (55) ou militar (56) e, como na fase anterior, está
sujeita às correições do Poder Judiciário (57) e ao controle externo do Ministério
Público (58);
b. nela é dada continuidade aos trabalhos da fase anterior, coletando-se outras
provas ou ainda ampliando e aperfeiçoando as iniciais, dando prosseguimento às
(50)
(51)
(52)
(53)
(54)
(55)
(56)
(57)

MAYER, Otto. Derecho administrativo alemán. vol. II, p. 35.
MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Op. cit., p. 342/343.
RIVERO, Jean. Op. cit., p. 479.
Constituição da República Federativa do Brasil, 1988, art. 129, VII;
Constituição do Estado de São Paulo, 1989, art. 94, IV;
Código de Processo Penal, art. 4° ao 23, p. 34/39.
Código de Processo Penal Militar, art. 9° ao 28, p. 206/217.
Constituição da República, art. 5°, XXXV, LXII, entre outros; art. 50 e 68 do
Decreto-lei Complementar n° 3, de 27/8/69, do Estado de São Paulo; Decreto
(lei) n° 4786, o de 3/12/30 - Regimento das Correições, que substituiu o Decreto
(lei) n° 834, de 2/10/51, e Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de
São Paulo, entre outros; Constituição do Estado de São Paulo; 1989, art. 81, § 1°
e 3°.
(58) Constituição da República, art. 129, VII; Constituição do Estado de São
Paulo, art. 94, IV.
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medidas repressivas, agora mediatas, com o fito de restaurar também a ordem
jurídica, isso mediante intensas investigações, feitas de forma discreta para
permitir seu êxito;
c. a atividade investigatória continua tendo valor informativo e caracteriza-se
por ser inquisitória, já que não contempla o princípio do contraditório. Seu
resultado é formalizado no relatório final do inquérito;
d. é sem dúvida a fase mais trabalhosa do ciclo de polícia, exigindo exaustivas
diligências na exploração de pistas e alto grau de especialização técnico-científica,
em especial nos exames dos indícios das provas. Infelizmente no Brasil, conforme
demonstrei, as autoridades e a própria sociedade, entendo, não se têm apercebido da
importância dessa fase policial, de alta relevância.
6.4 FIM DO CICLO DE POLÍCIA - CONTINUAÇÃO DO CICLO DA
PERSECUÇÃO CRIMINAL
A seguir entra-se na fase processual assim caracterizada:
a. inicia-se pela denúncia do Ministério Público, oferecida com base no trabalho
policial ou por iniciativa própria, se o caso comportar;
b. neste segmento, reinam os princípios do contraditório e da ampla defesa, na
completa acepção dos termos, que revestem de valor jurídico todos os atos e provas
praticadas;
c. a instrução do processo corre dentro das rígidas normas do Direito
Processual, sob a presidência do Magistrado, atuando a acusação, feita pelo
Ministério Público, e a defesa, mediante advogado;
d. eventualmente, volta-se à fase investigatória do ciclo de polícia para o
completamento ou produção de provas.
Finalmente, chega-se ao último segmento da persecução criminal ou à fase da
pena, que tem enorme importância, pois é o ponto culminante de todo o trabalho
iniciado no ciclo de polícia, apresentando os seguintes detalhes:
a. é onde se efetiva a repressão, mediante a aplicação da pena, a qual tem
caráter punitivo, intimidatório e, concomitantemente, de recuperação do condenado
para torná-lo apto a retornar ao convívio social;
b. nesta fase, ganha destaque o sistema prisional ou penitenciário, como
instrumento materializador do ciclo de polícia e do ciclo da persecução criminal.
Das condições carcerárias depende parte do êxito de todo esse trabalho.
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6.5 REPRESENTAÇÃO GRÁFICA
Representando graficamente o ciclo de polícia e o ciclo da persecução
criminal tem-se o seguinte:
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7. IMPROPRIEDADE DE FIXAR-SE EXCLUSIVIDADE PARA AS
FUNÇÕES DE POLÍCIA JUDICIÁRIA - POLÍCIA OSTENSIVA COM
EXCLUSIVIDADE
7.1
ATIVIDADES
DE
POLÍCIA
JUDICIÁRIA
OBRIGATORIAMENTE PELA POLÍCIA PREVENTIVA

EXERCIDAS

Como tenho afirmado, a linha de diferenciação entre o que seja polícia
administrativa e polícia judiciária é bem precisa, porque sempre será a ocorrência
ou não de um ilícito penal (59), com o que concorda Maria Sylvia Zanella Di Pietro
(60), que honrosamente acaba de assumir a Cátedra de Direito Administrativo da
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.
Mas essa divisão é doutrinária, pois, na prática, é impossível de ser efetivada, eis
que ela está incluída na segunda fase do ciclo de polícia, o qual só é divisível em
segmento, conforme demonstro.
O órgão policial que está exercendo atividade de polícia preventiva - polícia
administrativa - diante do ilícito penal que não conseguiu evitar, passa,
automática e imediatamente, ao exercício da atividade de polícia repressiva polícia judiciária. Seria inadmissível que ele assim não pudesse proceder. Agindo
dessa maneira, o órgão estará restaurando a ordem pública naquele momento e
local, e mais, fazendo atuar as normas do Direito Processual Penal, terá em vista o
sucesso da persecução criminal, pois não podem ser perdidos os elementos
indispensáveis à realização da Justiça Criminal.
No dizer de Zarzuela (61), a divisão da Polícia em preventiva e repressiva está
apenas "na maneira de agir da autoridade no exercício do poder de polícia".
Assim, afirma-se que o mais correto não é qualificar a atividade policial em
preventiva ou repressiva, pelo órgão público que a exerce, mas sim, pela atividade
de polícia em si mesma desenvolvida.
Da mesma forma entende Laubadère (62) ao analisar a diferença entre as
atividades de polícia administrativa e de polícia judiciária, dizendo que:
"na realidade das coisas a distinção não é simples, porque a operação em causa
guarda a sua própria natureza, independentemente de seu autor e também por
certos funcionários e autoridades possuírem dupla qualidade de agirem tanto na
qualidade de autoridade administrativa, como ainda na qualidade de oficial de
polícia judiciária".
(59)

LAZZARINI, Álvaro. Limites do Poder de Polícia. Revista O Alferes, Polícia
Militar do Estado de Minas Gerais, n° 15, p. 13, 1987.
(60) DI PIETRO, Maria Sylvia. Direito Administrativo. São Paulo, Atlas, 1990,
p. 89/90.
(61) ZARZUELA, José Lopes. Enciclopédia Saraiva de Direito, São Paulo,
Saraiva, p. 173.
(62) LAUBADÈRE, André de. Manuel de droit administratif spécial. Paris,
Presses Universitaires de France, 1977, p. 86/87.
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Bem mais incisivo foi Hely Lopes Meirelles (63) ao afirmar que:
"pode a Polícia Militar desempenhar função de polícia judiciária, tal como na
perseguição e detenção de criminosos, apresentando-os à Polícia Civil para o
devido inquérito a ser remetido oportunamente à Justiça Criminal. Nessas missões
a Polícia Militar pratica atos discricionários, de execução imediata".
E nem poderia ser diferente, pois, ao praticá-los, o faz munida legalmente de
autoridade policial e no exercício do poder de polícia, fazendo funcionar a autoexecutoriedade, a coercibilidade e a discricionariedade, seus atributos.
Geraldo Amaral Arruda, ínclito Desembargador do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, escrevendo sobre o assunto, teve oportunidade de concluir
que "Quanto à Polícia Militar, também ela exerce funções auxiliares do judiciário,
quando atua na prevenção e repressão de crimes" (64) . E que foi instituída para
tanto, pois todos o sabem e o reconhecem, como já o reconheceram, também,
sucessivos textos constitucionais, inclusive o vigente.
Com sua sabedoria, José Cretella Junior (65), tratando da Polícia Militar, alerta
para a questão, observando que:
"No Brasil, a distinção da polícia judiciária e administrativa, de procedência
francesa e universalmente aceita, menos pelos povos influenciados pelo direito
inglês (Grã-Bretanha e Estados Unidos), não tem integral aplicação, porque a
nossa Polícia é mista, cabendo ao mesmo órgão, como dissemos, atividades
preventivas e repressivas." (grifei)
O saudoso Coriolano Nogueira Cobra (66) , quando delegado de polícia,
reconheceu que
"O policial uniformizado executa, normalmente, trabalho de natureza
preventiva, consistente no policiamento ostensivo. Em razão dessa atividade, é ele,
geralmente, o primeiro a tomar conhecimento de ocorrências criminosas. Deve,
então, dar aviso à autoridade policial competente, preservar os locais de crimes e
anotar dados referentes aos envolvidos nos acontecimentos e às pessoas que
possam auxiliar, com informações, no esclarecimento dos fatos e, ainda, de
características de causas materiais também relacionadas com os acontecimentos.
Essas providências não podem deixar de ser consideradas como de natureza
repressiva." (grifei).
(63)

MEIRELLES, Hely Lopes. Polícia de Manutenção da Ordem Pública e suas
Atribuições. In Direito Administrativo da Ordem Pública, 2.a ed. Rio de Janeiro,
Forense, 1987, p. 154 e 155.
(64) ARRUDA, Geraldo Amaral. Da função correicional do Juiz de Direito como
atividade independente do poder hierárquico ou disciplinar. Revista
Jurisprudência do TJESP. 4° bimestre, Lex Editora, v.89, p. 32.
(65) CRETELLA JUNIOR, José. Polícia Militar e Poder de Polícia no Direito
Brasileiro. In Direito Administrativo da Ordem Pública, 2ª ed., Rio de Janeiro,
Forense, 1987, p. 173.
(66) COBRA, Coriolano Nogueira. Manual de Investigação policial. 5.a ed., São
Paulo, Sugestões Literárias, 1976, p. 21.
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A legislação infra-constitucional é muito clara a respeito do assunto, pois,
detalhando os dispositivos constitucionais, ao tratar da competência das Polícias
Militares, atribuiu-lhes atividades preventivas e repressivas (67) (68) . Neste ponto,
convém esclarecer que meu entendimento quanto à repressão citada é de que ela
está limitada àquela imediata - segunda fase do ciclo de polícia - pois a ampla terceira fase - cabe inegavelmente às Polícias Civis.
Deve-se entender que a Constituição Federal de 1988 não deu a nenhuma das
Polícias Estaduais o ciclo completo, até porque, se assim o fizesse, prejudicaria a
possibilidade de existência da outra. A própria Polícia Federal só detém o ciclo
completo quando se trata do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o
contrabando e o descaminho, ainda assim, sem exclusividade, pois sua competência
é concorrente com a de outros órgãos públicos.
Tal entendimento está claramente demonstrado na evolução do Projeto de
Constituição, onde os constituintes fizeram por retirar da competência da Polícia
Civil a função preventiva, que chegou a constar no Projeto. Com isso ficou claro o
espírito constitucional de bipartir o ciclo de polícia, estando conseqüentemente
derrogada toda a legislação anterior que o contrarie.
Reconheço que a bipartição gerou implicações doutrinárias e legais, as quais
devem ser tratadas à luz do interesse público, in casu o aperfeiçoamento das
Polícias para melhoria da prova e conseqüente redução da impunidade.
7.2 ATIVIDADE DE POLÍCIA JUDICIÁRIA EXERCIDAS POR OUTROS
ÓRGÃOS
Mas, não é só a polícia ostensiva que realiza funções de polícia judiciária. O
próprio Poder Judiciário, quando houver indício de prática de crime por parte de
magistrado, é que se encarrega das investigações, isso através do Tribunal ou Órgão
Especial competente, sendo vedado à autoridade policial, civil ou militar, fazê-lo.
(69)

Também ao Poder Legislativo incumbe as atividades de polícia judiciária sobre
seus membros, havendo ainda a polícia judiciária militar, tanto na esfera estadual
quanto na federal, regulada em dispositivos legais citados neste trabalho.
Tudo isso demonstra a impossibilidade de prever-se em norma legal a
exclusividade nas funções de polícia judiciária destinadas constitucionalmente a
cargo das Polícias Civis, embora como afirmei elas devam ser entendidas de forma
ampla, mas não exclusiva.
Aliás, há uma impropriedade no artigo 144 § 1°, IV, da Constituição Federal,
que fixou "exclusividade" para a Polícia Federal nas funções de polícia judiciária
da União, pois as características e limitações da atividade são as mesmas da Polícia
(67)
(68)
(69)

Decreto-lei n° 667, de 02/7/69, art. 3° , b, c.
Lei n° 616, de 17/12/79, de São Paulo, art. 2°, II e III.
Lei Complementar n° 35, de 14/3/79 (Lei Orgânica da Magistratura), art. 33,
§ único.
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judiciária estadual, mudando apenas a esfera de poder. Nota-se que sequer houve
a exceção para a polícia judiciária militar, a exemplo do previsto no § 4° do
mesmo artigo. Com toda certeza caberá emenda constitucional supressiva da
mencionada "exclusividade", pela sua absoluta inviabilidade dada a colidência
retro-anotada.
7.3 EXCLUSIVIDADE DA POLÍCIA OSTENSIVA
No que toca à polícia preventiva - ostensiva, a situação é diferente, pois sua
forma de atuação permite a exclusividade. Sua formação, distribuição geográfica e
as características de ostensividade das funções que desempenha viabilizam e
aconselham a exclusividade ou a unicidade do órgão à qual compete. É inclusive
importante para a população enxergar uniformidade na polícia preventiva, pois
com ela terá o relacionamento direto e pessoal a dar-lhe a segurança de que tanto
necessita. A multiplicidade de cores das viaturas e nas vestimentas confunde as
pessoas e dilui a imagem da Polícia.
Disso não discordou o legislador ao prever que compete às Polícias Militares
executar com exclusividade, ressalvadas as missões peculiares das Forças Armadas,
o policiamento ostensivo, fardado, planejado pela autoridade competente, a fim de
assegurar o cumprimento da lei, a manutenção da ordem pública e o exercício dos
poderes constituídos. (70) (71)
Saliento que não há qualquer incompatibilidade entre a nova Carta e esses
dispositivos, até porque eles não contrariam nem extrapolam a vontade
constitucional, limitando-se a complementá-la, estando eles, portanto,
recepcionados pela Constituição de 1988.
Na seqüência, o Decreto Federal 88777, de 30/9/83, vem pormenorizar o
dispositivo acima, fixando entre outras coisas os tipos de policiamento (ostensivo
geral, urbano e rural; de trânsito; florestal e de mananciais; rodoviário e ferroviário,
nas estradas estaduais; portuário; fluvial e lacustre; de radiopatrulha terrestre e
aérea; de segurança externa dos estabelecimentos penais do Estado; outros, fixados
em legislação da Unidade Federativa) e a impossibilidade de sua transferência,
quer por delegação, quer por acordo ou convênio (artigo 45 do mesmo diploma
legal), tudo isso amparado pelo artigo 22, XXI, da Constituição Federal, que prevê
a competência da União para, privativamente, estabelecer as normas gerais que
vão regular as Polícias Militares, princípio cujo objetivo é dar às Corporações um
padrão nacional de organização, extremamente útil nas ações normais de polícia
de preservação da ordem pública e excepcionais de defesa territorial, ambas
indiscutivelmente atividades de valor nacional que, portanto, prevalecem sobre os
interesses das unidades federativas.

(70)
(71)

Decreto-lei n° 667, de 02/7/69, art. 3°, letra "a".
Lei 616, de 17/12/79, de São Paulo, art. 2°, inciso I.
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Nesse aspecto, Diogo de Figueiredo Moreira Neto (72) explica que
"A competência de polícia ostensiva das Polícias Militares só admite exceções
constitucionais expressas: as referentes às polícias rodoviária e ferroviária
federais (art. 144, § § 2° e 3°), que estão autorizadas ao exercício do
patrulhamento ostensivo, respectivamente, das rodovias e das ferrovias federais.
Por patrulhamento ostensivo não se deve entender, conseqüência do exposto,
qualquer atividade além da fiscalização de polícia: patrulhamento é sinônimo de
policiamento. A outra exceção está implícita na atividade-fim de defesa civil dos
Corpos de Bombeiros Militares. O art. 144, § 5° , se refere, indefinidamente, a
atribuições legais, porém esses cometimentos, por imperativo de boa exegese,
quando se trata de atividade de polícia de segurança pública, estão circunscritos e
limitados às atividades-meio de preservação e de restabelecimento da ordem
pública, indispensáveis à realização de sua atividade-fim, que é a defesa civil. O
limite, portanto, é casuístico, variável, conforme exista ou não a possibilidade de
assumir, a Polícia Militar, a sua própria atividade-fim em cada caso considerado".
Concluindo, reafirmo que as atividades de polícia judiciária, a cargo das Polícias
Civis, devem ser entendidas de maneiras ampla, porém, com as exceções que
alinhei, não admitindo exclusividade, ao passo que as atividades de polícia
ostensiva admitem perfeitamente a condição de exclusividade, cabendo integral e
privativamente às Polícias Militares.

8. polícia ostensiva e de preservação da ordem pública
8.1 A POLÍCIA OSTENSIVA
A nova Carta institucionalizou, com dignidade constitucional, a polícia
ostensiva, cuja atividade de policiamento já tinha previsão legal antecedente à
Constituição de 1988. Assim, deu-lhe dimensão ampla, abrangendo todas as fases
da atividade policial onde o homem que a executa, isoladamente ou em formação
de tropa, seja identificado de relance, quer pela farda, quer pelo equipamento, ou
viatura.
Para o exercício da polícia preventiva, não resta dúvida, é conditio sine qua non
a ostensividade. É justamente a presença do policial fardado ou da viatura
caracterizada que inibe a conduta delitiva. Essa é a forma direta de prevenção, pois
(72)

MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. A Segurança Pública na
Constituição. Revista de Informação Legislativa, Brasília, Senado Federal, n°
109, 1991, p. 147 e 148.
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existe a indireta, resultante da atividade repressiva exercida no ciclo da persecução
criminal.
Sendo a polícia ostensiva eminentemente preventiva, é portanto administrativa,
desempenhando também funções repressivas, ou de polícia judiciária, limitada à
repressão imediata, como examino amiúde neste trabalho.
No entender de Diogo de Figueiredo Moreira Neto (73) , (74)
"A polícia ostensiva, afirmei, é uma expressão nova, não só no texto
constitucional, como na nomenclatura da especialidade. Foi adotada por dois
motivos: o primeiro, já aludido, de estabelecer a exclusividade constitucional e, o
segundo, para marcar a expansão da competência policial dos policiais militares,
além do `policiamento' ostensivo. Para bem entender esse segundo aspecto, é
mister ter presente que o policiamento é apenas uma fase da atividade de polícia. A
atuação do Estado, no exercício de seu poder de polícia, se desenvolve em quatro
fases: a ordem de polícia, o consentimento de polícia, a fiscalização de polícia e a
sanção de polícia."
E continua observando que
"o policiamento corresponde apenas à atividade de fiscalização; por esse
motivo, a expressão utilizada, polícia ostensiva, expande atuação das Polícias
Militares à integralidade das fases do exercício do poder de polícia. O adjetivo
'ostensivo' refere-se à ação pública da dissuasão, característica do policial
fardado e armado, reforçada pelo aparato militar utilizado, que evoca o poder de
uma corporação eficientemente unificada pela hierarquia e disciplina."
8.2 A PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA E A COMPETÊNCIA
RESIDUAL DA POLÍCIA MILITAR
Da mesma forma, a Carta Política também evoluiu ao atribuir às Polícias
Militares não mais a manutenção da ordem pública, como antes, e sim a
preservação dessa ordem.
A exegese do artigo 144 da Carta, na combinação do caput com o seu § 5°,
deixa claro que na preservação da ordem pública a competência residual de
exercício de toda atividade policial de segurança pública, não atribuída aos
demais órgãos, cabe à Polícia Militar.
A extensa competência da Polícia Militar na preservação da ordem pública
engloba, inclusive, a competência específica dos demais órgãos policiais, no caso
de falência operacional deles, a exemplo de greves ou outras causas, que os tornem
inoperantes ou ainda incapazes de dar conta de suas atribuições, funcionando,
então, a Polícia Militar como a verdadeira força pública da sociedade, como
previsto na bicentenária Declaração Universal dos Direitos do Homem e do
Cidadão.
(73)
(74)

MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Op. cit., p. 146 e 147.
MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Op. cit., p. 339 a 343.
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8.3 MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA
A propósito, cumpre analisar a diferença entre manutenção e preservação, ambas
de origem latina, crendo necessário reportar-se ao vocabulário italiano na busca de
suas raízes e melhor significado.
"Manutenção" vem de "manter". Segundo Zingarelli (75), Mantenére / mante'nere
(lat. manu tenere, 'tenere con la mano'). Far continuare ad essere, far durare,
resistere. Provedere con mezzi adequati al funzionamento. Proteggere, defendere."
"Manutenção" ou "Manutenzióne / atto, effetto del mantenére q. c. efficiente ed
in buono stato".
Enquanto "preservar"ou "preservàre / preser'vare (lat. tardo praeservare, comp,
di pra'pre' e servãre 'serbare'). Tenere lontano o salvaguardare da danni, perocoli.
Difendere. Conservare integro, intatto.
Na tradução para o português, feita por João Amêndola (76): "Mantenére:
manter, sustentar, prover alguém do necessário / observar a promessa; sustentar;
conservar".
Enquanto preservare é "preservar; conservar; pôr ao seguro; defender;
resguardar."
Para o Professor Francisco da Silveira Bueno (77), "manutenção" significa:
"mantenço, sustento, conservação, alimentação. Lat. manutere, lat. medieval
manutentionem". Enquanto "preservação"é "medida que se toma para proteger
alguma coisa de causas que a possam deteriorar, estragar. Evitação; prevenção;
conservação; defesa".
Aurélio Buarque de Hollanda (78) explica: "manutenção: Ato ou efeito de
manter; gerência; administração". Ao passo que "preservação" significa: "ato ou
efeito de preservar" e "preservar: livrar de algum mal; manter livre de corrupção,
perigo ou dano; livrar; defender; resguardar".
Nota-se com clareza a amplitude maior de preservação comparada com
manutenção, sendo feliz o legislador constitucional na mudança do vocábulo, pela
sua maior propriedade.
A preservação abrange tanto a prevenção quanto a restauração da ordem
pública, no caso, pois seu objetivo é defendê-la, resguardá-la, conservá-la íntegra,
intacta, daí afirmar-se agora com plena convicção que a polícia de preservação da
(75)

ZINGARELLI, Nicola. Vocabulário della lingua italiana. 10.a ed., Bolonha,
Ed. Zanichelli, 1970, p. 1011, 1012 e 1336.
(76) AMÊNDOLA, João. Dicionário italiano-português. São Paulo, Ed. Fulgor,
1961, p. 446 e 580.
(77) BUENO, Francisco da Silveira. Grande dicionário etimológico-prosódico da
língua portuguesa. São Paulo, Saraiva, 1966, 5° Volume, p. 2312; 6° Volume, p.
3182.
(78) HOLLANDA, Aurélio Buarque de. Pequeno dicionário brasileiro da língua
portuguesa. 11 ed., Rio de Janeiro, Ed. Civilização Brasileira, 1968, p. 773, 977.
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ordem pública abrange as funções de polícia preventiva e a parte da polícia
judiciária denominada de repressão imediata, pois é nela que ocorre a
restauração da ordem pública, conforme demonstro na explicação sobre ciclo de
polícia, particularmente nas duas primeiras fases.
9. A INVESTIDURA MILITAR DA POLÍCIA OSTENSIVA
9.1 A FORMAÇÃO DO POLICIAL MILITAR
Dizem os menos avisados que as Polícias Militares são instituições militares e
não policiais.
Realmente, não é isso que ocorre na atualidade; ao que se verifica, só as Polícias
Militares formam policiais. Elas, em absoluto, não adaptam profissionais de outras
áreas para a função policial.
Elas formam policiais do mesmo modo que as escolas de Direito formam seus
bacharéis, as de Engenharia os engenheiros, as de Medicina os médicos, etc.
O policial militar, bem por isso, recebe toda a gama de conhecimentos
necessários à atividade policial, com especial destaque aos do universo jurídico e
afim. Posso afirmar que o ensino policial militar tem hoje quatro vertentes: a
técnica policial, onde predomina o estudo do Direito e da Administração Pública; a
técnica militar, para a formação da hierarquia, da condição física e uso dos
armamentos e equipamentos; a moral, pela internalização da disciplina e da ética; e
finalmente a cultura geral, útil para entender a diversidade de situações que a
Polícia enfrenta no dia-a-dia.
Afere-se pelos currículos dos cursos para Oficiais que a carga horária nos
diversos ramos do Direito Público, atinentes às funções de policial, atinge o
somatório de 1166 (mil cento e sessenta e seis) horas aula, sendo 960 (novecentas e
sessenta) no Curso de Formação de Oficiais, 128 (cento e vinte e oito) no Curso de
Aperfeiçoamento de Oficiais e 78 (setenta e oito) no Curso Superior de Polícia (79).
Aliás, o elenco de matérias jurídicas é idêntico ao exigido nos cursos para o cargo
de Delegado de Polícia, conforme se depreende dos editais (80).
Essa formação, para os seus Oficiais, é feita em nível de ensino superior (81) e
também de pós-graduação. Para as Praças, a formação e aperfeiçoamento, pelo
(79)

Academia de Polícia Militar do Barro Branco / Centro de Aperfeiçoamento de
Estudos Superiores da Polícia Militar do Estado de São Paulo - Relação de
Matérias Jurídicas / 1989 - Plano de Unidades Didáticas.
(80) Diário Oficial do Estado, Sessão I, São Paulo, 28 de outubro de 1989, p. 70.
Edital de Concurso de Ingresso à Carreira de Delegado de Polícia, matérias sobre
as quais versarão as provas.
(81) Regulamento da Academia de Polícia Militar do Barro Branco, (RAPMBB),
aprovado pelo Decr. Estadual 52575, de 11/12/70, e Parecer 498/82 do Conselho
Federal de Educação, homologado pelo Ministério da Educação e Cultura, em ato
publicado no Diário Oficial da União de 16/12/82.
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óbvio, respeitam os respectivos graus de escolaridade, exigindo-se, atualmente, o
primeiro grau completo para o ingresso como Soldado PM (82) .
Com efeito é de concluir-se que o ensino e a instrução nas Polícias Militares
destinam-se às atividades policiais específicas da Instituição. Nos casos
excepcionais, quando houver convocação como força auxiliar ou reserva do
Exército, o emprego será para as mesmas tarefas, porque não se pode exigir das
Polícias Militares ações para as quais não foram preparadas, como resulta da
simples leitura das Diretrizes Federais. Nestas, não se cogita de empregar essas
Instituições Policiais estaduais como "força operativa militar", ressalvadas as
missões de defesa territorial em caso de conflito externo, mas sim como "força
operativa policial", nos limites de sua formação.
9.2 INSTITUIÇÕES POLICIAIS MILITARES NA EUROPA E AMÉRICAS
A respeito desse tema, citando a monografia de Alaor Silva Brandão (83), é
possível dizer que, ao contrário do que se tem afirmado alhures, as Polícias, na
Europa e Américas, de um modo geral, são militares ou militarizadas: "Na Itália a
principal Polícia, incluindo em seu serviço o de polícia judiciária, são os
Carabinieri, organização eminentemente militar. Na França a Gendarmerie é uma
organização militar, até mesmo subordinada ao Ministério do Exército, mas que
também exerce funções de polícia judiciária, além da polícia administrativa. Na
Espanha a Guarda Civil, a despeito do nome, é corporação militar, cujo posto
máximo é o de general e que faz até parte dos chamados "Ministérios Militares".
Em Portugal, após o 25 de abril, a Polícia foi reorganizada, criando-se a Polícia de
Segurança Pública (PSP) que, como diz sua Lei Orgânica tem, "como órgão
cimeiro o Comando Geral..." e Comandos Distritais, sendo, portanto, uma
organização paramilitar. Na própria Suíça, tradicionalmente avessa a guerras, sua
Gendarmerie é considerada militar, por sua organização. Na América,
especialmente nos Estados Unidos, o quadro não é uniforme. Cada Estado tem sua
própria organização. Mas, mesmo assim, na maioria deles a Polícia, conquanto
civil, é regida por hierarquia e disciplina quase-militar, como os norte-americanos
gostam de classificar. No Chile, os Carabineiros são tropas do Governo Central e
altamente militarizada. Seria fastidioso aumentar o número de exemplos, mas, na
própria Inglaterra há cogitações de militarização da famosa Polícia Metropolitan,

(82)

Decreto Estadual 22893, de 09/11/84, que estabelece as condições de
ingresso na PMESP, como soldado PM, e dá outras providências, art. 2°, inc. V,
"LEX", ed. São Paulo, Ano XLVIII, 1984, 2° decênio de novembro, fascículo 32,
p. 499.
(83) BRANDÃO, Alaor Silva. Ensaio sobre a Unificação Policial. Edição restrita
da Escola de Aperfeiçoamento e Estudos Superiores da Academia de Polícia
Militar do Barro Branco. Curso Superior de Polícia (CSP-I-84). São Paulo, 1984,
p. 63.
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com vistas a uma prevenção mais eficiente..." (grifos do autor). Quero esclarecer
que a Gendarmerie francesa é subordinada ao Ministère de Dèfense Nationale.
Quanto à Polícia Metropolitana de Londres, Raymond Clift (84) explica que
"Sir Robert Peel fué el primer inglés de alta visión que encontró una solución
del problema de la criminalidad. Decidió que esa solución fuera un cuerpo
protector, integrado por policías bien adiestrados, policías superiores aún a los de
fuerza eficaz creada anteriormente por Fielding. Los principios seguidos por Peel
en la creación de su fuerza policíaca, en 1829, han pasado a nosotros como
Principios de Peel y siguen siendo tan válidos como hace cien años. Esos
principios son los siguientes: 1) la policía debe ser estable, eficaz y organizada
militarmente, bajo del control del gobierno. (...) Estos principios de organización
del cuerpo policíaco resultaron ser acertados en Inglaterra. Así pues, la ciudad de
Nueva York los copió quando organizó su primer cuerpo de policía municipal, en
1833". (grifei)
A essa pesquisa no entanto, poder-se-ia acrescentar que, na República
Portuguesa, a Guarda Nacional Republicana (GNR), que tem como dístico o "Pela
Lei e Pela Grei", ao longo de sua história, como instituição militar voltada para os
interesses imediatos da comunidade lusitana, no sentido de, primordialmente, velar
pela segurança e tranqüilidade dos cidadãos, é herdeira da tradição dos corpos
militares de polícia criados naquela Nação, no decorrer do século XIX, como a
Guarda Real de Polícia (85) o foi no ano de 1801.
Outrossim, em visita que fiz aos Estados Unidos da América do Norte, pude
verificar, no local, que os policiais norte-americanos, também, são sargentos,
tenentes, capitães, etc., ostentando em seus uniformes, quando fardados, além de
todo material bélico-policial, também as condecorações que os tornaram dignos de
portá-las, ao mostrar que, mesmo que civis, são "quase militares", como apontou o
aludido monografista. E, continuando até o Canadá, o mesmo observei, verificando
que a sua conhecida Polícia Montada, que é um verdadeiro símbolo nacional,
mostrando os seus integrantes como verdadeiros heróis, tem nítido e insofismável
status militar ou, quando não, paramilitar, como se queira.
9.3 HIERARQUIA E DISCIPLINA NECESSÁRIAS À INSTITUIÇÃO
POLICIAL
A Instituição Policial Militar é hierarquizada e disciplinada. E o Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tem mostrado a razão da exigência do
regular exercício dos poderes hierárquico e disciplinar na Instituição,
salientando, em mais de uma oportunidade, que:
(84)

CLIFT, Raymond. E. Como razona la policía moderna. México, D.F.,
Editorial Letras S/A, 1964, p. 30.
(85) GNR - Guarda Nacional Republicana. A Comunidade que somos ao serviço
da Comunidade. Publicação da República Portuguesa.
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"uma Corporação que se caracteriza pela rigidez da disciplina, tem a sua
atividade voltada para a ordem e o interesse da coletividade e precisa se impor
pela confiança, há que zelar para que o comportamento de seus membros se paute
pela mais estrita conformidade com os seus Cânones naturais" (86). E "a soma de
comprovadas inadimplências, que, embora punidas, não corrigiram, não
emendaram, nem intimidaram o militar (leia-se, o policial militar), forma quadro
caracterizador de seu despreparo para as difíceis funções a ele cometidas,
quebrando a confiança que nele podiam depositar seus superiores" (87)
Realmente , só através dos laços de coordenação e da subordinação, que
caracterizam o instituto da hierarquia, o poder hierárquico que é instrumental da
Administração Pública, é possível assegurar a harmonia e a eficiência do
aparelhamento administrativo, como já proclamou outro Desembargador do
Tribunal de Justiça de São Paulo, o saudoso Professor Mário Masagão (88) .
A respeito da hierarquia, também Hely Lopes Meirelles (89), citando Dughit,
lembra que "o princípio do poder hierárquico domina todo o direito administrativo
e deveria ser aplicado, ainda mesmo que nenhum texto legal o consagrasse". E aí
cabe a indagação, pelos exemplos diuturnos que os jornais publicam: o que dizer de
instituição que, conquanto hierarquizada legalmente, o princípio do poder
hierárquico, porém, não a domina?
A Polícia Militar é hierarquizada e dominada, como Instituição centenária que é,
pelo poder hierárquico, como, repete-se, tem reconhecido o Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, nas hipóteses retrotranscritas.
Nos dias atuais, em que as reivindicações funcionais vicejam por aí, com greves
em setores proibidos de fazê-las, o cabo PM Valfredo Araújo Santos (90), liderando
diretores do Centro Social dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de
São Paulo e componentes de um grupo de trabalho, recebido pelo Comandante
Geral da Polícia Militar, falando na ocasião,
"ressaltou o valor da disciplina e da hierarquia, e, em nome delas, afirmou que
o verdadeiro canal para o encaminhamento dos anseios da tropa deve fluir através
do Comando da Corporação, que está atento e tem feito chegar às mãos das
(86)

Acórdão, por maioria de votos, do segundo grupo da Câmaras Civis do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em 06 de setembro de 1979, nos
Embargos Infringentes n° 279714, de São Paulo, Relator Desembargador Pinheiro
Franco. Revista de Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
São Paulo, 1° bimestre de 1980, Lex Editora, p. 62/225.
(87) Acórdão unânime da 5.a Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, em 29 de junho de 1993, na Apelação Civil n° 29177-1, de São Paulo,
Relator Desembargador Costa Manso. Revista dos Tribunais
(88) MASAGÃO, Mário, Curso de Direito Administrativo, 5.a ed., São Paulo,
Ed. RT. 1974, n° 43, p. 16, idem n° 172, p. 71.
(89) MEIRELLES, Hely Lopes. Op. cit., p. 82.
(90) Legião de Idealistas. Boletim Informativo para o público interno da Polícia
Militar do Estado de São Paulo, Guardiã do Estado, Ano XIV, São Paulo, 01 de
maio de 1995, n° 10, p. 1.
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autoridades do Estado todas as necessidades da PM para que a milícia possa
evoluir cada vez mais, preparada no sentido de assegurar a manutenção da ordem,
o cumprimento das leis e o exercício dos poderes constituídos."
Que melhor exemplo que esse do exato cumprimento do dever, daquele múnus
público a que alude Hely Lopes Meirelles (91), isto é, o de um encargo de defesa,
conservação e aprimoramento dos bens, serviços e interesse da coletividade, sendo
esse múnus a própria natureza da Administração pública?
Na verdade, Shakespeare já proclamava e Paulo Ronai (92), no recente
Dicionário Universal Nova Fronteira de Citações, transcreve que "Os próprios
céus, os planetas e seu centro/ Observam / grau, prioridade e lugar, / Curso,
proporção, estação, forma./ Função e hábito em seqüência e ordem". (grifei) E
Ulisses, igualmente transcrito por Paulo Ronai, no mesmo verbete "hierarquia",
exclamava: "Ah! Quando se abala a hierarquia, / A verdadeira escada para todo
grande intento, / O empreendimento corre perigo."
Mais não é preciso para proclamar a razão da hierarquia em uma instituição
policial com milhares de homens espalhados, nas cidades e nos campos, nos rios,
no mar e no ar, em policiamento terrestre, fluvial, marítimo e aéreo.
E, a par da hierarquia, a correlata disciplina, cujo controle decorre do poder
disciplinar da Administração Pública e que, no dizer de Marcelo Caetano (93), tem o
seu fundamento e razão de ser no interesse público e na necessidade de
aperfeiçoamento progressivo do serviço público.
Daí por que fica patenteado que o status de militar do policial militar não se
torna híbrido ou incompatível com a função policial do cargo. Não se vê como
considerar híbrida a designação de policial militar, porque refere a expressão a um
policial que tem o status de militar, nas suas prerrogativas e deveres que dele
decorrem. Acreditar-se em contrário levaria àquela indagação se o policial civil é
"policial" ou é "civil", isto é, se há, para ele, hibridismo na designação do status de
"civil".
A propósito, Benedito Celso de Souza (94), com precisão afirma:
"Não é a atividade exercida que torna o agente civil em militar ou vice-versa. O
Correio Aéreo Nacional, de relevantes serviços prestados à Nação, só valoriza e
enobrece os integrantes da Força Aérea Brasileira, que não passam a ser menos
militares por executar missões consideradas civis. Os civis que atuam como
profissionais indispensáveis em tarefas tidas como de natureza militar, dentro de
organizações militares, não se tornam militares pelo simples exercício daquelas
(91)
(92)

MEIRELLES, Hely Lopes. Op. cit., p. 58.
RONAI, Paulo. Dicionário universal Nova Fronteira de citações. Rio de
Janeiro, Ed. Nova Fronteira, 1985.
(93) CAETANO, Marcelo. Apud LAZZARINI, Álvaro. Do Poder Disciplinar na
Administração Pública, Doutrina. Revista de Jurisprudência do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo (RJTJESP). Ed. Lex, 5° bimestre., 1980, p. 66/14.
(94) SOUZA, Benedito Celso de. Uma questão de ordem. COPM em Notícias.
São Paulo, setembro de 1991, p. 6.
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funções. Em suma, a função ou atividade não é, em si mesma, militar ou civil. O
agente, sim, pode ser civil ou militar." E continua : "Sua disciplina a torna exemplo
de observância de preceitos e normas de seu regular funcionamento. É legalista,
por excelência. Democrática, por natureza. Sua hierarquia lhe dá a equilibrada
ordenação das funções e a definição da responsabilidade de cada um no
cumprimento "de missões, dentro e para a sociedade. A Polícia Militar não é
hierarquizada e disciplinada porque é exceção, mas porque é organização bem
constituída. Concluindo: "Para que uma organização se encarregue da
preservação da ordem pública, é exigível, antes de mais nada, que ela própria
possua estabilidade interna mínima, como pré-requisito para sua atuação
funcional. Que ela própria cultive a obediência à ordem e ao respeito entre seus
membros. Que seu exemplo venha antes de seu poder de preservar ou restabelecer
a ordem exclusiva."
9.4 AS POLÍCIAS MILITARES E CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES
COMO FORÇAS AUXILIARES E RESERVA DO EXÉRCITO
O serviço militar, no Brasil, continua obrigatório, nos termos da lei (art. 143 da
Constituição de 1988). É um "dever infungível", como afirma Seabra Fagundes,
citado por José Afonso da Silva (95), ao justificar a razão dessa obrigatoriedade do
serviço militar.
Bem por isso não é demais lembrar que omnis civis est miles, a fortiori,
individualmente, todos os cidadãos em condições de convocação ou de
mobilização para a ativa são considerados reserva das Forças Armadas, do mesmo
modo que os militares da reserva remunerada.. (96)
Os policiais militares e os bombeiros militares, ao contrário, não são
considerados, individualmente, reservas das Forças Armadas, pois integrantes das
Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, são as suas Corporações que,
no conjunto, são consideradas reservas das Forças Armadas (97), embora a
Constituição seja clara que só o são do Exército (art. 144, § 6°).
Daí entender que, metodologicamente, melhor estaria colocada no capítulo das
Forças Armadas a previsão de que as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros
Militares são forças auxiliares e reserva do Exército, hoje prevista no § 6° do artigo
144 da Constituição de 1988.
Com isso a norma que corresponde ao § 6° do artigo 144 da Constituição de
1988 ficará mais técnica e precisa ao só prever a subordinação das Polícias
Militares e Polícias Civis aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios.
(95)
(96)

SILVA, José Afonso da. Op. cit., p. 648.
Lei Federal 6880, de 09 de dezembro de 1980, art. 4°, I, "a" e "b", que
dispõe sobre o Estatuto dos Militares.
(97) Lei Federal citada, art. 4°, II, "a" e "b".
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9.5 A IMPOSSIBILIDADE DE DESMILITARIZAÇÃO DA POLÍCIA
OSTENSIVA
Cumpre também explicar aos que desconhecem a questão com a profundidade
necessária e por isso surgem com as mais descabidas propostas, se é que não foi
dito o suficiente, que no Brasil a desmilitarização da polícia ostensiva implicaria
graves prejuízos à estrutura do policiamento preventivo, propiciando, diante da
conhecida realidade brasileira - ou realidades, porque o Brasil é um país de muitas
realidades - o aumento da violência e da corrupção - já difícil de controlar com o
rigor da formação militar - na esteira do afrouxamento da hierarquia e da
disciplina que inexoravelmente se seguiria. Esse quadro, outrossim,
comprometeria gravemente o Sistema de Defesa do País, contra eventual
inimigo externo. Vimos anteriormente que as Polícias Militares, com cerca de
quatrocentos mil homens, constituem, na ativa, a reserva do Exército, mobilizável
de imediato para formar a primeira linha de defesa, pois, embora preparadas
prioritariamente como "força operativa policial", sua estrutura e adestramento
permitem atuação na defesa territorial.(98)
É importante destacar que o pessoal profissional das Forças Armadas é mínimo
para defender o Brasil de dimensões continentais e imensas reservas, a exemplo da
Amazônia, sobre a qual se voltam os olhos das grandes potências, desta feita de
forma clara e aberta. Iludem-se aqueles que entendem que a guerra é algo distante
ou impossível de ocorrer no território brasileiro. Os confrontos armados, em que
pesem seus horrores, representam instrumentos úteis de política internacional,
como bem asseverou Clausewitz (99) ao escrever, no século passado, o clássico Da
Guerra, com ensinamentos que a realidade mostra serem atuais.
A hipótese da desmilitarização das Polícias Militares e dos Corpos de
Bombeiros Militares, além de outros inconvenientes, teria que contemplar a
recomposição do aparato de defesa da Nação, exigindo recursos financeiros
elevados.
Isso não está a indicar que o Brasil mantém um modelo exótico de Polícia, com
as suas Polícias Militares. Os militares de polícia - observe-se que é militar de
polícia e não polícia de militar - como foi explicado, são encontrados em países da
Europa e de outros continentes, cuidando da ordem pública e integrados nos
respectivos sistemas de defesa nacional, tudo em perfeita harmonia. Em todos esses
países, democráticos e indiscutivelmente evoluídos como sociedade, funciona
bem o sistema de segurança pública, com índices de contenção das atividades
criminosas considerados satisfatórios.
(98)
(99)

MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Op. cit., p. 360.
CLAUSEWITZ, Carl Von. Da guerra. Tradução do original alemão por
Tereza Barros Pinto Barroso. Lisboa, Editora Perspectivas e Realidades Ltda e
Livraria Martins Fontes Editora Ltda, 1979, p. 87. O original é de 1932.
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Reafirmo que o aumento do nível de eficiência policial exige que não se
despreze a disciplina e a hierarquia militares, instrumentos úteis na condução e
execução dos atos de polícia. Foi nesse pensamento que o legislador constituinte de
1988 inspirou-se para redigir o artigo 42 da Carta Magna, no meu entender,
cristalizando aquilo que a realidade histórica já se encarregava de sedimentar.
Por derradeiro, alerto para que não se devem misturar ressentimentos contra as
Instituições Militares, por fatos do passado recente, com a problemática da
segurança pública, conforme descreve o Professor Ney Prado (100), na obra Os
notáveis Erros dos Notáveis. Pela sua importância, a segurança pública não pode
ficar ao sabor de sentimentos menores, de argumentos emocionais, mas deve ser
pensada com a máxima racionalidade.

10. A polícia ostensiva e as Guardas Municipais e seguranças privadas
uniformizadas
10.1 O INTERESSE LOCAL DO MUNICÍPIO E A ORDEM PÚBLICA
A Constituição Federal prevê a criação facultativa de guardas municipais - não
guarda civil, guarda noturna, denominações constitucionalmente desconhecidas pelos municípios, "Destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações"
(Art. 144, § 8°). Como se vê, não são funções da Polícia Geral ou Polícia de Ordem
Pública, feitas de maneira ostensiva.
Entretanto, alguns dirigentes de guardas municipais, sob o pretexto de que,
como se disse alhures, "há um clamor por maior segurança e que agora o
município, elevado à condição de unidade federativa, pode considerar como de
interesse local os assuntos relativos à ordem pública", vêm agindo de forma
superposta às Polícias estaduais, fazendo tanto a prevenção como a repressão
imediata de infrações penais.
A respeito da questão interpretativa levantada sobre a expressão "interesse
local", ensina Diógenes Gasparini (101), administrativista em São Paulo, que,
"em lugar da tradicional cláusula do 'peculiar interesse', configurada nas
Constituições anteriores, o constituinte de 1988 preferiu a do interesse local sem,
contudo, inovar no conteúdo. A novidade ocorreu tão só na locução. Sendo assim,
o interesse local não é outra coisa senão aquele que prepondera, que sobressai
quando confrontado com o do Estado-membro ou com o da União".
(100)

PRADO, Ney. Os notáveis erros dos notáveis. Rio de Janeiro, Comissão
Provisória de Estudos Constitucionais, Forense, 1987, p. 26/28.
(101) GASPARINI, Diógenes. As Guardas Municipais na Constituição de 1988.
São Paulo, 1991, p. 2-3.
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E continua:
"Os serviços de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública, a toda
força, não são predominantemente locais, dado destinarem-se a coibir a violação
da ordem jurídica, a defender a incolumidade do Estado e dos indivíduos e a
restaurar a normalidade de situações e comportamentos que se opõem a esses
valores. De fato, a quebra da ordem jurídica e os atentados contra o Estado e os
indivíduos são comportamentos que repercutem além dos limites do município,
que transcendem suas fronteiras. Escapam, pois, do predominantemente
municipal e determinam, em razão disso, outra ordem de competência a cujos
integrantes cabem prestá-los."(grifei)
Clóvis Beznos (102) objetivamente define que "a questão relativa à ordem
pública diz respeito ao interesse nacional, não se configurando ipso facto em
mero interesse peculiar do município". E completa: "A manutenção da ordem
pública, inquestionável, é tarefa cometida aos Estados-membros, aos Territórios e
ao Distrito Federal, pelas suas polícias militares." (grifei)
Michel Temer (103), constituinte de 1988, confirma que "Peculiar interesse
significaria interesse predominante. Interesse local é expressão idêntica a
peculiar interesse". (grifos do autor)
Dessa forma, continua vigoroso o ensinamento de Hely Lopes Meirelles (104),
verbis: "O que define e caracteriza o 'peculiar interesse', inserido como dogma
constitucional, é a predominância do interesse do município sobre o do Estado ou
da União". (grifo do autor)
Fica assim demonstrado o total descabimento de pretextar-se o "interesse local"
para justificar o emprego das guardas municipais na preservação da ordem pública,
cujo valor não é de "peculiar interesse" do município mas de interesse
nacional, conforme remansosa doutrina jurídica nacional e estrangeira.
10.2 IMPOSSIBILIDADE DE A GUARDA MUNICIPAL ATUAR COMO
POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
Sobre a competência constitucional das guardas municipais, o entendimento dos
juristas pátrios é cristalino, não pairando dúvidas de que elas não podem ser
consideradas polícia municipal e, portanto, não se destinam prioritariamente à

(102)

BEZNOS, Clóvis. Guarda Municipal- subordinação à polícia estadual.
Cadernos de Direito Municipal. Revista de Direito Público, v. 78, p. 178/180.
(103) LULIA, Michel Miguel Elias Temer. Elementos de Direito Constitucional.
5.a ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 1989, p. 105.
(104) MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal brasileiro. 4.a ed., São Paulo,
Revista dos Tribunais, 1981, p. 86.
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proteção de pessoas, conforme afirmei no Da Segurança Pública na Constituição
de 1988. (105)
Dessa posição não diverge José Afonso da Silva (106), assessor jurídico do
Senador Mário Covas, então líder do PMDB, durante os trabalhos constituintes.
Ele, com efeito, explica que "Os constituintes recusaram várias propostas no
sentido de instituir alguma forma de polícia municipal. Com isso os municípios
não ficaram com nenhuma específica responsabilidade pela segurança pública... A
Constituição apenas lhes reconheceu a faculdade de constituir guardas municipais
destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a
lei".
Ao escrever O Município na Constituição de 1988, José Afonso (107) reafirma
que "Enfim, os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à
proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei ((art. 144, §
8°). É mera faculdade. Não serão obrigados a criar e manter tais guardas... Não é
portanto, polícia de segurança pública, mas guarda de bens, serviços e instalações
municipais." (grifei)
Por sua vez, Toshio Mukai (108) confirma que "Portanto, o município não pode
ter guarda que substitua as atribuições da Polícia Militar."
O corpo técnico-jurídico da Fundação Prefeito Faria Lima (CEPAM) (109)
também manifestou-se a respeito, sustentando que
"Embora o preceito - Artigo 144 § 8° da Constituição Federal - lhe confira
atribuições policiais restritas, as guardas municipais poderão constituir
importante instrumento de integração comunitária, pois estão voltadas à garantia
de interesses especificamente municipais.... Não se confundam, porém, as
atribuições da guarda municipal com o serviço de segurança prestado pelo
Estado através da Polícia Militar. Com efeito, a esta cabem o policiamento
ostensivo e a preservação da ordem pública." (grifei)
Esclareço que as "atribuições policiais restritas" só podem dizer respeito à
Polícia Administrativa Especial, definida por Vedel e Rivero, explicada neste
trabalho.
Nessa obra, a Fundação Prefeito Faria Lima, especializada que é em direito
municipal, confirmou sua posição a respeito da ilegalidade em destinarem-se as
(105)

LAZZARINI, Álvaro. Da Segurança Pública na Constituição de 1988.
Revista de Informação Legislativa, Brasília, Senado Federal, n° 104, p. 236,
1989.
(106) SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 6.a ed.,
São Paulo, Revista dos Tribunais, 1990.
(107) SILVA, José Afonso da. O Municípios na Constituição de 1988. 1.a ed., São
Paulo, Revista dos Tribunais, 1990, p. 11.
(108) MUKAI, Toshio. A Administração Pública na Nova Constituição Brasileira.
São Paulo, Saraiva, 1989, p. 11.
(109) Fundação Prefeito Faria Lima - Centro de Estudos e Pesquisas de
Administração Municipal - CEPAM. Breves anotações à Constituição de 1988.
São Paulo, Atlas, 1990, p. 335.
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guardas municipais ao policiamento da ordem pública, exarada anteriormente nos
Pareceres: FPFL N° 13818/89; FPFL N° 13805/89; FPFL N° 13596/89; FPFL N°
13227/89; FPFL N° 12118/87; FPFL N° 11579; FPFL N° 10995/84; FPFL N°
10601/84; FPFL N° 09186/83; FPFL N° 09123/83; FPFL N° 09007/83; FPFL N°
08379/83 E FPFL N° 07297/81; e nas Respostas FPFL N° 167/89 e FPFL N°
109/89.
Aliás, Hely Lopes Meirelles (110) já advertia que "A guarda municipal, ou que
nome tenha, é apenas um corpo de vigilantes adestrados e armados para a
proteção do patrimônio público e maior segurança dos municípios, sem qualquer
incumbência de manutenção da ordem pública." (grifei)
Além disso a Justiça paulista já se manifestou a respeito da questão. A mais alta
Corte de Justiça do Estado, em acórdão publicado na Revista dos Tribunais,
volume 604, página 37, julgando guardas municipais de Salto/SP que durante
serviço de policiamento feriram a tiros um munícipe, decidiu que aqueles
servidores municipais não podiam estar empenhados em atividade policial que, por
força da legislação federal, é de exclusiva competência da Polícia Militar. Da
mesma forma entendeu o Egrégio Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São Paulo
ao apreciar a Apelação Cível n° 171270 (RT 433:184).
Mas se pairava qualquer dúvida sobre a incompetência das guardas municipais
em atuar na preservação da ordem pública, foi ela dirimida pela Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação da Câmara dos Deputados (111), que por
unanimidade declarou inconstitucional o Projeto de Lei n° 2669-A/89 do Deputado
Gerson Marcondes, que, propondo-se a regulamentar o Artigo 144, § 8°, da Carta,
fixava atuação concorrente dos municípios, através das guardas municipais, para
auxiliar na manutenção da ordem pública.
A posição da Câmara não poderia ser diferente, pois na reunião da Comissão de
Sistematização que durante os trabalhos constituinte definiu o Capítulo da
Segurança Pública, o Deputado Ibsen Pinheiro (112) foi claro ao explicar as funções
das guardas municipais, dizendo:
"Nosso sistema de segurança está definido exaustivamente no texto que temos
aprovado esta tarde. As guardas municipais têm outra função, de colaboração
para a ordem dos serviços municipais... Jamais poderão ser confundidas,
eventualmente, num texto constitucional estadual como integrantes do sistema de
segurança, que, no plano da União, estão definidas claramente."
Está evidente que as guardas municipais, ao agirem como polícia de ordem
pública, fazem-no ao arrepio da Constituição e das leis, sujeitando-se os
mandantes e executores à responsabilidade penal, civil e administrativa,
(110)
(111)

MEIRELLES, Hely Lopes. Op. cit., p. 331.
Diário do Congresso Nacional, 6 de novembro de 1990, Seção I, p.
11.656/11.658.
(112) Diário da Assembléia Nacional Constituinte, (Suplemento C) 27 de janeiro
de 1988, Brasília, Congresso Nacional, p. 1919.
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agentes públicos que são, cabendo às autoridades e às pessoas atingidas pelos atos
ilegais providenciar para tanto, fazendo manifestar-se o Poder Judiciário quer
sobre o exercício irregular da atividade policial, quer sobre os atos normativos
municipais que eventualmente o estejam "amparando", evitando-se o conflito e
a superposição de funções públicas tão graves como estas.
Lembre-se, com Caio Tácito (113), que
"a primeira condição de legalidade é a competência do agente. Não há em
direito administrativo, competência geral ou universal: a lei preceitua, em relação
a cada função pública, a forma e o momento do exercício das atribuições do cargo.
Não é competente quem quer, mas quem pode, segundo a norma de direito. A
competência é, sempre, um elemento vinculado, objetivamente fixado pelo
legislador."
10.3 INVIABILIDADE DA MUNICIPALIZAÇÃO DA POLÍCIA
Os argumentos em defesa das guardas municipais atuando como polícia de
ordem pública, para auxiliar na segurança pública, trazem implicitamente a idéia de
municipalização da Polícia, que, segundo José Afonso da Silva, e eu confirmo, foi
rejeitada pela Assembléia Nacional Constituinte. Assim, sob o aspecto legal não há
muito o que discutir, diante da clareza da norma constitucional.
Mas existem as convicções de ordem prática, também merecedoras de atenção.
Por isso creio ser interessante abordá-las. Inicialmente alerto que o uso políticopartidário vem exacerbando o municipalismo, ameaçando desmontar estruturas
da União e dos Estados, com resultados duvidosos, quando não danosos em termos
de eficiência. Lembro que a segurança pública é área extremamente sensível,
não sendo recomendável fazerem-se nela experiências extravagantes.
O Brasil reconhecidamente é um país pobre, por isso entendo que os recursos
públicos devem ser, prioritariamente, canalizados para a área social, mormente no
emprego, transporte, saneamento básico, moradia, saúde e educação, onde têm
origem os fatores geradores da insegurança pública, conforme alinhei. Ali se
localizam os maiores clamores da população, e por via de conseqüência o interesse
maior dos municípios, aliás com a determinação constitucional do artigo 30, que é
bem clara. A destinação de verbas municipais para o trabalho de polícia em
superposição com o Estado e a União - e fazer polícia custa muito caro - pode ser
considerada um erro grave de política administrativa, pois a prioridade dos
municípios, evidentemente, não é esta.
É preciso considerar também que, no Brasil, a segurança pública é,
historicamente, atribuição dos Estados que possuem grandes, caras e sólidas
estruturas de ensino, comunicações, armamentos, instalações, tecnologia, etc. para
(113)

TÁCITO, Caio. O abuso do poder administrativo no Brasil - (Conceitos e
remédios). Co-edição do Departamento Administrativo do Serviço Público e
Instituto Brasileiro de Ciências Administrativas, Rio de Janeiro, 1959, p. 27.
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manter suas Polícias, configurando um desperdício para os municípios a
constituição em duplicata dessas estruturas.
Em nosso País, por afinidade com o modelo europeu-latino, até porque toda
nossa tradição jurídica é latina - e não há como esquecer-se disso -, a Polícia
evoluiu calcada na hierarquia e disciplina militares e com extensas áreas
geográficas de atuação, atravessando séculos e até incorporando algumas polícias
municipais que surgiram. Em vários casos, porque se desviaram das suas
finalidades, tornando-se autênticas guardas pretorianas, colocando-se como força a
serviço de políticos locais, situação que a vida em pequena comunidade propicia e
contra a qual é necessário acautelar-se.
Por vezes, ouço elogios ao modelo de polícia norte-americano, que nada tem de
comum conosco, pois lá a história foi diversa da do Brasil e, como não poderia
deixar de ser, seguiu a tradição jurídica anglo-saxônica de seus colonizadores.
Lembro que os Estados Unidos da América possuem inclusive poder judiciário
municipal, e nesse ponto saliento que a necessidade existencial de uma Polícia
está, sempre, vinculada a um órgão jurisdicional, instruindo-o na mesma
esfera de poder. Para atender a esse pressuposto teríamos de criar Poder
Judiciário e Ministério Público municipais, proposição também derrotada
durante os recentes trabalhos constituintes. Mas os próprios norte-americanos estão
revendo seu modelo policial e criando Polícias estaduais com maior área de
competência. Aliás, já somam sessenta e quatro as Polícias de âmbito estadual,
distribuídas por quarenta e nove unidades que formam os Estados Unidos da
América (114), pois as técnicas criminosas evoluem com os meios de transporte e
comunicação. A prática delitiva torna-se cada vez mais dinâmica e
transcendente dos limites municipais. Para acompanhar esta realidade impõese às Polícias o aumento da sua área de atuação, que é o contrário da
tendência municipalista.
Nota-se que, na Europa, onde as Polícias são nacionais, portanto abrangentes e
homogêneas, o combate à criminalidade é considerado eficiente, superando
inclusive os norte-americanos, reconhecidamente portadores de um aparato
tecnológico melhor. Saliento que os países europeus têm aproximadamente as
dimensões dos Estados brasileiros, representando outro fator de semelhança.
Demonstradas a inconstitucionalidade, ilegalidade e inconveniências de uma
polícia municipal, cumpre agora analisar o papel constitucional das guardas
municipais.

(114)

TORRES, Donald A. Hand Book of State Police. Highway Patrols, and
Investigative Agencies. Westport, Connecticut, Greewood Press Inc., 1987.
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10.4
UTILIDADE
DA
CONSTITUCIONALMENTE

GUARDA

MUNICIPAL

AGINDO

A guarda municipal, se for criada, será órgão da administração municipal e,
assim, sujeita ao princípio da legalidade, hoje inserido no artigo 37, caput, da
Constituição da República, cabendo lembrar que, na lição de Hely Lopes Meirelles
(115), a eficácia de toda atividade administrativa está condicionada ao atendimento
da lei, pois, na Administração Pública, não há liberdade nem vontade pessoal, só
lhe sendo permitido fazer aquilo que a lei autoriza, razão de não se poder
descumprir os seus preceitos, geralmente de ordem pública, e isso, nem mesmo
por acordo ou vontade conjunta de seus aplicadores e destinatários, uma vez
que contém verdadeiros poderes-deveres, irrelegáveis pelos agentes públicos.
Na hipótese, a Lei Maior, que é a Constituição da República, no seu artigo 144,
§ 8°, prescreveu que "Os municípios poderão constituir guardas municipais
destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a
lei", evidenciando-se que a norma constitucional não se refere a todos os bens
municipais elencados no artigo 66 do Código Civil, sob pena de vir a guarda
municipal a ser criada a competir com a Polícia Militar, como, por exemplo, ao
pretender-se que ela se destine à proteção de estradas municipais, bem como das
ruas e praças, hipótese de bens públicos municipais de uso comum do povo,
contemplada no artigo 66, I, do Código Civil. Restaria, pois, ao município destinar
a sua guarda municipal à proteção dos seus bens de uso especial e dominicais,
hipóteses previstas no mesmo artigo 66, II e III, do Código Civil.
Vê-se, de plano, que as guardas municipais, sem extrapolar a determinação
constitucional , podem ser úteis à coletividade, protegendo as escolas, os
hospitais, pronto-socorros, centros de saúde, parques, creches, centros
educacionais, mercados, monumentos, prédios públicos em geral, cemitérios,
enfim toda a infra-estrutura municipal que vem sendo atacada diuturnamente por
atos de vandalismo.
Vale também lembrar aqui a lição de Pedro Luiz Carvalho de Campos Vergueiro
(116) , ao afirmar que:
"Assim, tais vigilantes do patrimônio municipal, quando no exercício de suas
funções, estarão - mediatamente de fato e não por força de obrigação legal, sem
ser atividade inerente a suas atribuições - dando, como qualquer cidadão,
proteção aos munícipes. A sua mera presença nos locais designados, junto a
logradouros públicos ou próprios municipais, prestar-se-á como força psicológica
em prol da ordem, beneficiando, assim, de forma indireta, os munícipes. Ou seja,
essa vigilância do patrimônio municipal, por via de conseqüência, implicará
(115)
(116)

MEIRELLES, Hely Lopes. Op. cit., p. 78.
VERGUEIRO, Pedro Luiz Carvalho de Campos. Parecer FPFL n° 7297, de
1981. In: As Guardas Municipais na Constituição Federal de 1988. Diógenes
Gasparini, São Paulo, 1991, p.6.
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proteção para os munícipes: aquela como atribuição decorrente da norma
jurídica, e essa como um plus empírico resultante daquela "(grifei).
10.5 NECESSIDADE DE LEI FEDERAL PARA REGULAMENTAR A
COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DA GUARDA MUNICIPAL
Está evidenciado o que as guardas municipais devem e podem fazer. Agora, o
que não pode é o patrulhamento das ruas, a realização de barreiras, a
identificação de transeuntes, como vem acontecendo em alguns municípios, pois
para isso as guardas municipais não têm poder de polícia, e nem pode a lei
municipal concedê-lo invocando o princípio da autonomia legislativa, pois trata-se
de matéria cuja competência está rigidamente fixada pela Constituição e sua
regulamentação só pode ser feita por lei federal. As teses em contrário tornaram-se
obsoletas em face do previsto no artigo 147 da Constituição do Estado de São
Paulo, que assim expressamente determinou. Ademais, o próprio Ministério da
Justiça (117) também se manifestou nesse sentido ao fixar a necessidade de lei
ordinária federal para tratar do artigo 144, § 8°. Esclareço que a lei municipal
poderá constituir e regulamentar as guardas municipais, porém em matérias de
atribuições terá de limitar-se ao texto constitucional e à correspondente lei
federal.
A propósito, Pontes de Miranda (118) , nosso constitucionalista maior, deixou
patente que "são inconstitucionais e suscetíveis de serem tratadas como forças
ilegais todas as organizações policiais, mesmo estaduais, que não se fundaram em
lei federal."
10.6 VINCULAÇÃO ENTRE POLÍCIA MILITAR, GUARDA MUNICIPAL E
SEGURANÇA PRIVADA
Outro aspecto da intrincada questão ora estudada é a similaridade existente entre
a Polícia Militar, as guardas municipais e até as empresas de segurança privada
uniformizadas, cujo traço comum é a ostensividade. Assim, embora a guarda
municipal e a segurança privada não sejam polícia de ordem pública, seus afazeres
inserem-se no universo da segurança ostensiva, como expliquei.
Há, portanto, uma ligação entre elas e a Polícia Militar, conforme reconhece a
Fundação Prefeito Faria Lima (119) , ao afirmar que "as atribuições e serviços que
tocarão às guardas municipais estarão mais próximos daqueles atribuídos à

(117)

Leis a Elaborar: Constituição de 1988. Brasília, Ministério da Justiça,
1989, p. 176.
(118) MIRANDA, Pontes de. Comentários à Constituição de 1967, 2.a ed. São
Paulo. Revista dos Tribunais, 1970, p. 171.
(119)
Fundação Prefeito Faria Lima (CEPAM). Parecer FPFL n° 13470
(Processo FPFL n° 2077/89), de 10/08/89, p.4.
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Polícia Militar, não se aproximando, por seguinte, dos que são da
responsabilidade da Polícia Civil".
Clóvis Beznos (120), a propósito afirma que "emerge claramente a necessária
vinculação da guarda municipal à Polícia do Estado, no que tange à atividade de
colaboração na segurança pública, e isso não só pelo fato da competência
exclusiva das Polícias Militares Estaduais, quanto à manutenção da ordem
pública...".
10.7 VINCULAÇÃO MEDIANTE CONVÊNIO - IMPOSSIBILIDADE DE
TRANSFERÊNCIA
DE
COMPETÊNCIA
PREVISTA
CONSTITUCIONALMENTE
É então recomendável a vinculação entre as Polícias Militares e as guardas
municipais, podendo ser feita mediante convênio entre Estado e municípios que
permita o adestramento e a orientação das guardas no exercício de suas funções.
Mas alerto que tal convênio não pode transferir atribuição da Polícia Militar
para a guarda municipal, tanto pela disposição constitucional (artigo 144, § 5° da
Constituição Federal) quanto pela legislação infra-constitucional (Decreto-lei n°
667, artigo 3°, "a"; e mais precisamente o Decreto Federal n° 88.777, cujo artigo 45
prevê que a competência das Polícias Militares estabelecidas no artigo 3°, alíneas
"a", "b" e "c", do Decreto-lei n° 2..010, de 12 de janeiro de 1983, e na forma deste
Regulamento, é intransferível, não podendo ser delegada ou objeto de acordo
ou convênio, certo que no
"Interesse da Segurança Interna e da manutenção da ordem pública, as Polícias
Militares zelarão e providenciarão no sentido de que guardas ou vigilantes
municipais, guardas ou serviços de segurança particulares e outras organizações
similares, exceto aqueles definidos na Lei n° 7.102, de 20 de junho de 1983, e em
sua regulamentação, executem seus serviços atendidas as prescrições deste artigo
(artigo 45, § 1°). Se assim convier à Administração das Unidades Federativas e
dos respectivos municípios, as Polícias Militares poderão colaborar no preparo
dos integrantes das organizações de que trata o parágrafo anterior e coordenar as
atividades do policiamento ostensivo com as atividades daquelas organizações
(art. 45, § 2°)." (grifei)
A aproximação e conseqüente colaboração entre esses órgãos, nesses termos, é
salutar pois, como afirmei, facilita a harmonização das funções, impedindo a ilegal
superposição de atividades e a nociva dispersão dos recursos públicos.

(120)

BEZNOS, Clóvis. Op. cit., p. 180.
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11. Dos órgãos policiais federais
11.1 DA POLÍCIA FEDERAL
Com a evolução da atividade criminosa, inclusive sua internacionalização, é
natural que a nova Carta tenha alargado a esfera de competência da Polícia Federal;
entretanto, alguns excessos têm ocorrido, sendo importante ficar atento para que
não se transforme em hábito.
O primeiro deles diz respeito à invasão de atribuições das Polícias estaduais, em
especial da Polícia Civil, na apuração de infrações penais, onde o princípio da
"repercussão interestadual" é por vezes discutível. Nesses casos deve-se atentar
para a competência da Justiça Federal, pois a ela vinculam-se as atribuições da
Polícia Federal. Conforme explicado, o exercício das funções de polícia judiciária
sempre se faz no sentido de informar um determinado órgão jurisdicional,
normalmente na mesma esfera de poder. Assim, entendo que as ações da Polícia
Federal estão limitadas ao interesse da Justiça Federal, de acordo com o artigo
109 da Carta.
Outro excesso a ser notado é a postura que se tem atribuído à Polícia Federal, de
órgão controlador da segurança pública no Brasil. Se somos uma república
federativa, não cabe tal intento, que pode ser interpretado como ingerência nos
Estados. É inegável a necessidade de se organizar um sistema nacional de
segurança pública, porém, deve ser respeitada a autonomia estadual, pois essa é a
vontade constitucional expressa no artigo 144, onde, conforme tenho afirmado, a
ordem cronológica dos sete órgãos ali previstos, em absoluto, não indica um
escalonamento hierárquico, que implicaria supremacia de um sobre o outro ou, ao
inverso, subordinação de um para com o precedente.
Por outro lado, entendo que a realidade brasileira está a indicar a necessidade de,
na revisão constitucional, prever-se órgão policial especializado em matéria
fazendária. Deverá, assim, ser criada a Polícia Fazendária, ou Polícia do Tesouro,
como é conhecida nos Estados Unidos da América. O Brasil, que busca ser um País
de economia moderna, de tal órgão especializado não pode prescindir, mormente
diante da conjuntura em que se vive. Deve-se, com efeito, atentar para o
desenvolvimento do capitalismo brasileiro, que sob o ponto de vista social está
muito aquém do seu desenvolvimento material. Esse desequilíbrio é fato gerador de
crimes econômicos, especialmente os conhecidos como do "colarinho branco",
em tal proporção que exige a existência de um órgão policial com destinação
específica para o seu combate. Evita-se, pois, a atividade episódica de policiais de
outras áreas não especializadas em matéria fazendária, indiscutivelmente complexa.
De certa forma a Polícia Fazendária existe na previsão do artigo 144, § 1°, II, da
Carta, onde se denomina "ação fazendária", porém, sua atribuição está restrita à
polícia administrativa, tendo de repassar à Polícia Federal os casos onde, na ação
fiscalizadora, verifique a existência de infração penal. Pela complexidade da
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matéria, o ideal seria que ela fizesse também a parte de polícia judiciária cabível no
caso.
É forçoso reconhecer que a Polícia Federal tem uma hipertrofiada esfera de
competência, e, mesmo crescendo muito, como deve acontecer, poderá ter
dificuldade em cumprir tantas missões com a eficiência desejável, em face das
dimensões territoriais do Brasil.

11.2 DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL E POLÍCIA FERROVIÁRIA
FEDERAL
A previsão constitucional da Polícia Rodoviária Federal e Polícia Ferroviária
Federal, inclusive com o qualificativo de "órgão permanente", foi, com a devida
vênia, algo inusitado pela incipiência que apresentam.
A Polícia Ferroviária Federal existe em função da Rede Ferroviária Federal
Sociedade Anônima, uma estatal, e da Companhia Brasileira de Trens Urbanos,
esta, por sinal, em processo de transferência para os Estados (121), pelo menos o
trecho paulista de transporte de passageiros. Da mesma forma cogita-se o repasse
da malha rodoviária federal para a esfera estadual, ou até sua privatização. Essa
situação demonstra a inconveniência da mencionada previsão constitucional.
Entendo que a saída para o problema estaria na absorção de tais órgãos pelas
Polícias Militares, pois, encarregadas do policiamento ostensivo das rodovias e
ferrovias federais, como explica Diogo de Figueiredo Moreira Neto, integram o
universo das atividades da polícia ostensiva.
Cabendo primordialmente aos Estados os assuntos de segurança pública, a
integração desses órgãos às Polícias Militares reforçaria o princípio federativo.
Ademais, a medida traria benefícios tanto à coletividade quanto aos integrantes
dessas polícias federais, primeiro pelo aprimoramento na formação e depois pela
melhoria da carreira.
12. Principais problemas da Polícia - violência, corrupção e desvio de finalidade
12.1 A VIOLÊNCIA POLICIAL
Na fórmula ideal para o aperfeiçoamento do modelo policial brasileiro,
necessária se torna a reflexão sobre o ciclo da persecução criminal por inteiro, que
não se esgota na atividade policial. Entretanto, fiel à idéia global do trabalho, que é
de disciplinar a competência dos órgãos policiais para garantir-lhes a eficiência de
suas atividades, concentro-me no ciclo de polícia e três outros problemas, que,
entendo, devem ser atacados: a violência, que tem na prática da tortura o seu
(121)

Estado começa a assumir controle da CBTU. Folha de São Paulo, 15 de
setembro de 1991, p. 3-4.
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subproduto mais grave, a corrupção, já atingindo níveis vergonhosos, e o desvio de
finalidade, esta, uma praga silenciosa que corrói a Polícia.
Tais comportamentos desmoralizam os órgãos públicos envolvidos na segurança
pública perante o povo brasileiro e comprometem a imagem do Brasil no exterior.
Em recente discurso, com profundo desagrado, a isso se referiu o próprio
Presidente Fernando Collor de Mello (122), sustentando que
"Não podemos ser e não seremos nunca mais um país citado como violento em
relatórios da Anistia Internacional. Nossa sociedade não tolera a violência e não
permitiremos que o Brasil Novo conviva com qualquer forma de desrespeito aos
direitos humanos. Confio - continua - que os Estados da Federação estarão unidos
ao Governo Federal no combate a qualquer espécie de violência, que exige uma
completa reciclagem e modernização das Polícias Estaduais".
No meu entender, de parte da Polícia Militar a violência é mais fácil de ser
contida, pois ela ocorre nas ruas, em público, sendo, invariavelmente, percebida. A
médio prazo, acredito, a violência tenderá a cair e ser eliminada, pelo que se almeja
com a atual preparação policial, especialmente a humanística e a jurídica,
atualmente incentivada nos diversos níveis dos cursos de formação,
aperfeiçoamento e especialização dos policiais militares. Com vistas a isso,
recentemente, Carlos Alberto Idoeta (123), ex-Presidente da Seção Brasileira da
Anistia Internacional, reuniu-se com os Comandantes Gerais da Brigada Militar do
Rio Grande do Sul e da Polícia Militar do Estado de São Paulo para ajustar os
currículos escolares, quanto aos direitos humanos.
No caso da Polícia Civil, a violência ocorre nos porões, nas chefias de
investigadores, durante os interrogatórios, longe da vista do público. Essa violência
se estampa até mesmo no inquérito policial, como demonstram os juristas José
Carlos Dias e Luís Francisco Carvalho Filho (124) na ponderação de que
"O indiciamento passou a ter a conotação de uma condenação pública. O
reconhecimento posterior da inocência afirmado pelo Judiciário não tem mais
repercussão, é incapaz de apagar da memória a condenação policial anterior. O
indiciamento marca a pessoa com cicatrizes que nenhuma sentença absolutória
tem o poder plástico de apagar de sua alma e do seu nome. Pelo erro policial,
permanece impune o "julgador" sem toga. O inocente, assim reconhecido pelo
julgador togado, não recebe, pela lesão sofrida, nenhuma reparação moral e
material por parte do Estado. Se a Constituição garante a inviolabilidade da vida
privada, da intimidade, da honra e da imagem, se estabelece a presunção de
inocência até o julgamento final do processo, é indispensável que seja cumprida. O

(122)

MELLO, Fernando Collor de. Balanço dos 100 dias de governo. Discurso
proferido em 22 de junho de 1990 e divulgado pela imprensa brasileira.
(123) IDOETA, Carlos Alberto. Encontro com o Comandante Geral da Polícia
Militar do Estado de São Paulo. Folha de São Paulo, 1 de fevereiro de 1990..
(124) DIAS, José Carlos e CARVALHO FILHO, Luís Francisco. Quando a
Polícia julga. Folha de São Paulo, 11 de fevereiro de 1990, p. 3.
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indiciamento, por exemplo, é um ato sem previsão expressa na lei, e a Polícia criou
um cerimonial que só objetiva humilhar a pessoa e invadir seu mundo íntimo".

12.2 A CORRUPÇÃO POLICIAL
Tudo isso, aliás, está aliado à fragilidade dos instrumentos hierárquicos e
disciplinares do órgão policial civil, o que, na realidade, dificulta mais ainda o
controle de tais desvios funcionais, malgrado o reconhecido esforço de setores
especializados da Polícia Civil em contê-los.
Essa fragilidade hierárquica e disciplinar, igualmente, torna a corrupção
desenfreada. A corrupção que existia em especial nos ilícitos de menor gravidade,
como nas lesões corporais resultantes de delitos automobilísticos, hoje, ao que se
tem conhecimento inclusive pelo noticiário dos órgãos de comunicação, vem
evoluindo perigosamente para o crime organizado, já instalado em alguns Estados
da Federação.
A propósito, durante recente entrevista para o jornal Folha de São Paulo, o
sociólogo da Universidade de Campinas Guaracy Mingardi (125), que integrou por
dois anos os quadros da Polícia Civil de São Paulo, descreveu um quadro
extremamente preocupante do órgão policial, visto pelo seu interior, reafirmando
aquilo que já se sabe de há muito, mas para o qual não se encontrou solução.
Sebastião Rodrigues Lima, em carta enviada aos constituintes de 1988,
abordando a corrupção na Polícia, concluiu com muita propriedade que "a
seqüência de escândalos no dia-a-dia da Polícia não pode ser atribuída
exclusivamente à fraqueza do ser humano. Sem dúvida a questão é estrutural."
12.3 O DESVIO DE FINALIDADES
A terceira grande preocupação dos que trabalham pelo aperfeiçoamento da
Polícia brasileira é, hoje, o desvio de finalidade. Esse problema, diferentemente da
violência e da corrupção, quase não é percebido pela opinião pública, mas existe e é
grave. Vai desde o uso indevido dos meios materiais postos à disposição da
Polícia, passa pelos efetivos retirados da atividade policial para atender a
interesses menores e chega ao exercício deliberado de funções policiais que não
são exatamente aquelas competentes ao órgão.
Hely Lopes Meirelles (126) ensina que:
"O desvio de finalidade ou de poder se verifica quando a autoridade, embora
atuando nos limites de sua competência, pratica o ato por motivos ou com fins
(125)

MINGARDI, Guaracy. Jornal e artigo citados. Reportagem de Marcelo
Rubens Paiva.
(126) MEIRELLES, Hely Lopes. Op.cit., p. 75.
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diversos dos objetivos pela lei ou exigidos pelo interesse público. O desvio de
finalidade ou de poder é, assim, a violação ideológica da lei, ou, por outras
palavras, a violação moral da lei, colimando o administrador público fins não
queridos pelo legislador." (grifei)
Está patente que a questão envolve aspectos morais, dos quais não se deve
descurar, pois influem decisivamente na eficiência dos serviços policiais.

13. Atuação das Polícias Civis e Polícias Militares
13.1 A INVIABILIDADE DE UNIFICAÇÃO ENTRE AS POLÍCIAS CIVIS E
MILITARES
Já explanei por diversas vezes sobre os motivos pelos quais sou contrário a essa
unificação, tanto em termos civis, como militares. Entendo que ambas as Polícias
têm tradições e competências bem distintas, que tornam inviáveis a unificação. O
tema, aliás, já foi objeto de meus estudos nos trabalhos A Instituição Policial
Paulista (127), como também no citado Da Segurança Pública na Constituição de
1988 e, ainda, no recente A Constituição Federal de 1988 e as Infrações Penais
Militares (128), para não dizer no Direito Administrativo da Ordem Pública, que
escrevi juntamente com Caio Tácito, Diogo de Figueiredo Moreira Neto, Hely
Lopes Meirelles, José Cretella Júnior e Sérgio de Andréa Ferreira (129) e da
exposição que fiz nos Colóquios Constituição de 1988 / Revisão Constitucional de
1993 (130).
Em resumo, digo que a unificação em termos militares, mantido que seja o
sistema processual penal vigente, teria o inconveniente de trazer para dentro da
Instituição Policial Militar os anacrônicos inquéritos policiais, nas infrações penais
comuns, enquanto a unificação em termos civis representaria um retrocesso na
eficiência da polícia ostensiva e o comprometimento do sistema de defesa territorial
do Brasil.

(127)

LAZZARINI, Álvaro. A Instituição Policial Paulista. Revista de
Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, São Paulo, Lex
Editora, a.19, v.94, 3° bimestre, 1985.
(128) LAZZARINI, Álvaro. A Constituição Federal de 1988 e as Infrações Penais
Militares. Revista de Informação Legislativa, Brasília, Senado Federal, a.27,
v.108, p. 147/154, 1990.
(129) LAZZARINI, Álvaro. et alii. Op. cit., 229 páginas.
(130) LAZZARINI, Álvaro. Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas
na Revisão Constitucional de 1993. Exposto nos Colóquios Constituição de
1988/Revisão Constitucional de 1993, organizados pelo Instituto Tancredo Neves
(Brasil) e Fundação Friedrich Naumann (Alemanha), realizado em São Paulo, de
9 a 19 de outubro de 1990.
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Também pode-se considerar que a bipartição de atividades permite mais
claramente perceber as falhas das Polícias, o que é salutar para a sociedade, pois
muito pior seria o acobertamento delas, bem mais fácil num organismo único. Não
foi sem motivo que o legislador constitucional preocupou-se em atribuir ao
Ministério Público o controle externo da atividade policial, reforçando o trabalho
correicional a cargo do Poder Judiciário. A isso, com propriedade, Inocêncio
Mártires Coelho (131) chama de "sistema de freios e contrapesos consagrado em
nossa Lei Fundamental". Posição corroborada em publicação contígua de Hugo
Nigro Mazzilli (132).
Essa interdependência entre os órgãos componentes do ciclo da persecução
criminal é salutar para a lisura e correção de atitudes no exercício das atividades
jurídicas que o Estado exerce sobre as pessoas. É componente importante para o
Estado Democrático de Direito.
Ao longo de décadas estudando a Polícia, sempre observei que as propostas da
unificação em tela surgem invariavelmente dos anseios corporativistas ou classistas
para alargar poderes. Não vi até hoje uma argumentação puramente racional com
profundidade e solidez suficiente para convencer-me do contrário.
Recentemente li a respeito alguns artigos nos jornais com as mais extravagantes
alternativas, incluindo desde o saudosismo para com o antigo Regulamento Policial
do Estado de São Paulo e outras experiências sepultadas pela história, até a criação
de uma terceira polícia "ideal", colocando-se em extinção as atuais Polícias Civis e
Militares, deixando ao sabor do tempo a solução do problema. Colocações desse
tipo comprometem a seriedade que o tratamento da questão exige.
A propalada unificação, ao contrário do que apregoam seus defensores, não será
um acordo de cavalheiros, mas um episódio traumático para as Corporações, pois,
na prática, inevitavelmente, uma engolirá a outra. O processo histórico, na sua
inexorável dialética, tem demonstrado isso em situações semelhantes, deixando
ainda gravados para a posteridade os nomes dos responsáveis, os condutores do
processo, com as glórias da vitória ou o ônus do fracasso. Não confio nessa solução
como a melhor.
13.2 AS POLÍCIAS TRABALHANDO UNIDAS
Para a melhoria da Polícia no Brasil são necessárias principalmente duas
providências. Primeiro a coordenação entre os diversos órgãos policiais e
depois o aperfeiçoamento de cada órgão, enfrentando-se os problemas
examinados neste trabalho, saliente-se que este depende daquela. Os instrumentos
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COELHO, Inocêncio Mártires. O Controle Externo da Atividade Policial
pelo Ministério Público. Revista dos Tribunais, São Paulo, v.664, p. 383, 1991.
(132) MAZZILLI, Hugo Nigro. O Controle Externo da Atividade Policial. Revista
dos Tribunais, v.664, p. 387, 1991.
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legais para tanto, segundo entendo, estão prioritariamente na regulamentação do
artigo 144, § 7°, da Carta e no Plano Nacional de Segurança Pública.
Não vejo necessidade de alterações substanciais do texto da Constituição, no que
respeita ao capítulo da segurança pública e quanto às atribuições das Polícias
estaduais, creio estarem bem definidas. A verdade é que até agora a nova ordem
constitucional não foi perfeitamente implantada por falta de legislação
subseqüente; assim, não há razão para críticas sobre algo que sequer foi
implantado na totalidade.
É certo que existem atritos entre as Polícias estaduais. Conhece-se, inclusive, a
existência de atritos entre a Polícia Civil e a Polícia Federal. Esses atritos, porém,
podem ser superados pela legislação infra-constitucional, que se disponha a precisar
e detalhar as atribuições de cada órgão, diminuindo, ao máximo, as "zonas
cinzentas", as áreas de intersecção de competência das Polícias.
Também é necessário que os governantes tenham vontade política para
disciplinar a atuação policial. Esse é o grande papel das secretarias de
segurança pública, ou seja, fazer com que cada policial saiba o seu lugar e respeite
o outro policial.
Não é preciso unificar a Polícia, o importante é que elas trabalhem unidas;
para isso, sugiro medidas que visam a evoluir a prevenção e a repressão dentro
do ciclo de polícia, culminando na redução da impunidade. Dessa forma, tenho
em vista o maior bem-estar da sociedade, pois, caso contrário, não vejo sentido em
alterar a Polícia.
13.3 A REGULAMENTAÇÃO DO ARTIGO 144, § 7° DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
Com freqüência tenho sido questionado sobre uma proposta concreta que
permita compatibilizar as atividades policiais na segurança pública. O legislador
constituinte, como tenho afirmado, já definiu de forma geral as missões das
Polícias. Entretanto, remanescem leis anteriores à Carta, que em parte acordam com
ela e em parte dela divergem, estando, nesta hipótese, inegavelmente revogadas.
Assim, permanecem as discussões sobre as chamadas "zonas cinzentas" de
competência, verdadeiro terreno movediço onde poucos doutrinadores ousam
avançar e que a própria Constituição empurrou para a lei ordinária na previsão do
artigo 144, § 7°.
Justifico dessa forma a preocupação em explicar minuciosamente, num dos
capítulos deste trabalho, o ciclo de polícia e o ciclo da persecução criminal, pois
sem o seu conhecimento profundo não seria possível a compreensão, por inteiro,
daquilo que estou propondo.
A necessidade imperiosa e urgente de regulamentar-se o citado artigo 144, § 7°
torna-se evidente quando se verifica a propositura dissociada de leis orgânicas
das duas Polícias, quer em nível federal, quer em nível estadual, como vem sendo
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tentado. Para ter-se uma idéia do problema, basta compulsar projetos de lei
apresentados no Congresso Nacional. Neles é possível verificar que, enquanto a
Polícia Militar, que é polícia ostensiva, previa atribuições de "rádiopatrulhamento", a Polícia Civil, que tem atividade de polícia judiciária, quer as
atribuições para atendimento de "emergências policiais". Ora, "rádiopatrulhamento" e "emergências policiais" são duas locuções que qualificam a
mesma atividade policial.
Para pôr ponto final a essa situação, só fazendo funcionar a regra do artigo 144,
§ 7°, cuja matéria objeto é a disciplina da organização e do funcionamento dos
órgãos policiais, regulamentando através de lei, cuja natureza é ordinária, o
mencionado dispositivo da Constituição da República, "verbis":
"Art. 144 - A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de
todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das
pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:
I - polícia federal;
II - polícia rodoviária federal;
III - polícia ferroviária federal;
IV - polícias civis;
V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.
.....................................................................................
§ 7° - A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos
responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficácia de suas
atividades". (grifei)
A necessidade de lei infra-constitucional para o tema é inquestionável, e o
próprio Ministério da Justiça assim o confirma, mediante obra de sua Secretaria de
Estudos e Acompanhamentos Legislativos (133) . Por princípio de lógica, a
regulamentação do citado § 7° deve preceder a feitura das leis orgânicas das
Polícias em geral, fixando parâmetro úteis à compatibilização entre essas leis,
impedindo normas superpostas ou conflitantes e ainda padronizando a
terminologia, tudo em benefício da redução do nível de atritos e conseqüentemente
de uma maior harmonia entre as Corporações Policiais, cujos conflitos de
atribuição hoje já não se limitam apenas ao âmbito interno dos Estados mas, como
já disse, surgem cada vez mais freqüentes também em relação às Polícias Federais e
até para com as guardas municipais.

(133)

Leis a elaborar. Constituição de 1988, p. 174.
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14. a política nacional de segurança pública
14.1 CRÍTICA AO ATUAL PLANO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
O Brasil não tem uma política nacional de segurança pública, na acepção
completa da expressão. O Plano Nacional de Segurança Pública (134), formulado
pelo Ministério da Justiça, que deve ser o tradutor dessa política, não conseguiu o
apoio das Polícias estaduais, as quais reclamam, com razão, por ter ficado à
margem da formulação do documento.
Essa situação é incômoda pois, como ensina José Afonso da Silva (135), "o
problema da segurança pública é competência e responsabilidade de cada unidade
da Federação, tendo em vista as peculiaridades regionais e o fortalecimento do
princípio federativo, como aliás é da tradição do sistema brasileiro". Lembro que
o Brasil é um país continente, estando inviabilizada qualquer proposta que
contenha centralização exagerada.
O encontro dos Comandantes Gerais das Polícias Militares e Corpos de
Bombeiros Militares, realizado de 19 a 21 de junho de 1991 em Porto Alegre/RS,
evitando manifestações contra o Plano, preferiu deixá-lo preferiu deixá-lo fora das
discussões principais. Isto é sintoma de que falta legitimidade à forma e, diria
também, ao conteúdo do atual Plano, sobre o qual me manifesto a seguir, isentando
de culpa o ilustre Ministro da Justiça Jarbas Passarinho, que, tenho certeza,
atarefado com a difícil missão de articulador político do Governo, pouco pôde
cuidar do assunto.
O Plano Nacional de Segurança Pública, editado em abril do corrente ano, ao
que consta foi precipitado por acontecimentos trágicos de violência contra a
criança, portanto em clima de desgaste da imagem do governo tanto no plano
interno quanto no internacional. É o que se depreende do artigo "Collor lança
plano de combate à violência contra a criança"(136) que o jornal Correio
Brasiliense publicou por ocasião do seu lançamento, informação confirmada pelo
Jornal da Tarde (137) e pela Folha de São Paulo. Não considero um bom começo. A
experiência mostra que propostas estruturais não se coadunam com premências
conjunturais, apesar de sua importância.
As imperfeições do Plano são várias, mas pretendo fixar-me nas principais,
como a confusão de pressupostos gerais, definidores da filosofia do documento,
com idéias de menor importância, prejudicando o processo lógico exigido por todo

(134)

Plano Nacional de Segurança Pública. Brasília, Ministério da Justiça, abril
de 1991, 73 páginas.
(135) SILVA, José Afonso da. Direito Constitucional Positivo. p. 651.
(136) Collor Lança Plano de Combate à Violência Contra a Criança. Brasília,
Correio Brasiliense, 5 de abril de 1991.
(137) Uma Reviravolta no Sistema de Segurança. Jornal da Tarde, 2 de abril de
1991, p. 18.
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planejamento bem feito. Sequer observou-se uma ordem de importância no trato
dos assuntos.
Outro dos defeitos do Plano é a excessiva centralização do programa de
integração das informações policiais nas mãos da Polícia Federal, extrapolando sua
esfera de competência, problema para o qual tenho alertado. No citado programa é
fundamental que as Polícias estaduais participem de forma efetiva com seus
quadros no manejo dos equipamentos e programas de informática. A Polícia
Federal deve estar ao mesmo nível das Polícias estaduais dentro do sistema.
Como o Plano ficou centrado na questão das informações policiais, as outras
partes: programa de ação conjunta, programa de recursos humanos materiais e
financeiros, além da Justiça Penal e do Sistema Penitenciário, ficaram sem
destaque, limitadas a comentários, ora superficiais, ora de um detalhamento
excessivo, a exemplo da sugestão sobre o meio de comunicação a ser usado entre o
interno e seu visitante (item 1.3).
Na parte da Justiça Penal, o Plano deixou de abordar os Juizados Especiais Para
as Infrações Penais de Menor Potencial Ofensivo, um dos maiores avanços que a
Carta proporcionou ao Poder Judiciário - artigo 98, inciso I, aliás, item do Projeto
Brasil Novo (138) , programa de campanha do então candidato Fernando Collor.
Poderia me estender na crítica, mas não é esse o meu objetivo. Os pontos
negativos que apontei servem apenas de alerta para a necessidade de revisão do
documento, ao qual ofereço mais adiante algumas idéias.
14.2 SUGESTÕES PARA UMA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURANÇA
PÚBLICA
Não há dúvida sobre a necessidade de fixar-se uma política de segurança pública
em nível nacional. À luz da Escola Superior de Guerra (139) , "A Política de
Segurança Pública está vinculada à Política Nacional de Segurança que tem
caráter integral". Eu diria, de coordenação geral.
As linhas para uma Política Nacional de Segurança Pública no Governo Collor,
segundo entendo, foram fixadas no Projeto Brasil Novo, Propostas de Fernando
Collor para Reconstruir o Brasil, Tópico XIV, Segurança, Violência e
Criminalidade, a saber:
"1. A violência e a Criminalidade são resultados de um conjunto de fatores que
devem ser combatidos com as seguintes medidas conjuntas:
a. aperfeiçoamento do sistema de repressão policial;
b. combate à morosidade processual do judiciário;
c. melhoria do sistema penitenciário;
(138)

MELLO, Fernando Collor de. Projeto Brasil Novo. Propostas de Fernando
Collor para Reconstruir o Brasil. Tópico XIV, Segurança, Violência e
Criminalidade. Brasília, 1989, p. 12-13.
(139) Escola Superior de Guerra. Manual citado, p. 109/112/148/149/197.
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2. Ao lado de providências legais, administrativas e judiciárias, o governo deve
promover programas sociais intensos nos grandes centros urbanos, visando
prevenir a delinqüência juvenil.
3. Tratando-se do judiciário, cabe:
a. a revisão das normas processuais, visando abreviar os julgamentos;
b. a materialização urgente dos Juizados Especiais previstos no artigo 98 da
Constituição da República.
4. Sobre o sistema penitenciário pretende-se:
a. a transformação dos presídios em instituições dotadas de autonomia
financeira;
b. propiciar ao recluso condições de trabalho útil e produtivo, que lhe permita
a sobrevivência e a readaptação à sociedade".
A partir dessas metas, deve-se nortear a próxima versão do Plano Nacional de
Segurança Pública, que, reafirmo, é o instrumento hábil para traduzir a Política
Nacional de Segurança Pública. Na minha opinião, as propostas do Presidente
Collor estão corretas, apesar de incompletas, fato aceitável para um programa
eleitoral que prima por ser conciso.
A importância de uma Política Nacional de Segurança Pública reside na
possibilidade de proporcionar a convergência de esforços da União, Estados e
Municípios em torno de diretrizes fixadas de comum acordo, colocadas numa
ordem de prioridade, com previsão de responsabilidade e recursos. Assim
teríamos um combate mais homogêneo tanto às causas como às manifestações da
criminalidade.
Logo se nota que duas são as condições fundamentais para o êxito da tal Política
e, por conseguinte, do seu Plano:
1. que se limite às linhas gerais, respeitando o princípio federativo;
2. que da sua elaboração participem efetivamente os representantes de todos os
órgãos policiais.
Outro aspecto importante consiste em sintonizar, a Política Nacional de
Segurança Pública com os projetos sociais do Governo, destinados a diminuir
os fatores geradores da insegurança, as iniqüidades sociais, causas da
criminalidade, ficando o Plano Nacional de Segurança Pública voltado para o ciclo
da persecução criminal, em seus diversos segmentos, procurando viabilizar a
correção das falhas existentes, em cada um deles.
A regulamentação do artigo 144, § 7° , está dentro desse contexto, pois a
harmonia entre os órgãos encarregados da segurança pública deve ser um dos
objetivos da Política Nacional de Segurança Pública. Harmonia que depende da
delimitação precisa da competência de cada órgão, evitando-se a superposição de
atributos e, por via de conseqüência, os conflitos.
A partir daí, poderão ser elaborados projetos de leis orgânicas e demais leis com
bases sólidas, pois estará superada a fase da competição entre as Polícias, tomando-
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as instituições estáveis. Fazendo isso, o Brasil terá se equiparado à Europa, que já
superou a discussão sobre estrutura policial há mais de século.
15 conclusão
15.1 INTRODUÇÃO
Tratar de segurança pública no Brasil não é tarefa das mais fáceis; tenho
comprovado isso ao longo de quase quatro décadas de estudos a ela dedicados, com
destaque para a Polícia e seus temas.
Embora não faltem ao Brasil mentes brilhantes voltadas para o assunto, observo
que insistentemente incorre-se no erro de tratar a segurança pública como algo
restrito à questão policial e não de forma sistêmica.
Estudada a problemática com a amplitude necessária, isto é, desde as causas de
criminalidade, passando pelo ciclo de polícia e concluindo com o ciclo da
persecução criminal, com certeza chega-se à conclusão de que a Polícia, apesar das
imperfeições, é o segmento que melhor funciona, justamente pela estabilidade
advinda da organização das Polícias Militares, em verdade o esteio da segurança
pública no Brasil.
Entretanto, é costumeiro centrar-se na Polícia a culpa pela insegurança,
exaltando-lhe os defeitos, que efetivamente existem, mas não são tão grandes a
ponto de exigir mudanças radicais, sendo suficientes para corrigi-los algumas
medidas de ajuste.
No âmbito da Polícia estadual, como política para solução dos problemas, tenho
defendido o entendimento e o cumprimento da lei. Não me agradam as idéias de
confronto, as propostas traumáticas. Como John Maynard Keynes, considero a
reforma sempre melhor que a revolução.
Coerente com essa linha de pensamento, formulei minha proposta, justificada ao
longo do trabalho e sintetizada na conclusão, porém não me preocupei em dar-lhe
forma acabada, preferindo deixar que da discussão ampla resulte um texto,
certamente com maior representatividade.
15.2 PROPOSTAS
1. Seqüência do trabalho, elaborando-se:
a. proposta para uma Política Nacional de Segurança Pública;
b. sugestões para um segundo Plano Nacional de Segurança Pública;
c. regulamentação do artigo 144, § 7° da Carta;
d. numa segunda etapa viriam as demais leis regulamentadoras do artigo 144.
2. Considero pressupostos básicos para orientação dos trabalhos:
a. o relacionamento harmônico entre os órgãos encarregados da segurança
pública, inclusive guardas municipais e seguranças privadas;
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b. a observação do princípio da racionalidade, eliminando-se a superposição
de funções, através da diminuição drástica das áreas de intersecção de competência;
c. a melhoria da eficiência e aproximação dos órgãos policiais, mediante
evolução do ensino, voltado para as atividades específicas de cada órgão, além de
ajustes na estrutura administrativa;
d. moralização da Polícia, através do combate à violência, corrupção e desvio
de finalidade;
e. que o modelo, em linhas gerais, deve valer para todo o País.
3. Medidas em atendimento ao pressuposto da harmonia entre os órgãos
policiais:
a. criação de órgão colegiado federal destinado a administrar o Plano
Nacional de Segurança Pública, com participação paritária dos órgãos policiais,
incluídos representantes dos Ministérios interessados;
b. que exista em todos os Estados Secretaria de Segurança Pública (SSP)
destinada a:
- coordenar as atividades policiais no Estado, zelando para que os órgãos
policiais voltem-se para o cumprimento de suas atribuições legais e dirimindo
eventuais conflitos;
- administrar de forma centralizada a identificação civil, as informações
criminais e sobre armas e veículos, permitindo a utilização de tais dados pelas duas
Polícias;
- regulamentar as situações em que se fizer necessário o apoio de uma Polícia
à outra. Para tanto, a SSP deverá ser necessariamente composta por integrantes das
Polícias Civil e Militar, paritariamente.
c. vinculação das guardas municipais às Polícias Militares para efeito de
adestramento e controle;
d. regulamentação das seguranças privadas, definindo a competência das
Polícias Militares na fiscalização quanto ao uso de uniforme, armamento e
equipamento, isso independentemente da competência de outros órgãos policiais.
4. Medidas para restrição das áreas de intersecção de competência entre as
Polícias Civil e Militar:
a. detalhamento das atribuições mediante lei;
b. definição das áreas limítrofes de competência através de regulamentação
da lei;
c. competência da Polícia Militar: prevenção mais repressão imediata, restrita
às ações de força, coleta inicial de provas e preservação de locais de crime. Não lhe
cabe atuar na investigação (terceira fase do ciclo de polícia);
d. competência da Polícia Civil: repressão mediata, através do inquérito
policial e das investigações, incluída a polícia técnico-científica. Não lhe cabe a
prevenção (primeira fase do ciclo de polícia), nem as ações de força na repressão
imediata.
A proposta acima tem em vista o aperfeiçoamento da prova e,
conseqüentemente, a redução da impunidade e assim exemplifica-se:
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- ocorrendo infração penal de menor potencial ofensivo, o policial militar que
atender a ocorrência toma as medidas de força necessárias e faz a prova,
encaminhando o caso ao Plantão do Juizado Especial ou à Polícia Civil;
- nas demais infrações penais, o policial militar atende a ocorrência, toma as
medidas de força necessárias, faz a coleta inicial de provas e preserva o local de
crime, até a chegada da Polícia Civil, que a partir daí encarrega-se do caso.
Evidentemente existem outras situações que necessitam de regulamentação.
5. Medidas em prol da aproximação e maior eficiência das Polícias Civil e
Militar:
a. hierarquização vertical da Polícia Civil nos moldes da Polícia Militar;
b. estabelecimento de correspondência entre os postos nas Polícias Militar e
Civil;
c. padronização e integração entre Talão de Ocorrência (TO) e Boletim de
Ocorrência (BC) quando tratar-se de infração penal;
d. interligação maior entre os sistemas de comunicações;
e. aperfeiçoamento e aproximação do ensino, mediante:
- compatibilização dos currículos;
- especialização nas atribuições específicas de cada órgão, sem prejuízo da
cultura geral;
- aumento da carga horária;
- incentivo às disciplinas voltadas contra a violência, a corrupção e o desvio
de finalidade.
6. Medidas moralizadoras da Polícia:
a. padronização do Regulamento Disciplinar, mantendo capítulo específico
para as transgressões tipicamente militares;
b. padronização da identidade funcional;
c. aquelas previstas na parte do ensino.
Além dessas, outras quatro medidas julgo importante pôr em discussão: a
primeira consiste na agilização dos Juizados Especiais, conforme prevê o artigo 98,
I, da Constituição Federal.
Também é preciso discutir a forma de integração das Polícias Rodoviária e
Ferroviária Federais às Polícias Militares, pois não vejo futuro para tais órgãos.
Outro ponto a se abordar são os Departamentos Estaduais de Trânsito DETRAN. Como ficariam na reformulação proposta?
Finalmente, levanto a questão do Sistema Prisional, sugerindo a municipalização
da estrutura dentro do esforço para reintegrar o preso ao convívio social. Essa
medida pode ser viabilizada através de convênios. Assim os municípios
encarregados primordialmente dos programas sociais, preventivos das causas da
criminalidade, completariam a tarefa, pois cabe com maior propriedade à
comunidade próxima providenciar o retorno do preso ao meio social. A Polícia,
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com efeito, deve retirar-se da rede prisional, conforme concluiu o Ciclo de
Seminários sobre Ações Governamentais - Segurança Pública (140) .
Por derradeiro, quero lembrar que as medidas propostas não devem ser
avaliadas isoladamente, mas pelo conjunto que representam. Dessa visão maior, por
certo, dependerá sua efetividade.

(140)

Ciclo de Seminários Sobre Ações Governamentais - Segurança Pública.
Fundação do Desenvolvimento Administrativo (FUNDAP), 26/27 de janeiro de
1987, p. 10.
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II. SUBSÍDIOS PARA A FORMULAÇÃO DE UMA POLÍTICA NACIONAL
DE SEGURANÇA PÚBLICA

Pedro de Oliveira Figueiredo,
Chefe da Divisão de Assuntos Políticos Sociais da
Escola Superior de Guerra
SUMÁRIO
1. Aspectos conceituais. 2. Segurança interna e segurança pública na
Constituição de 88. 3. A formulação de uma política nacional de
segurança pública. 4. Conclusão.

1. Aspectos conceituais
O atributo da soberania, que se reconhece como imprescindível ao conceito e
mesmo à existência do Estado-nação, com sua dupla face - a independência no
plano externo e a supremacia da ordem jurídica do Estado no plano interno instaura a dicotomia da segurança nacional: segurança externa e segurança
interna. Cabe ao Estado, criatura da Nação, prover as condições de garantia que
permite a esta subsistir, manter sua identidade, e evoluir. Essa garantia - que nunca
é absoluta - se dá em face de manifestações antagônicas que, com ou sem uso de
força, provindas do exterior ou nascidas no âmbito interno, atentem ou busquem
atingir, fazendo dano ou trazendo perigo à soberania, aqueles objetivos maiores que
a nacionalidade busca preservar ou alcançar plenamente.
Reconhecem-se as condições de segurança interna quando o Estado e a
sociedade são capazes de superar quaisquer antagonismos endógenos (ou exógenos
com efeitos internos) a esses objetivos que, certamente, estão acolhidos, expressa
ou tacitamente, na legislação maior do Estado, definindo sua ordem política. Tais
ameaças à ordem política podem ter, como vimos, diversa origem; possuir ou
combinar variada causalidade ou natureza - política, econômica, psicossocial ou
militar; incorporar variada forma de manifestação - corrupção, subversão, condutas
criminosas, eclosões de violência em diversos graus e modos; estar dotadas de
diversa intensidade dolosa - seja decorrente de um querer direto quanto ao dano ou
perigo, seja um querer indireto, caracterizado pela assunção do risco do resultado
lesivo àqueles objetivos maiores da Nação-estado. Assim, a criminalidade comum,
notadamente a macro-criminalidade organizada, pode ferir a esfera da segurança
interna `stricto sensu' - e ser objeto de ações de defesa interna - se e quando, ainda
que não o queiram diretamente , ponham em risco tais objetivos.
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No plano interno, constituindo, contudo, uma esfera conceitual, e de ação
prática, que não se confunde com aquela da segurança interna `stricto sensu',
identifica-se o âmbito da segurança pública que se vincula à manutenção da
ordem pública, que não é senão "a concretização, em tempo e lugar determinados,
dos valores convivenciais postulados pela ordem jurídica". Situação de paz social,
de convivência pacífica e harmoniosa, de preservação da lei e dos bens jurídicos
por ela tutelados, a ordem pública está condicionada à manutenção de uma situação
de segurança pública, em que, sob a responsabilidade e ação precípuas do Estado,
as violações à lei e à ordem sejam prevenidas e minimizadas e, ante a violação, o
estado anterior de ordem seja rapidamente restaurado, e o transgressor punido e
reeducado para o convívio social.
O que caracteriza as transgressões à ordem pública, que são objeto das
preocupações dos órgãos voltados para a segurança pública, é que, mesmo quando
se tipificam criminalmente, não são dotadas de dolosidade lesiva à ordem política,
ou seja, não pretendem ferir nem anuem a inviabilizar a preservação dos macroobjetivos da Nação-estado. Quando o fazem, sob forma direta ou eventual,
deslocam-se para o âmbito da segurança interna, pondo em risco a própria ordem
política. Ninguém mais pode duvidar de que, por exemplo, a atuação dos
narcotraficantes na Colômbia, tenha de há muito ultrapassado os limites da
segurança pública e constitua questão de segurança nacional, interna.
Todas as precedentes considerações, de natureza teórica, necessitam, para ter
aplicação prática em Estado democrático, da interface da Lei. É necessário, pois,
examinarmos em que medida, e como, o ordenamento jurídico brasileiro as acolheu
e resolveu.

2. Segurança interna e segurança pública na Constituição de 88
Apesar da enorme má-vontade com que o constituinte de 88 apreciou a questão
da segurança nacional, tentando mesmo banir a expressão do texto constitucional,
seja pelo emprego inadequado do termo defesa, seja pela substituição do adjetivo
nacional por locuções como "do Estado", "da Pátria", e "das instituições
democráticas", todas, por esta ou aquela razão, insuficientes, ainda assim, o termo
aparece incólume no artigo 173, que trata da possibilidade da exploração direta de
atividade econômica pelo Estado, e no artigo 35 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, e, sem dúvida, o conceito - por sua força e
abrangência - transparece em mais de uma expressão perifrástica com que o
constituinte tentou obviá-lo. Deste modo, lá está ele no artigo 91, que trata da
definição do Conselho de Defesa Nacional como órgão de consulta do Presidente
da República "nos assuntos relacionados com a soberania nacional". Que assuntos
seriam esses senão os pertinentes à segurança nacional, externa ou internamente
considerada?
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Nem podia deixar de ser, dada a universalidade do conceito e a inevitabilidade
de seu emprego na legislação de qualquer Nação-estado que tenha a soberania
como valor indisponível. Em decorrência, lá estão, visíveis e diferenciados, os
campos da segurança interna e da segurança pública.
Quando a Constituição, no artigo 144, dá à polícia federal a atribuição de
"apurar infrações penais contra a ordem pública e social", estamos nitidamente no
campo da segurança interna, o que fica patente ao verificar-se que o elenco dos
tipos que correspondem a tais infrações penais se insere na Lei de Segurança
Nacional, em plena vigência legal ("Lei nº 7170, de 14-12-1983). Da mesma forma,
ao estabelecer no artigo 142, a destinação das Forças Armadas (FFAA), colocandoas como garantidoras dos poderes constitucionais, afirma sua responsabilidade na
defesa das instituições democráticas, na posição de garantes contra quaisquer
antagonismos que ameacem o regular funcionamento daqueles poderes. Mesmo a
ação das FFAA em garantia "da lei e da ordem", quando acionadas por qualquer
dos poderes constitucionais, dirige-se, na sua excepcionalidade, precipuamente mas não exclusivamente - às ameaças à lei e à ordem de maior magnitude, assim
compreendidos os processos disruptivos ou potencialmente disruptivos da ordem
política nacional: subversão, rebelião, insurreição, guerra civil, guerra
revolucionária, golpe de estado.
Tais processos, que, após perturbar, no seu nascedouro, a segurança pública,
acabam por ferir a segurança interna do País, costumam reclamar, em última e
decisiva instância, a ação das FFAA. O constituinte de 88 condicionou tal ação à
iniciativa de um dos poderes, o que , se por um lado busca assegurar a
preeminência da esfera política, por outro é potencialmente perigoso para a
desejada harmonia entre os poderes constitucionais. A referida iniciativa poderá, ou
não, ser acompanhada da decretação de uma das situações previstas no capítulo I do
título V da Constituição: o estado de defesa ou o estado de sítio, ou, ainda, da
intervenção federal nos estados-membros (art. 34 e seguintes da Constituição).
Em sentido inverso, a decretação do estado de defesa, a do estado de sítio, na
hipótese prevista no inciso I do artigo 137, e a da intervenção federal, não significa
necessariamente o emprego das FFAA.
Diferentemente da segurança interna, de - como vimos - a Constituição tratou
sem nomear, quase que envergonhadamente, a segurança pública é tratada em
capítulo específico, que se abre com um conceito e sua caracterização como "dever
do Estado, direito e responsabilidade de todos" (art. 144), nomeado-se, em seguida,
os órgãos através dos quais o Estado deve cumprir seu dever: três polícias federais
(polícia rodoviária, polícia ferroviária e a polícia federal propriamente dita) e as
polícias estaduais, subdivididas em dois ramos: civil e militar, às vezes em três,
com o acréscimo dos corpos de bombeiros militares.
Para a "preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do
patrimônio", como quer a Constituição, prevê-se o exercício de ações policiais,
ostensivas ou não: preventivo-dissuasórias, repressivo-operativas e repressivoinvestigatórias, também chamadas de polícia judiciária.
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Isto se faz a nível federal com as atividades da polícia federal, cujas atribuições
cobrem todo o espectro, em relação a crimes de sua competência, nomeadamente
crimes praticados em detrimentos de bens, serviços e interesses da União, crimes de
conexão interestadual ou internacional, tráfico de entorpecentes, contrabando e
descaminho. Ainda no âmbito federal, o patrulhamento ostensivo das rodovias
federais levado a efeito pelas polícias respectivas, que cobrem os aspectos
preventivo-dissuasório e repressivo-operativo nas suas áreas de atuação.
A nível estadual, às polícias militares cabe "a polícia ostensiva e a preservação
da ordem pública", compreendendo, pois, as ações preventivo-dissuasórias e
repressivo-operativas. Às polícias civis "incumbem, ressalvada a competência da
União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as
militares", o que corresponde à atividade repressivo-investigatória. Aos corpos de
bombeiros militares a Constituição prevê "a execução de atividades de defesa
civil", além de outras que venham a ser fixadas em lei.
O quadro da legalidade constitucional para o exercício das atividades pertinentes
à segurança pública é de grande complexidade, podendo-se, à simples análise do
sistema de repartição de competência, admitir superposições, dificuldades de
coordenação e lacunas graves no combate ao crime e à criminalidade. Parece claro
que o legislador constitucional, ao invés de buscar uma racionalização
simplificadora, cedeu às pressões de cada corporação, logrando todas, afinal,
garantir seu espaço, suas prerrogativas e sua presença no texto da Constituição.
Permitiu a carta constitucional, ainda, o emprego das FFAA, por iniciativa de
qualquer dos poderes constitucionais, em garantia da lei e da ordem, o que, sem a
especificação de que lei ou de que ordem se trata, faculta admitir a interpretação
mais abrangente, ou seja, a que inclui a ordem pública e diz respeito à segurança
pública. A atuação das FFAA, em quadro competencial tão complexo, deve
reservar-se aos casos de extrema necessidade, pois, contribuindo para as ações de
natureza preventivo-dissuasória e repressivo-operativa, sua participação aumenta,
por outro lado, as dificuldades de comando, coordenação e articulação dos órgãos
envolvidos.

3. A formulação de uma política nacional de segurança pública
A primeira questão a ser colocada é a do cabimento de uma política nacional de
segurança pública. Sendo a responsabilidade maior pela segurança pública dos
estados-membros, pode haver uma política de segurança pública nacional? Qual
deverá ser sua abrangência? Qual seu alcance?
A resposta estará numa política que estabeleça uma ação concertante,
cooperativa, entre União, estados federados e, mesmo, municípios, visando a
oferecer à população do País condições de garantia da ordem pública e de
incolumidade das pessoas e do patrimônio. As diretrizes dessa política, a ser
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estabelecida mediante amplo acordo, estabelecerão objetivos operacionalizados em
metas, programas e projetos de interesse comum, nas áreas de desenvolvimento
organizacional e reequipamento material, prevendo-se formas de financiamento e
cooperação..
Naturalmente, um dos objetivos dessa política será o de prevenir e reprimir os
diversos tipos de criminalidade, comum ou organizada. Claro que, para atingir as
causas profundas da criminalidade, mesmo as causas do crescimento e do aumento
da intensidade da atividade criminal, a política de segurança pública sozinha é
insuficiente. Para agir sobre elas, são necessárias decerto políticas de longo alcance,
de natureza econômico -social, que devem compor com a política de segurança
pública e a política criminal estatal o quadro geral da resposta da sociedade à
criminalidade.
Na política de segurança pública, a ação dos órgãos que compõem o aparato da
segurança pública não pode ser pensada sem a necessária conexão com a atuação
dos demais órgãos que integram o que poderíamos denominar o aparelho jurídicorepressivo estatal: assim, o Ministério Público, federal e estadual, a Justiça
criminal, federal e estadual, e o sistema penitenciário. Certamente as disfunções das
diversas partes desse conjunto e as desarticulações entre elas constituem causas
relevantes, senão da criminalidade, mas do crescimento e do aumento da
intensidade da atividade criminal em todas as regiões do País.
A Justiça criminal tem sido acusada de lenta, formalista, discriminatória. Todos
a queremos ágil, ou seja, nem tão lenta que se torne iníqua ou irrelevante, nem tão
rápida que perca a segurança; essencialista, buscando a realização do justo e não o
frio cumprimento da lei; igualitária, praticando a igualdade de todos perante a lei.
Para tanto, em quase todas as comarcas há que se aumentar o número de juízes e há
que se especializá-los. Ser juiz criminal deverá ser uma opção de vida e não uma
casualidade, como é hoje. O pessoal auxiliar também deve ser ampliado e treinado.
A informatização das varas criminais constitui uma necessidade absoluta: é a única
maneira de devolver a juízes assoberbados o controle dos cartórios. Para melhorar,
o Judiciário - e a Justiça criminal - necessita do Legislativo e do Executivo,
porquanto, além de uma autocrítica, necessita basicamente de duas coisas:
orçamento e legislação processual.
O Ministério Público - que saiu reforçado na Constituição de 88, quase como
um 4° Poder - ainda é administrativamente muito frágil. O promotor no Brasil
costuma ser um homem isolado: não tem uma secretária, não tem um assistente.
Além disso, por falta de meios e de especialização, ele fica a reboque da polícia
judiciária, mero fiscal de formalidade processuais. Muito pouco do que poderia ser
o exercício do controle externo da atividade policial, previsto no artigo 129 da
Constituição, tem sido praticado. É preciso aproximar o Ministério Público da
atividade policial, para que ele melhor a compreenda, fiscalize e apóie.
O sistema penitenciário brasileiro, totalmente estadualizado, dado que não há
estabelecimentos prisionais federais, sabidamente cumpre muito mal a finalidade
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retributiva, ou porque nele praticamente se impõem penas não previstas na lei, ou
porque se abre a privilégios, e simplesmente não cumpre, pela regra quase geral da
ociosidade, a da ressocialização. Afinal, também não defende a sociedade na
medida em que não logra evitar a reincidência e, ao invés, funciona como uma
escola de aperfeiçoamento do crime.. Muito se tem que fazer para reduzir-lhe a
superlotação, a promiscuidade e a ociosidade que grassa entre seus muros. É
preciso oferecer trabalho ao preso, a todos os presos - e para isso deve-se buscar a
participação da iniciativa privada. É necessário recrutar e aperfeiçoar o pessoal da
administração penitenciária, para que ela cumpra papel pedagógico e não reste
frágil demais ante o poder das lideranças carcerárias.
É nesse quadro de carências que se tem que pensar a atuação do aparelho
policial e, em conseqüência, as propostas para uma política nacional de segurança
pública.
Como vimos, o sistema é extremamente complexo e só a nível federal temos três
polícias, subordinadas a dois ministérios diferentes. A nível estadual, as polícias
civis e militares que, freqüentemente operam descoordenadamente, às vezes em
regime de franca hostilidade. Essas clivagens, que são o produto de acomodações
históricas, muitas vezes se agudizam em decorrência de uma indesejável
competição por uma maior porção de poder de polícia a ser usado indevidamente
como moeda de troca. Constituem elas o mais grave problema da administração
policial, principalmente no nível estadual, de tal sorte que nenhuma política de
segurança pública poderá ser bem sucedida se não enfrentar o problema e encontrar
formas de estreita colaboração, tendente a uma futura unificação. Haverá decerto
óbices de natureza legislativa, porquanto a própria Constituição de 88, sucumbindo
aos "lobbies" das corporações, realimenta o corporativismo e o conseqüente
isolacionismo.
Outra vulnerabilidade de nosso aparelho policial, em geral, situa-se na qualidade
dos recursos humanos. Selecionar melhor e treinar mais, constantemente e melhor.
Será preciso remunerar melhor para atrair os melhores, mas é preciso, sobretudo,
amparar o policial e sua família. Ele tem que dispor de uma residência decente e
segura de modo a ter certeza, no trabalho, de que sua família está protegida. Assim
também em relação à assistência médica e à previdência. Uma política de segurança
pública terá que estabelecer as bases para programas que atendam a tais
necessidades.
O mais evidente está na carência de equipamentos, como viaturas, armas,
aparelhos de telecomunicação, ou na necessidade de ampliação de quadros, mas há
outras vulnerabilidades menos aparentes e igualmente importantes. A falta de
unidade de doutrina para as diferentes ações policiais constitui um óbice para ações
conjuntas entre corporações policiais diferentes e até mesmo entre unidades
diferentes da mesma corporação. Outro aspecto é a falta generalizada de serviços de
inteligência policial tecnicamente aparelhados e eficazes. É uma ilusão pensar que é
possível combater com eficácia o crime organizado, freqüentemente
internacionalizado, sem uma adequada estrutura para captação e processamento de
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informações. A política nacional de segurança pública não pode deixar de
contemplar a questão do desenvolvimento doutrinário e um desenvolvimento
organizacional que crie uma rede de inteligência policial no País.

4. Conclusão
Tais as idéias que, numa primeira aproximação, pude trazer como contribuição à
formulação de uma política nacional de segurança pública. Imagino que uma
política tal deva ser suficientemente flexível para atender a situações regionais
bastante diferentes e deva contar com dispositivos de realimentação para fazer face
a uma realidade rapidamente cambiante.
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III. A SEGURANÇA PÚBLICA NO PACTO FEDERATIVO

CELSO FELICIANO DE OLIVEIRA,
Coronel da Reserva da Polícia Militar do Estado
de São Paulo e ex-Comandante Geral

Quando se fala em segurança pública, há que se falar também de segurança
individual e de segurança comunitária. Todos almejam se sentir seguros para que
possam, em paz, dispondo da liberdade inerente ao ser humano, dedicar-se à vida
em comum, produzindo para o bem-estar da coletividade e, em contrapartida,
usufruir de tudo de bom que a sociedade obtém de seu próprio tecido social.
Mas, a quem cabe prover a segurança? A resposta tradicional já é conhecida e
um coro se fará ouvir apontando o estado, referindo-se ao estado federado. Afinal,
há todo um aparato, com inúmeras organizações policiais, para, como desde cedo
aprendemos, cumprir esta tarefa essencial à vida em sociedade. "Existe a polícia
que deve nos proteger". "Para que se paga a polícia?"
Poucos, porém, se dão conta da evolução social e de que o povo, por intermédio
do Poder Constituinte, modificou este conceito e distinguiu os vários níveis da
segurança, reservando às organizações policiais missões mais abrangentes, no
interesse público. Cada cidadão tem parcela ponderável de responsabilidade para
com o nível de sua própria segurança, de seus familiares e dos grupos aos quais está
direta ou indiretamente ligado, e deve se preocupar com a defesa do patrimônio
(seu ou de outrem), desde as trancas da porta (de casa ou do carro) até o apoio
mútuo da vizinhança.
A segurança das indústrias (lojas, estabelecimentos bancários, escolas,
edifícios residenciais, condomínios fechados e outros) deve ser reformulada, pois
não pode mais se ater apenas aos acontecimentos intramuros se grande parte dos
riscos têm origem no lado de fora. A vigilância patrimonial tem que estender seu
raio de ação às áreas próximas e deve se integrar às demais vigilâncias,
comunicando-se com os vizinhos e transformando o que hoje é autônomo em
postos interligados, sejam de natureza pública ou privada.
Na rua há que se cuidar para não ser surpreendido, no trabalho (ou em qualquer
lugar onde haja reunião de pessoas) há que se observarem as normas elementares de
segurança e, o que é mais importante, todos devem colaborar com os organismos
policiais: acionando o órgão competente, informando com detalhes, alertando sobre
suspeitos, denunciando criminosos, respeitando o policial.
Há que se estruturar um sistema em que o cidadão exerça papel preponderante,
tendo a vigilância privada e a guarda municipal como pontos primários de apoio, e
a instituição policial do Estado como órgão coordenador. O sistema deve ser
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ativado por modernos meios de comunicação , centrando suas operações no
telefone 190 de emergências policiais.
A organização policial estadual, por sua vez, no cenário projetado, deve estar
pronta para estimular um processo de integração, prestigiando o cidadão
participante, orientando a vigilância privada na sua tarefa, oferecendo assistência
técnica à guarda municipal para que esta cumpra sua destinação (a ser definida na
reforma constitucional) e organizando o que agora se conhece por polícia
comunitária.
Ao se organizar esse moderno sistema integrado de segurança, estar-se-á dando
corpo ao preceito constitucional que definiu a segurança pública como dever do
Estado, direito e responsabilidade de todos. E mais, estar-se-á fortalecendo a
comunidade pela maior interação de seus membros".
Essas considerações, (publicadas pelo jornal "CIDADE DE MAIRIPORÃ" em
sua edição de 14 de dezembro de 1991, sob o título RESPONSABILIDADE DE
TODOS em coluna semanal que ali assinávamos) nos ocorreram a propósito da
passagem do 160° aniversário da Polícia Militar de São Paulo, logo após termos
passado para a reserva, depois de termos exercido seu comando-geral e
administrado a Corporação com um grupo de jovens e entusiastas coronéis, que
muito fizeram para modernizá-la, sem deixar de lado as tradições da Força Pública.
No final de 1990, os estudos de estado-maior e do alto-comando apresentavam
indicadores que apontavam para a necessidade de se efetivar o sistema nacional de
segurança pública que poderia ser depreendido do texto constitucional (§ 7° do
artigo 144), mas que ainda não havia sido regulamentado.
Para aprofundar os estudos, o Quartel General promoveu um evento sobre a
reformulação do sistema policial brasileiro, constituído de ciclos de palestras que
foram realizados ao longo de 1991, reunindo autoridades e especialistas de vários
Estados e segmentos sociais que registraram suas posições, oferecendo subsídios
(em anais mandados publicar pelo Coronel
PM Eduardo Assumpção,
Comandante-Geral da época) para uma questão central (como reformular o sistema
policial brasileiro) que seria objeto das polêmicas que antecederiam a revisão
constitucional que ocorreria - no final quase nada se aprovou - em 1993.
Mas o assunto não está encerrado, a controvérsia continua, e o debate deverá ser
retomado quando for aberta a nova sessão legislativa do Congresso Nacional neste
ano de 1995, pois será promovida uma reforma na Constituição Federal e, por
extensão, nas Constituições Estaduais e nas Leis Orgânicas dos Municípios.
Quem se dedica ao estudo da segurança pública com seriedade não pode negar
(pelo menos no caso de São Paulo) a contribuição da segurança privada e o valor
da incipiente polícia municipal para o bem-estar da comunidade. Tampouco se
pode ignorar os altos custos que hoje representam para os cofres os enormes
efetivos das polícias estaduais.
O contingente policial é muito grande, se avaliado do ponto de vista do tesouro
estadual, e ínfimo, a partir da ótica da necessidade social. Se hoje a União e os
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estados federados podem oferecer um ambiente com relativa tranqüilidade para a
população, suas autoridades não podem deixar de reconhecer que isso se deve às
centenas de milhares de profissionais de segurança vinculados à iniciativa privada e
aos governos municipais que, apesar das restrições legais e dos preconceitos, se
dedicam à ingente tarefa de auxiliar as forças policiais oficiais na preservação da
ordem pública.
Urge que se reúnam os órgãos de segurança pública de forma sistêmica e que se
dê vida à expressão "responsabilidade de todos", inscrita no artigo 144 da
Constituição.
Por outro lado, União, Estados, Municípios e o Distrito Federal, todos
autônomos, precisam ter as respectivas competências delimitadas também no
campo da segurança, para prevenir e reprimir delitos, proteger bens, serviços e
interesses de suas respectivas responsabilidades (que a própria Constituição lhes
atribui) e, ainda, para se pôr fim à rivalidade institucional e à disputa de atividade
existentes entre as organizações policiais, de bombeiros e de vigilância que, além
de desgastá-las, podem transformá-las em fatores de intranqüilidade da população,
ao invés de fortalecê-las para que possam oferecer parte do bem-estar que os
cidadãos reclamam e merecem.
As diferenças operacionais podem ser contornadas dentro da lei. Por exemplo,
quando uma corporação federal, estadual ou municipal, tiver que atuar em área
privativa de outrem, a ação, como já é praxe, se dará mediante colaboração (apoio,
reforço, etc.), convênio ou convocação, assim como a inclusão das organizações
privadas para atuação em setores ou áreas de interesse ou responsabilidade de
qualquer ente da federação, ocorrerá por participação voluntária, contrato ou
requisição.
Tudo isso é muito complexo e demanda uma ampla discussão dentro da
sociedade. Como fazer para que se chegue a uma conclusão nacional e se possa ter
um sistema eficaz de segurança pública?
Estas e outras inquietações que atormentam as pessoas e as autoridades nos dias
correntes foram levadas ao Centro de Aperfeiçoamento e Estudos Superiores,
por orientação do então Comandante-Geral, Coronel José Francisco Profício, para
reflexão dos Capitães de diversas Policias Militares que freqüentaram o Curso de
Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO) durante o ano 1994, na cadeira de Política e
Estratégia.
A jovem oficialidade debateu e produziu alguns documentos não conclusivos
mas adequados para subsidiar um projeto mais amplo. Cada trabalho foi realizado
em uma época do ano e traduz o pensamento em um determinado cenário. O CAO
do primeiro semestre, da URV e da preparação para a Copa do Mundo de Futebol,
ainda sentia os reflexos da frustrada revisão constitucional e vivia o impacto dos
escândalos da Comissão de Orçamento do Congresso.
A turma A do segundo semestre (do Real, do tetra) atuou no tema durante a
campanha eleitoral anterior ao primeiro turno, quando as mensagens dos candidatos
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eram despejadas aos borbotões, com milhares de pretendentes aos mais diversos
cargos eletivos falando de violência e outros temas relativos à segurança e à
organização policial do país.
Finalmente, a turma B desse semestre trabalhou dentro do clima da definição da
eleição presidencial no primeiro turno, já conhecendo a composição das forças
políticas para a próximas gestões do executivo e do legislativo (federal e estaduais)
e acompanhando as primeiras ações do Exército na cidade do Rio de Janeiro.
Os estimulantes debates com os diferentes Grupos de Trabalho nos levaram a
novas considerações que avançam o tema anteriormente abordado em 1991.
No nosso entender, as organizações policiais estaduais deveriam priorizar,
com suas forças táticas [em São Paulo, Cavalaria, Tático-Móvel, ROTA, TOR
e outras unidades de choque (em 1991 havíamos proposto a criação de
esquadrões mistos de ação rápida, EMAR, com frações terrestres motorizadas e montadas - e aéreas, articulados nos comandos de área do
interior)], a prevenção e o combate aos delitos que possam ter repercussão
interestadual e/ou intermunicipal, especialmente ao chamado crime organizado,
ao tráfico de drogas e ao roubo e furto patrimonial (particularmente de cargas,
valores e veículos), além de prevenir e combater os crimes e as infrações
praticadas em detrimento dos bens, serviços e interesses estaduais [com destaque
para as unidades de policiamento florestal (meio ambiente) e de trânsito
urbano e rodoviário].
No último aniversário da nossa Força Pública paulista voltamos a escrever no
jornal sobre o sistema de segurança pública, desta vez a partir de uma ótica
municipalista, tendência verificada no discurso político que deverá influenciar a
próxima reforma da Carta Magna.
Atualmente nossa coluna semanal é editada pelo jornal "O Juquery", também
de Mairiporã. O artigo, que deve ter por título SEGURANÇA TAMBÉM,
procurou sintetizar em linguagem jornalística aquilo que estamos antevendo e que
precisará ser analisado por um forum qualificado, composto por representantes da
justiça, do ministério público, das organizações policiais e de bombeiros de todos
os níveis, das guardas municipais, das organizações de segurança privada, dos
conselhos comunitários de segurança e, ainda, por representantes da sociedade, tais
como confederações, federações, associações e outras entidades e instituições
representativas dos mais variados segmentos sociais e políticos e de todas as
regiões do Brasil.
Assim nos expressamos na edição de 16 de dezembro de 1994 de "O Juquery":
"O Brasil deverá refazer o pacto federativo na próxima reforma
constitucional que ocorrerá logo no primeiro semestre do ano que entra,
objetivando dar mais clareza às competências da União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal.
Essa melhor definição de competências, acompanhada da correspondente
redistribuição de recursos (oriundos de impostos e taxas), irá finalmente valorizar
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os municípios, que na tradição federativa brasileira são entes autônomos,
antecedem a própria independência do país e, alguns, foram criados logo após o
descobrimento como fatores decisivos para a colonização, a exploração das
riquezas e a fixação das fronteiras.
À União e aos Estados se reservarão as obrigações de promover o
desenvolvimento nacional, regional e setoriais e a complementação das atividades
locais, harmonizando as ações para consolidar a integração nacional e reduzir as
desigualdades regionais, enquanto os municípios orientarão os esforços
governamentais e comunitários para garantir o exercício e o gozo da cidadania,
oferecendo base de sustentação à conquista e à defesa dos objetivos fundamentais
da República Federativa do Brasil.
Quando cada município puder realmente cuidar dos interesses locais e elevar o
padrão de vida de seus habitantes, o conjunto da sociedade nacional crescerá, e os
fundamentos de nosso Estado Democrático de Direito aprofundarão suas raízes. É
no município que o cidadão vive. É ali que está a casa de sua família e onde
espera poder se realizar política, cultural, social e economicamente.
O cidadão nutre a expectativa de que o poder público municipal seja capaz de
identificar e suprir as necessidades mais elementares dos moradores e visitantes do
lugar, bem como criar as condições para motivar a participação comunitária no
planejamento urbano e integrar grupos e entidades nas ações destinadas a
proporcionar a felicidade geral por que todos anseiam.
Para tanto, há que se dar ao governo municipal a devida competência - e os
adequados recursos - para administrar integralmente os bens, serviços e os
interesses do município e dos munícipes. Isso inclui, além do que já é tradicional,
as preocupações com a segurança pública, no que for da alçada do município. O
governo só pode exercer a autoridade administrativa se detiver plenamente o poder
de polícia (lato senso), e este há que ser devidamente definido para que todos
possam conhecer os limites dos poderes da autoridade e distinguir o
discricionário do arbitrário.
A União e os Estados poderão, assim, direcionar as forças policiais que
possuem para prevenir e combater os crimes e as infrações praticados em
detrimento de seus respectivos bens, serviços e interesses ou que possam ter
repercussão internacional, interestadual e intermunicipal e exijam prevenção e
repressão uniformes e coordenadas, conforme dispuser a lei.
A lei, regulamentadora do artigo 144 da Constituição Federal, deverá, ainda,
prever as formas de participação do cidadão, da vigilância comunitária, da
segurança privada das empresas e das empresas privadas de segurança, para
dar consistência a um sistema nacional de segurança pública que passariam a
integrar juntamente com as organizações policiais dos Municípios, dos Estados
e da União.
Na próxima reforma constitucional vamos poder conhecer com exatidão
quais são os congressistas comprometidos com os interesses nacionais a partir
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de uma visão municipalista. Muita gente se diz municipalista, na busca de votos
ou na tentativa de se impor como um líder local. Para se ter certeza da autenticidade
do que propalam,, bastará ver quais serão aqueles que incluirão a segurança
também entre as atribuições do governo municipal".
Até aí chegamos no artigo para o jornal. Juristas, especialmente os
constitucionalistas e administrativistas, devem ser convidados para o debate, não
sem antes os próprios representantes das organizações policiais federais e estaduais
(Polícias Militares e Polícias Civis ou equivalentes) e dos Corpos de Bombeiros se
convenceram de que a qualidade precisa ser buscada com urgência, facilitando o
encaminhamento das soluções e chegando a um denominador comum (para
aplicação nacional) sobre as funções que suas corporações poderiam bem
desempenhar para satisfazer a sociedade.
Ao fazer uma análise para propor um projeto de reformulação do sistema
policial brasileiro, as autoridades deverão levar em conta, obviamente, a
participação das organizações de segurança municipais e comunitárias, os setores
de segurança privada das empresas, as empresas privadas de segurança e, ainda, os
setores responsáveis pela segurança (na área de produção, distribuição, difusão e
comercialização) de bens e serviços, bem como os cidadão comuns, no exercício da
própria cidadania.
Como se vê, e prescreve o artigo 144 da Constituição Federal, a questão é
bastante abrangente, envolvendo, direta e indiretamente, os mais diversos
segmentos sociais, políticos e econômicos, ou seja, a sociedade como um todo.
Os primeiro resultados da Operação-Rio estão aí para comprovar que os órgãos
ligados à segurança pública e a comunidade podem e têm que atuar de maneira
sistêmica e que ao Estado Federado está reservado o papel de coordenador das
atividades quando o sistema exigir a "responsabilidade de todos" e a participação
conjunta de seus diferentes componentes, sejam eles federais, estaduais,
municipais, comunitários ou privados.
Portanto, até pela tradição de nossa organização social e pela cultura formadora
do Estado Federal Brasileiro, há que se atribuir na lei, com clareza absoluta e sem
delonga, as funções dos órgãos de polícia e de vigilância dos Municípios e da
comunidade, para legitimar e harmonizar o sistema cujo arcabouço já está
configurado.
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IV. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA NA SEGURANÇA PÚBLICA ASPECTOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - IMPOSSIBILIDADE DE
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES
ELENCADAS NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA.

VERA LÚCIA DE OLIVEIRA ALCOBA,
Advogada e Gerente de Legislação Social
da Fundação Prefeito Faria Lima - CEPAM

SUMÁRIO
1. Competência - Repartição Constitucional. 2. Fundamento e Hierarquia das Normas
Jurídicas. 3. Princípio da Legalidade. 4. Conclusão.

1. COMPETÊNCIA - REPARTIÇÃO CONSTITUCIONAL
O Estado Brasileiro sendo uma Federação prevê uma repartição de competências
entre um governo central, União, e outros regionais, Estados. Em razão de vigorar
em nosso sistema jurídico uma repartição rígida de competências, uma mesma
matéria não pode, validamente, ser regulamentada por duas ordens jurídicas
diferentes. Esse princípio aparece, no entanto, relativamente abrandado em razão do
disposto no artigo 24, da Constituição Federal, no qual a competência da União
para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos
Estados.
No âmbito da competência da União, encontramos, no inciso XXI, no artigo 22,
da Constituição Federal, o de legislar sobre "normas gerais de organização,
efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias militares
e órgãos de bombeiros militares."
A Constituição veda que os Estados possuam exército, marinha e aeronáutica, ao
determinar o caráter nacional das Forças Armadas, mas prevê que os Estados
constituam Polícias Militares, cabendo, às mesmas, a polícia ostensiva e a
preservação da ordem pública, subordinadas ao Governador do Estado, conforme o
estatuído nos §§ 5° e 6°, do artigo 144, da Constituição Federal.
Embora a competência para editar as normas gerais seja privativa da União, o
parágrafo único, do artigo 22, da Constituição Federal, dispõe: "Lei complementar
poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias
relacionadas neste artigo".
E no artigo 144, "caput" e § 5°, disciplina, ainda, a Constituição Federal:

Revista A FORÇA POLÍCIAL São Paulo nº5 abr./jun. 1995

79

"Art. 144 - A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de
todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das
pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:
I - polícia federal;
II - polícia rodoviária federal;
III - polícia ferroviária federal;
IV - polícias civis;
V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.
..................................................................................................
§§§§
§ 5° - Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem
pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei,
incumbe a execução de atividades de defesa civil".
Em consonância com a competência para editar normas gerais sobre as Polícias
Militares, que lhe é privativa, a União, através do Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho
de 1969, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis nº 1.072/69, 1.406/75
e 2.010/83 - reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares
dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal, e dá outras providências.
O artigo 3°, alíneas "a", "b" e "c", do citado diploma legal, dispõe:
"Art. 3° - Instituídas para manutenção da ordem pública e segurança interna dos
Estados, nos Territórios e no Distrito Federal, compete às Polícias Militares, no
âmbito de suas respectivas jurisdições:
a) executar com exclusividade, ressalvadas as missões peculiares das Forças
Armadas, o policiamento ostensivo, fardado, planejado pela Autoridade
competente, a fim de assegurar o cumprimento da lei, a manutenção da ordem
pública e o exercício dos poderes constituídos;
b) atuar de maneira preventiva, como força de dissuasão, em locais ou áreas
específicas onde se presuma ser possível a perturbação da ordem;
c) atuar de maneira repressiva, em caso de perturbação da ordem, precedendo o
eventual emprego das Forças Armadas."
A alínea "a", do artigo 3°, do diploma acima citado, ao determinar e elencar as
competências e atribuições das Polícias Militares, o faz, explicitando: "executar
com exclusividade..."; portanto, temos aqui discriminada atribuição indelegável,
pois quando incumbida a uma entidade, com exclusividade, estará ela defesa, ou
seja, excluída da esfera das demais entidades ou órgãos.
Nessa linha, é o ensinamento do mestre José Afonso da Silva, ao comentar a
classificação de competência quanto à sua extensão: "A diferença que se faz entre
competência exclusiva e competência privativa é que aquela é indelegável e esta é
delegável. Então, quando se quer atribuir competência própria a uma entidade ou a
um órgão com possibilidade de delegação de tudo ou de parte, declara-se que
compete privativamente a ele a matéria indicada. Assim, no artigo 22, deu-se
competência privativa (não exclusiva) à União para legislar sobre..., porque o
parágrafo único faculta à lei complementar autorizar aos Estados legislar sobre
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questões específicas das matérias relacionadas nesse artigo" (Curso de Direito
Constitucional Positivo, José Afonso da Silva, Editora Revista dos Tribunais, 5.a
edição, página 413).
Demonstra-se, então, que, quando o legislador contempla alguma entidade com
competência ou atribuição exclusiva, isto exclui, expressamente, as demais, sem
nenhuma possibilidade de transferência ou delegação.
Embasado nesse princípio, encontramos o Decreto nº 88.777, de 30 de setembro
de 1983, que, em seu artigo 45, disciplina:
"Art. 45 - A competência das Polícias Militares estabelecida no artigo 3°,
alíneas "a", "b" e "c", do Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, na redação
modificada pelo Decreto-Lei nº 2.010, de 12 de janeiro de 1983, e na forma de
Regulamento, é intransferível, não podendo ser delegada ou objeto de acordo ou
convênio".
Assim, as competências e atribuições enumeradas no Decreto-Lei nº 667, artigo
3°, alíneas "a", "b" e "c", não poderão de forma alguma ser delegadas ou, ainda,
objeto de acordo ou convênio, porque a norma legal o distribuiu com
exclusividade, e ainda mais, estabeleceu-se expressamente a proibição através do
citado Decreto.
Os diplomas legais sob análise, todos da órbita federal, encontram fundamento
de validade na teoria da hierarquia das normas jurídicas.

2. FUNDAMENTO E HIERARQUIA DAS NORMAS JURÍDICAS
O sistema normativo jurídico consubstancia-se em uma cadeia de normas que
encontram seu fundamento em outras normas jurídicas. Nesse sentido, é a lição de
Hans Kelsen, ao asseverar que "o fundamento de validade de uma norma apenas
pode ser a validade de outra norma" (Teoria Pura do Direito, tradução de João
Baptista Machado, Armênio Amado, Editor, sucessor, Coimbra, 1962, volume II,
página 2).
Dessa forma, as normas jurídicas apresentam-se hierarquizadas dentro do
sistema normativo.
O Professor Goffredo da Silva Telles Júnior, ao tratar da matéria, assim se
expressa: "Desde as simples normas contratuais, estabelecidas entre particulares,
até a Constituição Nacional, forma-se, desta maneira, uma autêntica pirâmide
jurídica, na qual a juridicidade da norma que a suspende" (Filosofia do Direito,
Max Limonad, Editor, São Paulo, volume II, página 171).
Acrescenta, ainda, Kelsen que "Entre uma norma de escalão superior e uma
norma de escalão inferior, quer dizer, entre uma norma que determina a criação de
uma outra e essa outra, não pode existir qualquer conflito, pois a norma do escalão
inferior tem o seu fundamento de validade na norma do escalão superior. Se uma
norma do escalão inferior é considerada como válida, tem de considerar-se como
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estando de harmonia com a norma do escalão superior" (obra citada, páginas 33 e
34).
Em nosso ordenamento jurídico as normas constitucionais têm uma eficácia
superior a todas as demais normas que compõem a ordem jurídica nacional.
Existe, assim, uma eficácia ab-rogativa das normas inferiores incompatíveis na
constituição da ordem jurídica sucessiva, e, fundamento de validade para aquelas
editadas em consonância com a Constituição Federal, ápice da pirâmide das normas
jurídicas.
3. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
Qualquer ato emanado em desacordo com a legislação vigente estará eivado de
ilegalidade, sendo nulo de pleno direito, vez que, ao Administrador, é vedado agir
em contrário ao princípio da legalidade.
"A legalidade é a observância da lei, que vincula a manifestação de vontade do
administrador, estabelecendo um nexo de causalidade entre o resultado do ato e a
norma de direito" (Direito Administrativo, Caio Tácito, Edição Saraiva, 1975,
página 26).
Lembre-se, também, com o autor acima citado, que "a primeira condição de
legalidade é a competência do agente. Não há, em direito administrativo,
competência geral ou universal: a lei preceitua, em relação a cada função pública, a
forma e o momento do exercício das atribuições do cargo. Não é competente quem
quer, mas quem pode, segundo a norma de direito. A competência é, sempre, um
elemento vinculado, objetivamente fixado pelo legislador". [O abuso do poder
administrativo no Brasil (Conceito e Remédios), co-edição do Departamento
Administrativo do Serviço Público e Instituto Brasileiro de Ciências
Administrativas, 1958, Rio de Janeiro, página 27].
Corroborando essa tese, encontramos o insigne Hely Lopes Meirelles ao afirmar:
"A legalidade, como princípio de administração, (Constituição da República, artigo
37, "caput"), significa que o administrador público está em toda a sua atividade
funcional sujeito aos mandamentos da lei, e às exigências do bem-comum, e deles
não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se à
responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso.
A eficácia de toda atividade administrativa está condicionada ao entendimento
da lei.
Na Administração Pública, não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na
administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração
Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa:
"pode fazer assim"; para o Administrador Público: "deve fazer assim".
As leis administrativas são, normalmente, de ordem pública, e seus preceitos não
podem ser descumpridos nem mesmo por acordo ou vontade conjunta de seus
aplicadores e destinatários, uma vez que contêm verdadeiros poderes-deveres,
irrelegáveis pelos agentes públicos (Direito Administrativo Brasileiro, Hely Lopes
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Meirelles, Revista dos Tribunais, 14.a edição, atualizada pela Constituição de 1988,
página 78).
Dito isso, cabe ainda ressaltar que, com relação à Segurança Pública, o
legislador constituinte federal/estadual fixou competências definidas, não prevendo
a possibilidade de delegação de atribuições, ainda que parcialmente.

4. CONCLUSÃO
As missões constitucionais da Polícia Militar não podem ser repassadas através
de convênio, ou qualquer outra forma, porque a Constituição Federal não previu
essa hipótese, e mais, há legislação específica, proibindo tal medida. A figura do
convênio poderia abranger outras atividades, tais como: instrução e orientação
executadas pela Polícia Militar e fornecimento, pela outra parte, de meios para o
aprimoramento, por exemplo: instalações, equipamentos, viaturas etc. (Decreto-Lei
nº 667, artigo 3°, alíneas "a", "b" e "c" e o Decreto Federal nº 88.777, artigo 45,
ambos de 2 de julho de 1969 e 30 de setembro de 1983, respectivamente).
Resumindo todo o exposto, podemos concluir pela impossibilidade da delegação
de competências ou atribuições distribuídas, com exclusividade, às Polícias
Militares, por força constitucional e legal, seja por legislação estadual, seja através
de convênios ou acordos, isto com amplo respaldo na repartição constitucional de
competências, na hierarquia das normas jurídicas e no princípio da legalidade,
todos norteadores dos atos emanados da Administração Pública e, portanto, de
observância obrigatória.
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V. OBJEÇÃO DE CONSCIÊNCIA E SERVIÇO POLICIAL MILITAR

DIÓGENES GASPARINI,
Advogado, Mestre e
Doutor em Direito pela
PUC/SP

1. Introdução
Com o advento da Constituição Brasileira de 1891, que organizou a Primeira
República, de modo formal foi separada a Igreja do Estado, na medida em que
restou estabelecido no § 7° do seu artigo 72, que "nenhum culto ou igreja gozará de
subvenção oficial, nem terá relações de dependência ou aliança com o governo da
União ou dos Estados". Essa separação nada tinha de novo, pois fora adotada pelo
Decreto nº 119-A, de 7 de janeiro de 1890, salvo o nobre status constitucional.
Passou, desse momento em diante, a vigorar o princípio da Igreja livre em
Estado livre, conforme ensina Sampaio Dória (Princípios constitucionais, São
Paulo, 1926, p. 99). Instala-se, por conseguinte, a plena liberdade de consciência
(faculdade de julgar os próprios atos) e crença (fé religiosa) em substituição à
religião oficial que fora até então adotada no Brasil, ex vi da Constituição Imperial,
que em seu artigo 5° estabelecia: "A religião católica, apostólica, romana,
continuará a ser a religião do Império".

2. Liberdade de consciência e crença
Não obstante o asseguramento dessa liberdade de consciência e crença que, entre
nós, se instituía constitucionalmente e nos moldes do que já vinha acontecendo nos
mais importantes países do mundo, não se permitia que esses valores se opusessem
a outros também constitucionalmente garantidos, sob pena de perda dos direitos
políticos. Com efeito, prescrevia o § 29, do artigo 72, da Constituição de 1891: "Os
que alegarem motivo de crença religiosa com o fim de se isentarem de qualquer
ônus, que as leis da República imponham aos cidadãos, e os que aceitarem
condecoração ou título nobiliárquicos estrangeiros, perderão os direitos políticos".
De modo semelhante, esses princípios ainda vigoram entre nós, na medida em
que a atual Constituição da República estabelece no artigo 5°, VIII, que "ninguém
será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica
ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e
se recusar a cumprir prestação alternativa, fixada em lei". Nesse dispositivo está o
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que os autores chamam de objeção de consciência ou escusa de consciência e
Hermann Heller denomina de direito moral de resistência.

3. Objeção de consciência
Objeção de consciência é o direito do objetor, calcado na liberdade de
consciência ou de crença, de desatender ao determinado em lei. Manoel Gonçalves
Ferreira Filho, ao comentar a Constituição Federal de 1967, nos termos da Emenda
nº 1 de 1969, ensina que a objeção de consciência foi reconhecida no direito pátrio
pela Constituição de 1946. Para dito autor, a objeção de consciência é a "invocação
da crença ou da convicção como escusa para o descumprimento de obrigação legal
que seria exigível do objetor". (1)
Seu exercício sempre, senão quase, está relacionado com a prestação do serviço
militar obrigatório, consoante estabelece o artigo 143 da Constituição Federal. Por
essa razão, assevera Celso Ribeiro Bastos (2), que "É o direito reconhecido ao
objetor de não prestar o serviço militar nem de engajar-se no de convocação para a
guerra, sob o fundamento de que a atividade marcial fere as suas convicções
religiosas ou filosóficas. É verdade que o Texto fala em eximir-se de obrigação
legal a todos imposta e não especificamente em serviço militar. É fácil de verificarse, contudo, que a hipótese ampla e genérica do Texto dificilmente se concretizará
em outras situações senão aquelas relacionadas com os deveres marciais do
cidadão. A experiência de outros países também confirma esse fato".
Não se pode, contudo, criar uma casta social de privilegiados, quebrar o
princípio da igualdade, enfraquecer o Estado e colocar em risco o caráter
democrático da ordem jurídica. O exercício desse direito deve estar subordinado à
conveniência do interesse público e ao cumprimento de prestação alternativa,
conforme regulado em lei. Nesse sentido é a lição de Dalmo de Abreu Dallari (3), ao
afirmar: "À vista disso tudo, parece não ser difícil concluir que a objeção de
consciência pode ser prevista na lei, sem quebra do caráter democrático da ordem
jurídica e sem que se chegue a ponto de privar o Estado de suas bases de
sustentação. Mas, para que não se crie uma casta de privilegiados nem se
enfraqueça o Estado, tal concessão deve estar sempre subordinadas às
conveniências do interesse público. Além disso, como norma de eqüidade, deve-se
exigir sempre um serviço público equivalente daquele que se escusa ao
cumprimento de uma ordem geral por objeção de consciência".

(1)

Comentários à constituição brasileira - Emenda constitucional n° 1, de 17 de
outubro de 1969. São Paulo, Saraiva, 1975, 3° vol., p. 89.
(2) Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo, Saraiva, 1989, 2° vol., p.
55.
(3) DALLARI, Dalmo de Abreu. A objeção de consciência e a ordem jurídica.
In: Revista de Ciência Política. vol. II, n° 2, abr/jun de 1968, p. 36.
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4. Alegação da objeção de consciência por policial militar
Nesse contexto estão várias e importantes preocupações, pois alguns policiais
militares, integrantes dos efetivos das Polícias Militares, têm invocado a crença ou
a convicção religiosa para se eximirem do trabalho aos sábados, para não portarem
arma e para se escusarem de outras atividades, havidas como contrárias aos
princípios pregados por algumas religiões ou seitas que professam.
Estariam certos esses policiais militares quando alegam, como fundamento da
tese que desejam ver vitoriosa, o disposto no citado inciso VIII do artigo 5° da Lei
Maior da República?
Vale observar que não se discutirá a violação da liberdade de consciência e de
crença, garantidas pelo artigo 5°, VI, da Constituição Federal, até porque ninguém
pode ser impedido de crer ou ter seus atos interiores disciplinados pela lei ou, na
lição de Carlos Maximiliano: "O pensamento é íntimo, simples função psíquica,
incoercível. Dele faz uso até o encarcerado". Portanto, a norma só pode tratar da
projeção da consciência no mundo externo, ou seja, quando exteriorizada. Nesse
particular já se manifestara Pimenta Bueno, em lição acolhida por José Afonso da
Silva (4) , ao afirmar que a "liberdade de pensamento em si mesmo, enquanto o
homem não manifesta exteriormente, enquanto não o comunica, está fora de todo o
poder social, até então é do domínio somente do próprio homem, de sua
inteligência e de Deus".
Não obstante, a indagação antes formulada somente poderá ser respondida
depois de algumas considerações sobre serviço policial militar.

5. Serviço policial militar
Ninguém desconhece que a Polícia Militar tem duas finalidade: uma, principal,
permanente, contínua e exclusiva, está consubstanciada no policiamento ostensivo
e na preservação da ordem pública, conforme indicado no § 5° do artigo 144 da
Carta Política Federal, repetida nas Constituições Estaduais; outra, secundária,
permanente e episódica, consistente no servir de força auxiliar e reserva do
Exército, consoante prescrito no § 6° do artigo 144, também dessa Lei Maior da
República. Dessas finalidade decorrem os serviços a cargo de seus integrantes,
oficiais e praças, consolidados nos trabalhos de policiamento ostensivo e de
preservação da ordem pública e nos de defesa do território, se e quando chamados à
essa prestação, na qualidade de forças auxiliares e reserva do Exército.
Os serviços de policiamento ostensivo e de preservação da ordem pública são,
substancialmente, serviços policiais de interesse militar, conforme infere-se do
(4)

SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 9.a ed., São
Paulo, Malheiros, 1992, p. 219.
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Decreto-lei federal nº 667/69 e do expressamente estatuído no artigo 4°, parágrafo
único, da Lei do Serviço Militar. Exatamente por isso, somente são executados por
servidores integrados às corporações de natureza militar, face a razões: estruturais,
que permitem subdivisões necessárias à organização de grandes efetivos armados,
hierarquizadas de forma a propiciar estabilidade interna e eficiência nas ações
policiais; morais, que fundamentam uma disciplina rígida, onde impera o senso do
exato cumprimento do dever expresso na lei; estéticas, que justificam o uso do
uniforme, a correção dos gestos e atitudes, a apresentação pessoal, individual e
coletiva; funcionais, que prescrevem o uso da ordem unida e outras técnicas
militares indispensáveis ao emprego do grupo em situações críticas e justificam o
manuseio de armas e equipamentos, conforme ensina o Coronel José Francisco
Profício (5).
Tais serviços, genericamente mencionados na Carta Magna federal,
regulamentados por leis e instruções internas da Polícia Militar e executados por
instituição com status militar e tradicionalmente conhecida, são, evidentemente, do
conhecimento de todos, especialmente dos que de maneira voluntária ingressam em
suas fileiras, como prescreve o artigo 11, do Decreto-lei federal nº 667/69, que
reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados,
Territórios e Distrito Federal.
Sobre mais, diga-se que o ingresso nessas Corporações depende de rigoroso
concurso público de seleção e classificação, a que o interessado, por força de
exigência constitucional, se submete. Essa submissão a tais certames realça, ainda
mais, a natureza voluntária da incorporação e o fato de que o concursando sabe o
que deseja e o que lhe espera. Integrado à Milícia, o incorporado, em razão dos
diversos cursos de formação pelos quais obrigatoriamente passa, vai somando, a
esses conhecimentos, outros, e se assenhoreando das peculiaridades de uma
instituição dessa natureza, característica e finalidade.

6. Objeção de consciência para fugir à ordem legal
O direito de objetar o cumprimento da lei, por motivo de crença religiosa ou de
convicção filosófica ou política, não é absoluto. Assim sendo, não pode ser
fundamento para o objetor eximir-se de obrigação legal imposta a todos. Até
mesmo a Igreja Católica consagra esse entendimento nas palavras de Pio XII. De
fato, esse Pontífice, na mensagem de natal de 1956, declarou que "um cidadão
católico não pode apelar para sua própria consciência a fim de recusar prestar os
serviços e cumprir os deveres fixados pela lei". A possibilidade de invocação é
ampla se promovida com o fito de o objetor escapar de medida imposta a alguns,
não a todos, conforme a dicção da primeira parte do inciso VIII, do artigo 5°, da Lei
(5)

PROFÍCIO, José Francisco. in: A Força Policial, n° 2, abr/jun de 1994, São
Paulo, p. 16
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Maior da República. Celso Ribeiro Bastos (6) assevera, a esse respeito, que "Na
redação atual, fica certo que em primeiro lugar há uma possibilidade de invocação
ampla da escusa de consciência, mas desde que feita valer para evadir-se o
interessado de uma obrigação imposta a alguns ou a muitos, mas não a todos".
Se, contudo, for invocada para contrariar obrigação dessa natureza, ou seja,
exigida de todos, deve o objetor prestar obrigação alternativa, consoante
estabelecido em lei ou responder pelo seu ato. Neste caso, poderá perder ou ter seus
direitos políticos suspensos (artigo 15, IV, da CF). Essa também é a inteligência de
José Cretella Júnior (7) , quando em seus Comentários à Constituição de 1988,
escreve que "Se por um lado a Constituição promete que ninguém será privado de
seus direitos por motivos religiosos, filosóficos ou políticos, podendo crer e pensar
no que quiser, ao mesmo tempo que assegura a manifestação pública de tais
convicções, por outro lado, não admite que alguém invoque qualquer desses
motivos para eximir-se de obrigação legal a todos imposta. Assim, se o jovem
convocado para o serviço militar não atender à convocação alegando motivo
religioso, filosófico ou político, deverá sofrer as sanções da lei pela recalcitrância".
Mais adiante (ob.cit., vol. II, § 1122), esse autor completa sua exposição e
menciona qual é essa sanção ao afirmar: "A regra jurídica constitucional determina
que ocorrerá perda ou suspensão de direitos políticos, quando cidadão se recusar a
cumprir obrigação a todos imposta, ou prestação alternativa. Se o cidadão deixa de
atender à convocação para o serviço militar, alegando motivos de crença religiosa,
de convicção filosófica ou política, recusando-se, ainda, a cumprimento de
obrigação alternativa, que substitui aquela obrigação, imposta a todos, ficará sujeito
à perda ou suspensão dos direitos políticos".
Portanto, se para contornar o cumprimento de obrigação legal imposta a todos,
forem invocados tais motivos (crença religiosa, convicção filosófica ou política),
não há como seu autor escapar das sanções (perda ou suspensão de direitos
políticos), conforme previsto na própria Constituição Federal (art. 15, IV), se
também se recusar a cumprir prestação alternativa fixada em lei (art. 5°, VIII, da
CF), que ainda não foi editada, salvo em relação à prestação obrigatória do serviço
militar.
A falta dessa lei não impede o exercício da objeção de consciência. As normas
constitucionais que entre nós definem as liberdades são auto-executáveis, salvo
para restringir sua abrangência. Com efeito, ensina José Afonso da Silva (ob. cit., p.
242) que "as normas que definem as liberdades consideradas neste capítulo são, via
de regra, daquelas que denominamos de eficácia plena e aplicabilidade direta e
imediata, porque o legislador constituinte deu normatividade suficiente aos
interesses vinculados à matéria de que cogitam. Vale dizer, não dependem de
legislação nem de providências do Poder Público para serem aplicadas. Algumas
(6)
(7)

BASTOS, Celso Ribeiro. Obra e volume citados, p. 57.
CRETELLA JÚNIOR, José. Comentários à Constituição de 1988. Rio de
Janeiro, 1.a ed., Forense Universitária, 1989, vol. I, p. 253.
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normas podem caracterizar-se como de eficácia contida, mas sempre de
aplicabilidade direta e imediata, caso em que a previsão da lei não significa que
desta depende sua eficácia e aplicabilidade, visto como tal lei não se destina a
integrar-lhes a eficácia (que já têm amplamente), mas visa restringir-lhe a plenitude
desta regulando os direitos subjetivos que delas decorrem para os indivíduos ou
grupos. Enquanto o legislador, neste caso, não produzir a normatividade restritiva,
sua eficácia será plena".
Contudo, não basta a simples alegação de crença religiosa ou imperativo de
consciência para embasar o descumprimento da obrigação legal a todos imposta. Se
essa mera invocação fosse possível, seria extremamente fácil fugir às inúmeras
obrigações legais. A Constituição Federal exige no inc. VIII, do art. 5°, que haja,
para validar a invocação, motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou
política. Assim, quando a alegação for de ordem religiosa, há que se verificar qual a
religião seguida pelo objetor e, dentro dela, quais as funções que exerce. Assim há
de ser, pois nem todas as religiões se opõem a certos comportamentos impostos
legalmente.
Só essa percuciente verificação dará a certeza se se está frente a um motivo de
crença ou diante de simples razão para se escusar da prestação legalmente imposta
a todos. Na primeira hipótese, a invocação surte seus devidos efeitos; na segunda
não. Essa é a lição, válida ainda hoje, de José Ricardo Gomes de Carvalho (RDA
21:292) quando assevera: "Dada essa declaração, a autoridade a quem é feita,
verificará se se trata, realmente, de um motivo, ou se, ao contrário, de um mero
pretexto ou desculpa de que o cidadão se serve para não prestar os serviços que as
leis impõem a todos os cidadãos".
Essa também é a inteligência de Pontes de Miranda quando acentua que "A
liberdade de consciência assegura-se a todos, em qualquer atividade ou função. Nas
espécies do art. 153, § 6°, a conciliação, no choque com os deveres de cidadão,
somente pode ocorrer se há todos os elementos do suporte fáctico (convicção
religiosa, filosófica ou política versus prestação por parte de quem tem o dever de
satisfazê-la, se há verdadeiramente correlação). A alegação, por exemplo, de que
nas fileiras das forças armadas adversárias está pai, irmão ou filho, não basta, se
não há, à base da atitude, a convicção religiosa, filosófica ou política, que
componha a matéria de consciência" (8) .

7. OBJEÇÃO DE CONSCIÊNCIA PARA FUGIR A ORDEM SUPERIOR
Do exposto, já é possível responder ao indagado no item 4, do seguinte modo: o
policial militar não pode, sob pena de insubordinação ou não cumprimento de
(8)

Comentários à Constituição de 1967 com a emenda n° 1 de 1969. Revista dos
Tribunais, São Paulo, Tomo V, p.130.
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ordem, invocar motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política,
para eximir-se de obrigação legal a todos imposta. Com efeito, o direito
consubstanciado no inc. VIII, da Constituição Federal, somente está à disposição
de objetor que é alcançado compulsoriamente por obrigação a todos imposta. É o
que ocorre com a prestação do serviço militar, imposta a todos, obrigatório, por
força do art. 143 da Lei Maior Federal. É aos obrigados a essa e outras prestações
dessa natureza que se dirige a regra do citado inciso. Somente nessas hipótese os
motivos de crença religiosa e os imperativos de consciência podem se revelar
eficientes óbices para o objetor eximir-se da prestação imposta a todos por lei.
Destarte, a regra não prestigia aquele objetor que voluntariamente buscou a
situação da qual, pelo exercício de escusa de consciência, deseja evadir-se. Seria
fácil, se fosse de outro modo, a alguém que espontaneamente ingressou numa dada
relação jurídica, escolher o que não lhe interessa e invocar motivo de crença
religiosa ou de convicção filosófica ou política para dela se escusar. É exatamente o
que se passa com o policial militar que escolhe voluntariamente a atividade, o
trabalho, o serviço, a carreira policial militar e nela ingressa mediante concurso
público, disputando uma vaga com muitos outros.
É interessado que sabe o que quer e o que vai encontrar ao longo de sua carreira.
Sabe da necessidade de trabalho em todos os dias da semana, inclusive sábados,
domingos e feriados civis e religiosos. Sabe que deverá portar revólver e pegar em
armas para enfrentamento de bandidos, quadrilhas e grupos armados. Esse
conhecimento vem-lhe do convívio em sociedade, onde atua a Polícia Militar, e das
notícias divulgadas pelo rádio, jornal e televisão.
Por evidente , esse policial militar não pode ser tratado como civil convocado
para a prestação do serviço militar ou para a guerra. Este pode invocar motivo de
crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Aquele, não. O policial
militar que ingresse na Milícia desfrutará das vantagens da carreira e, por isso
mesmo, deverá suportar as desvantagens, não lhe cabendo, para furtar-se destas,
invocar a objeção de consciência. Os romanos já diziam: qui sentit onus, sentire
debet commodum, et contra, ou no vernáculo: quem suporta ônus, deve gozar as
vantagens respectivas e inversamente. Explicando esse brocardo, Carlos
Maximiliano (9) afirma: "Os que têm direito ao cômodo, devem sofrer os
incômodos que lhe estão anexos, ou do mesmo decorrem".
Não melhora a situação do policial militar e, portanto, não se lhe faculta a
invocação de motivo de crença ou de convicção filosófica ou política, o fato de ter
mudado de crença. A professada antes não se opunha a certos comportamentos
(portar arma, trabalhar aos sábados), a seguida agora se opõe. Nessas hipóteses, só
o desligamento porá fim ao conflito que se instaurou entre a obediência aos
imperativos da religião e o atendimento da lei, da ordem hierárquica. Também de
nada valeria concordar com a prestação de serviço alternativo, dado que essa
(9)

MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 6.a ed., Rio
de Janeiro - São Paulo, Freitas Bastos, 1957, p. 310.
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solução, cremos, só ser permitida aos que foram compulsoriamente atirados a uma
situação que não desejavam, não pretendiam. Dela não podem se valer os que
voluntariamente a procuraram, como são os policiais militares.

8. DESCONHECIMENTO DO SERVIÇO PARA FUGIR À ORDEM POLICIAL
Embora não seja objeção de consciência, policiais militares vêm alegando que
por ocasião de seu engajamento à Milícia desconheciam os serviços policiais
militares na sua integralidade e, por essa razão, se recusam a cumprir ordens legais.
Estariam certos? Não cremos.
Com efeito, por todos os fortes motivos elencados, não cabe ao policial militar,
pelo menos com sucesso, alegar que desconhecia, à época da incorporação, os
serviços que lhe são atribuídos e, com isso, escusar-se da execução de qualquer
atividade, para a qual receba a competente ordem. A impedi-lo, está a força do
velho princípio neminem ignorantia legis excusat, hoje regra do nosso Direito. De
fato, estabelece o art. 3° da Lei da Introdução ao Código Civil que "Ninguém se
escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece".
Washington de Barros Monteiro (10) justifica esse dispositivo, ao asseverar que
"Se admissível dispensa fundada na ignorantia legis, a força imperativa da norma
estaria comprometida, e vacilante se tornaria todo o sistema jurídico, com evidente
prejuízos para a comunidade". Certamente, se se admitisse ao policial militar livrarse de suas obrigações e deveres porque desconhece os serviços policiais militares,
restariam, severamente comprometidas, as finalidades da Polícia Militar, e os
prejuízos da comunidade, enormes e de toda espécie, não se fariam esperar. Seriam
imediatos e, na maioria das vezes, irreversíveis.
Ainda está a embaraçar seu intento, o fato de que o policial militar é servidor
público, conforme dissemos em outra oportunidade (11) e, como tal, deve ser
assíduo, pontual e obediente. Entre outros, esses comportamentos são deveres do
servidor militar, inclusive do policial militar. O dever de obediência impõe ao
servidor militar o acatamento das ordens recebidas e a sua imediata execução, salvo
se manifestamente ilegais. Desse modo, se a ordem não for visivelmente ilegal, sob
pena de quebrar o dever de obediência, deve cumpri-la ou assumir o risco
decorrente do descumprimento. Assim, qualquer desobediência de ordem
hierárquica corretamente emitida, ainda que sob a alegação de convicção religiosa,
filosófica ou política, deverá ser, conforme o caso, punida administrativa ou
penalmente.

(10)

MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil. Vol. I, Parte
Geral, 14.a ed., Saraiva, São Paulo, 1976, p. 26
(11) Direito Administrativo. 3.a ed., Saraiva, São Paulo, 1993, p. 196
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9. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ALTERNATIVO AO SERVIÇO MILITAR
No que concerne à atribuição de serviço alternativo aos que, em tempo de paz,
após alistados, alegarem imperativo de consciência, entendendo-se como tal o
decorrente de crença religiosa e de convicção filosófica ou política, para se
eximirem de atividade de caráter essencialmente militar, deve-se alertar que já há
regulamentação. Com efeito, pela Lei federal nº 8239/91, chamada de Lei de
Prestação do Serviço Alternativo ao Serviço Militar Obrigatório, foi regulamentado
o § 1° do art. 143 da Constituição Federal e aprovado, pela Portaria n° 2.681COSEMI, de 28 de julho de 1992, do Estado Maior das Forças Armadas, o
competente regulamento dessa lei.
Esses diplomas legais, seguramente, não se aplicam aos policiais militares
quando da invocação de motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou
política para se furtarem à obrigação legalmente a todos imposta , dado que visaram
a regulamentação dos §§ 1° e 2° do art. 143 da Constituição Federal, onde o
primeiro dispõe que "Às Forças Armadas compete, na forma da lei, atribuir serviço
alternativo aos que, em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de
consciência, entendendo-se como tal o decorrente de crença religiosa e de
convicção filosófica ou política, para se eximirem de atividades de caráter
essencialmente militar", e o segundo estatui que "As mulheres e os eclesiásticos
ficam isentos do serviço militar obrigatório em tempo de paz, sujeitos, porém, a
outros encargos que a lei lhes atribuir". Assim, não há qualquer vantagem com sua
menção nas hipóteses em que os policiais militares pretendem se eximir de
obrigação legal, em razão dos indigitados imperativos de consciência.
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VI. A PUNIÇÃO DISCIPLINAR

CELSO RODRIGUES DA SILVA,
1° Tenente da Polícia Militar do Estado
de São Paulo, Bacharel em Direito e Oficial
de Justiça e Disciplina do 22° BPM/I

SUMÁRIO
1. A ampla defesa. 2. Recursos. 3. Trânsito em Julgado. 4. Prescrição. 5. Rito.

1. A AMPLA DEFESA
A ampla defesa é aquela que não segue normas rígidas, não tem contornos bem
definidos, modelo próprio, mas, como o próprio nome diz, deve ser a mais
abrangente possível.
O pleno direito da defesa decorre do princípio natural de que ninguém deve ser
julgado sem ser ouvido , e, mais especificamente, ninguém deve ser condenado sem
proceder à defesa.
O Decreto nº 13657/43 (R-2-PM), em seu Art. 74, ao tratar da Parte, facultava
ao Superior, ouvir o faltoso, adotando o princípio da verdade sabida; todavia, com
o advento da Constituição Federal de 1988, o Inciso LV, do Art. 5°, modificou esse
Artigo, tornando obrigatória a oitiva do acusado (faltoso, transgressor, etc.) (1)
Na punição disciplinar simples, ou seja, aquela que decorre da verificação de
uma falta disciplinar, seja ou não conexa com outras infrações (penais, penais
militares, civis, etc.), o procedimento é mais sintético, ou seja, inicia-se com a base
de acusação (Parte ou outros documentos), seguida da informação (Ampla Defesa),
análise das considerações e decisão (punição disciplinar/justificação).

(1)

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, p. 105
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2. RECURSOS
Como nos demais ramos do Direito, no Direito Administrativo Disciplinar (2)
também cabe recurso de uma punição disciplinar. Os recursos estão previstos no
título VI, capítulos II e III, do Decreto nº 13657/43 (R-2-PM), que, no parágrafo 1°
do Art. 76, prevê a Reconsideração de Ato, ou seja, fazendo uma analogia com o
processo civil, um recurso em 1.a instância, obedecendo ao prazo previsto no
"caput" do artigo, dentro de 02 (dois) dias úteis, contados, evidentemente, a partir
de assinatura do Termo de Vistas de Punição Disciplinar (criado com a finalidade
de estabelecer o momento em que o policial militar tomou ciência da punição,
funcionando como citação), se obedecida a regra do artigo 184 do Código de
Processo Civil (3) , ou seja: a) excluir-se-ia o dia do começo e incluir-se-ia o do
vencimento; b) prorroga-se-ia até o 1° (primeiro) dia útil, se o vencimento cair num
dia em que: 1) for determinado o fechamento da OPM; 2) o expediente da OPM for
encerrado antes da hora normal. Há de se observar, porém, que a OPM referida é
aquela na qual o recorrente deve dar entrada no seu recurso, não aquela à qual
pertence ou em que trabalhe.
Esse recurso deve, evidentemente, ser dirigido ao Sr Cmt do Btl (quando a
Autoridade que puniu for o Cmt da UOp), pelos canais hierárquicos, pois, se o Cmt
de Cia ou o SubCmt aplicou a punição, esta foi homologada pelo Cmt da Uop;
logo, a ele cabe rever a decisão, diferindo das sentenças proferidas pelos
Magistrados, onde o julgador de 1.a instância recebe o recurso e o encaminha com
o processo ao Tribunal, que reformará ou não a sentença.
Inconformado com a decisão dada ao Recurso, o sucumbido poderá ainda
recorrer à 2.a instância, ou seja, à Autoridade imediatamente superior à que puniu.
Este Recurso é a Queixa, prevista no Art. 77, do citado Decreto, devendo ser
precedida de comunicação escrita do Recorrente (queixoso) ao recorrido
(querelado), conforme determina o Art. 79 do mesmo Diploma Legal. O Art. 79 é
silente no aspecto de onde deve ser protocolado o Recurso. Entendemos que deva
ser protocolado diretamente na Unidade da Autoridade imediatamente superior à
que aplicou a punição, pois este deve ser precedido de comunicação àquela
Autoridade.
O prazo para impetração é de 05 (cinco) dias úteis depois do FATO ou
PUNIÇÃO que o tenha originado, ou após a publicação do Despacho de
Reconsideração de Ato, que precedeu o Recurso, sempre que este tiver cabimento.
A Queixa, embora esteja no capítulo dos recursos, nem sempre deve ser
entendida como tal. Quando se tratar de um fato, ela é direta, independentemente
de outros documentos, funcionamento como uma representação, e como tal poderia
ser chamada. Por fato diríamos por exemplo uma ofensa de um superior a um
subordinado, e este, como não pode comunicar através de Parte o superior, o faria
(2)
(3)

LUZ, Egberto Maia. Direito Administrativo Disciplinar, p. 192
Código de Processo Civil. Art. 184

Revista A FORÇA POLÍCIAL São Paulo nº5 abr./jun. 1995

95

através de uma Queixa, o que confirma a impropriedade do Termo, pois esta se
encontra no capítulo dos Recursos, e como Recurso em segunda instância
administrativa deveria ser chamada. Já quando se originar de punição, demonstra o
efeito devolutivo do Recurso, o que entendemos ser impróprio, pois o Recurso
existe justamente para o aperfeiçoamento do Ato Administrativo.
Como ocorre na 1ª Instância, para que seja contado o prazo, após a publicação
de Solução do Recurso (Reconsideração de Ato), abrem-se novas vistas ao
recorrente, e este, no prazo de 5 (cinco) dias úteis deverá interpor o Recurso em 2ª
Instância (Queixa) conforme o Art. 80, nº 1, do R-2-PM.

3. TRÂNSITO EM JULGADO
O trânsito em julgado de uma sentença ocorre quando não mais cabem Recursos,
seja por se terem esgotado todos eles, ou por perda do prazo pelo recorrente,
surtindo, então, a sentença, todos os efeitos legais, devendo ser colocada em
execução (3) .
Como já colocamos em outros trabalhos, o "Status Libertatis" do indivíduo é,
depois da vida, o seu maior bem (4) , logo, ocorrendo a sua privação indevidamente,
mesmo que a sentença seja reformada, ninguém vai devolver os dias de agrura
pelos quais passou, sendo maiis razoável , portanto, quando da aplicação de
punições disciplinares ordinárias (exceto a necessidade de aplicação do Art. 36 Prisão Cautelar), a Autoridade Militar, adotar o efeito suspensivo dos recursos,
pois, conforme determina o inciso LVII, do Art 5° da C.F., "ninguém será
considerado culpado até trânsito em julgado de sentença penal condenatória".
Ressalve-se que a matéria aqui é administrativa, mas, seria aplicável por analogia
ao transgressor disciplinar, que pode também ter seu "Status Libertatis" cerceado
antes do "trânsito em julgado" da decisão disciplinar (punição disciplinar). O R-2PM não é preciso neste sentido, ora adota o efeito suspensivo, ora o devolutivo,
mas por analogia à área penal, que também visa tolher a liberdade, deveria ser
entendido como efeito suspensivo.
Voltando especificamente às punições disciplinares, o "trânsito em julgado"
ocorrerá da seguinte forma:
1) quando o transgressor tomar ciência da publicação da punição, mas não
impetrar recurso (Reconsideração de Ato) no prazo de 2 (dois) dias úteis;
2) quando impetrado o Recurso, e após ciência da publicação da Solução, num
prazo de 5 (cinco) dias úteis não impetrar novo recurso (2ª Instância = Queixa); e
3) quando tomar ciência da publicação da Solução da Queixa, sendo-lhe esta
favorável ou não.
(3)

SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil,
vol 3, p. 43
(4) MARKY, Thomaz. Curso Elementar de Direito Romano, Saraiva, p. 29
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Esgotando-se todos os recursos, e sendo desfavorável a decisão cabe então a
execução, ou seja, o cumprimento do corretivo.
Todavia, esgotados todos os Recursos, cabe, extraordinariamente, através da via
judicial, um último remédio , o "Habeas Corpus". Nota-se que, pelo Writ, não se
apreciará o mérito, mas sim requisitos legais que não foram observados.
"Hoje, o pioneiro magistério de Pontes de Miranda (5) , desenvolvido e ampliado,
desponta na Jurisprudência que se orienta pela possibilidade de exame
EXTRÍNSECO e INTRÍNSECO dos atos punitivos disciplinares para conferir-lhes
a correlação com os elementos vinculados que lhe condicionam a existência. Nesse
campo pode-se ir fundo. Insta sustentar que o exame de legalidade é amplo, não
devendo ser confundido com o mérito limitado à discrição administrativa, cujo
campo é restrito, em sede de punição disciplinar"; e
"Esse óbice (proibição constitucional do "Habeas Corpus" em punição
disciplinar militar) há de ser admitido em termos, ou seja, o que se veda é a
concessão do "HC" nos casos de punição disciplinar regular". (6)

4. PRESCRIÇÃO
Não há no R-2-PM dispositivo expresso que trate da prescrição da falta
disciplinar; todavia, ninguém pode ficar sujeito a uma infração, seja ela penal ou
administrativa, a vida toda, caberia entretanto, aplicar por analogia, o uso do
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis, onde a prescrição ocorre aos 2 (dois)
anos, se falta Leve ou Média, e aos 5 (cinco) anos, se falta Grave (7) enquanto não
se materializa o Estatuto dos Servidores Militares Estaduais, conforme prevê a
Constituição do Estado de São Paulo, art 23, parágrafo único, 10.
Por outro lado, a pena disciplinar transitada em julgado pode ser cancelada em
10 (dez) anos de efetivo serviço prestado, sem qualquer outra punição, resgatando
o punido do "Rol dos Culpados", beneficiando-o para efeito de reincidência e bons
antecedentes disciplinares, não sendo justo, por omissão do regulamento, não haver
a prescrição da falta disciplinar.

(5)
(6)
(7)

História e Prática do Habeas Corpus, p. 408-I
ACKEL FILHO, Diomar. Writs Constitucionais. Saraiva, p. 38.
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis, art. 261, Editora Atlas, 9.a edição,
p. 51.
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5. RITO
Faço, a seguir, um roteiro do trâmite da punição disciplinar, desde a Parte até o
"trânsito em julgado" da decisão, esgotando todos os recursos disciplinares
previstos no R-2-PM.
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GRÁFICO
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VII. legislação
a. LEI FEDERAL N° 8.183, DE 11 DE ABRIL DE 1991
Dispõe sobre a organização e o funcionamento do Conselho de Defesa Nacional,
e dá outras providências
O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° - O Conselho de Defesa Nacional - CDN, órgão de Consulta do
Presidente da República nos assuntos relacionados com a soberania nacional e a
defesa do estado democrático, tem sua organização e funcionamento disciplinados
nesta Lei.
Parágrafo único - Na forma do § 1°, do artigo 91 da Constituição, compete ao
Conselho de Defesa Nacional:
a) opinar nas hipóteses de declaração de guerra e de celebração de paz;
b) opinar sobre a decretação do estado de defesa, do estado de sítio e da
intervenção federal;
c) propor os critérios e condições de utilização de áreas indispensáveis à
segurança do Território Nacional e opinar sobre seu efetivo uso, especialmente na
faixa de fronteira e nas relacionadas com a preservação e a exploração dos recursos
naturais de qualquer tipo;
d) estudar, propor e acompanhar o desenvolvimento de iniciativas necessárias a
garantir a independência nacional e a defesa do estado democrático.
Art. 2° - O Conselho de Defesa Nacional é presidido pelo Presidente da
República e dele participam como membros natos:
I - o Vice-Presidente da República;
II - o Presidente da Câmara dos Deputados;
III - o Presidente do Senado Federal;
IV - o Ministro da Justiça;;
V - o Ministro da Marinha;
VI - o Ministro do Exército;
VII - o Ministro das Relações Exteriores;
VIII - o Ministro da Aeronáutica;
IX - o Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento.
§ 1° - O Presidente da República poderá designar membros eventuais para as
reuniões do Conselho de Defesa Nacional, conforme a matéria a ser apreciada.
§ 2° - O Conselho de Defesa Nacional poderá contar com órgãos
complementares necessários ao desempenho de sua competência constitucional..
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§ 3° - O Conselho de Defesa Nacional terá uma Secretaria-Geral para execução
das atividades permanentes necessárias ao exercício de sua competência
constitucional.
Art. 3° - O Conselho de Defesa Nacional reunir-se-á por convocação do
Presidente da República.
Parágrafo único - O Presidente da República poderá ouvir o Conselho de Defesa
Nacional mediante consulta feita separadamente a cada um dos seus membros,
quando a matéria não justificar a sua convocação.
Art. 4° - Cabe à Secretaria de Assuntos Estratégicos, órgão da Presidência da
República, executar as atividades permanentes necessárias ao exercício da
competência do Conselho de Defesa Nacional - CDN.
Parágrafo único - Para o trato de problemas específicos da competência do
Conselho de Defesa Nacional - CDN, poderão ser instituídos, junto à Secretaria de
Assuntos Estratégicos, grupos e comissões especiais, integrados por representantes
de órgãos e entidades, pertencentes ou não à Administração Pública Federal.
Art. 5° - O exercício de competência do Conselho de Defesa Nacional pautar-seá no conhecimento das situações nacional e internacional, com vistas ao
planejamento e à condução política e da estratégia para a defesa nacional.
Parágrafo único - As manifestações do Conselho de Defesa Nacional serão
fundamentadas no estudo e no acompanhamento dos assuntos de interesse da
independência nacional e da defesa do estado democrático, em especial os que se
refere:
I - à segurança da fronteira terrestre, do mar territorial, do espaço aéreo e de
outras áreas indispensáveis à defesa do Território Nacional;
II - quanto à ocupação e à integração das áreas de faixa de fronteira;
III - quanto à exploração dos recursos naturais de qualquer tipo e ao controle dos
materiais de atividades consideradas do interesse da defesa nacional.
Art. 6° - Os órgãos e entidades de Administração Federal realizarão estudos,
emitirão pareceres e prestarão toda a colaboração de que o Conselho de Defesa
Nacional necessitar, mediante solicitação de sua Secretaria-Geral.
Art. 7° - A participação efetiva ou eventual, no Conselho de Defesa Nacional,
constitui serviço público relevante e seus membros não poderão receber
remuneração sob qualquer título ou pretexto.
Art. 8° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9° - Revogam-se as disposições em contrário.
Fernando Collor - Presidente da República.
Jarbas Passarinho.
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b. DECRETO ESTADUAL N° 20.218, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1982 - (T)
Define a conceituação de acidente em serviço e dá outras providências
JOSÉ MARIA MARIN, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no
uso de suas atribuições legais,
Decreta:
Artigo 1° - Considera-se acidente em serviço, para todos os efeitos previstos na
legislação em vigor, relativos aos componentes da Polícia Militar do Estado, aquele
que ocorra com o policial-militar, quando:
I - no cumprimento das atividades policiais-militares, profissionais ou técnicas, e
resultante de ordens, disposições regulamentares ou de legislação em vigor;
II - no exercício de suas atribuições funcionais, durante o expediente normal, ou,
se determinado por autoridade competente, em sua prorrogação ou antecipação;
III - no cumprimento de ordens emanadas de autoridade competente;
IV - no decurso de viagens em objeto de serviço, previstas em regulamentos, ou
autorizadas por autoridade competente;
V - no decurso de viagens impostas por motivo de movimentação;
VI - no deslocamento entre sua residência e a organização em que serve, seu
local de trabalho ou ainda em qualquer outro onde sua missão deva ter início ou
prosseguimento, e vice-versa, mediante disposições regulamentares, escalas ou
ordens.
§ 1° - Não se aplica o disposto neste artigo quando o acidente for resultado de
crime, transgressão disciplinar, imprudência ou desídia do policial-militar
acidentado ou de subordinado seu, com sua aquiescência.
§ 2° - O acidente em serviço não é descaracterizado pela concorrência ou
superveniência de outras causas que contribuam para a morte ou incapacidade do
policial-militar, desde que entre o acidente e o dano haja relação de causa e efeito.
Artigo 2° - Os acidentes em serviço serão apurados e comprovados em
sindicância especialmente instaurada.
Artigo 3° - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Palácio dos Bandeirantes, 22 de dezembro de 1982.
JOSE MARIA MARIN
Octávio Gonzaga Júnior, Secretário da Segurança Pública
Calim Eid, Secretário de Estado - Chefe da Casa Civil
Maria Angélica Galiazzi, Diretora da Divisão de Atos Oficiais.
(DOE n° 240, de 23Dez82).
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c. DECRETO ESTADUAL N° 36.551, DE 15 DE MARÇO DE 1993
Institui o Plano de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais e dá outras
providências
Luiz Antonio Fleury Filho, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais
Decreta:
Art. 1° - Fica instituído o Plano de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais,
abrangendo as áreas cobertas com vegetação nativa ou reflorestadas, no Estado de
São Paulo.
Art. 2° - Integram o Plano de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais:
I - a Secretaria do Meio Ambiente, por meio da Coordenadoria de Proteção de
Recursos Naturais - CPRN;
II - a Secretaria da Segurança Pública, por meio:
a) da Polícia Florestal e de Mananciais, da Polícia Militar do Estado de São
Paulo;
b) do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar do Estado de São Paulo;
III - a Casa Militar doo Gabinete do Governador, por meio da Coordenadoria
Estadual de Defesa Civil.
Art. 3° - São objetivos do Plano:
I - proteger as áreas referidas no artigo 1° deste decreto, sejam de domínio
público ou privado, contra incêndios florestais;
II - proteger os recursos naturais nelas existentes;
III - integrar, coordenar e articular as ações preventivas e corretivas dos órgãos e
entidades da Administração Pública Estadual e Municipal bem como da iniciativa
privada, relativamente a incêndios florestais;
IV - promover a participação ativa da comunidade nas ações doo Plano.
Art. 4° - Cabe à Secretaria doo Meio Ambiente, por meio da Coordenadoria de
Proteção de Recursos Naturais - CPRN:
I - coordenar o Plano nas ações preventivas, com a participação dos demais
órgãos e entidades envolvidas;
II - acompanhar e controlar as ações decorrentes do Plano;
III - avaliar os resultados do Plano, em conjunto com os demais órgãos
envolvidos e sistematizar as formas de detecção de focos de incêndios e de
monitoramento das condições climáticas regionais.
Parágrafo único - Os órgãos e entidades subordinados ou vinculados à Secretaria
do Meio Ambiente, no âmbito de suas atribuições, colaborarão na execução do
Plano.
Art. 5° - Cabe à Secretaria da Segurança Pública:
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I - por meio da Polícia Florestal e de Mananciais, da Polícia Militar do Estado de
São Paulo, fiscalizar a execução do Plano, nas áreas referidas no artigo 1°.
II - por meio do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar do Estado de São Paulo,
planejar e executar as ações de combate a incêndios florestais.
Art. 6° - Cabe à Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, da Casa Militar do
Gabinete do Governador, por meio de sua Secretaria Executiva:
I - planejar, em conjunto com os demais órgãos integrantes do Sistema Estadual
de Defesa Civil, a prevenção de situações de risco para populações ou
propriedades;
II - promover e coordenar os recursos locais, públicos ou privados, para apoio
nas operações de combate a incêndio;
III - nos casos de riscos iminentes, propor aos Prefeitos Municipais, a decretação
de Situação de Emergência ou Calamidade Pública;
IV - nos casos de emergência ou calamidade pública, coordenar todas as
atividades operacionais daí decorrentes.
Art. 7° - Os municípios poderão, mediante convite, participar do Plano,
integrando nele seus próprios planos e ações, em articulação com os demais órgãos
estaduais referidos nos artigos anteriores.
Parágrafo único - Os municípios partícipes do Plano participarão também da
avaliação de seus resultados.
Art. 8° - A implantação e a coordenação serão desenvolvidas, em todas as fases,
pela Coordenadoria de Proteção dos Recursos Naturais, pela Coordenadoria
Estadual de Defesa Civil e pelo Comando do Corpo de Bombeiros.
Art. 9° - A articulação das ações preventivas e corretivas, a nível local ou
regional, será feita através de Coordenadorias Regionais, integradas pelos diversos
órgãos e entidades estaduais e municipais, bem como de entidades privadas,
partícipes do Plano.
Art. 10 - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 15 de março de 1993
Luiz Antonio Fleury Filho
Édis Milare - Secretário do Meio Ambiente
Michel Miguel Elias Temer Lulia - Secretário da Segurança Pública
Cláudio Ferraz Alvarenga - Secretário do Governo
Publicado na Secretaria de Estado do Governo, aos 15Mar93.
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VIII. JURISPRUDÊNCIA

a. - PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

ACÓRDÃO
Demissão de policial militar baseada no Decreto-lei n° 260/70 - alegação de
cerceamento de defesa. Ação julgada improcedente - mantida decisão do
Comandante Geral da Polícia Militar.
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória n° 208.633-1/9, da
Comarca de São Paulo, em que é autor Gilvan José da Silva, sendo ré a Fazenda do
Estado de São Paulo:
ACORDAM, em Primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, por votação unânime, adotado o relatório de fls. 145, julgar
improcedente a ação.
E assim decidem, pois, o autor limitou-se, na inicial e na réplica, a proferir
desaforos às autoridade policiais militares, que cuidaram do seu ato demissório, e à
autoridade judiciária que denegou a segurança, sem demonstrar a hipótese da ação
rescisória contemplada no art. 485, V, do Código de Processo Civil, ou seja, a
violação de literal texto de lei, pois, entre os desaforos, voltou-se, tão-só, a alegar
uma hipotética inexistência do exercício de ampla defesa no seu procedimento
administrativo demissório, como bem o demonstra a contestação da ré, subscrita
pelo douto Procurador do Estado Celso Seixas Ribeiro Bastos, o conhecido
constitucionalista Celso Bastos.
É certo que o autor, na pequena parte jurídica de suas manifestações, dentre
outros, transcreve acórdão da Colenda Primeira Câmara Civil, na apelação cível n°
66.880-1, de São Paulo, datado de 19 de fevereiro de 1986, de que foi relator o
mesmo desta ação rescisória e no qual foi transcrito trabalho de doutrina,
igualmente de sua autoria, em que se tratou do "direito de defesa" em
procedimentos disciplinares, anteriormente à Constituição de 1988.
Não ocorreu, no entanto, cerceamento de defesa no procedimento demissório do
autor, como bem o demonstra a decisão rescindenda, de molde a tornar inócua
qualquer pretensão de uniformização de jurisprudência, pois, esta é uniforme em
exigir a oportunidade da ampla defesa, conforme os cânones, agora, do art. 5°, LV,
da Constituição da República e art. 4° da Constituição do Estado de São Paulo.
O autor, com efeito, policial militar que se destacava negativamente, conforme
dão conta seus assentamentos, retratados em fls. 41/42 (onze punições
disciplinares, inclusive, por graves transgressões aos deveres policiais militares),
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teve preparado "o processo de demissão, dando vistas e ampla defesa ao PM" (fl.
42).
Essa ampla defesa foi exercitada, pessoalmente, em duas oportunidades, ou seja,
em 29 de outubro de 1990 (fl. 56) e, ao depois, em 3 de dezembro de 1990 (fl. 60),
a primeira delas por ocasião da transgressão referente à mentira para furtar-se ao
serviço, enquanto que a segunda defesa já foi diante do procedimento demissório
por ter demonstrado incompatibilidade com a função policial militar nos exatos
termos do art. 47 do Decreto-lei n° 260, de 1970, conforme consta do "Ato do
Comandante Geral" que se encontra em fl. 63.
Pela leitura de seus corretivos, verificam-se condutas incompatíveis, de fato,
com o que a sociedade espera de um policial militar, como o de estar com um copo
de chopp no assoalho da sua viatura, ter faltado ao serviço em mais de uma
oportunidade, ter faltado a verdade em mais de uma oportunidade e outra, talvez
gravíssima, de ter, com um espargidor, lançado gás lacrimogêneo em civis e um
policial militar à paisana, em um ponto de ônibus, policial militar que após o
identificou, acrescido ao fato de já haver se portado de forma idêntica com o
encarregado do Serviço de Dia à sua subunidade (S.U.).
Em outras palavras, no pouco tempo de serviço que prestou à Polícia Militar do
Estado de São Paulo, não só perturbou a hierarquia e disciplina policial militar,
como denegriu a sua Corporação quando indevidamente lançou gás lacrimogêneo
em indefesos civis e em um próprio colega que estavam em um ponto de ônibus,
estando o autor em serviço no radiopatrulhamento padrão (R.P.P.).
Portanto, como bem e precisamente apontado na contestação, "o que se tem na
espécie é mais uma tentativa de integração a despeito de seu mal comportamento e
do processo administrativo que apurou as faltas que lhe foram atribuídas e que
ensejou um ato demissório perfeitamente regular, com a necessária fundamentação
para caracterizá-lo como ato motivado" (fls. 112).
Realmente, ainda, conforme a mesma precisa contestação o autor poderia tentar
demonstrar a improcedência da motivação do seu ato demissório, fazendo provas
contrárias que revelassem o motivo ser inexistente. Contudo isso não o fez e, em
inadequado mandado de segurança, onde a prova deve ser preconstituída, insistiu
na tese de que não lhe foi deferido direito de defesa, embora tenha exercido esse
direito, devidamente ciente de que deveria fazê-lo, conforme documento de fl. 59,
onde consta o seu ciente, e defesa de fls. 60, onde sustentou, em seis itens, o seu
"anseio de que seja mantido nas fileiras da corporação".
Daí porque, pedido pelo autor o julgamento desta ação, cuja causa de pedir diz
respeito a cerceamento de defesa no procedimento administrativo demissório, não
sendo caso de produção de prova em audiência, pois, farta a prova documental,
julgam improcedente esta ação e condenam o autor no pagamento das custas e
despesas processuais, bem como na honorária advocatícia de dez (10) salários
mínimos, verbas estas que, contudo, ficam com a exigência suspensa, por ser o
autor beneficiário da Justiça Gratuita.
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O julgamento teve a participação dos Desembargadores Guimarães e Souza
(Presidente) e Renan Lotufo, com votos vencedores.
São Paulo, 11 de outubro de 1994.
Álvaro Lazzarini - Relator.
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b. PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

ACÓRDÃO
Documento de Identidade - Retenção em portaria de repartição pública,
como condição de acesso. Ilegalidade. Medida desnecessária à polícia interna.
Provimento ao recurso. Segurança concedida. Aplicação dos artigos 1° e 2° da
Lei federal n° 5.553/68. A nenhuma pessoa, física ou jurídica, de direito público
ou privado, é lícito reter, na portaria da repartição ou estabelecimento, documento
de identidade pessoal, como condição de acesso.
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 191.311-1/3, da
Comarca de São Paulo, em que é apelante Israel Alves de Araújo, sendo apelado
Diretor do PROCON - Grupo Executivo de Proteção ao Consumidor:
ACORDAM, em Segunda Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, por votação unânime, dar provimento ao recurso, para conceder a
segurança.
1. Consistente o recurso.
A petição inicial é apta, as partes comparentes são legítimas ad causam e há
manifesto interesse processual do impetrante, que tem necessidade de recorrer a
esta via para tutela própria, em situação jurídica que figura caso de ameaça concreta
a direito líquido e certo. Confirmando, com efeito, a autoridade, ser procedimento
rotineiro e tido por indispensável à segurança interna da repartição, a exigência de
retenção de documento de identidade do usuário, a hipótese não é de pretensão com
caráter normativo, mas preventivo, dado o constante acesso do impetrante, como
advogado, àquele órgão.
E merece deferida a segurança..
Não lícito a nenhuma pessoa, física ou jurídica, de direito público ou de direito
privado, reter documento de identidade pessoal, salvo por cinco dias, para efeito de
extração de dados, quando imprescindível à prática de ato. Tal é o conteúdo patente
das normas inscritas nos artigos 1° e 2° da Lei federal n° 5.553, de 6 de dezembro
de 1968, que, no art. 3°, avigora a ilicitude, tipificando o fato como contravenção
penal.
Vem claro, pois, de regra expressa, ser ilegítima a prática administrativa de, sob
pretexto de resguardo às pessoas e ao patrimônio público, não permitir, no suposto
exercício do poder de polícia, o acesso às dependências do órgão, sem retenção, na
portaria, do documento de identidade do usuário. Trata-se de comportamento que
realiza, na plenitude, as fattispecie dos ilícitos civil e penal.
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E, como ilícito civil, não seria menos claro, conquanto não estivessem a viger as
mesmas normas infraconstitucionais, porque, em não havendo lei que a autorizasse,
nem constituindo meio único ou mais idôneo de controle da segurança interna, a
retenção excederia os limites do uso do poder de polícia e, em conseqüência,
violaria o princípio da legalidade (art. 5°, II, da Constituição da República).
Não custa percebê-lo. Sendo incontroversa a necessidade de adoção de
mecanismos adequados à segurança dos bens e das pessoas, de modo algum pode
dizer-se que, como objeto do teórico dever jurídico a que se reduz a
discricionariedade administrativa, a retenção seja a providência mais eficaz a esse
escopo público. Por lograr os mesmíssimos resultados táticos, ainda quando falso o
documento de identidade, basta sua apresentação, a anotação dos dados respectivos
e a exibição obrigatória do crachá especial, com os registros costumeiros.
Sobre ser escusada àquele fim, a retenção mostra-se desaconselhável, porque
cria riscos inúteis de danos ao usuário, à medida que o expõe a perda, subtração,
extração de cópia do documento e, até, a abuso criminoso durante estadas
prolongadas, como, por exemplo, a de acompanhante em hospitais. Mas, sobretudo,
o que pesa e decide é o constrangimento lesivo à dignidade íntima da pessoa,
espoliada, sem razão alguma, posto que por breve período, o título de sua
identificação pessoal.
2. Do exposto, dão provimento ao recurso, para conceder a segurança. Custas ex
causa.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores Walter Moraes
(Presidente) e J. Roberto Bedran, com votos vencedores.
São Paulo, 12 de novembro de 1993.
Cézar Peluso - Relator.
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c. PODER JUDICIÁRIO
VARA CENTRAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
SENTENÇA
Proferida pela MM Juíza de Direito Erika Soares de Azevedo Mascarenhas, da
Vara Central da Infância e Juventude, referente ao processo n° 371/94, onde figura
como requerente: Arnaldo Rocha Júnior (filho de Arnaldo Rocha, 2° Ten Res PM)
e requerido o Colégio da Polícia Militar:
"..........................................................................................................
Com relação ao Mérito, o pedido inicial não deve ser acolhido.
Consta dos autos, que o colégio requerido realizou reunião de pais em 14Out93,
sendo que o genitor do requerente nela esteve presente (fls 40). Um dos assuntos
abordados foi exatamente o objeto desta demanda (fls 39). Não há como se alegar
ignorância ou surpresa com relação às determinações contidas no comunicado n°
01/94.
Mesmo ciente desta determinação, o requerente efetuou sua matrícula para o
próximo ano letivo, onde ela passaria a vigorar, portanto ante esta conduta,
presume-se que aceitou as determinações do colégio.
Como muito bem sustenta a Dra. Promotora de Justiça, o aluno aderiu às
circunstâncias estabelecidas pelo requerido. Trata-se mesmo de contrato de adesão,
quando a parte aceita as condições preestabelecidas.
Ensina o mestre Sílvio Rodrigues, "Contrato de adesão, nome que lhe deu
Saleilles, é aquele em que todas as cláusulas são previamente estipuladas por uma
das partes, de modo que a outra, no geral mais fraca e na necessidade de contratar,
não tem poderes para debater as condições nem introduzir modificações, no
esquema proposto. Este último contraente aceita tudo em bloco ou recusa tudo por
inteiro".
"Uma das partes não pode interferir nas condições do contrato, que deve aceitar
ou rejeitar em bloco". "Aqui não se trata de coação, porque o consumidor pode
rejeitar o contrato, sem qualquer sanção ou perigo" (direito civil, volume três, dos
contratos e das atribuições unilaterais de vontade, Sílvio Rodrigues, editora
Saraiva, 14.a edição, fls 45, 46 e 47).
A escola tem direito de elaborar seu regimento escolar e fixar as regras que
entender necessárias, a outra parte aceita essas regras, ou não, conforme ache
conveniente. O requerente não foi de qualquer forma obrigado a se matricular no
colégio em questão, fez porque quis, tendo em vista ainda que vários outros
colégios existem.
Ademais, não há rigorismo por parte do requerido que permite que os alunos
usem os cabelos na altura dos ombros (fls 38, l37/144).
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Entende o colégio, que deve disciplinar tal conduta a fim de manter a disciplina
e segurança de seus integrantes, e essas regras devem ser respeitadas para aqueles
que convivem em comunidade.
As pessoas devem respeitar os costumes, e assim é em qualquer lugar que seja
freqüentado por número razoável de pessoas, como por exemplo hospitais, creches,
igrejas, restaurantes, clubes, bancos, escolas, etc. Deve haver respeito com relação
aos trajes usados em qualquer destes lugares, a forma de se portar, horários, etc.
Em suma, a direção do colégio entende que não é conveniente ter alunos com
cabelos longos, e justifica que estava havendo abusos, sendo que está preservando a
ordem e disciplina do estabelecimento. Tanto é assim que estabelece o uso de
uniformes, horários de entrada, saída, intervalos, etc. Todas essas regras como um
todo devem ser respeitadas, pelos alunos, professores, funcionários etc. Outras
escolas instituem outros critérios, ou seja, como exemplo, algumas não exigem o
uso de uniformes.
Não se trata de determinar ao requerente que aceite as determinações do
requerido, mas se não está satisfeito com elas, deve procurar outro estabelecimento
de ensino que aceite alunos com cabelos longos.
Entendo que não se pode interferir nos critérios estabelecidos pelo requerido,
que merecem respeito, uma vez que não são arbitrários em qualquer aspecto, e no
que concerne ao cumprimento dos alunos, não há rigidez. Como alegado em
contestações, a matrícula é facultativa e não obrigatória, e outras escolas existem.
Na medida em que o requerente sabendo destas regras efetuou sua matrícula, e
decidiu freqüentar as aulas, deve respeitar as normas preestabelecidas, pois a
presunção é de que as tenha aceito, ou procurar outro estabelecimento de ensino.
Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a presente ação ordinária declaratória
e medida cautelar inominada em apenso, que ARNALDO ROCHA JUNIOR
ajuizou contra o COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR, com sede nesta Capital na
Avenida Cruzeiro do Sul n° 250. Em conseqüência, torno sem efeito a medida
liminar concedida na ação cautelar.
Condeno o requerente no pagamento do custo do processo, e honorários da parte
contrária, que fixo em 20% do valor dado à causa. Este valor deverá sofrer
atualização monetária a partir do ajuizamento da ação.
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+Tradicional (*)

+Anual
+Alteração de dados
Nome:
Posto/Graduação:
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à assinatura acima:
ASSINANTE:

(*) Assinatura que vigorará enquanto não houver manifestação em contrário

Revista A FORÇA POLÍCIAL São Paulo nº5 abr./jun. 1995

116

