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José Barbosa de Brito
Nasceu em 04 /06/1908, no município de Lavras, Minas Gerais. Era fdho de
Bento Barbosa de Brito e de D. Joana Barbosa de Brito. Estudou até a 4." série do
ensino fundamental. Exercendo a profissão de alfaiate, muito jovem iniciou-se,
como autodidata, nos estudos musicais, desenvolvendo seu talento "tocando em
bailes da roça", conforme recorda sua f&a Walkiria.
E m 30/06/26, na cidade de São João da Boa Vista, contraiu matrimônio com
a Sra. Conceição Peres. D o consórcio nasceram os fLUios Newton, Walkiria, Cecy
e Maria Helena.
Já declarava em seus assentamentos individuais que possuía habilidade como
músico quando ingressou, como voluntário, na Força Pública (atual Polícia Miiitar) em 12/03/34, nos quadros do 1." Batalhão de Caçadores (atual 1." Batalhão
de Polícia de Choque - Bata1hão"Tobias de Apar").
Foi promovido a 3." Sargento Músico em 25/08/38 e a Sargento Ajudante
Músico em 05/12/41. Promovido a Subtenente Músico em 24/08/56, foi reformado em 05/06/58, por Decreto publicado no DOE de 29/07/58, e publicado
no Bol G 168/58, no posto de 2." Tenente Músico. Já na inatividade, foi promovido a 1." Tenente.
Barbosa de Brito, possuidor de um dom todo especial, unha predileção pelo
piston, mas não se constrangia em face de qualquer instrumento musical, inclusive
o piano.
Ao longo de sua carreita, foi movimentado de Unidade para fundar Bandas de
Música Regimentais em Batalhões da Corporação ou para levar excelência àquelas
já existentes. Em 08/10/1938 foi transferido para o 7." BC (atual7.O BPM/I "Cel
Pedro Dias de Campos", de Sorocaba). Em 08/11/41 foi movimentado para o 5."
BC (atual 5." BPM/I "General Júlio Marcondes Salgado", de Taubaté). E m 28/
10/46 foi transferido para o 8." BC (atual8.O BPM/I, em Campinas). E m 27/09/
48 foi transferido para a Banda de Música adida ao BG. Em 06/10/48 foi ttansferido para o Quartel General. E m 06/05/50, foi movimentado para a 2." Companhia Independente (atual 17." BPM/I, em São José do Rio Preto). E m 02/02/52
foi movimentado para o Corpo Musical, servindo no 3." BC (atual3.O BPM/I em
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Ribeirão Preto), onde concluiu sua carreira.
Dotado de um talento musical incomparável, Barbosa de Brito era um compositor prolífico, refinado tecnicamente, humilde e generoso, o que impede, até o
presente, que seus pesquisadores conheçam com precisão o total de suas composições. Aquinhoava seus amigos com peças para banda, que escrevia de improviso
(como o dobrado "Tenente Nelson dos Santos", Oficial a quem admirava) e, amoroso para com seus entes queridos, culminou por imortalizá-los, dedicando-lhes
peças magníficas, marchas e dobrados como o "Velho Titão" (escrito em homenagem ao seu pai), "Eterna Saudade" (para sua mãe) e "Walkiria" (para sua fdha),
"Newton" (para seu fdho), "Hei de Vencer", "Juca", "Hino Comemorativo do 1 ."
Centenário de Ribeirão Preto"(letra reproduzida nesta edição) e "Salve São Paulo". Compôs para outros gêneros, como "Três bambas numa gafieira" (choro) e
arranjou para banda a canção consagrada por Dick Farney "Copacabana".
Suas composições, identificadas por vezes sob o pseudônimo de "Tabajara",
foram gravadas pela "Chantecler", "Copacabana" e pela "Som Livre", (a qual Barbosa de Brito chegou a alertar sobre violação a seus direitos autorais) e fizeram-no
conhecido em todo o país e no exterior.
Admirador do povo norte-americano - que considerava, segundo suas palavras, o "baluarte da democracia" - compôs "Old Ironsides" e "Presidente
Eisenhower". E m 02/09/54, a Banda dos Fuzileiros Navais dos Estados Unidos,
em um grande concerto promovido pela OEA no Aztec Gardens (Washington),
executou, com transmissão radiofônica em FM para todo o território norte-americano, a Marcha "Presidente Eisenhower", que mereceu de Érico Veríssimo, Diretor do Departamento de Assuntos Culturais da União Pan-americana (organismo
ligado a OEA) os mais efusivos cumprimentos e congratulações.
Essa peça, ainda hoje executada nos EUA, foi composta por Barbosa de Brito
em homenagem ao General Dwight D. Eisenhower, Comandante das tropas que
desembarcaram na Normandia no dia "D", Comandante supremo das forças Aliadas na Europa durante a I1 Guerra Mundial e 34." Presidente dos Estados Unidos
(1953-1961). Em parte em que comunicava o fato ao Comandante do 3." BC, de
21/7/54, Barbosa de Brito dizia bem de sua modéstia e intenções: '!Penso que
com este meu ato despretensioso, elevei ahda mais o nome da nossa gloriosa Força PúbLica9'.
Em 1957, mais de 35.000 assinaturas de fiéis foram entregues ao Padre Donizem
Tavares de Lima, da cidade de Tambaú, por ocasião de seu 50." aniversário de
presbiterato. O Padre Donizetti, que por essa época já era conhecido internacionalmente por protagonizar feitos que seus fiéis reconheciam como milagrosos, foi
saudado pela banda do 3." BC com uma retreta, regida por Barbosa de Brito. No
programa, anotou o maestro, entre outras, executou-se o dobrado "General Rabelo".
No ocaso de sua vida, foi professor de música em Araras - SP, para onde
afluíam alunos de toda a região, inclusive integrantes da Banda da Academia da
Q
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Força Aérea, de Pirassununga. Barbosa de Brito podia, então, orgulhar-se de que
não havia banda musical no Brasil que não conhecesse ou executasse ao menos
uma de suas obras.
Foi executando, entre outras peças, dois dobrados de Barbosa de Brito que a
Corporação Musical ararense "Francisco Paulo Russo" sagrou-se, em 1977, a Banda campeã do Brasil, em concurso realizado pelo MEC, FUNARTE, Instituto
Nacional de Música e Rede Globo de Televisão.
Após longos anos de separação conjugal e de seu divórcio em 1980, Barbosa
de Brito contraiu segundas núpcias com a Sra. Antonietta Marins de Alrneida em
cerimônia civil em 30/03/82.
Seus últimos anos foram vividos em Capivari - SP, onde foi regente da Orquestra Sinfônica local.
Faleceu as 17:45 horas do dia 25/03/86, no Hospital da Polícia Militar, na
Capital e foi sepultado em Campinas. Respeitado e admirado por altas autoridades
do Brasil e do exterior, pelo meio musical e pelos companheiros da Polícia Militar
que com ele conviveram, Barbosa de Brito partiu sem legar bens materiais. Em
carta enviada da cidade de Araras, em 18 de março de 1979, ao Diretor (sic) da
Caixa Beneficente da Polícia Militar, Barbosa de Brito resumiu sua visão de vida:
"quanto a mmim, nada tenho) além da maior rigue~aque Deus me deu: saúde,felindade epax de
epinto".
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I. AGRADECIMENTO DO DESEMBARGADOR ALVARO
LAZZARINI AS HOMENAGENS POR OCASIÃO DE SUA
ÚLTIMA PARTICIPAÇÁO EM SESSAO DO EGRÉGIO ÓRGÁO
ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA
COMPULSÓRIA NO DIA 7 DE ABRIL DE 2006

Senhor Presidente, senhores Desembargadores:
Chegou, finalmente, mais depressa do que o desejado, o dia de minha
derradeira participação oficial em trabalhos do Egrégio Órgão Especial do
Tribunal de Justiça de São Paulo. Completo 70 anos de idade neste dia 07 de
abril e, assim, serei compulsoriamente aposentado por força de norma constitucional vigente.
A primeira vez que adentrei e assentei neste Egrégio Plenário foi na sua
mesa principal, na da presidência, mas não foi com magistrado e sim como
tenente da gloriosa Força Pública de São Paulo, "Tenente Lazzarini, representando o Dr. Virgílio Lopes da Silva, Secretário da Segurança". Isso ocorreu em 01 de fevereiro de 1961, na memorável sessão solene de instalação
dos trabalhos do Ano Judiciário de 1961, a primeira deste Egrégio Tribunal
de Justiça, tendo a iniciativa para isso o saudoso Desembargador Pedro Chaves, conforme registra a Revista dos Tribunais, no seu volume 305, março de
1961, p. 1004.
As palavras dos oradores, em especial as do Desembargador Alceu Cordeiro Fernandes, que falou pelo Egrégio Tribunal de Justiça, causaram-me
indescritível comoção e interesse, principalmente, quando abordou sobre o
tema "Liberdade, igualdade, ordem e tradição", que "se conjugam nos tribunais da Inglaterra" (Revista dos Tribunais, v. cit., p. 1007).
Na primeira oportunidade para fazê-lo, agora em 1965, após concurso
público, tornei-me magistrado, com ideal de ser um defensor das liberdades
fundamentais, da igualdade de todos perante a lei, da ordem pública, como
também das mais nobres tradições da magistratura paulista.
Magistrado de carreira, após a peregrinação por comarcas, varas e tribunais, cheguei à 3% h 13 Vice-Presidência do Tribunal de Justiça e, agora, sou
o seu atual Decano dentre os seus trezentos e sessenta desembargadores;
exerci, ainda os mandatos de Vice-presidente, Corregedor Regional Eleito-
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ral e Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, fazendo-o não só como juiz, mas, principalmente, como Administrador Público, fazendo valer, com rigor estrito, os princípios constitucionais da legalidade e da moralidade, como também da impessoalidade e da eficiência, sempre
direcionando a minha atividades pública, e mesmo na vida privada, para os
valores do patriotismo, civismo, hierarquia, disciplina, profissionalismo, lealdade, constância, espírito de corpo, honra, dignidade, honestidade e, sobretudo,
coragem para que, como homem público pudesse atingir, plenamente, os ideais da realização do bem comum, que é o supremo fim do Estado, aliás, cumprindo o quanto afirmei no discurso de minha posse no cargo de Presidente
da Corte Eleitoral de Sã Paulo, onde me realizei profissionalmente.
Ao fim de uma longa jornada iniciada em 10 de fevereiro de 1953, como
cadete da vetusta Academia de Polícia Militar do Barro Branco, e, a partir de
07 de julho de 1965, como magistrado paulista, totalizando 53 anos de serviço
público, 40 dos quais na magistratura paulista, na qual quase 23 anos como
Desembargador, galgo a aposentadoria compulsória, com a consciência tranquila de quem deu, com entusiasmo absoluto, todas as suas forças para o
engrandecimento da Justiça Paulista, mesmo nos momentos mais difíceis de
minha vida profissional e familiar.
Daí, Senhor Presidente e Senhores Desembargadores, agradecer a todos
que me compreenderam e apoiaram, inclusive nos embates eleitorais em que
me envolvi no Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, dirigindo, também e
em especial, meus agradecimentos aos meus filhos, Alexandre, Sandra Helena e Ricardo, netos Renata, Catherine, Thomas e Fernanda, à nora Virgínia
e ao genro Jerry, que sentem a minha falta do convívio familiar já desfalcado
da presença marcante da minha saudosa e inesquecível Heídi, companheira
por mais de 44 anos de feliz casamento, e que me amparou e alavancou na
minha carreira militar e na de magistrado, como bem enalteceu José Renato
Nalini, em crônica que publicou logo após o seu passamento.
Espero não ter decepcionado, em especial, aos meus pais Hortência e
Gumercindo e aos sogros, meus segundos pais, Conceição e Valentim, este,
também meu colega e amigo, um grande nome da magistratura paulista, como
consta das homenagens que lhe foram prestadas por este Tribunal de Justiça,
quando de sua aposentadoria compulsória, registrada na Revista de Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no seu volume 89,
p. 484 e seguintes.
Posso assim, Senhor Presidente, Senhores Desembargadores, concluir,
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como conclui meu discurso de término de mandato na Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, afirmando que, "Como disse o Apóstolo
Paulo na Segunda Carta a Timóteo: "Caríssimo: Quanto a mim, eu já estou
para ser derramado em sacrifício, aproxima-se o momento de minha partida.
Combati o bom combate, completei a corrida e guardei a fé': sempre o fazendo com muito entusiasmo, o mesmo entusiasmo do jovem cadete, do aspirante-a-oficial,do tenente da Força Pública, do juiz substituto de Santo André,
do juiz de direito das comarcas de Santa Cruz das Palmeiras, de Itapira, de
São Paulo e do Primeiro Tribunal de Alçada Civil.
O meu sacrifício presente é o término de minha judicatura nesta Corte de
Justiça decorrente de a minha aposentadoria compulsória.
Resta-me, porém, o sentimento de que combati o bom combate, durante
toda a minha carreira profissional, resta-me a certeza de que nunca perdi a fé
nos bons e maus momentos desta minha vida.
Muito obrigado a todos, muitíssimo obrigado pelas atenções que me dispensaram durante todos estes anos de profícuo convívio.
Que Deus proteja a todos, que Deus proteja a Justiça paulista nestes momentos difíceis em que vivemos.
Sejam felizes na realização de suas gratas aspirações.
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I. DISCURSO DO DR. FERNANDO CARVALHO BRAGA,
SECRETÁRIO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO, PARANINFO
DA TURMA DE CADETES u~~~~~~~
DA MISSÃO
MILITAR FRANCESA", DURANTE ENTREGA DE ESPADINS
NA ACADEMIA DE POLICIA MILITAR DO BARRO BRANCO,
EM 27 DE MAIO DE 2006

Caros amigos e amigas integrantes da Turma Centenário da Missão Militar Francesa:
É com grande satisfação que venho à Academia de Polícia Militar do Barro Branco paraninfar a entrega de espadins à Turma "Centenário da Missão
Militar Francesa". A vinda ao Brasil da Missão Militar Francesa marcou uma
mudança fundamental nos padrões da disciplina, da ética e das estratégias
tanto do Exército, quanto das polícias militares do nosso país.
Portanto, é justo reverenciá-la no momento em que necessitamos de novas mudanças em nossas políticas públicas que tratam de questões policiais e
de segurança, agora voltadas a desafios muito maiores que os enfrentados no
início do século passado.
O terceiro milênio sempre foi aguardado em um clima marcado pela mística esperança de uma nova era repleta de prosperidade, paz e entendimento
para toda a humanidade.
Entretanto, o início desta nova era tem sido marcado pelo agravamento
das tensões, da violência e do crescimento e sofisticação da criminalidade,
em todos os níveis e em todos os países. Uma criminalidade cada vez mais
organizada; cada vez mais violenta; cada vez mais poderosa em dinheiro e
armas. Tudo isso em um ambiente conturbado por crescentes crises sociais e
econômicas. E que mudanças precisamos fazer agora?
São muitas no âmbito dos profissionais das polícias e da segurança, e tenho certeza de que os senhores e senhoras estão se preparando para elas.
Mas tenho convicção de que as principais mudanças têm de ser feitas no âmbito
da sociedade que os senhores e senhoras terão a missão de proteger. Esta
mudança certamente começa por um respeito muito maior dos cidadãos, da
imprensa e da sociedade em geral pelos homens e mulheres que dedicam
suas vidas para defender o patrimônio e a integridade física de pessoas que
eles nem conhecem.
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Esta mudança certamente começa pela sociedade tomar consciência de
que não pode haver proteção eficiente, se o protegido não respeitar quem o
protege. Não me refiro a m respeito advindo do temor de quem tem autoridade para zelar pelo cumprimento da lei.
Mas um respeito que vem da confiança de que os agentes da lei estão cada
vez melhor preparados para cumpri-la com eficiência, humanidade e espírito
público. Tenho certeza de que a Polícia Militar do Estado de São Paulo está
preparada para manter e aumentar cada vez mais este respeito e esta confiança por parte do povo paulista.
Esta missão, nos próximos anos, certamente será ainda mais árdua que a
enfrentada ao longo de 165 anos pela honrada corporação de Tobias de Aguiar.
Mas tenho plena certeza de que ela será cumprida exemplarmente e coberta
de completo êxito. Falo de certeza - não de simples esperança - porque conheço e confio no crescente esmero que esta respeitada Academia de Polícia
vem dedicando a formação dos futuros oficiais da PM paulista.
São cuidados especiais que começam pelo processo de seleção dos homens e mulheres que compõem este corpo de cadetes. Escolha que deixou de
ser feita no âmbito restrito da Polícia Militar para integrar os exames da Fuvest,
pelos quais nossa juventude disputa os bancos das melhores universidades do
Estado de São Paulo e do país. E as vagas desta academia estão entre as mais
concorridas, o que confirma o conhecido entusiasmo dos nossos jovens para
enfrentar desafios. Confirma também o respeito e admiração da sociedade
pela carreira do policial militar.
Ainda mais rigoroso que os exames de seleção tem sido o currículo exigido para a formação do futuro oficial: mais de 6 mil horas-aulas, distribuídas
por quatro anos de curso, com estágios práticos nos serviços de policiamento.
Este currículo não é só extenso: é intenso e completo, pois abrange desde
problemas específicos de técnicas policiais, até questões jurídicas e sociológicas. Com tudo isso, busca-se bem mais que formar bons policiais.
Esta academia busca e vem conseguindo formar comandantes aptos a exercer suas funções com exemplar disposição de servir, espírito de liderança e
vistas voltadas para o respeito a cidadania, para desenvolvimento de ações
comunitárias e para o uso crescente de tecnologias e a violência.
Por isso, quero render as minhas homenagens aos senhores e senhoras
que - ao vestirem suas fardas - tiveram a ousadia de transformar em profissão o desafio de cumprir e fazer cumprir a lei. Ou mais do que isso: transformaram esse grande desafio em missão a ser cumprida com habilidade, honesRevista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nQ50- abrimailjun 2006
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tidade, disciplina, determinação e - sobretudo - com respeito e amor ao próximo. Ter algumas dessas qualidades é fator suficiente para distinguir um
bom cidadão. No entanto, isso não basta para ser um bom policial militar,
pois ele precisa demonstrar ter presentes, simultaneamente, todas essas virtudes no dia-a-dia dos quartéis e das missões de patnilhamento.
Portanto, desenvolver e aperfeiçoar essas qualidades tem de ser preocupação constante de todo policial militar. Para isso não é bastante apenas a
boa vontade. É preciso muito estudo e treinamento. E aí está a grande importância dos cursos que os senhores e senhoras estão fazendo.
Paralelamente - cumpre-me destacar - que o Governo do Estado de São
Paulo vem desenvolvendo o máximo de seus esforços para melhor equipar
suas polícias Civil e Militar, prestigiando e valorizando a atuação de seus
componentes e dando a elas condições de trabalhar, em conjunto e harmonia, pela preservação da segurança e da ordem pública.
Mais do que isso, este governo vem dando diariamente exemplos
dignificantes de honradez e seriedade. Como bem sabem os senhores e senhoras, os exemplos que vêm de governantes e comandantes tem notável
força para influenciar o comportamento de cidadãos e subordinados. Assim,
esse conjunto de açóes sérias, responsáveis e eficientes - tanto por parte do
governo, como de sua polícia - certamente será capaz de reverter as perspectivas sombrias que assustam a sociedade neste virar de século. Por isso, podemos acreditar na nova era de paz e prosperidade do Século 21, não como algo
místico ou milagroso, mas sim como uma grande obra que todos nós já começamos construir, com entusiasmo, com dedicação e confiança no futuro promissor do nosso povo e do nosso país.
Parabéns a todos e MUITO OBRIGADO.
Parabéns a todos por poder servir ao povo de São Paulo!
Parabéns ao povo de São Paulo por ter gente corajosa e preparada como
vocês para servi-lo!
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111. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI QUE ALTERA O FORO
MILITAR E A EMENDA CONSTITUCIONAL NV5/2004
PAULO TADEU RODRIGUES ROSA, Juiz
de Direito da Justiça Militar do Estado de
Minas Gerais,

As garantias constitucionais estabelecidas no art. 5" da Constituição Federal de 1988 são normas de eficácia plena e são asseguradas a todos os brasileiros e estrangeiros residentes no país, mesmo aos que estejam de passagem pelo território nacional, em atendimento ao disposto na Convenção Arnericana de Direitos Humanos - CADH - e também na Declaração Universal
de Direitos do Homem da Organização das Nações Unidas.
A estrutura do Poder Judiciário brasileiro é tratada na Constituição Federal de 1988, que desde 1934 reconhece os Juízes e Tribunais Militares como
órgãos jurisdicionais, o que afasta o caráter de Tribunal de Exceção. Apenas
no período de 1937 a 1945, denominado de Estado Novo, foi que o Brasil conheceu um Tribunal de Exceção, que era o Tribunal de Segurança Nacional T.S.N. Por força de lei federal, das decisões proferidas pelo Tribunal de Segurança Nacional cabiam recursos para o Superior Tribunal Militar - S.T.M,
com sede, naquela época, na cidade do Rio de Janeiro.
A competência da Justiça Militar Federal é prevista no art. 124, caput, da
CF. Segundo a norma constitucional, 4 Justiça Militar compete processar e
julgar os crimes militares definidos em lei". O Código Penal Militar, no art. 9Q,
define quais são os crimes militares em tempo de paz e em tempo de guerra
que devem ser julgados pela Justiça Militar. A competência da Justiça Militar Estadual encontra-se estabelecida no art. 125 da Constituição Federal,
que sofreu alterações por força da Emenda Constitucional nQ45/2004, que
passou a estabelecer expressamente a competência do Tribunal do Júri da
Justiça Comum para processar e julgar os militares estaduais acusados da
prática de crimes dolosos contra a vida que tenham como vítima os civis.
Antes do advento da Lei 9.299196 e da Emenda Constitucional nQ45/2004,
os crimes praticados por policiais militares e bombeiros militares, que são
considerados militares estaduais por força do art. 42 da CF, contra a vida de
civis eram processados e julgados perante a Justiça Militar Estadual, o que
afastava a competência do Tribunal do Júri.
--
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Para alguns setores da sociedade, a Justiça Castrense é um foro privilegiado onde dificilmente os acusados são condenados a pena privativa de liberdade. Deve-se observar que esta Justiça Especializada nem mesmo admite a
aplicação da Lei nQ9099195, sob a alegação de que a hierarquia e a disciplina
devem ser preservadas. Antes da Lei dos Juizados Especiais Criminais, que
sofreu modificações que ferem o disposto no art. 5Q,caput, da CF, somente o
S.T.F., por meio de decisões proferidas em recursos extraordinários, reconhecia a possibilidade de aplicação dos benefícios da Lei à Justiça Militar.
Em 1996, o legislador federal no exercício do poder constituinte derivado
entendeu que no caso dos crimes dolosos contra a vida praticados por militares, federais ou estaduais, contra civis, estes deveriam ser julgados pela Justiça Comum. Por força do art. 5% inciso XXXVII, da CF, o juiz natural para
processar e julgar os crimes dolosos contra a vida é o Tribunal do Júri, que
possui soberania em seus veredictos.
Em vez de modificar o art. 124, caput, da C4 que trata da competência da
Justiça Militar Federal, e o art. 125, O 44 da C4 que trata da competência da
Justiça Militar Estadual, por meio de Emenda Constitucional, o legislador se
limitou a editar uma Lei Federal de aspecto processual objetivando modificar
o art. 9" do CPM. As modificações introduzidas pela Lei, as quais foram
questionadas pela doutrina como sendo inconstitucionais, não afastaram a
competência da Justiça Militar para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida praticados por militares contra militares, e nem mesmo a modalidade culposa, como no caso do homicídio culposo.
O crime de homicídio praticado por um militar, federal ou estadual, não
deixou de ser crime militar impróprio, que também está previsto no Código
Penal comum, mas passou, por força de lei, a ser processado e julgado pela
Justiça Comum, o que contrariou o disposto nas normas constitucionais.
Apesar das modificações ocorridas no âmbito da Justiça Militar Estadual e
que foram confirmadas pela Emenda Constitucional 4.512004, o inquérito policial para apurar a autoria e materialidade dessa espécie de ilícitos é o inquérito
policial-militar que continua sendo da competência da Polícia Judiciária Militar:
As alterações que foram realizadas no Código Penal Militar não mais se
encontram em conflito com as normas constitucionais que tratam das atribuições dos juízes e Tribunais Militares no âmbito da Justiça Militar Estadual, mas com relação à Justiça Militar da União esta incongruência permanece. A Lei Federal, conforme ensina a doutrina, pode alterar competência desde

-
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que não entre em conflito com dispositivos constitucionais. No caso dos crimes dolosos contra a vida, a competência da Justiça Militar, Federal ou Estadual, a princípio somente poderia ter sido alterada por meio de Emenda
Constitucional.
Após vários anos e em razão das críticas recebidas, o legislador procedeu
à modificação da Constituição Federal no tocante aos crimes dolosos praticados pelos militares estaduais contra os civis, mas não se sabe por qual motivo
não fez as mesmas modificações em relação a Justiça Militar da União, que
após a Emenda Constitucional 4512004 passou a ser a competente para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida praticados pelos militares federais no
aercício de suas funções contra os civis, afastando de vez a discussão a respeito
da constitucionalidade da Lei Federal 9.299196 no âmbito da União.
O texto constitucional permite que cada órgão do Poder Judiciário, Federal ou Estadual, tenha a sua lei de organização judiciária, que não poderá
ultrapassar os limites estabelecidos pelo constituinte originário. A Justiça
Eleitoral, por exemplo, não poderá julgar matérias que não estejam previstas
nos arts. 118 a 121 da CF. O mesmo ocorre com a Justiça do Trabalho, que
somente pode processar e julgar as matérias relacionadas com os dissídios
individuais e coletivos em atendimento aos arts. 111 a 116 da CF.
O Ti-ibunal do Júri possui competência para processar e julgar os crimes
dolosos contra a vida que sejam da competência da Justiça Comum dos Estados-membros da Federação ou da Justiça Federal. No caso dos crimes dolosos
contra a vida previstos no Código Penal Militar em tempo de paz ou em tempo de guerra, estes devem ser processados e julgados pela Justiça Militar.
A lei que alterou o foro militar era inconstitucional até o advento da Emenda
Constitucional 4512004. O legislador afastou de vez a discussão quanto a
constitucionalidade da lei no âmbito do Estados-membros, mas não procedeu da mesma forma em relação aos militares federais, o que demonstra que
a mencionada lei em parte permanece inconstitucional. Desta forma, o legislador acabou estabelecendo duas formas de tratamento para uma mesma
categoria de servidores.
Os militares estaduais, em razão da Emenda Constitucional 4512004, serão processados e julgados perante o Tribunal do Júri do local dos fatos, conforme a lei processual que se aplica à espécie, enquanto os militares federais,
tendo em vista a inconstitucionalidade da lei, serão processados e julgados
perante o Conselho de Justiça, Especial ou Permanente, constituído por JuizAuditor e também pelos oficiais pertencentes a Força do acusado.
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IK A IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E O REGULAMENTO
DISCIPLINAR DA PMESP
FÁBIOBELLOTE GOMES, Advogado
Graduado pela Faculdade de Direito da
Universidade de Sáo Paulo (USP), Professor
na Cadeira de Direito Administrativo no
Curso de Apefeiçoamento de Oficiais
(CAESICAO), da Polícia Militar do Estado
de São Paulo (PMESP), e na Universidade
Paulista - UNIP-Objetivo.

i. INTRODUÇÁO
A palavra improbidade administrativa (do vocábulo latino improbus, daí a
palavra ímprobo - não probo, não honesto), em sentido amplo, pode ser definida como sinônimo de desonestidade na gestão dos negócios e do interesse
público, caracterizando-se como a conduta do agente público nociva aos valores éticos e morais reunidos no princípio constitucional da moralidade administrativa, que impõe aos agentes públicos determinado padrão de conduta, no exercício de suas funções.
No Direito brasileiro, a doutrina administrativista não é unânime a respeito da exata distinção entre moralidade administrativa e probidade administrativa. Assim, há aqueles que entendem a moralidade administrativa como
sendo um gênero do qual a probidade administrativa seria a espécie, ao passo
que existem aqueles que entendem o contrário, sendo a probidade administrativa o gênero do qual a moralidade administrativa seria a espécie.
Nesse sentido, no próprio ordenamento jurídico brasileiro, as expressões
moralidade administrativa e probidade administrativa são utilizadas indistintamente. A Constituição Federal, por exemplo, ao mencionar os princípios
da Administração Pública, no seu art. 37, caput, relaciona o princípio da
moralidade, sem, contudo, qualquer referência a probidade.

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e, também, ao seguinte." [g.n.]
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A mesma Constituição Federal, em seu art. 37,
improbidade administrativa:

5 40, faz referência

à

"5 40. Os atos de improbidade administrativa importarão a perda da
função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao
erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação
penal cabível." [g.n.]
A Constituição Federal também estabelece, em seu art. 50, LXXIII, que:
"LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio
ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo
comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da
sucumbência." [g.n.]
Ainda na esfera constitucional, a Constituição Federal, em seu art. 85,
inciso V, considera como um dos crimes de responsabilidade do Presidente
da República o ato por ele praticado que atente contra aprobidade na Administração Pública.
A Lei n. 8.429, de 02.06.1992, que trata da Improbidade Administrativa,
prevê, respectivamente, em seus arts. 9Q,10 e 11, os seguintes atos de
improbidade:
a) atos de improbidade administrativa que importem em enriquecimento
ilícito;
b) atos de improbidade administrativa que causem prejuízo ao erário;
c) atos de improbidade administrativa que atentem contra os princípios
da Administração Pública.
2. DOS SUJEITOS PASSIVOS NA RELAÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
Nos termos do disposto no art. 1" da Lei de Improbidade Administrativa,
os atos de improbidade administrativa podem ser praticados por qualquer
agente público, servidor ou não, contra:
a) entidades estatais (União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios);

-
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b) pessoas jurídicas de Direito Público (Autarquias, Fundações Públicas,
Associações Públicas, Agências Reguladoras e Agências Executivas);
c) pessoas jurídicas de Direito Privado sujeitas a controle estatal (Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista);
d) pessoas jurídicas de Direito Privado para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% (Cinquenta por cento) do
patrimônio ou da receita anual;
e) pessoas jurídicas de Direito Privado que recebam subvenções, benefícios ou incentivos, fiscais ou creditícios, de órgão público ou para cuja criação
ou custeio o erário tenha contribuído ou contribua com menos de 50% (Cinquenta por cento) do patrimônio ou da receita anual.
3. DOS SUJEITOS ATIVOS NA RELAÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
A Lei de Improbidade Administrativaconsidera agentepúblico todo aquele
que exerça, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas pessoas referidas no item 2.
As disposições da Lei de Improbidade Administrativa também são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou
concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta.
Nos termos do disposto no art. 40, os agentes públicos de qualquer nível
ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos
que lhes são afetos.
Como regra, exige-se ainda o elemento subjetivo, qual seja, o dolo ou a
culpa do agente ou terceiro responsável, para a caracterização dos atos de
improbidade, sobretudo daqueles que causem prejuízo à Administração Pública ou a qualquer das pessoas jurídicas mencionadas no art. 1"a lei. No
caso de outros atos de improbidade administrativa, quando não exigida a
prova efetiva do elemento subjetivo, este pode ser presumido, como ocorre
com vários dos atos de improbidade que importam em enriquecimento ilícito.

4. DOS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
A Lei de Improbidade Administrativa identifica certos atos de improbidade
Q
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administrativa, cominando-lhes sanções de natureza civil (patrimonial) e administrativa (funcional e política), independentemente de sua eventual correspondência a crimes previstos na legislação penal ou ainda a infrações administrativas previstas nos respectivos estatutos que disciplinem o quadro e a
carreira do agente público responsável pela prática do ato.
4.1. Dos Atos de Improbidade Administrativa que Importam Enriquecimento Ilícito
Nos termos do disposto no art. 9" da Lei de Improbidade Administrativa,
constitui ato de improbidade, importando enriquecimento ilícito, auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo,
mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no item
2 e notadamente:
a) receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou
qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão,
porcentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou
indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público;
b) perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem móvel ou imóvel, ou a contratação de serviços pelas entidades referidas no item 2 por preço superior ao valor de mercado;
c) perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público ou o fornecimento de serviço por
ente estatal por preço inferior ao valor de mercado;
d) utilizar, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou a disposição de
qualquer das entidades mencionadas no item 2, bem como o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por essas entidades;
e) receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta,
para tolerar a exploração ou a prática de jogos de azar, de lenocínio, de
narcotráfico, de contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade ilícita,
ou aceitar promessa de tal vantagem;
f) receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta,
para fazer declaração falsa sobre medição ou avaliação em obras públicas ou
qualquer outro serviço, ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou
característica de mercadorias ou bens fornecidos a qualquer das entidades
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mencionadas no item 2;
g) adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público;
h) aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou
assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível
de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições
do agente público durante a atividade;
i) perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza;
j) receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado;
k) incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas, verbas
ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no
item 2;
1) usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes
do acervo patrimonial das entidades mencionadas no item 2.
Independentemente das sanções penais, civis e administrativas, previstas
na legislação específica, o sujeito ativo responsável pelos atos de improbidade
administrativa referidos no item 4.1, estará sujeito às seguintes sanções:
a) perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio;
b) ressarcimento integral do dano, quando houver;
c) perda da função pública;
d) suspensão dos direitos políticos de 08 (oito) a 10 (dez) anos, pagamento de multa civil de até 03 (três) vezes o valor do acréscimo patrimonial;
e) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 10
(dez) anos.
4.2. Dos Atos de Improbidade Administrativa que Causam Prejuízo ao Erário
Nos termos do disposto no art. 10, constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa,
que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou
dilapidação dos bens ou haveres das entidades mencionadas no item 2, e esRevista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nQ50 - abrlmai~jun2006
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pecificamente:
a) facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao
patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou
valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no item
2;
b) permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize
bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no item 2, sem a observância das fornialidades legais ou
regulamentares aplicáveis à espécie;
c) doar à pessoa física ou jurídica bem como ao ente despersonalizado,
ainda que de fins educativos ou assistências, bens, rendas, verbas ou valores
do patrimônio de qualquer das entidades mencionadas no item 2, sem observância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie;
d) permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bem integrante
do patrimônio de qualquer das entidades referidas no item 2, ou ainda a
prestação de serviço por parte delas, por preço inferior ao de mercado;
e) permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço
por preço superior ao de mercado;
f ) realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea;
g) conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;
h) frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente;
i) ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou
regulamento;
j) agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no
que diz respeito à conservação do patrimônio público;
k) liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes
ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular;
1) permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente;
m) permitir que se utilize, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à
disposição de qualquer das entidades mencionadas no item 2, bem como o
trabalho de servidor público, empregados ou terceiros contratados por essas
entidades.
Independentemente das sanções penais, civis e administrativas, previstas
Q
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na legislação específica, o sujeito ativo responsável pelos atos de improbidade
administrativa referidos no item 4.2, estará sujeito as seguintes sanções:
a) ressarcimento integral do dano;
b) perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se
concorrer esta circunstância;
c) perda da função pública;
d) suspensão dos direitos políticos de 05 (cinco) a 08 (oito) anos.
e) pagamento de multa civil de até 02 (duas) vezes o valor do dano, e,
f) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 05
(cinco) anos.
43. Dos Atos de Improbidade Administrativa que Atentam Contra os Princípios da Administração Pública
Nos termos do disposto no art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa,
constitui ato de improbidade atentatório aos princípios da Administração
Pública, qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade as instituições e notadamente:
a) praticar ato visando a fim proibido em lei ou regulamento ou diverso
daquele previsto, na regra de competência;
b) retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;
c ) revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo;
d) negar publicidade aos atos oficiais;
e) frustrar a licitude de concurso público;
f) deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;
g) revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da
respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de
afetar o preço de mercadoria, bem ou seMço;
Independentemente das sanções penais, civis e administrativas, previstas
na legislação específica, o sujeito ativo, responsável pelos atos de improbidade
administrativa referidos no item 4.3, estará sujeito as seguintes sanções:
a) ressarcimento integral do dano, se houver.
b) perda da função pública.
c) suspensão dos direitos políticos de 03 (três) a 05 (cinco) anos.
d) pagamento de multa civil de até 100 (cem) vezes o valor da remuneraQ
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ção percebida pelo agente, e,
e) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03
(três) anos.
Note-se ainda que na hipótese de atos de improbidade administrativa praticados contra o patrimônio de pessoas jurídicas de Direito Privado
que recebam subvençóes, benefícios ou incentivos, fiscais ou creditícios, de
órgão público ou para cuja criação ou custeio o erário tenha contribuído ou
contribua com menos de 50% (Cinquenta por cento) do patrimônio ou da
receita anual, a sanção patrimonial estará limitada ao valor do prejuízo causado pelo ato de improbidade sobre a contribuição advinda do patrimônio
público.
5. DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DO PROCESSO JUDICIAL CAB~VEIS

Qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada, nos termos da legislação aplicável, investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade administrativa, conforme prevê o art. 14 da lei. Mesmo que a representação seja rejeitada pela
autoridade administrativa competente, o interessado poderá representar diretamente ao Ministério Público.
Assim, nos termos do disposto no art. 16, caso existam fundados indícios
de responsabilidade, a comissão processante encarregada do inquérito administrativo deverá representar ao Ministério Público ou a procuradoria do respectivo órgão da Administração Pública responsável, a fim de que requeira
ao juízo competente a decretação do sequestro dos bens (nos termos dos arts
822 a 825 do Código de Processo Civil) do agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público.
Por outro lado, nos termos do disposto no art. 22 da referida lei, para
apurar qualquer ilícito previsto na Lei de Improbidade Administrativa, o
Ministério Público também poderá requisitar a instauração de inquérito policial ou procedimento administrativo (de ofício, a requerimento de autoridade administrativa ou mediante representação formulada de acordo com as
disposições legais).
A ação judicial de improbidade administrativa terá o rito ordinário e será
proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, por meio
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de sua respectiva procuradoria jurídica, dentro de 30 (trinta) dias da efetivação
da medida cautelar, se esta tiver sido proposta preliminarmente para
indisponibilidade de bens do(s) réu(s), sendo vedada transação, acordo ou
conciliação em referidas ações, conforme previsto no art. 17 da lei.
A sentença que julgar procedente ação civil de reparação de dano ou decretar a perda dos bens havidos ilicitamente, nos termos do disposto no art.
18, determinará o pagamento ou a reversão dos bens, conforme o caso, em
favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito.
A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos, por sua
vez, somente se efetivarão com o trânsito em julgado da sentença condenatória,
sendo que a autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou
função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à
instrução processual, conforme previsto no art. 20 da lei.
Por fim, deve-se observar que, nos termos do disposto no art. 21, a aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa não depende: a) da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público; ou, b) da aprovação ou rejeição das contas pelo Órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou
Conselho de Contas.
As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas na Lei de
Improbidade Administrativa podem ser propostas: a) até 05 (cinco) anos após
o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de
confiança; ou, b) dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para
faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego público.
6. A IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E O REGULAMENTO DISCIPLINAR DA PMESP
Os policiais militares, enquanto agentes públicos, sujeitam-se integralmente
às disposições da Lei de Improbidade Administrativa. Nesse sentido, o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de São Paulo, instituído
pela Lei Complementar nQ893, de 9.3.2001, confere tratamento peculiar à
questão da improbidade administrativa no âmbito da corporação.
A respeito, dispõe preliminarmente o art. 6Qdo Regulamento Disciplinar:

"Art. 6" - A deontologia policial-militar é constituída pelos valores e
deveres éticos, traduzidos em normas de conduta, que se impõem
-
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para que o exercício da profissão policial-militar atinja plenamente
os ideais de realização do bem comum, mediante a preservação da
ordem pública."

O mesmo Regulamento Disciplinar em seu art. 8"elaciona
policiais-militares:

como deveres

..............................
XXX - exercer a função pública com honestidade, não aceitando
vantagem indevida, de qualquer espécie;

..............................
XXXIII - atuar com eficiência e probidade, zelando pela economia
e conservação dos bens públicos, cuja utilização lhe for confiada;

..............................
9 2% Compete aos Comandantes de Unidade e de Subunidade destacada fiscalizar os subordinados que apresentarem sinais exteriores de riqueza, incompatíveis com a remuneração do respectivo cargo, fazendo-os comprovar a origem de seus bens, mediante instauração de procedimento administrativo, observada a legislação específica."
Nesse sentido, dentre as transgressões disciplinares classificadas pelo regulamento em seu art. 13, há várias que se aproximam dos a t o de
~ improbidade
administrativa acima-referidos, o que torna desnecessária a sua repetição.
Contudo, merecem destaque as seguintes:

....................................
17 - receber vantagem de pessoa interessada no caso de furto, roubo, objeto achado ou qualquer outro tipo de ocorrência ou procurála para solicitar vantagem (G);

18 - receber ou permitir que seu subordinado receba, em razão da
função pública, qualquer objeto ou valor, mesmo quando oferecido
pelo proprietário ou responsável (G);

..............................
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19 - apropriar-se de bens pertencentes ao patrimônio público ou
particular (G);

..............................
21 - provocar desfalques ou deixar de adotar providências, na esfera
de suas atribuições, para evitá-los (G);

..............................
23 - dar, receber ou pedir gratificação ou presente com finalidade
de retardar, apressar ou obter solução favorável em qualquer ato de
serviço (G);"

O elo em comum existente entre as transgressões disciplinares acima-referidas é o fato de estarem relacionadas, direta ou indiretamente, ao chamado enriquecimento ilícito.
Nesse sentido, considera-se ilícito todo acréscin~opatrimonial obtido por determinada pessoa, física ou jurídica, sem a devida comprovação de
origem, visto que sob o ordenamento jurídico vigente, toda receita deve ter
uma origem declarada. Daí o fato de afigurar-se ilícito o enriquecimento que
não atenda a esse preceito (e portanto contrário ao ordenamento jurídico
como um todo), e que assumirá um aspecto ilegal, conforme a lei específica
que contrariar. Assim, por exemplo, no âmbito tributário, será ilegal pela
omissão de sua declaração ao Fisco; no âmbito criminal, poderá ser ilegal
caso tenha se originado de um ato criminoso; ou ainda no âmbito administrativo, poderá ser ilegal caso o seu beneficiário seja um agente público e não
consiga comprovar sua origem.
Disso resulta que o Regulamento Disciplinar reprime, de modo incisivo, o
enriquecimento ilícito representado pelos "sinais exteriores de riqueza" incompatíveis com a remuneração do cargo, abrangendo toda a cadeia de comando, visto que também sujeita à sanção disciplinar a omissão do superior
hierárquico que deixe de fiscalizar o subordinado nessa situação.
Nesse sentido:

28 - deixar de fiscalizar o subordinado que apresentar sinais exteriores de riqueza incompatíveis com a remuneração do cargo (G);"
A esse respeito, convém citar a lição de HELY LOPES MEIRELLES:
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"Dentre os diversos atos de improbidade administrativa, exemplificados
nessa lei, o de "adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato,
cargo, emprego ou função pública, bens de qualquer natureza cujo valor seja
desproporcional a evolução do patrimônio ou renda do agente público (art.
90, VII) merece destaque, dado seu notável alcance, pois inverte o ônus da
prova, sempre difícil para o autor da ação em casos como o descrito pela
norma. Nessa hipótese, quando desproporcional, o enriquecimento ilícito é
presumido, cabendo ao agente público a prova de que ele foi lícito, apontando a origem dos recursos necessários à sua aquisição." ( in "Direito Administrativo Brasileiro", 26Qdiçá0, São Paulo, Malheiros, p. 478) [g.n.]
Conforme o art. 6Qda Lei de Improbidade Administrativa, na hipótese de
enriquecimento ilícito, o agente público ou terceiro beneficiário, incluindo
os sucessores destes, perderão os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio,
cabendo neste caso a autoridade administrativa responsável pelo inquérito
administrativo representar ao Ministério Público (art. 70) ou a procuradoria
do órgão a que pertença o referido agente (art. 16) para que requeira a
indisponibilidade de bens do indiciado, correspondentes ao acréscimo
patrimonial resultante do enriquecimento presumido ilícito.
Deve-se também observar que, nos termos do disposto no art. 13 da citada
lei, a posse e o exercício de agente público ficam condicionados a apresentação de declaração dos bens e valores que compõem o seu patnmônio privado, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente e que deverá ser
anualmente atualizada.
Referida declaração de bens deverá abranger também os bens e valores
patrimoniais do cônjuge ou companheiro, dos filhos e de outras pessoas que
vivam sob a dependência econômica do declarante, pelo fato de afigurar-se
até mesmo lógico que aquele que enriqueça ilicitamente, sobretudo no exercício de função pública, procure mascarar seu enriquecimento, desviando para
o patrimônio de terceiros os benefícios patrimoniais assim auferidos.
Por fim, ressalte-se que a Lei de Improbidade Administrativa prevê em
seu art. 13,s 3%a pena de pena de demissão, a bem do serviço público, ao
agente público que se recuse a prestar a declaração dos bens, dentro do prazo
determinado, ou que a preste falsa.

Revista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nQ50 - abrlmailjun 2006

34

V. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: FUNDAMENTO DO
ESTADO DEMOCRÁTICODE DIREITO
RENATO LOPES GOMES DA SILVA, IQ
Ten PM, Bacharel em Direito pela Universidade Paulista, Pós-graduando "Lato Sensu"
em Direito Penal pela Escola Superior do
Ministério Público

1. O TEXTO CONS'ITIZTCIONALCOMO OBJETO DE INTERPRETAÇÃO
O objetivo da interpretação das normas assiste uma finalidade in~prescindível: esclarecer o conteúdo material intrínseco das regras jurídicas, visando
materializar o Direito enquanto ciência do espírito.
Raúl Canosa Usera retrata bem a questão quando assevera que "lu norma

solo vive, em sentido eshicto, durante e1 momento de ser aplicada"'.
Neste sentido, as Constituições, em especial as que prezam pela Democracia (assunto a ser discutido), devem merecer, sempre, uma atenção especial ao intérprete.
Neste diapasão, destaca-se a Constituição Espanhola, a qual versa já no
Preâmbulo o seguinte:
"La Nación espaííola, deseando establecerla justicia, la libertadyla seguridad
ypromover e1 bien de cuantos la integran, en uso de su soberania, proclama su
voluntad de:
(..e)

Consolidar un Estado de Derecho que asegure e1 imperio de la ley como
expresión de la voluntad populal:
Proteger a todos 10s espaííoles y pueblos de EspaRa en e1 ejercicio de 10s
derechos humanos, sur culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.".'
3
Celso Ribeiro Bastos, ao comentar sobre a função da interpretação constitucional, deixa claro que o campo em que ocorre a interpretação e a con-

'USERA, Raúl Canosa. Interpretación Constitucional Y Fórmula Política. Madrid: Centro de Estúdios
Constitucionales, 1988.
2www.tribunalconstitucional.es/constitución.htm
3
~ Celso Ribeiro.
~
Hermenêutica
~
~e Interpretação
~
Constitucional.
~
, 3Qd. Ed.Celso Bastos, p.157
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cretização da Constituição, como norma maior em um Estado Democrático
de Direito, se entrelaçam de maneira quase inexorável.
Assim, cabe aos operadores do Direito, quando da interpretação constitucional, efetivar a aplicabilidade concreta de regras, direitos, obrigações e princípios alinhavados pela Carta Maior.
Nesta esteira, não se pode furtar em expressar de uma forma singela a
magnitude estabelecida pelo legislador constitucional ao fixar como um dos
fundamentos da República Federativa do Brasil, constituindo-se em Estado
Democrático de Direito, a dignidade da pessoa humana.
Partindo-se desta linha hermenêutica, demonstrar-se-á que a dignidade
da pessoa humana pode ser considerada como ponto de partida principal
para as interpretações levadas a efeito pelas ciências jurídicas.
2. BREVES ANOTAÇOES HISTÓRICAS SOBRE A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA NO BRASIL
São nas Ordenações, vigentes em Portugal e, conseqüentemente, com reflexos diretos no Brasil, que se encontram dispositivos iniciais, nascedouros
da concepção atual da dignidade da pessoa humana.
No Livro 3, Título LXVI, das Ordenações Manuelinas (1521), constata-se
a possibilidade da justa prova, quando assevera que "E as partes litiguantes
podem por Dereito alegar; eprovar na caufa da apellaçam nom tenham aleguada,
e fazer della am.guo; e fé nom for recebido da primeira vez... ". Da mesma forma, no Livro I, Título C, das Ordenações Filipinas (1580), também verificam-se certas garantias, como a suspensão dos Julgadores e outros Oficiais
quando forem acusados por erros "Todo o Julgado6 que for acusado por erro, que
se di-ga ter comettido por malicia em seu Oficio, porque provado mereceria
perdei-10... ".
Nessa escala evolucionista da dignidade da pessoa humana, a Constituição Política do Império do Brasil, outorgada em 25 de março de 1824, incluía
alguns termos visionários para a época, tais como "cidadãos", "direito", "liberdade", "garantia", entre outros para a concepção atual da dignidade da
pessoa. Pela pertinência, convém transcrever alguns artigos:
" Art. 9. A Divisão, e harmonia dos Poderes Políticos é o principio conservador dos Direitos dos Cidadãos, e o mais seguro meio de fazer effectivas as
garantias, que a Constituição offerece.
Art. 71. A Constituição reconhece, e garante o direito de intervir todo o
Cidadão nos negócios da sua Provincias, e que são imediatamente relativos a
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seus interesses peculiares.
Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Políticos dos Cidadãos
Brasileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a propriedade, é garantida pela Constituição do Império, pela maneira seguinte.
I.
Nenhum Cidadão pode ser obrigado a fazer, ou deixar de fazer alguma cousa, senão em virtude da Lei.
(a-.)

XXI. As Cadeias serão seguras, limpas, o bem arejadas, havendo diversas
casas para separação dos Réus, conforme suas circunstancias, e natureza dos
seus crimes.
XXII. E E'garantido o Direito de Propriedade e m toda a sua plenitude. Se o
bem publico legalmente verificado exigir o uso, e emprego da Propriedade do
Cidadão, será elle préviamente indemnisado do valor della. A Lei marcará os
casos, e m que terá logar esta unica excepção, e dará as regraspara se determinar
à indeni~ação."~
Em âmbito internacional, a Declaração Universal dos Direitos Humanos,
adotada e proclamada pela Resolução nQ217 A (1111, da Assembléia Geral
das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948, já em seu Preâmbulo reconhece a dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus
direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz
no mundo.
O documento, do qual o Brasil é signatário, tornou-se imprescindível à
concepção evolucionista humana: além de atribuir direitos, tendo como destinatários não apenas os Estados, mas todas as suas pessoas que o constituem, postula pela proteção e respeito à dignidade da pessoa humana.
Ao proclamar a Declaração, estabelecendo-se o respeito à dignidade humana (entre outras vertentes) como meta a ser atingida por todos os povos e
nações, o documento se "manifesta como uma construção que vem abrir o
espaço para o tratamento universalizante das questões relacionadas aos direitos
5
humanos e às suas violações" .
No campo proposto, portanto, qual seja a dignidade da pessoa humana,

4~onstituiçáo
do Império, outorgada em 1824. Site http:lhvww.presidencia.gov.br/ccivi11O3/Constit~iç~o/
Nova-consti/Main.htrn
'~rzabe,Patrícia Helena Massa e outro. A Declaração Universal dos Direitos Humanos - 50 anos. Artigo
publicado no livro Direitos Humanos: Construção da Liberdade e da Igualdade. PGE. Centro de Estudos.
Out.1998
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desde a Declaração internacional, verifica-se a coexistência de diversos instrumentos de proteção que estabelecem regras de conteúdo material.
Nessa esteira, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1967
também materializou normas que não foram mitigadas ao longo da história:
"Art 150 - A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade dos direitos concementes à vida, à liberdade,
a segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
9 1" - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de sexo, raça, trabalho,
credo religioso e convicções políticas. O preconceito de raça será punido pela
lei.
3 2" - Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.
(e..)

5 11 - Não haverá pena de morte, de prisão perpétua, de banimento, nem
de confisco. Quanto a pena de morte, fica ressalvada a legislação militar aplicável em caso de guerra externa. A lei disporá sobre o perdimento de bens
por danos causados ao erário ou no caso de enriquecimento ilícito no exercício de função pública.
(.e.)

5 35 - A especificação dos direitos e garantias expressas nesta Constituição não exclui outros direitos e garantias decorrentes do regime e dos princípios que ela adota.
(...)
Art 151 - Aquele que abusar dos direitos individuais previstos nos $0 8Q,
23, 27 e 28 do artigo anterior e dos direitos políticos, para atentar contra a
ordem democrática ou praticar a corrupção, incorrerá na suspensão destes
últimos direitos pelo prazo de dois a dez anos, declarada pelo Supremo Tribunal Federal, mediante representação do Procurador-Geral da República,
sem prejuízo da ação civil ou penal cabível, assegurada ao paciente a mais
ampla defesa."
Poder-se-ia traçar inúmeros textos, inclusive infraconstitucionais, que tiveram importância a sedimentação do que seja, para o atual ordenamento
jurídico, a dignidade da pessoa humana. Entretanto, como já se afiançou,
procurar-se-á focar a interpretação constitucional da dignidade da pessoa
humana, mormente a concepção axiológica do tema, pois o seu entendimento norteará aos operadores do direito a aplicação justa e perfeita ao caso
concreto.

-
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3. A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA NA CF DE 1988 E O REFLEXO
NO ORDENAMENTO JURÍDICO
É no artigo lQda Constituição Federal de 1988 que se verifica, no
constitucionalismo moderno, a existência de uma norma fundamental de defesa dos direitos fundamentais:
"Art.1" República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:
(...)
I11 - a dignidade da pessoa humana".
Gramaticalmente, o termo Dignidade é aceito, sob a concepção jurídica,
como "derivado do latim dignitas (virtude, honra, consideração), em regra se
entende a qualidade oral, que, possuída por uma pessoa, serve de base ao próprio respeito em que é tida &.
Sob o mesmo prisma, a expressão "pessoa" foi admitida pelo Direito na
sua terminologia técnica, precisamente para designar o homem como sujeito de
direitos e obrigações, em desempenho do papel que o próprio Direito lhe confia,
na ribalta jurídica" e "humana" como do latim humanus, compassivo, bondo7
so, benigno, justo .
Bem se vê que os termos devem ser analisados sob a ótica integrativa,
pois, sozinhos, não representam a magnitude expressa pelo legislador constitucional.
O renomado mestre Alexandre de Moraes ensina que a dignidade da pessoa humana é um valor espiritual e moral inerente ii pessoa, que se manifesta
singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria vida,
trazendo a concepção ao respeito pelas pessoas constituintes de uma sociedade. Ainda segundo o ilustre mestre, o respeito a dignidade da pessoa hu8
mana é base de um mínimo invulnerável que todo estatuto deve assegurar.
Desta feita, a dignidade da pessoa humana, em breves linhas, deve ser
vista como a integração do aspecto histórico (reunião das conquistas
alcançadas pelas pessoas contra o absolutismo, quer seja do Estado, quer

-

-

'silva, De Plácido. Vocabulário Jurúiico. Ed. Forense, 15s Ed. 1999. p. 267
Op. cit., pag. 608 e
' ~ o r a e s ,Alexandre de. Constituiçüo do Brasil interpretada e legislaçüo constitucional. Ed.Atlas - 2003.2a
Ed. p.128.
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9

seja de uma pessoa, enquanto líder de uma comunidade) , normativo (surge
como uma verdadeira espada de Dêmocles contra a injustiça), filosófico (sentimento imensurável de respeito ao próximo e a si mesmo, sem a necessidade
de uma sanção), como direito individual protetivo (em relação ao próprio
Estado ou a pessoa individualmente considerada) e como dever fundamental
10
de tratamento igualitário.
A guisa de complementação, deve-se ressaltar que é também característica de um Estado Democrático a predileção pelo sistema de pesos e contrapesos. Isso significa dizer que o fundamento aqui estudado não é absoluto. Um
bom exemplo disso é a previsão expressa de restrições a direitos, durante o
Estado de Defesa e Sítio, contidos nos art. 136 e 137, CFl88. Isso não significa
dizer que mesmo no chamado "sistema constitucional de crises" pelos
doutrinadores, não deva existir a observância do respeito a dignidade da pessoa humana. Precisa, nesse sentido, a lição do mestre Rui Barbosa, ao afirmar que "... é u m regímen extraordinário, mas não discricionário, u m regímen
de exceção, mas de exceção circunscrita pelo direito constitucional, submetida à
vigilância das autoridades constitucionais, obrigada a.uma liquidação constitucional de responsabilidade." I .
Ora, se até em situações en~ergenciaisa dignidade da pessoa humana deve
ser respeitada, quanto mais em estado de normalidade.
Neste diapasão, afirma-se com toda segurança que outros princípios consagrados e expressos na Constituição somente tomam força e coadunam-se
harmoniosamente a tríplice característica da democracia; representação, participação e respeito aos direitos e garantias fundamentais, se alinhavados sob
a ótica da dignidade da pessoa humana.
Assim, os integrantes de uma sociedade civilizada e especialmente democratizada devem não apenas atentar para a observância a seus direitos, e, por
conseguinte, ao respeito de sua dignidade, mas, para o respeito aos mesmos
princípios de seu semelhante. A concepção dessa noção de dever fundamen-

A luta pela igualdade remonta desde a época do feudalismo. Mas é com a Revoluçáo Francesa, em 1789,
que ideais como a Liberdade, Igualdade e Fraternidade estabeleceram-se no mundo moderno como
Ronto crucial para o respeito à dignidade da pessoa humana.
Moraes, Alexandre de. Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional. Ed. Atlas - 2003.
Ed. p.129.
Barbosa, Rui. Obras completas de Rui Barbosa: trabalhos diversos. Rio de Janeiro: Secretaria da Cultura
- Fundação Casa de Rui Barbosa, 1991. v.40. 1913, t. 6. p. 225.
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tal resume-se a três princípios do Direito Romano: honestere vivere (viver
honestamente), alterum non laedere (não prejudique a ninguém) e suum cuique
tribuere (dê a cada um que lhe é devido).''
Nossos tribunais têm deixado assentado h importância e, conforme já
mencionamos, necessidade de se focar as diversas áreas das ciências jurídicas
sob a égide da dignidade da pessoa humana. Nesse aspecto já ficou assentado
o seguinte:
Ação Penal. Prisáo Preventiva. Excesso de prazo. Custódia que perdura por
mais de dois anos. Instrução processual ainda não encerrada. Demora não imputável a defesa. Feito de certa complexidade. Gravidade do delito. Irrelevância.
Dilaçáo não razoável. Constrangimento ilegal caracterizado. HC concedido.
Aplicaçáo do art. 59, LXXYiIJ da CE: Precedentes. A duracão prolongada e
abusiva da prisão cautelal: assim entendida a demora não razoável. sem culpa
do réu. nem iulaamento da causa, ofende o postulado da dignidade da vessoa
humana e. como tal. substancia constrangimento ileaal. ainda aue se trate da
imvutacão de crime arave (STF. HC 84.931-8 CE. 1" DJ 16/12/2005. Rel.
Min. Cezar Peluso).
A expressão adornos suntuosos do art.2" da Lei nQ8.009190, tanto pela interpretação gramatical como pela teleológica é n o sentido de excluir da
impenhorabilidade apenas as inutilidades domésticas. Interpretação gramatical
que objetiva a compreensão de duas palavras: u m substantivo (ornamento) e
u m adjetivo (suntuoso). Interpretação teleológica que compreende a evolução
do instituto da impenhorabilidade no sentido de preservar a dignidade da pessoa humana, compreendida nesta dignidade de sua família (AI nQ1941189071
Lagoa Vermelha - 4 T â m a r a Civil - Rel. Juiz Márcio Oliveira Puggina).
Deserção - Apresentação Voluntária - "Sursis". Recurso defensivo ponderando, tão-somente, pela concessão do benefício do sursis, sob o argumento de
que a vedação legal está em desacordo com osprinckios da proporcionalidade,
da individualizaçiío das penas e da dignidade da pessoa humana, insertos na
Carta Magna. Negado provimento ao apelo. Decisáo unânime (STM, Apelação nQ2003.01.049386-8JRJ.Rel. Min. Marcus Herndal).

" ~ o r a e s ,Alexandre de. Constituição do Brasil interpretada e legislaçáo constitucional. Ed. Atlas - 2003.
2Wd. p.129.
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4. O PAPEL DA PMESP NO RESPEITO A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
"Nós, Policiais Militares, estamos compromissados com a Defesa da Vida,
da Integridade Fisica e da Dignidade da Pessoa Humana".
A frase colocada no rodapé de todos os documentos elaborados pela Polícia Militar do Estado de São Paulo não é apenas mais um detalhe. Este, dentre outros procedimentos, visa conscientizar aqueles que têm contato com
nossos documentos sobre os valores da Instituição. Como lembra o ilustre
Cap PM Paulo Sérgio, '(Éa aplicação de um método (pavloviano) para desper13
tar essa consciência nas pessoas".
Não é necessária uma ginástica legislativa, tampouco doutrinária, para
fundamentar a assertiva da preocupação da Polícia Militar quanto ao respeito a dignidade da pessoa humana. Basta ao leitor, por exemplo, focar atenção
para o disposto na Lei Complementar estadual nQ893, de 09 de março de
2001, a qual instituiu o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar (RD-PM).
Centralizando-se no assunto aqui abordado, constata-se na Seção I1 (Dos
Valores Policiais-Militares),art. 7", do RD-PM, que dentre os valores fundamentais, determinantes da moral policial-militar, está, expressamente, a dignidade humana (inciso X).
Nessa esteira, verifica-se que o legislador dispensou especial atenção ao
militar estadual em relação ao culto aos deveres éticos, que conduzem à atividade profissional sob o signo da retidão moral, conforme art. 8".
Ao militar compete a retidão, observância fiel ao ordenamento jurídico
vigente, amor a pátria, e, conforme já mencionado, respeito a dignidade da
pessoa humana (como vimos na concepção ampla). Tanto é que os militares
que deixarem de observar os valores policiais militares cometem, consoante
o art. 11 do RD-PM, infração administrativa, penal ou civil, isolada ou cumulativamente.
O rigor do legislador mais uma vez restou claro no RD-PM quando assevera, no art. 12, que todas as transgressões previstas nos itens 1 e 2 do § IQdo
mesmo artigo serão classificadas como graves, desde que atentem contra os
direito's humanos fundamentais (número 2).
Não obstante, visando constatar a amplitude do tema, é imperioso trazer

I3cap PM 822389-A Paulo Sérgio dos Santos, da 48 S e ~ á odo Estado-Maior da Polícia Militar.

-

Q
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à baila outros fatos que fortalecem as colunas da observância constantes na

Instituição Policial-Militar acerca da dignidade da pessoa humana.
Neste diapasão, cumpre lembrar que em 13 de março de 1998, através de
portaria específica, baixada pelo Comandante-Geral, a época, foi criada a
Comissão de Direitos Humanos, a quem compete, por exemplo, difundir as
diretrizes de direitos humanos, promover pesquisas e ações de ensino na área,
estreitar ligações com os outros segmentos da sociedade, como a Ordem dos
Advogados do Brasil, Anistia Internacional, dentre outras missões.
O que se constata, infelizmente, é que dificilmente lê-se algo no sentido
de o quanto a Polícia Militar (no Brasil e em especial a do Estado de São
Paulo) é importante para o respeito à dignidade da pessoa.
A aplicação efetiva, através da justa interpretação das normas (Constituição, leis, normas, tratados, dentre outras) sob a realidade social é o que se
espera de um Órgão preocupado com o bem-estar das pessoas. Argumentos
não faltam para fundamentar que esse Órgão (dentre outros, como o Ministério Pírblico e o Poder Judiciário) é a Polícia Militar, presente, ostensiva,
24h por dia, 365 dias por ano.
Ora, poderia o leitor questionar o seguinte: não é inerente à Polícia Militar, portanto, obrigação, através da missão constitucional da preservação da
ordem pública, o respeito à dignidade da pessoa humana? Certamente que
sim. O que destacamos nesta discussão é a brilhante forma como isso é feito.
Princípios constitucionais como o da eficiência e legalidade são materializados diuturnamente quando se constata que não obstante as missões constitucionais da Polícia Militar, conforme já mencionamos estarem sendo cumpridas, vê-se uma Instituição difusora dos Direitos Humanos (no período de
1998 a 2000, a PM integrou o Projeto de Difusão das Normas de Direito
Internacional de Direitos Humanos e de Direito Internacional Humanitário,
desenvolvido pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha).
Assim, um sentimento fácil de depreender das ações realizadas pela Polícia Militar com respeito à dignidade da pessoa humana (dentre outras), é o
de orgulho de seus integrantes por pertencer a uma Instituição secular compromissada não apenas com a proteção à sociedade paulistana, mas com a
defesa do regime democrático, qualificado, dentre outras vertentes, por um
respeito às minorias.
5. CONSIDERAÇOES FINAIS
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cação da vertente "dignidade da pessoa humana" ainda é distante do ideal,
mas não se pode olvidar as mudanças ocorridas nos últimos anos, o que indica um futuro mais próximo em respeito ao fundamento aqui estudado.
Instituições como a Polícia Militar do Estado de São Paulo, o Ministério
Público e o Poder Judiciário, dentre outras, têm papel fundamental para essa
evolução e diariamente demonstram, com atitudes técnicas e merecedoras
de elogios pela sociedade, de que a busca pela evolução da dignidade da pes14
soa humana tem ocorrido.
Como se vê, a dignidade da pessoa humana, afora papel fundamental de
constituir o fundamento do Estado Democrático de Direito, tem o papel
concomitante de servir como verdadeiro balaústre ao operador do direito
nos diversos ramos das ciências jurídicas, visando cumprir o papel transformador, mormente pela busca de uma sociedade justa e perfeita.

I

14

I

Doutrina Paulista. www.estadao.com.br, de 14FEV03. "O atual representante da Cruz Venneíha elogiou o
trabalho da PM paulista, destacando a difusáo das doutrinas dos Direitos Humanos em suas açóes".

I
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VI. DA VERDADE REAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVODISCIPLINAR MILITAR
ROGÉRIO LUIS MARQUES DE MELLO,
1" E n da PMESe Bacharel em Direito pela
Universidade de São Paulo (USP),
Mestrando em Ciências Sociais pela Universidade Estadual Paulista (UNESP)

1. CONSIDERAÇOES INICIAIS
O princípio da verdade real ou material, ainda que comumente referido e
até "conhecido" pelos aplicadores do direito na seara administrativa-disciplinar, é pouco aplicado na sua totalidade e essência. Diferentemente do que
ocorre no campo penal, em que as figuras do acusador e do julgador são
distintas, no processo sancionador elas se confundem na própria Administra1
ção. O chamado "procedimento de ofício" , mesmo não podendo ser considerado inconstitucional na atual sistemática jurídica disciplinar, mostra-se
relativamente inconveniente na medida em que possibilita aos administradores mais desavisados ou mal-intencionados, comodidade suficiente para burlar direitos e garantias individuais. Por mais que se argumente acerca da possibilidade de recurso ao judiciário pela inexistência da coisa julgada administrativa, inegável que fatos como a parcialidade do julgador/acusador, o temor reverencia1 do acusado em resistir a punição e mesmo a impossibilidade
financeira na constituição de um advogado dificultam ou impossibilitam a
consecução da justiça no caso concreto.
Nestes termos, imprescindível a plena impessoalidade da Administração
Pública, que deve fazer atuar, apenas e tão-somente, o interesse público pri2
mário e nunca um falso interesse público. Por sua vez, incontestável que no

l ~ A Z ~Hugo
~ ~Nigro.
l , Introdução ao Ministério Público. Ed. Saraiva, São Paulo, 1997, p. 82 e 106.
' ~ e n a t oAlessi, doutrinador italiano, distinguiu a existência de dois interesses públicos: os chamados
interesse público primário e o interesse público secundário. Tem-se como interesse público primário os
interesses reais do Estado, expressos juridicamente através das leis. Entende-se como interesse público
secundário aquele que se distancia das finalidades públicas concretas; ocorre quando o agente estatal,
travestido de guardião do bem comum, passa a agir buscando um interesse particular seu, que náo mais
se confunde com o interesse público.
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Estado Democrático de Direito o interesse público vem consubstanciado pelas
leis editadas pelos representantes do povo no poder legislativo e que expressam, em última instância, a soberania popular.
Assim, dizer que o processo administrativo disciplinar fundamenta-se na
busca da verdade real deve significar, sem eufemismos, que a Administração
"não se contente
com a verdade formal, aprofundando-se na pesquisa do
yy
3
ocorrido .
Ex positis, importa-nos localizar o princípio da verdade real no regime
jurídico disciplinar e definir o seu exato conteúdo, delimitando com clareza o
seu alcance.
2. DIREITO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR, DIREITO PENAL E
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
O Direito Administrativo-Disciplinar não se confunde com o Direito Penal. Ainda que o juspuniendi estatal aparente ser único, sugerindo que sanções disciplinarese pena criminal só se diferenciem no seu grau de reprimenda,
náo se deve conceber a adoção de regime jurídico idêntico. A rigor, origem
comum e garantias constitucionais são parâmetros que delimitam abordagens jurídicas semelhantes em alguns pontos, o que não significa igualdade
substancial entre ilícito administrativo e penal.
Nestes termos é que se concebe, no processo administrativo disciplinar, a
tipicidade mitigada das transgressões, a prescindibilidade da defesa técnica,
a inexistência da coisa julgada administrativa, o formalismo moderado etc.,
diferentemente do que ocorre na seara processual penal. Destarte, os objetivos do direito administrativo disciplinar"estão intimamentevinculados à busca
de interesses gerais e públicos, o que impede uma contaminação penalista
4
'inspirada exclusivamente por lu obsesión de las garantias individuales".
Alguns princípios constitucionais, porém, vinculam a atuaçáo administrativa sancionadora e, desta feita, impõem ao rito processual disciplinar características semelhantes ao que ocorre no campo penal: observância da legalidade, da moralidade, impessoalidade, do contraditório, da ampla defesa, da

'LAZZARINI, A. Do procedimento administrativo. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro,
412: 71-87, abr./jun. 1998.
OSORIO, Fábio Medina. Direito Administrativo Sancionador. Ed. RT, São Paulo, 2000, p. 119.
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culpabilidade do agente, do devido processo legal, do non bis in idem, da
segurança jurídica etc.
Ainda que a verdade real não seja princípio constitucional explícito para o
processo administrativo, não há que se discutir sua inevitável adoção, mormente no campo disciplinar, como natural decorrência de preceitos de estatura constitucional - moralidade, dignidade da pessoa humana, impessoalidade, segurança jurídica etc. Nestes termos, a verdade real ou material decorre de formulação doutrinária, jurisprudencial e legal, adotada em larga
medida no regime disciplinar pátrio.
Em suma, há que se concluir que o fato de o princípio da verdade real ser
adotado igualmente no processo administrativo disciplinar e no processo penal não significa que devamos seguir, em regra e por similaridade substancial, os preceitos da norma adjetiva criminal. Porém, fundado na observância
dos princípios constitucionais, a adoção da verdade real no processo
sancionador é medida de justiça, voltada á segurança jurídica e à preservação
da dignidade da pessoa humana.
3. VERDADE REAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
MILITAR

Na lição de Odete ~edaua:, a verdade real "... exprime que a Administração deve tomar decisões com base nos fatos tais como se apresentam na
realidade, não se satisfazendo com a versão oferecida pelos sujeitos. Para
tanto, tem o direito e o dever de carrear para o expediente todos os dados,
informações, documentos a respeito da matéria tratada, sem estar jungida
aos aspectos suscitados pelos sujeitos".
Diferentemente do processo civil, em que as pretensões pairam, em regra,
sobre direitos disponíveis, na seara administrativa, assim como na penal, não
se descura da indisponibilidade dos direitos envolvidos, fato que aproxima
suas abordagens jurídicas. Mormente no campo disciplinar-militar, em que a
própria liberdade do administrado está em jogo, não se deve conceber que o
acusado possa, por quaisquer razões, ser punido sem que a Administração se
convença da verdade real que permeia os fatos.
Nestes termos, verifiquemos o alcance prático deste princípio:

'MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. Ed. RT, São Paulo, 2000, p. 2041205.
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e termo acusatório é a peça inicial de qualquer feito administrativo disci-

plinar, e deve conter, à semelhança da denúncia penal e ainda que a respectiva norma regulamentar não explicite tal exigência, as testemunhas que a
Administração pretende ouvir. Verifica-se, in casu, que não se trata de testemunhas de acusação, apenas, lembrando que a Administração, no processo
administrativo-disciplinar engloba no seu interior, as funções de acusação e
julgamento. Não é o escopo da Administração, desta forma, a punição do
agente a qualquer custo; busca-se, diferentemente, a descoberta da verdade
real para, só então, com imparcialidade e justiça, impor a sanção adequada.
Não fosse assim, estaríamos burlando o devido processo legal e o próprio
interesse público materializado nos estatutos disciplinares;
e a defesa prévia, manifestação dispensável pela defesa mas que obrigatoriamente deve ser facultada pela Administração, mostra-se fundamental para
que o acusado aponte as provas testemunhais, periciais ou eventuais diligências que gostaria de ver produzidas. Caso o acusado, simplesmente, não apresente defesa prévia, não deve a Administração conformar-se passivamente;
impõe-se que, de ofício, busque todos os meios de prova que a levem a descoberta efetiva dos fatos. Para tanto, basear-se-ia amiúde nos próprios elementos de convicção que motivaram a acusação; porém, em atitude mais coerente, pode o encarregado do feito nomear, nestes casos e ab ovo, defensor dativo
ao acusado, a fim de que seja analisada a conveniência de apontar as provas
julgadas pertinentes pela ótica defensiva. Estar-se-ia, desta feita, outorgando
conteúdo pleno aos ditames da ampla defesa, do contraditório e da verdade
real;
surgindo, no decorrer da instrução, novas provas consideradas relevantes para a descoberta da verdade real, deve o encarregado do feito produzilas, carreando-as aos autos. Isto porque, "enquanto nos processos judiciais o
juiz deve cingir-se as provas indicadas no devido tempo pelas partes, no processo administrativo a autoridade processante ou julgadora pode, até o julgamento final, conhecer novas provas, ainda que produzidas em outro processo
6
ou decorrente de fatos supervenientes que comprovem as alegações em tela";
em algumas situações os estatutos disciplinares autorizam a Administração a passar da defesa prévia para o julgamento; em regra, isso ocorre diante

6

~Hely Lopes. Direito
~
Administrativo
~
Brasileiro.
~ 19"d.
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da ausência de requerimentos da defesa ou da confissão do acusado. Não
olvidemos, porém, que este permissivo normativo, caso mal interpretado ou
aplicado, pode levar a sérias injustiças. Administradores vis ou incompetentes podem, despudoradamente, valer-se da ingenuidade do acusado, de sua
submissão ou temor reverencia1 para impingir-lhe, de pronto, uma pena infundada. Lembrando que a defesa técnica é prescindível no Processo Disciplinar e que os recursos administrativos ou judiciais não são a regra, o cumprimento injusto de uma sanção restritiva de liberdade dificilmente será reparado integralmente. Reiteremos que tal faculdade processual não afasta o
encarregado administrativo do feito de observar e perseguir, in totum, o imperativo da busca da verdade real.
4. CONCLUSAO
Entendido e aplicado adequadamente o princípio da verdade real na seara disciplinar-militar, ter-se-á plena legitimidade democrática nas eventuais
sanções impostas ao administrado. Fora disso, lembrando o gravame de restringir a liberdade do militar em decorrência destas sanções, só restará o arbítrio.
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MI. O HOMICIDIO CULPOSO E A LESAO CORPOW
CULPOSA EM ACIDENTE NO TRÂNSITO COM MILITARES
ENVOLVIDOS. UMA NOVA VISAO SOBRE A SUMULA o6
DO STJ
BENEWDES FERNANDES NETO - 2"
Ten da PMESP - Bacharel em Direito, Pósgraduando em Direito Administrativo pelo
Centro Universitário do Norte Paulista
(UNORP).

I . Breves considerações sobre o crime militar
2. Os artigos 302 e 303 do CTB
3. Os artigos 206 e 210 do CPM
4. Precedentes jurisprudenciais
5. Conflito aparente de normas
6. Considerações finais
7. Notas

i. BREVES CONSII)ERAÇ~ESSOBRE O CRIME MILITAR
O Direito Penal Militar, sistematicamente, vem sendo desprezado pela
imensa maioria dos doutrinadores pátrios, os quais optam por se debruçar
sobre outros campos jurídicos. As instituições de ensino superior não buscam implementar em suas grades curriculares o ensino do Direito Castrense,
razão pela qual poden~osafirmar que a imensa maioria dos bacharéis não
sabe diferenciar o crime militar do crime comum.
Não é objetivo deste estudo estancar o assunto, que é por demais controverso e divide a opinião dos doutos. Assim, iniciamos afirmando que os crimes militares são aqueles definidos em lei, adotando-se, portanto, o critério
ratione legis, conforme se depreende da leitura do inciso LXI do artigo 5Q,
artigo 124 e 5 4" do artigo 125, todos da Carta Magna.
Da análise dos dispositivos constitucionais acima citados depreende-se,
ipso facto, a existência de crimes propriamente militares e, em contraposiçáo,
de crimes impropriamente militares. Destarte, crimes propriamente militares são aqueles cuja ação penal somente pode ser intentada contra militares,
-
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tendo em vista a sua situação funcional, ou seja, exige uma qualidade pessoal
do agente, abarcando os crimes que não possuam igual definição na lei penal
comum, tais como a Deserção, a Embriaguez em Serviço e a Violência contra
Superior.
O critério acima utilizado se deve, principalmente, em virtude da existência de delitos militares que não possuem igual definição na lei penal comum
e que são cometidos por civis, mormente os capitulados no Capítulo I do
Título I11 (Dos Crimes contra o Serviço Militar e o Dever Militar), daí não se
poder afirmar que crimes propriamente militares são todos aqueles que não
possuam igual definição ila legislação comum, como alguns conceituam, uma
vez que os delitos acima mencionados não encontram definição no Código
Penal e são cometidos por civis, tratando-se, por óbvio, de crimes impropriamente militares.
Os crimes impropriamente militares, ou acidentalmente militares, por sua
vez, podem ser cometidos pelos militares e, em situações excepcionais, também por civis, abrangendo os crimes definidos de modo diverso ou com igual
definição na legislação penal comum, como, por exemplo, o roubo, o furto, o
estelionato e a insubmissão.
Não basta, porém, que ocorra a subsunção do fato a norma típica, uma
vez que os crimes militares apresentam tipicidade indireta, ou seja, há necessidade de se complementar as normas da parte especial com algumas das
situações elencadas no artigo 9"o
CPM. Diante da impossibilidade de julgamento de civis pela Justiça Militar Estadual, deve-se igualmente verificar
se a Justiça Militar é competente para o julgamento do delito, uma vez que
não sendo esta competente para tal julgamento, o fato, encontrando subsunçáo
em alguma norma penal comum, será de competência da jurisdição comum,
estadual ou federal.

2. OS ARTIGOS 302 E 303 DO CTB
Com o advento da Lei no 9.503, de 23.09.1997, que instituiu o Código de
Trânsito Brasileiro, houve uma majoração da pena dos delitos cometidos na
direção de veículos automotores, além da criminalização de condutas que
antes se cingiam tão-somente ao campo administrativo. Não se pretende aqui
analisar qual a intenção do legislador e nem os seus acertos e desacertos,
visto que a tecnicidade jurídica não lhe é totalmente afeta.
Para o eminente jurista Damásio Evangelista de Jesus, o crime automobilístico "é toda infração penal oriunda de veículo motorizado, na sua função
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1

comum de meio de locomoção e transporte, quer de carga como de pessoas" .
A figura típica do homicídio culposo é descrita no artigo 302 do CTB,
transcrita, ipsis literis: "praticar homicídio culposo na direção de veículo
automotor", ou seja, o agente está trafegando com um veículo automotor e,
em decorrência de um acidente de trânsito, culposamente vem a causar a
morte de uma terceira pessoa, usuária da via ou não, sujeitando-o a uma
pena de detenção de 02 a 04 anos e suspensão ou proibição de se obter a
permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Elenca ainda diversas causas de aumento de pena.
A lesão corporal culposa, por sua vez, é descrita no artigo 303 do CTB,
transcrita, ipsis literis: "praticar lesão corporal culposa na direção de veículo
automotor", ou seja, o agente está trafegando com um veículo automotor e,
em decorrência de um acidente de trânsito, culposamente vem a causar lesão
corporal em uma terceira pessoa, usuária da via ou não, sujeitando-o a uma
pena de detenção de 06 meses a 02 anos e suspensão ou proibição de se obter
a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, exasperadas se
concorrerem as situações previstas no 8 único do artigo 302.
Em interpretação autêntica fornecida pelo CTB, veículo automotor é "todo
veículo a motor de propulsão que circule por seus próprios meios, e que serve normalmente para o transporte viário de pessoas e coisas, ou para a tração
viária de veículos utilizados para o transporte de pessoas e coisas. O termo
compreende os veículos conectados a Lima linha elétrica e que não circulam
sobre trilhos (ônibus elétrico)"2.
Impossível, assim, excluir da referida definição os veículos bélicos ou as
viaturas pertencentes às Polícias Militares, uma vez que onde o legislador
não diferenciou, não cabe ao intérprete fazê-lo, aliado ao fato de que, em
relação aos primeiros, apenas isentou-os do registro e do licencian~ento.

3. OS ARTIGOS 206 E 210 DO CPM
O homicídio culposo está previsto no CPM em seu artigo 206, sujeitando
o agente a uma pena de detenção de 01 a 04 anos, elencando como causas de
aumento de pena a inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofí-

'JESUS, Damásio E. de. Crimes de Trânsito. Anotaçóes à Parte Criminal do Código de Trânsito Brasileiro.1"
~ dSão
. Paulo: Saraiva, 1998, p. 70.
-Lei no 9503i97, Anexo I
Revista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - ng 50 - abrlmaiijun 2006

53

cio, ou se o agente deixa de prestar socorro a vítima.
O artigo 210 do CPM traz a figura típica da lesão corporal culposa, assim
entendida como a ação de ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem culposamente, aplicando ao agente a pena de 02 meses a 01 ano, agravada em virtude das mesmas circunstâncias anteriormente citadas.
Os delitos de homicídio culposo e lesão corporal culposa são crimes impropriamente militares, uma vez que apresentam igual definição na lei penal
comum, podendo ser cometidos por militares e, em situações excepcionais,
por civis.
Assim, apesar de expressamente previsto na legislação penal comum, ocorrendo a subsunção do fato a algum dos delitos citados e as situações previstas
no artigo 9" do CPM, em razão do princípio da especialidade, referido delito
será considerado como crime militar. Podemos citar como exemplo desta situação a conduta de um militar em serviço ativo que, durante o seu serviço,
dispare acidentalmente a arma de fogo que porte e atinja outro militar ou um
civil.
4. PRECEDENTES JURISPRUDENCMS
O Superior Tribunal de Justiça, no exercício da competência que lhe confere a alínea "d" do artigo 105 da Carta Magna, já teve a oportunidade de
ofertar as seguintes súmulas:
Súmula 06:
"Compete a Justiça Comum Estadual processar e julgar o delito decorrente de acidente de trânsito envolvendo viatura da Polícia Militar, salvo se
autor e vítima forem policiais militares em situação de atividade".
Súmula 53:
"Compete a Justiça Comum Estadual processar e julgar civil acusado de
prática de crime contra as instituições militares estaduais".
Súmula 75:
"Compete a Justiça Comum Estadual processar e julgar o policial militar
por crime de promover ou facilitar a fuga de preso de Estabelecimento Penal".
Súmula 78:
"Compete a Justiça Militar processar e julgar policial de corporação estaRevista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nQ50 - abr/mai/jun 2006
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dual, ainda que o crime tenha sido praticado em outra unidade federativa".
Súmula 90:
"Compete a Justiça Militar processar e julgar o policial militar pela prática de crime militar, e 2 Comum pela prática do crime comum simultâneo
aquele".

O insigne mestre José da Silva Loureiro Neto, em sua obra Processo Penal
~ i l i t a ; ,elenca ainda as seguintes decisões:

Acidente de trânsito entre veículo da Força Pública paulista, dirigido por
Policial Militar e outro veículo de propriedade privada - Competência da Justiça
Comum.
- Entendeu a 1 T u r m a do STF que é competente a Justiça Comum Estadual na seguinte hipótese: "Acidente de trânsito entre um automóvel da Força Pública paulista, dirigido por policial militar, e outro veículo de propriedade privada, no qual trafegavam duas pessoas que, em conseqüência, sofreram
lesões corporais. Ausência na imputação de referência a que o acusado, no
momento do fato, exercesse serviço de policiamento." (RHC 60.628-8-SP Rel. Min. Soares Munõz j. 15-4-83 - DJU, 13 maio 1983, p. 6.499 - SIP 18183.)
Acidente de trânsito com vítimas - Viatura militar - Não caracterização de
crime militar - Competência da Justiça Comum.
- "O envolvirnento do policial militar em acidente de trânsito, com vítimas, quando dirigia viatura militar, não constituindo crime militar, não implica na competência da Justiça Castrense, mas da Justiça Comum." (Ccomp.
6.007-SP - TFR - DJU, 21 mar. 1985, p. 3.477 - SIP 3/86.)
Acidente de trânsito com vítimas militares entre viatura militar e veículo
de propriedade privada - Crimes atribuídos a um civil - Competência da Justiça Comum.
- "Crimes de lesões corporais culposas contra militares e dano culposo em
viatura militar dirigida por um deles, tudo imputado a um civil, em abalroa-

'~oureiroNeto, José da Silva. Processo Penal Militar: 4"d.

São Paulo:Saraiva, 1999, p. 110

-~~~~~
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mento de veículos. Crimes comuns e não militares. Interpretação do art. 129,
3 1" Const. Federal, e art. 9Q,inc. 111, d, do Código Penal Militar." (RECrim,
1.464-2 - V.U.- STF - "1 3-2-87 - DJU, 20 fev. 1987, p. 2.179 - SIP 3/87.)
5. CONFLITO APARENTE DE NORMAS
Ocorrera, in tese, o conflito aparente de normas quando, em um determinado fato concreto, surja a possibilidade de aplicação de duas normas jurídicas. Segundo o eminente jurista Bruno José Ricci Boaventura, "os critérios

solucionadores das antinomias jurídicas são pressupostos implícitos colocados
na legislação pelo legislador para a manutenção da coerência tendencial d o
sistema, da necessidade social de uniformidade das decisões e também como
uma via de saída para o aplicador e interprete das normas. Os critérios ou também chamados de regras fimdamentais para solução de antinomia são de três
tipos: o cronológico, o hierárquico e o da especialidade.
(e..>

O cronológico tem a sua idéia expressa n o brocardo jurídico: "lex posterior
derogat legi priori': Assim sendo a lei posterior derrogará a lei anterior dando ao
sistema jurídico a sua característica dinâmica. O preceito d o presente critério é,
justamente, a possibilidade da transmudação das normas componentes do sistema, passando de velhas e não eficazes, para novas e realmente reguladoras, n o
sentido da visão social atual ou pelo menos mais contemporânea, quando o
processo legislativo não obstaculiza por tempo demais.

(...I
O segundo dos critérios é o hierárquico, o seu con~andoé "lex superiori
derogat legi inferiori". O uso deste critério para solução de antinomia remeterá o aplicador ou intérprete ao uso da norma hierarquicamente superior,
quando se tratar de normas de diferentes níveis.

(...>
'Zex specialis derogat legi generali" descreve o critério da especialidade. A
norma é considerada especial, e m seu sentido de especificidade, quando possuir
todos os elementos tbicos da norma geral e ainda acrescentar outros, tanto de
natureza objetiva ou subjetiva. Estes elementos acrescidos pela norma especial
4
são denominados, pela doutrina, de especializantes':

'BOAVENTURA, Bruno José Ricci. O fcnômeno da antiriomia jurídica. Jus Navigandi,
Teresina, a. 9, n. 678, 14 mai. 2005. Disponível em: <http:!!jus2.uol.com.br/doutrina!texto.asp?id=67O7>.
Acesso em: 14. set. 2005.
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A fim de alcançarmos, portanto, o objetivo do presente estudo, elencamos
as seguintes situações hipotéticas:
1. Militar da ativa que, conduzindo viatura policial/militar ou veículo bélico em uma via pública, vem a colidir contra um veículo particular, causando
ferimentos em seus ocupantes, ou seja, uma lesão corporal culposa ou homicídio culposo praticado contra civil.
2. Militar da ativa que, conduzindo viatura policial/militar ou veículo bélico em uma via pública, vem a colidir contra um poste ou outro obstáculo
qualquer, causando ferimentos em seus ocupantes, ou seja, uma lesão corporal culposa ou homicídio culposo praticado contra outro militar da ativa.
Vislumbra-se, prima facie, no primeiro exemplo, em relação à lesão corporal culposa, a possibilidade de aplicação do artigo 129, 6" 6 5 do CP (pena
de detenção de 02 meses a 01 ano), e do artigo 303 do CTB (pena de detenção de 06 meses a 02 anos), sendo que, pelo princípio da especialidade, tratando-se de crime automobilístico, aplica-se os preceitos do CTB.
Se a hipótese recair sobre o homicídio culposo, igualmente, surge a possibilidade de subsunção do fato ao tipo previsto no artigo 121, $o 3 5 do CP
(pena de detenção de 01 a 03 anos), e no artigo 302 do CTB (pena de detenção de 02 a 04 anos), sendo que in casu deve ser aplicada a lei especial, conforme anteriormente citado.
Em relação ao segundo exemplo, porém, amplia-se a antinomia, uma vez
que poderão ser aplicados ao caso concreto as normas do CP, do CPM e do
CTB, sendo estas duas últimas leis especiais em relação à regra geral da lei
penal comum, devendo-se prevalecer as hipóteses normativas previstas no
CTB.
O que se pretende discutir neste estudo é a possibilidade de uma nova
interpretação sobre a Súmula 06 do STJ, ou seja, a aplicação das regras contidas no CTB em relação a crimes automobilísticos quando autor e vítimas
forem militares. Para tanto, enumeraremos as seguintes considerações:
- o Decreto-Lei nQ1.001, de 21.10.1969, que institui o Código Penal Militar, é uma lei especial que estabelece os delitos castrenses, estando em posiçáo de norma especial em relação a norma geral (Código Penal);
- a Lei no 9.503197, de 23.09.1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, ao apresentar as figuras típicas autônomas dos crimes automobilísticos, tornou-se igualmente norma especial em relação a norma geral;
- utilizando-se o critério cronológico e o princípio da especialidade se constata, inicialmente, que o CTB é posterior a edição do CPM, sendo que, ao
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versar sobre os delitos acima mencionados, o Código de Trânsito disciplinou
o assunto de forma muito mais abrangente que o CPM, principalmente ao
acrescentar o elemento especializante "na direção de veículo automotor";
- o CTB, em seu artigo 291, determina a aplicação das normas gerais do
CP e do CPP, no que não dispuser de modo diverso, bem como, no que couber, a Lei nQ9.099/95; neste sentido, temos que a lesão corporal culposa comporta a aplicação dos institutos da representação, composiçáo civil, da transação penal e a suspensão condicional do processo, fato que não se verifica
diante da aplicaçáo do CPM ao referido delito, uma vez que no delito castrense
a açáo penal é pública incondicionada, exceção feita aos crimes capitulados
nos artigos 136 a 141, e não se lhe aplica os institutos da Lei nV.099195 por
expressa vedaçáo legal, o que configura uma situação extremamente prejudicial ao militar;
- em relação ao homicídio culposo se constata, em princípio, que o quantum
da pena poderia ser mais prejudicial ao militar, porém, existe a possibilidade
de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, nos termos dos artigos 43 e 44 do CP, o que não se verifica em relação ao
CPM, uma vez que as referidas penas não fazem parte do rol taxativo do seu
artigo 55;
- em termos de política criminal, a adoçáo do CTB consagrará a aplicaçáo
da lei mais benéfica ao réu e, sem dúvida nenhuma, assoberbará a supremacia dos direitos e garantias fundamentais, sem afrontar os princípios constitucionais da hierarquia e da disciplina.
6. CONSIDERAÇOES FINAIS
Diante do acima exposto, em face da constante evolução das normas jurídicas pátrias, temos que o conteúdo da Súmula 06 do STJ deve ser rapidamente revisto, com a finalidade de se estabelecer a competência da Justiça
Comum para o julgamento dos delitos decorrentes de acidente de trânsito
envolvendo viaturas policiaisimilitares ou veículos de uso bélico, uma vez
que se deve buscar no Estado Democrático de Direito sempre a efetivação
dos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos, aí incluídos a categoria
dos militares estaduais e federais.
O conflito aparente de normas em relação aos crimes automobilísticos
cometidos por militares da ativa, na direção de veículos automotores, tendo
como vítimas outros militares, devem ser, hodiernamente, analisados sob a
ótica do Código de Trânsito Brasileiro e não mais sob a égide do codex
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castrense.
A utilização do CTB permite uma interpretação mais benéfica aos sujeitos ativos dos referidos delitos, concedendo-lhes os mesmos direitos aplicáveis aos demais usuários das vias públicas, o que sem dúvida contemplará a
mais lidima expressão da Justiça.
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a. LEI FEDERAL NQl1.259, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2.005
Acrescenta dwlpositivoa Lei nQ8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da
Criança e do Adolescente, para determinar investigação imediata e m caso de
desaparecimento de criança ou adolescente.
O PRESIDENTE DA REP~BLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1" art. 208 da Lei nQ.069, de 13 de julho de 1990 passa a vigorar
acrescido do seguinte 5 2%convertendo-se o atual parágrafo único em $ 1Q:

yj As hipóteses previstas neste artigo não excluem da proteção judicial
outros interesses individuais, difusos ou coletivos, próprios da infância e da
adolescência, protegidos pela Constituição e pela Lei.
Q A investigação do desaparecimento de crianças ou adolescentes será

realizada imediatamente após notificação aos órgãos competentes, que deverão comunicar o fato aos portos, aeroportos, Polícia Rodoviária e companhias de transporte interestaduais e internacionais, fornecendo-lhes todos os
dados necessários à identificação do desaparecido." (NR)
Art. 2Wsta Lei entra em Igor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de dezembro de 2005; 184Qda Independência e 117Wa República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
LUIZ PAULO TELES FERREIRA BARRETO
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b. DECRETO NQS.639, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2005

Promulga a Convenção Interamericana contra o Terrorismo, assinada e m
Barbados, e m 3 de junho de 2002.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Considerando que o Congresso Nacional aprovou o texto da Convençáo
o
Interamericana contra o Terrorismo, por meio do Decreto Legislativo n 890,
de lode setembro de 2005;
Considerando que o Governo brasileiro ratificou a citada Convençáo em
25 de outubro de 2005;
Considerando que a Convenção entrou em vigor internacional em 10 de
julho de 2003 e, para o Brasil, em 24 de novembro de 2005;
DECRETA
Art. 1' A Convençáo Interamericana contra o Terrorismo, assinada em
Barbados, em 3 de junho de 2002, apensa por cópia ao presente Decreto, será
executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém.
Art. 2" São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos
que possam resultar em revisão da referida Convenção ou que acarretem
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional, nos termos do
art. 49, inciso I, da Constituição Federal.
Art. 3' Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de dezembro de 2005; 184' da Independência e 117' da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Celso Luiz Nunes amorim
Este texto não substitui o publicado no DOU de 27.12.2005

CONVENÇAO INTERAMERICANA CONTRA O TERRORISMO
Os Estados Partes nesta Convençáo
Tendo presente os propósitos e princípios da Carta da Organização dos
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Estados Americanos e da Carta das Nações Unidas;
Considerando que o terrorismo constitui uma grave ameaça para os valores democráticos e para a paz e a segurança internacionais e é causa de profunda preocupação para todos os Estados membros;
Reafirmando a necessidade de adotar no Sistema Interamericano medidas eficazes para prevenir, punir e eliminar o terrorismo mediante a mais
ampla cooperação;
Reconhecendo que os graves danos econômicos aos Estados que podem
resultar de atos terroristas são um dos fatores que reforçam a necessidade da
cooperação e a urgência dos esforços para erradicar o terrorismo;
Reafirmando o compromisso dos Estados de prevenir, combater, punir e
eliminar o terrorismo; e
Levando em conta a resolução RC.231RES. 1/01 rev. 1 corr. 1, "Fortalecimento da cooperação hemisférica para prevenir, combater e eliminar o terrorismo", adotada na Vigésima Terceira Reunião de Consulta dos Ministros
das Relaçóes Exteriores,
Convieram no seguinte:
Artigo 1
Objeto e fins
Esta Convenção tem por objeto prevenir, punir e eliminar o terrorismo.
Para esses fins, os Estados Partes assumem o compromisso de adotar as medidas necessárias e fortalecer a cooperação entre eles, de acordo com o estabelecido nesta Convenção.

Artigo 2
Instrumentos internacionais aplicáveis
1. Para os propósitos desta Convenção, entende-se por "delito" aqueles
estabelecidos nos instrumentos internacionais a seguir indicados:
a. Convenção para a Repressão do Apoderamento Ilícito de Aeronaves,
assinada na Haia em 16 de dezembro de 1970.
b. Convenção para a Repressão de Atos Ilícitos contra a Segurança da
Aviação Civil, assinada em Montreal em 23 de dezembro de 1971.
c. Convenção sobre a Prevenção e Punição de Crimes contra Pessoas que
Gozam de Proteção Internacional, Inclusive Agentes Diplomáticos, adotada
pela Assembléia Geral das Nações Unidas em 14 de dezembro de 1973.
d. Convenção Internacional contra a Tomada de Reféns, adotada pela
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Assembléia Geral das Nações Unidas em 17 de dezembro de 1979.
e. Convenção sobre a Proteção Física dos Materiais Nucleares, assinada
em Viena em 3 de dezembro de 1980.
f. Protocolo para a Repressão de Atos Ilícitos de Violência nos Aeroportos que Prestem Serviços a Aviação Civil Internacional, complementar à Convenção para a Repressão de Atos Ilícitos contra a Segurança da Aviação Civil, assinado em Montreal em 24 de dezembro de 1988.
g. Convenção para a Supressão de Atos Ilegais contra a Segurança da
Navegação Marítima, feita em Roma em 10 de dezembro de 1988.
h. Protocolo para a Supressão de Atos Ilícitos contra a Segurança das Plataformas Fixas Situadas na Plataforma Continental, feito em Roma em 10 de
dezembro de 1988.
i. Convenção Internacional para a Supressão de Atentados Terroristas a
Bomba, adotada pela Assembléia Geral das Nações Unidas em 15 de dezembro de 1997.
j. Convenção Iilternacional para a Supressão do Financiamento do Terrorismo, adotada pela Assembléia Geral das Nações Unidas em 9 de dezembro
de 1999. 2. Ao depositar seu instrumento de ratificação desta Convenção, o
Estado que não for parte de um ou mais dos instrumentos internacionais
enumerados no parágrafo 1 deste artigo poderá declarar que, na aplicação
desta Convenção a esse Estado Parte, aquele instrumento não se considerará
incluído no referido parágrafo. A declaração cessará em seus efeitos quando
aquele instrumento entrar em vigor para o Estado Parte, o qual notificará o
depositário desse fato.
3. Quando deixe de ser parte de um dos instrumentos internacionais enumerados no parágrafo 1 deste artigo, um Estado Parte poderá fazer uma declaração relativa aquele instrumento, em conformidade com o disposto no
parágrafo 2 deste artigo.
Artigo 3
Medidas internas
Cada Estado Parte, em conformidade com suas disposições constitucionais, esforçar-se-á para ser parte dos instrumentos internacionais enumerados no Artigo 2, dos quais ainda não seja parte e para adotar as medidas
necessárias a sua efetiva aplicação, incluindo o estabelecimento em sua legislação interna de penas aos delitos aí contemplados.
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Artigo 4
Medidas para prevenir, combater e erradicar o fii~anciamentodo terrorismo
1. Cada Estado Parte, na medida em que não o tiver feito, deverá estabelecer um regime jurídico e administrativo para prevenir, combater e erradicar
o financiamento do terrorismo e lograr uma cooperação internacional eficaz
a respeito, a qual deverá incluir:
a) Um amplo regime interno normativo e de supervisão de bancos, outras
instituições financeiras e outras entidades consideradas particularmente suscetíveis de ser utilizadas para financiar atividades terroristas. Este regime
destacará os requisitos relativos a identificação de clientes, conservação de
registros e comunicação de transações suspeitas ou incomuns.
b) Medidas de detecçáo e vigilância de movimentos transfronteiriços de
dinheiro em efetivo, instrumentos negociáveis ao portador e outros movimentos relevantes de valores. Estas medidas estarão sujeitas a salvaguardas
para garantir o devido uso da informação e não deverá0 impedir o movimento legítimo de capitais.
c) Medidas que assegurem que as autoridades con~petentesdedicadas ao
combate dos delitos estabelecidos nos instrumentos internacionais enumerados no Artigo 2 tenham a capacidade de cooperar e intercambiar informações nos planos nacional e internacional, em conformidade com as condições
prescritas no direito interno. Com essa finalidade, cada Estado Parte deverá
estabelecer e manter uma unidade de inteligência financeira que seja o centro nacional para coleta, análise e divulgação de informações relevantes sobre
lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Cada Estado Parte deverá informar o Secretário-Geral da Organização dos Estados Americanos
sobre a autoridade designada como sua unidade de inteligência financeira.

2. Para a aplicação do parágrafo 1 deste artigo, os Estados Partes utilizarão como diretrizes as recomendações desenvolvidas por entidades regionais
ou internacionais especializadas, em particular, o Grupo de Ação Financeira
(GAFI) e, quando for cabível, a Comissão Interamericana para o Controle
do Abuso de Drogas (CICAD), o Grupo de Ação Financeira do Caribe
(GAFIC) e o Grupo de Ação Financeira da América do Sul (GAFISUD).
Artigo 5
Embargo e confisco de fundos ou outros bens
1. Cada Estado Parte, em conformidade com os procedin~entosestabeleRevista A FORCA POLICIAL - São Paulo - na 50 - abr/mailjun 2006
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cidos em sua legislação interna, adotará as medidas necessárias para identificar, congelar, embargar e, se for o caso, confiscar fundos ou outros bens que
sejam produto da comissão ou tenham como propósito financiar ou tenham
facilitado ou financiado a comissão de qualquer dos delitos estabelecidos nos
instrumentos internacionais enumerados no Artigo 2 desta Convenção.
2. As medidas a que se refere o parágrafo 1 serão aplicáveis aos delitos
cometidos tanto dentro como fora da jurisdição do Estado Parte.
Artigo 6
Delitos prévios da lavagem de dinheiro
1. Cada Estado Parte tomará as medidas necessárias para assegurar que
sua legislação penal relativa ao delito da lavagem de dinheiro inclua como
delitos prévios da lavagem de dinheiro os delitos estabelecidos nos instrumentos internacionais enumerados no Artigo 2 desta Convenção.
2. Os delitos prévios da lavagem de dinheiro a que se refere o parágrafo 1
incluirão aqueles cometidos tanto dentro como fora da jurisdição do Estado
Parte.
Artigo 7
Cooperação no âmbito fronteiriço
1 . Os Estados Partes, em conformidade com seus respectivos regimes jurídicos e administrativos internos, promoverão a cooperação e o intercâmbio
de informações com o objetivo de aperfeiçoar as medidas de controle fronteiriço e aduaneiro para detectar e prevenir a circulação internacional de
terroristas e o tráfico de armas ou outros materiais destinados a apoiar atividades terroristas.
2. Neste sentido, promoverão a cooperação e o intercâmbio de informações para aperfeiçoar seus controles de emissão dos documentos de viagem e
identidade e evitar sua falsificação, adulteração ou utilização fraudulenta.
3. Essas medidas serão levadas a cabo sem prejuízo dos compromissos
internacionais aplicáveis ao livre movimento de pessoas e a facilitação do
comércio.
Artigo 8
Cooperação entre autoridades competentes para aplicação da lei
Os Estados Partes colaborarão estreitamente, de acordo com seus respectivos ordenamentos legais e administrativos internos, a fim de fortalecer a
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efetiva aplicação da lei e combater os delitos estabelecidos nos instrun~entos
internacionais enumerados no Artigo 2. Neste sentido, estabelecerão e aperfeiçoarão, se necessário, os canais de comunicaçáo entre suas autoridades
competentes, a fim de facilitar o intercâmbio seguro e rápido de informações
sobre todos os aspectos dos delitos estabelecidos nos instrumentos internacionais enumerados no Artigo 2 desta Convenção.
Artigo 9
Assistência judiciária mútua
Os Estados Partes prestar-se-ão mutuamente a mais ampla e expedita assistência judiciária possível com relação à prevenção, investigação e processo
dos delitos estabelecidos nos instrunlentos internacionais enumerados no
Artigo 2 e dos processos a eles relativos, em conformidade com os acordos
internacionais aplicáveis em vigor. Na ausência de tais acordos, os Estados
Partes prestar-se-ão essa assistência de maneira expedita em conformidade
com sua legislação interna.
Artigo 10
Ranslado de pessoas sob custódia
1. A pessoa que se encontrar detida ou cumprindo pena em um Estado
Parte e cuja presença seja solicitada em outro Estado Parte para fins de prestar testemunho, ou de identificação, ou para ajudar na obtenção de provas
necessárias para a investigação ou o processo de delitos estabelecidos nos
iilstrumentos internacionais enumerados no Artigo 2, poderá ser transladada
se forem atendidas as seguintes condições:
a) A pessoa dê livremente seu consentimento, uma vez informada; e
b) Ambos os Estados estejam de acordo, segundo as condições que considerem apropriadas.

2. Para os efeitos deste artigo:
a) O Estado a que a pessoa for transladada estará autorizado e obrigado a
mantê-la sob detenção, a não ser que o Estado do qual foi transladada solicite ou autorize outra medida.
b) O Estado a que a pessoa for transladada cumprirá sem delonga sua
obrigação de devolvê-la a custódia do Estado do qual foi transladada, em
conformidade com o que as autoridades competentes de ambos os Estados
tiverem acordado de antemão ou de outro modo.
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c) O Estado a que a pessoa for transladada não poderá exigir do Estado
do qual foi transladada que inicie procedimentos de extradição para sua devolução.
d) O tempo que a pessoa permanecer detida no Estado a que foi transladada
será computado para fins de dedução da pena que está obrigada a cumprir no
Estado do qual tiver sido transladada.

3. A menos que o Estado Parte do qual uma pessoa vier a ser transladada
em conformidade com este artigo esteja de acordo, esta pessoa, qualquer
que seja sua nacionalidade, não será processada, detida ou submetida a qualquer outra restrição de sua liberdade pessoal no território do Estado a que
seja transladada, por atos ou condenações anteriores à sua saída do território
do Estado do qual foi transladada.
Artigo 11
Inaplicabilidade da exceçáo por delito político
Para os propósitos de extradição ou assistência judiciária mútua, nenhum
dos delitos estabelecidos nos instrumentos internacionais enumerados no
Artigo 2 será considerado delito político ou delito conexo com um delito
político ou um delito inspirado por motivos políticos. Por conseguinte, não se
poderá negar um pedido de extradição ou de assistência judiciária mútua
pela única razão de que se relaciona com um delito político ou com um delito
conexo com um delito político ou um delito inspirado por motivos políticos.
Artigo 12
Denegação da condição de refugiado
Cada Estado Parte adotará as medidas cabíveis, em conformidade com as
disposições pertinentes do direito interno e internacional, para assegurar que
não se reconheça a condição de refugiado a pessoas com relação às quais
haja motivos fundados para considerar que cometeram um delito estabelecido nos instrumentos internacionais enumerados no Artigo 2 desta Convenção.
Artigo 13
Denegação de asilo
Cada Estado Parte adotará as medidas cabíveis, em conformidade com as
disposições pertinentes do direito interno e internacional, a fim de assegurar
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que não se conceda asilo a pessoas com relação as quais existam motivos
fundados para se considerar que cometeram um delito estabelecido nos instrumentos internacionais enumerados no Artigo 2 desta Coi~venção.
Artigo 14
Não-discriminação
Nenhuma das disposições desta Convenção será interpretada como imposição da obrigação de prestar assistência judiciária mútua se o Estado Parte
requerido tiver razões fundadas para crer que o pedido foi feito com o fim de
processar ou punir uma pessoa por motivos de raça, religião, nacionalidade,
origem étnica ou opinião política, ou se o cumprimento do pedido for prejudicial a situação dessa pessoa por qualquer destas razões.
Artigo 15
Direitos humanos
1. As medidas adotadas pelos Estados Partes em decorrência desta Convenção serão levadas a cabo com pleno respeito ao Estado de Direito, aos
direitos humanos e às liberdades fundamentais.
2. Nada do disposto nesta Convenção será interpretado no sentido de
desconsiderar outros direitos e obrigações dos Estados e das pessoas, nos
termos do direito internacional, em particular a Carta das Nações Unidas, a
Carta da Organização dos Estados Americanos, o direito internacional humanitário, o direito internacional dos direitos humanos e o direito internacional dos refugiados.
3. A toda pessoa que estiver detida ou com relação a qual se adote quaisquer medidas ou que estiver sendo processada nos termos desta Convenção
será garantido um tratamento justo, inclusive o gozo de todos os direitos e
garantias em conformidade com a legislação do Estado em cujo território se
encontre e com as disposições pertinentes do direito internacional.
Artigo 16
Treinamento
1. Os Estados Partes promoverão programas dc cooperação técnica e treinamento em nível nacional, bilateral, sub-regional e regional e no âmbito da Organização dos Estados Americanos, para fortalecer as instituições nacionais
encarregadas do cumprimento das obrigações emanadas desta Convenção.
2. Os Estados Partes também promoverão, quando for o caso, programas
-
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de cooperação técnica e treinamento com outras organizações regionais e
internacionais que realizem atividades vinculadas com os propósitos desta
Convenção.
Artigo 17
Cooperação por meio da Organização dos Estados Americanos
Os Estados Partes propiciarão a mais ampla cooperação no âmbito dos
órgãos pertinentes da Organização dos Estados Americanos, inclusive o Comitê Interamericano contra o Terrorismo (CICTE), em matérias relacionadas com o objeto e os fins desta Convenção.
Artigo 18
Consulta entre as Partes
1. Os Estados Partes realizarão reuniões periódicas de consulta, quando
as considerarem oportunas, com vistas a facilitar:
a) a plena implementaqão desta Convenção, incluindo a consideração de
assuntos de interesse a ela relativos identificados pelos Estados Partes; e
b) o intercâmbio de informações e experiências sobre formas e métodos
eficazes para prevenir, detectar, investigar e punir o terrorismo.
2. O Secretário-Geral convocará uma reunião de consulta dos Estados
Partes depois de receber o décimo instrumento de ratificação. Sem prejuízo
disso, os Estados Partes poderão realizar as consultas que considerarem apropriadas.
3. Os Estados Partes poderão solicitar aos órgãos pertinentes da Organização dos Estados Americanos, inclusive ao CICTE, que facilitem as consultas mencionadas nos parágrafos anteriores e proporcionem outras formas de
assistência no tocante a aplicação desta Convenção.
Artigo 19
Exercício de jurisdição
Nada do disposto nesta Convenção facultará um Estado Parte a exercer
jurisdição no território de outro Estado Parte nem a nele exercer funções
reservadas exclusivamente as autoridades desse outro Estado Parte por seu
direito interno.
Artigo 20
Depositário
-
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O instrumento original desta Convençáo, cujos textos em espanhol, francês, inglês e português são igualmente autênticos, será depositado na Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos.
Artigo 21
Assinatura e ratificação
1. Esta Convenção está aberta a assinatura de todos os Estados membros
da Organização dos Estados Americanos.
2. Esta Convenção está sujeita a ratificação por parte dos Estados signatários, de acordo com seus respectivos procedimentos constitucionais. Os instrumentos de ratificação serão depositados na Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos.
Artigo 22
Entrada em vigor
1. Esta Convençáo entrará em vigor no trigésimo dia a contar da data em
que tiver sido depositado o sexto instnimento de ratificação da Convenção
na Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos.
2. Para cada Estado que ratificar a Convenção após ter sido depositado o
sexto instrumento de ratificação, a Convenção entrará em vigor no trigésimo
dia a contar da data em que esse Estado tiver depositado o instrumento correspondente.
Artigo 23
Denuncia
1. Qualquer Estado Parte poderá denunciar esta Convenção mediante
notificação escrita dirigida ao Secretário-Geral da Organização dos Estados
Americanos. A denúncia surtirá efeito um ano após a data em que a notificação tiver sido recebida pelo Secretário-Geral da Organização.
2. Essa denúncia náo afetará nenhum pedido de informaçáo ou de assistência feito no penódo de vigência da Convençáo para o Estado denunciante.
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c. DECmTO NQ5.640, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2005

Promulga a Convenção Internacional para Supressão do Financiamento
do Teworismo, adotada pela Assembléia-Geral das Nações Unidas em 9 de
dezembro de 1999 e assinada pelo Brasil em 10 de novembro de 2001.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituiqáo, e
Considerando que o Congresso Nacional aprovou o texto da Convenção
Internacional para Supressão do Financiamento do Terrorismo, por meio do
o
Decreto Legislativo n 769, de 30 de junho de 2005;
Considerando que o Governo brasileiro ratificou a citada Convenção em
16 de setembro de 2005;
Considerando que a Convenção entrou em vigor internacional em 10
de abril de 2002:
DECRETA:
Art. 1' A Convenção Internacional para Supressão do Financiamento do
Terrorismo, adotada pela Assembléia-Geral das Nações Unidas em 9 de dezembro de 1999, e assinada pelo Brasil em 10 de novembro de 2001, apensa
por cópia ao presente Decreto, será executada e cumprida tão inteiramente
como nela se contém.

Art. 2' O Brasil exercerá jurisdição sobre todas as hipóteses previstas nas
alíneas "a", "b", "c", "d" e "e" do artigo 7', parágrafo 2", da Convenção, conforme facultado pelo parágrafo 3' do mesmo artigo.
Art. 3" O Brasil não se obrigará pelo parágrafo 1" do artigo 24 da Convenção, conforme facultado pelo parágrafo 2' daquele artigo.
Art. 4' São sujeitos à aprovaqão do Congresso Nacional quaisquer atos
que possam resultar em revisão do referido instrumento ou que acarretem
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional, nos termos do
art. 49, inciso I, da Constituição Federal.
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Art. 5' Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de dezembro de 2005; 184' da Independência e 117' da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Celso Luiz Nunes amorim
Este texto não substitui o publicado no DOU de 27.12.2005

CONVENÇÃO INTERNACIONAL PARA A SUPRESSÃO
DO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO
Preâmbulo
Os Estados Partes da presente Convenção
Tendo em mente os propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas
sobre a manutenção da paz e segurança internacionais e a promoção da boa
vizinhança e de relações de amizade e cooperação entre os Estados,
Profundamente preocupados com a escalada mundial de atos terroristas
em todas as suas formas e manifestações,
Relembrando a Declaração por ocasião do Quinquagésimo Aniversário
das Nações Unidas, contida na resolução da Assembléia Geral 5016, de 24 de
outubro de 1995,
Relembrando, ainda, todas as resoluções relevantes da Assembléia Geral
sobre a matéria, inclusive a resolução 49/60, de 09 de dezembro de 1994 e seu
anexo referente a Declaração sobre Medidas para Eliminar o Terrorismo Internacional, na qual os Estados Membros das Nações Unidas solenemente
reafirmaram sua inequívoca condenação de todos os atos, métodos e práticas
terroristas, os quais consideram criminosos e injustificáveis, independente de
onde e por quem cometidos, inclusive aqueles que comprometem as relações
de amizade entre Estados e povos e ameaçam a integridade territorial e a
segurança dos Estados,
Observando que a Declaração sobre Medidas para Eliminar o Terrorismo
Internacional incentivou, ainda, os Estados, a reverem urgentemente o âmbito das disposições legais internacionais vigentes para a prevenção, repressão e eliminação do terrorismo em todas as suas formas e manifestações,
com o propósito de assegurar a existência de uma ampla estrutura jurídica
que abranja todos os aspectos da matéria,
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Relembrando a resolução da Assembléia Geral 511210, de 17 de dezembro de 1996, parágrafo 3, inciso (f), na qual a Assembléia exortou os Estados
a adotarem providências para obstar e neutralizar, por meio de medidas internas apropriadas, o financiamento, que direto ou indireto, de terroristas e
organizações terroristas por organizações que tenham, ou aleguem ter, fins
filantrópicos, sociais ou culturais, ou que estejam, ainda, engajadas em atividades ilegais tais como tráfico de armas e de drogas e extorsão, inclusive a
exploração de pessoas para fins de financiamento de atividades terroristas e,
em particular, a considerarem, quando pertinente, a adoção de medidas reguladoras para obstar e neutralizar movimentações de fundos supostamente
destinados a fins terroristas, sem ameaçar, de qualquer forma, movimentações de capital legítimas e, por fim, a intensificarem o intercâmbio de informações sobre a movimentação desses fundos,
Relembrando, também, a resolução da Assembléia Geral 521165, de 15 de
dezembro de 1997, na qual a Assembléia exortou os Estados a considerarem,
em particular, a implementação das medidas estabelecidas nos parágrafos 3
a) a (f) de sua resolução 51/210, de 17 de dezembro de 1996,
Relembrando, ademais, a resolução da Assembléia Geral 531108, de 08 de
dezembro de 1998, na qual a Assembléia decidiu que o Comitê Ad Hoc criado pela resolução da Assembléia Geral 511210, de 17 dezembro de 1996, ficaria encarregado de elaborar a minuta de uma convenção internacional para a
supressão do financiamento do terrorismo, com vistas a complementar os
instrumentos internacionais afins vigentes,
Considerando que o financiamento do terrorismo é objeto de séria preocupação para a comunidade internacional como um todo,
Observando que o número e a gravidade de atos terroristas internacionais
dependem do financiamento que os terroristas venham a obter,
Observando, ainda, que os instrumentos jurídicos multilaterais vigentes
não abordam expressamente esse financiamento,
Convencidos de que a necessidade premente de intensificar a cooperação
internacional entre os Estados no planejamento e na adoção de medidas efetivas para impedir o financiamento do terrorismo, bem como para sua supressão, por meio de processos judiciais e da punição de seus perpetradores,
Acordam o seguinte:
Artigo 1
Para fins da presente Convenção:
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1. "Fundos" significa ativos de qualquer espécie, quer tangíveis ou intangíveis, móveis ou imóveis, independente da forma como tenham sido adquiridos, e documentos ou instrumentos jurídicos sob qualquer forma, inclusive
eletrônica ou digital, que evidenciem o direito a ou o interesse em tais ativos,
inclusive, sem limitação, créditos bancários, cheques de viagem, cheques bancários, ordens de pagamento, açóes, títulos de crédito, obrigações, saques,
cartas de crédito.
2. "Instalação do Estado ou Instalação Governamental" significa qualquer instalação permanente ou temporária utilizada ou ocupada por representantes de um Estado, membros do Governo, dos poderes legislativo ou
judiciário, ou por autoridades ou funcionários de um Estado, ou por qualquer outra autoridade ou entidade públicas, ou funcionários ou autoridades
de uma organização inter-governamental, em decorrência de suas funções
oficiais.
3. "Rendas" significa quaisquer fundos que, direta ou indiretamente, resultem do cometimento de um dos delitos previstos no artigo 2.
Artigo 2
1. Qualquer pessoa estará cometendo um delito, em conformidade com o
disposto na presente Convenção, quando, por qualquer meio, direta ou indiretamente, ilegal e intencionalmente, prover ou receber fundos com a intenção de empregá-los, ou ciente de que os mesmos serão empregados, no todo
ou em parte, para levar a cabo:
a) Um ato que constitua delito no âmbito de e conforme definido em um
dos tratados relacionados no anexo; ou
b) Qualquer outro ato com intenção de causar a morte de ou lesões corporais graves a um civil, ou a qualquer outra pessoa que não participe ativamente das hostilidades em situação de conflito armado, quando o propósito
do referido ato, por sua natureza e contexto, for intimidar uma população,
ou compelir um governo ou uma organização internacional a agir ou absterse de agir.
2. a) Ao depositar seu instrumento de ratificação, aceitação, aprovação ou
adesão, um Estado Parte que não seja parte de um dos tratados relacionados
no anexo poderá declarar que, quando da aplicação da presente Convenção
ao Estado Parte, o tratado não será considerado parte do anexo a que se
refere o parágrafo 1, inciso a). A vigência da declaração cessará tão logo o
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sitário;
b) Quando um Estado Parte deixar de ser parte de um dos tratados relacionados no anexo, poderá fazer uma declaração, em conformidade com o disposto no presente artigo, no que se refere aquele tratado.
3. Para que um ato constitua um dos delitos previstos no parágrafo 1, não
será necessário que os fundos tenham sido efetivamente empregados no cometimento de um dos delitos a que se refere o parágrafo 1, incisos a) ou b).
4. Qualquer pessoa estará também cometendo um delito se tentar cometer um dos delitos previstos no parágrafo 1 do presente Artigo.
5. Qualquer pessoa estará também cometendo um delito se:
a) Participar, como cúmplice, de um dos delitos previstos nos parágrafos 1
ou 4 do presente Artigo;
b) Organizar ou orientar terceiros no cometimento de um dos delitos previstos nos parágrafos 1 ou 4 do presente Artigo;
c) Contribuir para o cometimento, por um grupo de pessoas agindo com
um fim comum, de um ou mais dos delitos previstos nos parágrafos 1 ou 4 do
presente Artigo. Essa contribuição será considerada intencional quando:
i) Feita com o objetivo de promover a atividade criminosa ou o propósito
criminoso do grupo, quando a referida atividade ou o referido propósito envolverem o cometimento de um dos delitos previstos no parágrafo 1 do presente Artigo; ou
ii) Feita com conhecimento de intenção do grupo de cometer um dos delitos previstos no parágrafo 1 do presente Artigo.
Artigo 3
A presente Convenção não se aplicará quando o delito for cometido no
território de um único Estado, o criminoso presumido for nacional daquele
Estado e estiver presente no território daquele Estado e nenhum outro Estado, em conformidade com o Artigo 7, parágrafo 1, ou Artigo 7, parágrafo 2,
estiver apto a exercer jurisdição, casos em que aplicar-se-ão, conforme apropriado, as disposições dos Artigos 12 a 18.
Artigo 4
Cada Estado Parte adotará as medidas necessárias para:
a) Tratar como crimes, em conformidade com sua legislação interna, os
delitos previstos no parágrafo 2;
b) Tornar esses delitos passíveis de punição, com penas apropriadas que
--

-
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levem em conta a gravidade dos delitos.
Artigo 5
1. Cada Estado Parte, no âmbito de seus princípios jurídicos, adotará as
medidas necessárias para que uma pessoa jurídica estabelecida em seu território, ou organizada em conformidade com sua legislação, seja responsabilizada, quando a pessoa encarregada da administração ou do controle daquela
empresa tenha, no exercício de sua função, cometido um dos delitos previstos no Artigo 2. Essa responsabilidade poderá ser de natureza criminal, civil
ou administrativa.
2. A referida responsabilidade não isentará de responsabilidade criminal
os indivíduos que tenham cometido os delitos.
3. Cada Estado Parte assegurará, em particular, que as pessoas jurídicas
responsabilizadas em conformidade com o parágrafo I acima, estejam sujeitas a sanções criminais, civis ou administrativas efetivas, proporcionais e
dissuasivas. Essas sanções poderão ser de natureza financeira.
Artigo 6
Cada Estado Parte adotará as medidas necessárias, inclusive, quando apropriado, leis internas, a fim de assegurar que os atos ilícitos previstos na presente Convenção não sejam, em qualquer hipótese, justificados por considerações de natureza política, filosófica, ideológica, racial, étnica, religiosa ou
outra de natureza semelhante.
Artigo 7
1. Cada Estado Parte adotará as medidas necessárias para estabelecer sua
jurisdição sobre os delitos previstos no Artigo 2' quando:
a) O delito for cometido no território daquele Estado;
b) O delito for cometido a bordo de embarcação de bandeira daquele
Estado ou de aeronave registrada de acordo com a legislação daquele Estado
quando do cometimento do delito;
c) O delito for cometido por nacional daquele Estado.
2. Um Estado Parte poderá também estabelecer jurisdição sobre qualquer dos referidos delitos quando:
a) O delito houver sido orientado para o resultado no cometimento de um
dos delitos a que se refere o Artigo 2, parágrafo 1, incisos a) ou b), no território daquele Estado ou contra um de seus nacionais;
-

~~~~~
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b) O delito houver sido orientado para ou resultado em um dos delitos a
que se refere o Artigo 2, parágrafo 1, incisos a) ou b), contra instalação Federal ou governamental daquele Estado no exterior, inclusive instalações diplomáticas ou consulares daquele Estado;
c) O delito houver sido orientado para ou resultado em um dos delitos a
que se refere o Artigo 2, parágrafo 1, incisos a) ou b), cometido na tentativa
de compelir aquele Estado a agir ou abster-se de agir;
d) O delito houver sido cometido por uma pessoa sem nacionalidade com
residência habitual no território daquele Estado;
e) O delito houver sido cometido a bordo de aeronave operada pelo Governo daquele Estado.
3. Ao ratificar, aceitar, aprovar ou aderir à presente Convenção, cada Estado Parte notificará o Secretário Geral das Nações Unidas sobre a jurisdição que passou a exercer em conformidade com o parágrafo 2. Em caso de
alterações, o Estado Parte envolvido notificará imediatamente o Secretário
Geral.
4. Cada Estado Parte adotará, igualmente, as medidas necessárias para
estabelecer sua jurisdição sobre os delitos previstos no Artigo 2, nos casos em
que o criminoso presumido estiver presente em seu território e a pessoa não
for extraditada para qualquer dos Estados Parte que tenham estabelecido
jurisdição em conformidade com os parágrafos 1 ou 2.
5. Quando mais de um Estado Parte reivindicar jurisdição sobre os delitos
previstos no Artigo 2, os Estados Partes interessados deverão empenhar-se
para coordenar suas ações apropriadamente, em particular no que se refere
às modalidades de assistência jurídica mútua.
6. Sem prejuízo das normas do direito internacional geral, a presente Convenção não exclui o exercício de qualquer jurisdição penal estabelecida por
um Estado Parte em conformidade com sua legislação interna.
Artigo 8
1. Cada Estado Parte adotará as medidas necessárias, em conformidade
com seus princípios jurídicos internos, para a identificação, detecção e o congelamento ou confisco de quaisquer fundos empregados ou alocados para
fins de cometimento dos delitos previstos no Artigo 2, bem como das rendas
resultantes do cometimento desses delitos, para fins de eventual apreensão.
2. Cada Estado Parte adotará as medidas necessárias, em conformidade
com seus princípios internos, para a apreensão dos fundos utilizados no co--
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metimento dos delitos previstos no Artigo 2, bem como das rendas oriundas
do cometimento desses delitos.
3. Cada Estado Parte eiivolvido poderá considerar a assinatura de acordos
com vista à divisão, com outros Estados Partes, em bases regulares ou caso a
caso, dos fundos oriundos da apreensão a que se refere o presente Artigo.
4. Cada Estado Parte considerará a criação de mecanismos pelos quais os
recursos resultantes da apreensão a que se refere o presente Artigo sejam
empregados na indenização às vítimas dos delitos previstos no Artigo 2, parágrafo 1, incisos a) ou b), ou suas famílias.
5. As disposições do presente Artigo serão implementadas sem prejuízo
dos direitos de terceiros agindo de boa fé.
Artigo 9
1. Ao ser informado da presença, em seu território, de uma pessoa que
tenha efetiva ou presumidamente cometido um dos delitos a que se refere o
Artigo 2, o Estado Parte envolvido adotará as medidas necessárias, no âmbito de sua legislação interna, para investigar os fatos contidos na informação.
2. Se satisfeito com o que lhe asseguram as circunstâncias, o Estado Parte
em cujo território o criminoso ou criminoso presun~idoestiver presente adotará as medidas necessárias, no âmbito de sua legislação interna, para assegurar a presença daquela pessoa para fins de julgamento ou extradição.
3. Qualquer pessoa à qual se apliquem as medidas a que se refere o parágrafo 2 terá direito a:
a) Comunicar-se, sem demora, com o representante apropriado mais próximo do Estado do qual a pessoa é nacional, ou que de outra forma esteja
autorizado a proteger os direitos daquela pessoa ou, se a pessoa for um sem
pátria, o Estado em cujo território a pessoa mantém residência hatibual;
b) Receber a visita de um representante daquele Estado;
c) Ser informada de seus direitos, em conformidade com os incisos a) e b).
4. Os direitos a que se refere o parágrafo 3 serão exercidos em conformidade com as leis e regulamentações do Estado em cujo território o criminoso
ou criminoso presumido estiver presente, desde que as mencionadas leis e
regulamentações façam vigorar plenamente os propósitos a que se destinam
os direitos concedidos no âmbito do parágrafo 3.
5. As disposições dos parágrafos 3 e 4 não prejudicarão o direito de qualquer Estado Parte que tenha reivindicado jurisdição em coiiformidade com o
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mitê Internacional da Cruz Vermelha para contatar e visitar o criminoso presumido.
6. Quando um Estado Parte, em conformidade com o presente Artigo,
mantiver uma pessoa sob custódia, deverá imediatamente notificar, diretamente ou por intermédio do Secretário Geral das Nações Unidas, os Estados
Partes que houverem estabelecido jurisdição em conformidade com o Artigo
7, parágrafos 1 ou 2 e, se julgar pertinente, quaisquer outros Estados Partes
interessados, do fato de que a referida pessoa está sob custódia e das circunstâncias que garantem a detenção daquela pessoa. O Estado que conduzir a
investigação de que trata o parágrafo 1 deverá informar prontamente os referidos Estados Partes de suas conclusões e indicar se pretende exercer jurisdição.
Artigo 10
1. O Estado Parte em cujo território o criminoso presumido estiver presente será obrigado, nos casos aos quais se aplica o Artigo 7, caso não extradite aquela pessoa, sem qualquer exceção e que o delito tenha ou não sido
cometido em seu território, a submeter o caso, sem demora, as suas autoridades competentes, para fins de instauração de ação penal, em conformidade
com procedimentos previstos na legislação daquele Estado. Essas autoridades tomarão sua decisão da mesma forma que no caso de qualquer outro
delito de natureza grave previsto na legislação daquele Estado.
2. Quando a legislação interna de um Estado Parte permitir a extradição
ou entrega de um de seus nacionais apenas na condição de que a pessoa será
devolvida àquele Estado para fins de cumprimento da sentença condenatória
imposta como resultado do julgamento ou processo que tenha motivado o
pedido de extradição ou entrega, e este Estado e o Estado requerente concordarem com esta opção e com outros termos que julgarem pertinentes, a
extradição ou entrega condicional será suficiente para satisfazer a obrigação
a que se refere o parágrafo 1.
Artigo 11
1. Os delitos a que se refere o Artigo 2 deverão ser incluídos como delitos
passíveis de extradição em qualquer tratado de extradição existente entre
quaisquer dos Estados Partes antes da entrada em vigor da presente Convenção. Os Estados Partes comprometem-se a incluir esses delitos como delitos
passíveis de extradição, em todo tratado de extradição a ser posteriormente
-

-
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firmado.
2. Quando um Estado Parte que condiciona a extradição a existência de
um tratado receber solicitação de extradição de outro Estado Parte com o
qual não tenha tratado de extradição, o Estado Parte requerido poderá, se
assim o desejar, tomar a presente Convenção como base jurídica para a extradição no que se refere aos delitos previstos no Artigo 2. A extradição sujeitar-se-á às demais condições previstas na legislação do Estado requerido.
3. Os Estados Partes que não condicionam a extradição i existência de
tratado, reconhecerão os delitos previstos no Artigo 2 como delitos passíveis
de extradição, em conformidade com as condições estabelecidas na legislação do Estado requerido.
4. Se necessário, os delitos previstos no Artigo 2 serão tratados, para fins
de extradição entre Estados Partes, como se cometidos não apenas no local
onde efetivamente ocorreram, mas também no território dos Estados que
tenham estabelecido jurisdição em conformidade com o Artigo 7, parágrafo
1 e2.
5. As disposições de todos os tratados e acordos de extradição entre Estados Partes, no que se refere aos delitos previstos no Artigo 2, serão consideradas modificadas entre Estados Partes nos aspectos que forem incompatíveis com o disposto na presente Convenção.
Artigo 12
1. Os Estados Partes prestar-se-ão mutuamente a assistência necessária
para fins de investigações criminais ou processos criminais ou de extradição
no que se refere aos delitos previstos no Artigo 2, inclusive assistência na
obtenção de provas em seu poder necessárias ao andamento do processo.
2. Os Estados Partes não poderão recusar solicitações de assistência mútua sob a alegação de sigilo bancário.
3. A Parte requerente não transmitirá ou utilizará informações ou provas
fornecidas pela Parte requerida para fins de investigação, julgamento ou autos processuais, que não aqueles declarados na solicitação, sem o conhecimento prévio da Parte requerida.
4. Cada Estado Parte poderá considerar a criação de mecanismos para
compartilhar com outros Estados Partes as informações ou provas necessárias ao estabelecimento de responsabilidade criminal, civil ou administrativa,
em conformidade com o Artigo 5.
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grafos 1 e 2, em consonância com quaisquer tratados ou acordos sobre assistência mútua ou troca de informações que venham a existir entre eles. Na
ausência desses tratados ou acordos, os Estados Partes oferecer-se-ão assistência mútua no âmbito de sua legislação interna.
Artigo 13
Nenhum dos delitos a que se refere o Artigo 2 será considerado, para fins
de extradição ou assistência jurídica mútua, infração fiscal. Da mesma forma,
os Estados Partes não poderão recusar solicitação de extradição ou assistência jurídica mútua com base unicamente no fato de tratar-se de infração fiscal.
Artigo 14
Nenhum dos delitos a que se refere o Artigo 2 será considerado, para fins
de extradição ou assistência jurídica mútua, crime político ou delito associado a crime político ou delito inspirado em motivação política. Da mesma
forma, uma solicitação de extradição ou assistência jurídica mútua baseada
em tal delito não poderá ser recusada unicamente com base no fato de que
envolve crime político ou delito associado a crime político ou delito inspirado em motivação política.
Artigo 15
Nenhuma disposição da presente Convenção será interpretada como obrigação de extraditar ou prestar assistência jurídica mútua se o Estado Parte
requerido entender que a extradição por qualquer dos delitos previstos no
Artigo 2, ou a assistência jurídica mútua no que se refere a tais delitos for
solicitada com o propósito de julgar ou punir uma pessoa devido à sua raça,
religião, nacionalidade, etnia ou opiniões políticas, ou que, se atendida a solicitação, a pessoa reclamada poderia ser objeto de discriminação em virtude
de qualquer das razões expostas.
Artigo 16
1. A pessoa detida ou cumprindo sentença condenatória no território de
um Estado Parte, cuja presença seja solicitada em outro Estado Parte para
fins de identificação,testemunho ou, de outra forma, para prestar assistência
na obtenção de provas para a investigação ou o julgamento dos delitos previstos no Artigo 2, poderá ser transferida mediante as seguintes condições:
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a) Se a pessoa consentir livremente com a transferência;
b) Se as autoridades competentes de ambos os Estados concordarem com
a transferência, sujeita as condições que esses Estados julgarem apropriadas.
2. Para fins do presente Artigo:
a) O Estado para o qual a pessoa for transferida terá a autoridade e a
obrigação de manter a pessoa transferida sob custódia, exceto se de outra
forma solicitado ou autorizado pelo Estado do qual a pessoa foi transferida;
b) O Estado para o qual a pessoa for transferida cumprirá, sem demora,
sua obrigação de devolver a pessoa à custódia do Estado do qual foi transferida,
conforme acertado previamente, ou de outra forma acordado, entre as autoridades competentes de ambos os Estados.
c) O Estado para o qual a pessoa for transferida não solicitará ao Estado
do qual foi transferida que dê início ao processo de extradição para o retorno
da mesma;
d) A pessoa transferida receberá crédito pelo cumprimento da sentença
condenatória no Estado do qual foi transferida, correspondente ao período
em que esteve sob a custódia do Estado para o qual foi transferida.
3. Salvo se o Estado Parte do qual a pessoa venha a ser transferida em
conformidade com o presente Artigo assim o concordar, essa pessoa, independente de sua nacionalidade, não será julgada ou detida ou submetida a
qualquer outra privação de sua liberdade individual no território do Estado
para o qual esta pessoa for transferida em relação a atos ou condenações
anteriores a sua partida do território do Estado do qual tal pessoa foi
transferida.
Artigo 17
A qualquer pessoa mantida sob custódia ou a respeito da qual quaisquer
outras medidas sejam tomadas ou que estejam sendo processadas em conformidade com a presente Convenção será assegurado tratamento justo, inclusive o gozo de todos os direitos e garantias que lhe faculta a legislação do
Estado em cujo território a pessoa estiver presente, bem como as disposições
do direito internacional, inclusive o direito internacional sobre direitos humanos.
Artigo 18
1. Os Estados Partes cooperarão na prevenção dos delitos previstos no
Artigo 2 por meio da adoção de todas as medidas apropriadas, dentre as
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quais a adaptação de suas leis nacionais, se necessário, a fim de obstar e neutralizar preparativos, em seus respectivos territórios, para o cometimento
daqueles delitos dentro ou fora de seus territórios, inclusive:
a) Medidas para coibir, em seus territórios, a prática de atividades ilegais
por pessoas ou organizações que sabidamente encorajem, instiguem, organizem ou envolvam-se no cometimento dos delitos previstos no Artigo 2;
b) Medidas exigindo que instituições financeiras e outros profissionais
envolvidos em transações financeiras adotem as medidas mais eficazes disponíveis, com vistas a identificar seus clientes fixos ou eventuais, bem como
clientes em cujo interesse contas sejam abertas, e a prestar especial atenção a
transações incomuns ou suspeitas e informar sobre transações presumidamente oriundas de atividades criminosas. Para tanto, os Estados Partes considerarão:
i) A adoção de regulamentações que proíbam a abertura de contas cujos
titulares ou beneficiários não sejam identificados ou identificáveis, bem como
medidas para assegurar que essas instituições confirmem a identidade dos
verdadeiros titulares dessas transações;
ii) No que se refere a identificação de pessoas jurídicas, exigir que as instituições financeiras, quando necessário, adotem medidas para confirmar a
existência jurídica e a estrutura do cliente obtendo, junto a um cartório, ao
cliente ou a ambos, comprovação de constituição, inclusive informações no
que se refere a nome do cliente, forma jurídica, endereço, diretores e disposições que regulamentam a autoridade para estabelecer obrigações legais para
a referida pessoa jurídica;
iii) A adoçáo de regulamentações que imponham as instituições financeiras a obrigação de informar prontamente as autoridades competentes quaisquer transações de grande porte complexas e incomuns, bem como padrões
incomuns de transação, sem propósito econômico aparente ou propósito legal óbvio, sem medo de assumir responsabilidade criminal ou civil pela violação de qualquer sigilo no que se refere à revelação de informações, se as
suspeitas forem informadas de boa fé;
iv) Exigindo que as instituições financeiras mantenham todos os registros
necessários de transações tanto domésticas quanto internacionais referentes
aos últimos cinco anos.
2. Os Estados Partes cooperarão, ainda, na prevenção dos delitos previstos no Artigo 2, considerando a adoção de:
a) Medidas de supervisão como, por exemplo, o licenciamento de todas as
Revista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - no 50 - abrimaihun 2006

85

agências que prestam serviços de remessas financeiras;
b) Medidas viáveis para detectar o transporte físico transfronteiriço de
moeda e de instrumentos ao portador negociáveis, sujeitos a salvaguardas
rígidas para assegurar o emprego adequado de informações, sem obstruir, de
qualquer forma, a liberdade de movimentações de capital.
3. Os Estados Partes cooperação, ainda, no âmbito de sua legislação interna, na prevenção dos delitos previstos no Artigo 2, por meio do intercâmbio
de informações precisas e confirmadas e da coordenação de medidas administrativas e de outra natureza adotadas, conforme apropriado, a fim de evitar o cometimento dos delitos previstos no Artigo 2, em particular:
a) Estabelecendo e mantendo canais de comunicação entre suas agências
e seus serviços competentes, a fim de facilitar o intercâmbio seguro e rápido
de informações referentes a todos os aspectos dos delitos previstos no Artigo
2;
b) Cooperando entre si na condução de inquéritos, no que se refere aos
delitos previstos no Artigo 2, no que concerne à:
i) Identidade, localização e atividades de pessoas sobre as quais recaiam
suspeitas razoáveis de envolvimento naqueles delitos;
ii) Movimentação de fundos associados ao cometimento desses delitos.
4. Os Estados Partes poderão trocar informações por intermédio da Organização Internacional de Polícia Criminal (INTERPOL).
Artigo 19
O Estado Parte onde o criminoso presumido for julgado, em conformida.de com sua legislação interna ou procedimentos afins, comunicará o resultado final do julgamento ao Secretário Geral das Nações Unidas, o qual transmitirá a informação aos demais Estados Partes.
Artigo 20
Os Estados Partes cumprirão as obrigações previstas na presente Convenção em consonância com os princípios de igualdade soberana e integridade
territorial dos Estados e de não intervenção nos assuntos internos de outros
Estados.
Artigo 21
Nada do disposto na presente Convenção afetará outros direitos, outras
obrigações e responsabilidades de Estados e indivíduos no âmbito do direito
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internacional, em particular dos propósitos da Carta das Nações Unidas, do
direito humanitário internacional e de outras convenções relevantes.
Artigo 22
Nada do disposto na presente Convenção confere a um Estado Parte o
direito de, no território de outro Estado Parte, exercer jurisdição ou desempenhar funções reservadas exclusivamente as autoridades daquele outro Estado Parte por sua legislação interna.
Artigo 23
1. O anexo poderá ser alterado pela adição de tratados relevantes que:
a) Sejam abertos a participação de todos os Estados;
b) Estejam em vigor;
c) Tenham sido objeto de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão por
no mínimo vinte e dois Estados Partes da presente Convenção.
2. Após a entrada em vigor da presente Convenção, qualquer Estado Parte poderá propor a referida alteração. Qualquer proposta de alteração será
comunicada ao depositário por escrito.
3. A alteração proposta será considerada adotada, a menos que no mínimo um terço dos Estados Partes manifestem sua objeção, por escrito, no prazo máximo de 180 dias após sua circulação.
4. A alteração ao anexo adotada entrará em vigor 30 dias após o depósito
do vigésimo segundo instrumento de ratificação, aceitação ou aprovação da
referida alteração por todos os Estados Partes que tenham depositado o instrumento. Para cada Estado Parte que ratifique, aceite ou aprove a alteração
após o depósito do vigésimo segundo instrumento, a alteração entrará em
vigor no trigésimo dia após o depósito pelo referido Estado Parte de seu
instrumento de ratificação, aceitação ou aprovação.
Artigo 24
1. Qualquer controvérsia entre dois ou mais Estados Partes envolvendo a
interpretação ou aplicação da presente Convenção que não possa ser resolvida por meio de negociação em tempo razoável será, a pedido de um deles,
submetida a arbitragem. Se, no prazo de seis meses a contar da data da solicitação de arbitragem, as partes não acordarem sobre a organização da arbitragem, qualquer daquelas partes poderá encaminhar a controvérsia a Corte
Internacional de Justiça, por meio de requerimento, em conformidade com o
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Estatuto da Corte.
2. Cada Estado Parte poderá, quando da assinatura, ratificação, aceitaçáo
ou aprovação da presente Convenção, ou adesão a mesma, declarar que não
se considera obrigado pelo parágrafo 1. Os demais Estados Partes não serão
obrigados pelo parágrafo 1 no que se refere a qualquer Estado Parte que
tenha feito essa reserva.
3. Qualquer Estado Parte que tenha feito reserva em conformidade com o
parágrafo 2 poderá, a qualquer tempo, retirar a reserva por meio de notificação ao Secretário Geral das Nações Unidas.
Artigo 25
1. A presente Convenção estará aberta para assinatura por todos os Estados Partes de 10 de janeiro de 2000 a 31 de dezembro de 2001, na Sede das
Nações Unidas em Nova York.
2. A presente Convenção está sujeita a ratificação, aceitação ou aprovação. Os instrumentos de ratificação, aceitação ou aprovação serão depositados junto ao Secretário Geral das Nações Unidas.
3. A presente Convençáo será aberta a adesão por qualquer Estado. Os
instrumentos de adesão serão depositados junto ao Secretário Geral das Nações Unidas.
Artigo 26
1. A presente Convenção entrará em vigor no trigésimo dia após a data do
depósito do vigésimo segundo instrumento de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão junto ao Secretário Geral das Nações Unidas.
2. Para cada Estado que ratificar, aceitar, aprovar ou aderir à presente
Convençáo após o depósito do vigésimo segundo instrumento de ratificação,
aceitação, aprovação ou adesão, a Convençáo entrará em vigor no trigésimo
dia após o depósito, por aquele Estado, de seu instrumento de ratificação,
aceitação, aprovação ou adesão.
Artigo 27
1. Qualquer Estado Parte poderá denunciar a presente Convenção por
meio de notificação, por escrito, ao Secretário Geral das Nações Unidas.
2. A denúncia surtirá efeito um ano após a data de recebimento da referida notificação pelo Secretário Geral das Nações Unidas.
Artigo 28
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O original da presente Convenção, cujos exemplares nos idiomas árabe,
chinês, inglês, francês, russo e espanhol são igualmente autênticos, será depositado junto ao Secretário Geral das Naçóes Unidas, que enviará cópias
autenticadas da mesma a todos os Estados.
Em fé do que, os abaixo-assinados devidamente autorizados para este efeito
por seus respectivos Governos, assinaram a presente Convenção, aberta para
assinatura na Sede das Nações Unidas em Nova York, em 10 de janeiro de
2000.
ANEXO
1. Convenção para a Repressão ao Apoderamento Ilícito de Aeronaves,
feita na Haia, em 16 de dezembro 1970.
2. Convenção para a Repressão aos Atos Ilícitos contra a Segurança da
Aviação Civil, feita em Montreal, em 23 de setembro de 1971.
3. Convenção sobre a Prevenção e Punição de Crimes contra Pessoas que
Gozam de Proteção Internacional, inclusive Agentes Diplomáticos, adotada
pela Assembléia Geral das Naçóes Unidas em 14 de dezembro de 1973.
4. Convenção Internacional contra a Tomada de Reféns, adotada pela
Assembléia Geral das Nações Unidas em 17 de dezembro de 1979.
5. Convenção sobre a Proteção Física do Material Nuclear, adotada em
Viena em 03 de março de 1980.
6. Protocolo para a Repressão de Atos Ilícitos de Violência nos Aeroportos que Prestem Serviço à Aviação Civil Internacional, complementar a Convenção para a Repressão de Atos Ilícitos contra a Segurança da Aviação Civil, feita em Montreal, em 24 de fevereiro de 1988
7. Convenção para a Supressão de Atos Ilícitos contra a Segurança da
Navegação Marítima, feita em Roma, em 10 de março de 1988.
8. Protocolo para a Supressão de Atos Ilícitos contra a Segurança de Plataformas Fixas localizadas na Plataforma Continental, feita em Roma em 10
de março de 1988.
9. Convenção Internacional para a Supressão de Atentados Terroristas
com Bombas, adotada pela Assembléia Geral das Nações Unidas em 15 de
dezembro de 1997.
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d. LEI COMPLEMENTAR N V 7 3 , DE 9 DE SETEMBRO DE 2005

Cria cargos de Agente de Escolta e I'~gr:'IânciuPenitenciária no Quadro da
Secrrtaria da Administração Penitenciária e dá providências correlatas.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SAO PAULO:
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte
lei complementar:
Artigo lQ- Ficam criados, no Subquadro de Cargos Públicos do Quadro
da Secretaria da AdministraçãoPenitenciária, 3.000 (três mil) cargos de Agente
de Escolta e Vigilância Penitenciária, a serem exercidos em Jornada Completa de Trabalho, nos termos do artigo 3" da Lei Complementar 11-98, de 13
de julho de 2001.
Artigo 2" - Para o provimento dos cargos de que trata esta lei complementar, serão exigidos os requisitos mínimos de titulação estabelecidos na legislação vigente.
Artigo 3" O Secretário da Administração Penitenciária procederá, mediante resolução, a classificação dos cargos de que trata esta lei complementar,
no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de sua publicação.
Artigo 40 - As despesas resultantes da aplicação desta lei complementar
correrão a conta das dotações próprias consignadas no orçamento vigente.
Artigo 5Q- Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, aos 09 de setembro de 2005.
Geraldo Alckrnin
Nagashi Furukawa
Secretário da Administração Penitenciária
Arnaldo Madeira
Secretário-Chefe da Casa Civil
Q
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e. LEI COMPLEMENTAR NV74, DE 21 DE SETEMBRO DE 2005

Cria, na estrutura básica da Secretaria da Segurança Pública,a
Coordenadoria Estadual dos Conselhos Comunitários de Segurança

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SAO PAULO:
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte
lei complementar:
Artigo 1" Fica criada, na estrutura básica da Secretaria da Segurança
Pública, a Coordenadoria Estadual dos Conselhos Comunitários de Segurança, diretamente subordinada ao Secretário da Segurança Pública.
Parágrafo único - A Coordenadoria a que se refere este artigo tem por
finalidade assessorar o Secretário da Segurança Pública na definição da política e das ações de segurança comunitária desenvolvidas no Estado.
Artigo 2" Os Conselhos Comunitários de Segurança - CONSEGs, de
que tratam o Decreto nQ23.455, de 10 de maio de 1985, e o Decreto nQ25.366,
de 11 de juriho de 1986, são entidades de apoio aos Órgãos policiais no campo
das relações comunitárias, vinculando-se, por adesão, as diretrizes
estabelecidas pela Secretaria da Segurança Pública, por intermédio da
Coordenadoria Estadual dos Conselhos Comunitários de Segurança, criada
pelo artigo 1Qdesta lei complementar.
Artigo 3" Para o cumprimento de sua finalidade institucional, compete a
Coordenadoria Estadual dos Conselhos Comunitários de Segurança:
I - assessorar o Secretário da Segurança Pública nas matérias relativas aos
CONSEGs;
I1 - propor diretrizes destinadas a promover a audiência da sociedade civil
em assuntos de segurança pública, de modo a propiciar condições para que
os órgáos policiais operem em função do cidadão e da comunidade, de acordo com os princípios que norteiam a implantação da Polícia Comunitária;
111 - representar coletivamente os CONSEGs;
IV - exercer outras atribuições destinadas a obter resultados positivos na
prestação dos serviços de segurança pública, mediante a participação da sociedade civil;
-
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V - promover cursos, palestras e seminários aos representantes dos
CONSEGs do Estado sobre temas da área em que atuam;
VI - difundir h sociedade paulista, por meio dos CONSEGs, a idéia de
prevenção criminal e contenção da violência, mediante maior participação
comunitária de implementaçáo de novos CONSEGs no Estado;
VI1 - vetado;
VI11 - vetado.
Artigo 4% Ficam criados, na Tabela I (SQC-I) do Subquadro de Cargos
Públicos do Quadro da Secretaria da Segurança Pública, enquadrados na
Escala de Vencimentos - Comissão, instituída pelo inciso IV do artigo 9Qda
Lei Complementar nQ712, de 12 de abril de 1993, os seguintes cargos:
I - 1 (um) cargo de Coordenador, referência 25;
I1 - 8 (oito) cargos de Assistente Técnico de Coordenador, referência 22.
9 lQ- Para o provimento dos cargos de que trata este artigo exigir-se-á:
1 - para o de Coordenador, diploma de nível superior ou habilitação profissional legal correspondente, compatíveis com as atividades a serem desempenhadas;
2 - para os de Assistente Técnico de Coordenador, diploma de nível superior ou habilitação profissional legal correspondente, compatíveis com as atividades a serem desempenhadas, e 4 (quatro) anos de experiência na área em
que irão atuar.
9 20 - Os cargos criados por este artigo serão exercidos em Jornada Completa de Trabalho, nos termos do inciso I do artigo 10 da Lei Complementar
nQ 712, de 12 de abril de 1993.
Artigo 5% Ficam extintos, no Subquadro de Cargos Públicos (SQC-111)
do Quadro da Secretaria da Segurança Pública, 52 (cinquenta e dois) cargos
vagos da classe de Auxiliar de Serviços.
9 1" O órgão setorial de recursos humanos da Secretaria da Segurança
pública fará publicar, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da publicação desta lei complementar, relação dos cargos extintos, contendo a respectiva denominação, nome do último ocupante e motivo da vacância.
9 2% O órgáo setorial de que trata o 9 1Qdeste artigo comunicará ao
órgão central de recursos humanos as extinções efetuadas nos termos desta
lei complementar.
Q
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Artigo 6" - A estrutura organizacional da Coordenadoria Estadual dos
Conselhos Comunitários de Segurança será definida por decreto, a ser expedido no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da publicação desta lei
complementar.
Artigo 7" - As despesas resultantes da aplicação desta lei complementar
correrão à conta das dotações atribuídas à Secretaria da Segurança Pública,
no orçamento vigente, no Programa Suporte Administrativo - Ação - Gestão
da Política de Segurança Pública.
Artigo 8" Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, aos 21 de setembro de 2005.
Geraldo Alckmin
Saulo de Castro Abreu Filho
Secretário da Segurança Pública
Arnaldo Madeira
Secretário-Chefe da Casa Civil
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa,aos 21 de setembro de 2005.
Publicado em: D.0.E em 22/09/2005, Seçáo O1 phg. 01

-
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-
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f. LEI COMPLEMENTAR NV89, DE 17 DE JANEIRO DE 2006

Altera a Lei Complementar nQ857, de 20 de maio de 1999, que dhpóe
sobre o gozo de licença-prêmio no âmbito da Administração Pública Direta e
Indireta e de outros Poderes do Estado e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SAO PAULO:
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte
lei:
Artigo 1" A Lei Complementar nQ857, de 20 de maio de 1999, que dispõe sobre o gozo de licença-prêmio, passa a vigorar com as seguintes alterações:
I - O artigo 1" com a seguinte redação:
"Artigo 1% Fica vedada a conversão em pecúnia de períodos de licençaprêmio, nos termos desta lei." (NR)
I1 - O inciso I do artigo 4Qcom a seguinte redação:
"Artigo 4Q- ...............................................................
I - aos servidores públicos da administração direta, ressalvado o disposto
no artigo 4"A e, quando submetidos ao regime estatutário, aos servidores das
autarquias e das fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público;" (NR)

................................................................................
111 - Fica incluído o seguinte artigo 4QA:
"Artigo 4QA - O Poder Executivo poderá converter, anualmente, em
pecúnia, mediante requerimento, uma parcela de 30 (trinta) dias equivalente
aos vencimentos mensais do benefício da licença-prêmio aos integrantes das
carreiras da Polícia Civil, da Superintendência Técnico Científica e da Polícia
Militar do Estado de São Paulo, em efetivo exercício, que a ele tiverem direito.
$1" Os meses restantes do período considerado, somente poderão ser
fruídos em ano diverso daquele em que o beneficiário recebeu em dinheiro,
até o prazo previsto no artigo 213, da Lei nQi0.261, de 28 de outubro de
1968.
$2" - O policial que optar pela conversão em pecúnia prevista neste artigo,
encaminhará ao órgão gerenciador de pessoal, requerimento devidamente
instruído com a publicação que lhe concedeu o benefício e com a indicação
----

-

---
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de que não fruiu a parcela de licença-prêmio no ano considerado." (NR)
IV - Fica incluído o seguinte artigo 4QB:
"Artigo 4% - O pagamento de que trata o artigo 4QAserá autorizado pelo
Governador do Estado, mediante Decreto, identificando o período de vigência e tomando por base a necessidade do serviço policial e a disponibilidade
do Tesouro." (NR)
Artigo 29 - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta
d,dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente.
Artigo 3% Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, aos 17 de janeiro de 2006.
Geraldo Alckrnin
Luiz Tacca Júnior
Secretário da Fazenda
Arnaldo Madeira
Secretário-Chefe da Casa Civil
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g. DECRETO NQ50.824, DE 25 DE MAIO DE 2006

Dispõe sobre a estruturação da Polícia Militar do Estado de São Paulo
e dá providências correlatas.
Cláudio Lembo, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e diante da exposição de motivos do Secretário da Segurança
Pública,
Decreta:
CAPÍTULO I
Da Organizaçáo da Polícia Militar
SEÇÁO I
Disposição Preliminar
Artigo 1%A estrutura básica da Polícia Militar do Estado de São Paulo é
a seguinte:
I - Órgãos de Direção;
I1 - Órgãos de Apoio;
I11 - Órgãos de Execução.
9 1" Os Órgãos de Direção subdividem-se em Órgãos de Direção Geral
e de Direção Setorial.
9 20 - Os Órgãos de Apoio subdividem-se em Órgãos de Apoio e Especiais
de Apoio.
9 3" - Os Órgãos de Execução subdividem-se em Órgãos de Execução e
Especiais de Execução.

SEÇAO 11
Dos Órgãos de Direçáo
Artigo 2% E Órgão de Direção Geral, sediado na Capital do Estado, o
Comando Geral (Cmdo G), constituído de:
I - Comandante Geral da Polícia Militar (Cmt G), responsável superior
pelo comando e pela administração da Polícia Militar;
I1 - Estado-Maior da Polícia Militar (EMEM), órgão de assessoramento
central, responsável perante o Cmt G pelo processamento estratégico dos
assuntos de interesse institucional, competindo-lhe o estudo, planejamento,
Q
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coordenação, fiscalização e controle de todas as atividades da Polícia Militar;
I11 - Gabinete do Comandante Geral (Gab Cmt G), órgão de
assessoramento direto e pessoal do Cmt G;
IV - Estado-Maior Especial (EMIE), órgão de assessoramento, responsável perante o Subcomandante da Polícia Militar (Subcmt PM) pelo
processamento dos assuntos de interesse institucional de natureza especial;
V - Corregedoria da Polícia Militar (Correg PM), órgão responsável pelo
sistema administrativo disciplinar da Polícia Militar, a quem incumbe fiscalizar o cumprimento das diretrizes do Cmt G e administrar os processos nas
áreas de disciplina, polícia judiciária militar, atividades funcionais e conduta
dos militares do Estado.
Q 1" - O Chefe do EM/PM acumula as funções de Subcmt PM.
Q 2" O EM/PM e o Gab Cmt G subordinam-se diretamente ao Cmt G e
o EM/E e a Correg PM ao Subcmt PM.
5 3% O Subcnmt PM contará com um Coordenador Operacional no Estado-Maior Especial, a quem incumbirá auxiliar na coordenação dos Órgãos
de Execução e Especiais de Execução e o acompanhamento da execução da
política operacional do Comando Geral, que terá precedência funcional sobre os Oficiais do mesmo posto dos órgãos coordenados.
Artigo 39 - São Órgãos de Direção Setorial, subordinados ao Silbcmt PM,
sediados na Capital:
I - Diretoria de Logística (DL), órgão responsável pela implementação
das políticas do Cmdo G referentes ao sistema administrativo de logística da
Polícia Militar;
I1 - Diretoria de Ensino (DE), órgão responsável pela implementação das
políticas do Cmdo G referentes ao sistema administrativo de ensino da Polícia Militar;
111 - Diretoria de Finanças (DF), órgão responsável peIa implementação
das políticas do Cmdo G referentes ao sistema administrativo financeiro e
orçamentário da Polícia Militar;
TV - Diretoria de Pessoal (DP), órgão responsável pela implementaçáo
das políticas do Cmdo G referentes ao sistema administrativo de recursos
humanos da Polícia Militar;
V - Diretoria de Saúde (DS), órgão responsável pela implementação das
políticas do Cmdo G referentes ao sistema administrativo de saúde da Polícia
Militar;
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VI - Diretoria de Telemática (DTel),órgão responsável pela implementação
das políticas do Cmdo G referentes ao sistema administrativo de telecomunicaçóes e informática da Polícia Militar.
SEÇÁO 111
Dos Órgãos de Apoio
Artigo 4" - São Órgãos de Apoio, sediados na Capital:
I - Órgãos de Apoio Logístico, subordinados à Diretoria de Logística, responsáveis pela aquisição, recebimento, estocagem e fornecimento de suprimentos e material:
a) Centro de Suprimento e Manutenção de Armamento e Munição (CSMJ

AM);
b) Centro de Suprimento e Manutenção de Material de Intendência (CSMJ
M Int);
c) Centro de Suprimento e Manutenção de Obras (CSMJO);
d) Centro de Suprimento e Manutenção de Material de Subsistência (CSMJ
M Subs);
e) Centro de Suprimento e Manutenção de Material de Motomecanização
(CSMJMM);
I1 - Órgãos de Apoio de Ensino, subordinados à Diretoria de Ensino, responsáveis pela formação, aperfeiçoamento e especialização de Oficiais e Praças da Polícia Militar e pelo desenvolvimento de estudos e pesquisas técnicoespecializadas:
a) Centro de Aperfeiçoamento e Estudos Superiores "Cel PM Nelson
Freire Terra" (CAES - Cel PM Terra);
b) Academia de Polícia Militar do Barro Branco (APMBB);
c) Centro de Capacitação Física e Operacional (CCFO);
d) Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP);
e) Centro de Formação de Soldados "Coronel PM Eduardo Assumpção"
(CFSd - Cel PM Assumpção);
I11 - Órgãos de Apoio de Pessoal, subordinados à Diretoria de Pessoal,
responsáveis pela execução das atividades de assistência social e jurídica, de
despesas de pessoal e pela internação de Oficiais e Praças condenados pela
Justiça ou a sua disposição:
a) Centro de Assistência Social e Jurídica (CASJ);
b) Centro de Despesa de Pessoal (CDP);
c) Presídio da Polícia Militar "Romão Gomes" (PMRG);
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IV - Órgãos de Apoio de Saúde, subordinados a Diretoria de Saúde, responsáveis pela execução das atividades de saúde da Polícia Militar:
a) Centro Médico (C Med);
b) Centro de Reabilitação da Polícia Militar (CRPM);
c) Centro Odontológico (C Odont);
V - Órgãos de Apoio de Telecomunicaçóes e Informática, subordinados à
Diretoria de Telemática, responsáveis pela execução das atividades de
Telemática da Polícia Militar:
a) Centro de Processamento de Dados (CPD);
b) Centro de Suprimento e Manutenção de Material de Telecomunicações (CSM/M Tel);
VI - Órgãos de Apoio de Bombeiros, subordinados ao Comando do Corpo de Bombeiros:
a) Centro de Suprimento e Manutenção do Material
Operacional de Bombeiros (CSM/MOpB), responsável pelo recebimento, estocagem e fornecimento dos suprimentos e execução da manutenção do
material especializado de Bombeiros;
b) Centro de Ensino e Instrução de Bombeiros "Coronel PM Paulo Marques Pereira" (CEIB - Cel PM Paulo Marques), sediado no Município de
Franco da Rocha, responsável pelo adestramento e instrução da tropa do
Corpo de Bombeiros e pela preparação de bombeiros civis de organizações
privadas, nos termos da lei.
Artigo 5% São Órgãos Especiais de Apoio, sediados na Capital:
I - Departamento de Suporte Administrativo do Comando Geral (DSN
CG), órgão subordinado diretamente ao Subcmt PM, responsável pelo apoio
administrativo aos órgãos que con~põemo Comando Geral da Polícia Militar
e por outros encargos que lhe forem atribuídos nos Quadros Particulares de
Organização (QPO), bem como pela manutenção e segurança do Quartel do
Comando Geral;
I1 - Corpo Musical (C Mus), órgão subordinado ao DSNCG, responsável
pelas atividades relativas as bandas de música e ao conjunto sinfônico da
Polícia Militar.
SEÇAO n7
Dos Órgãos de Execução
Artigo 6" - São Órgãos de Execução, subordinados ao Scmt PM:
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I - Comando de Policiamento da Capital (CPC), sediado na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem pública no Município de São Paulo;
I1 - Comando de Policiamento Metropolitano (CPM), sediado na Região
Metropolitana da Grande São Paulo, responsável pela polícia ostensiva e pela
preservação da ordem pública nessa Região, exceto na Capital;
I11 - Comando de Policiamento do Interior-1 (CPI-I), sediado em São
José dos Campos, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da
ordem pública na Região Administrativa de São José dos Campos;
IV - Comando de Policiamento do Interior-2 (CPI-2), sediado em Campinas, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem pública
em parte da Região Administrativa de Campinas;
V - Comando de Policiamento do Interior-3 "Coronel PM Paulo Monte
Serrat Filho" (CPI-3 - Cel PM Monte Serrat), sediado em Ribeirão Preto,
responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem pública nas
Regiões Administrativas de Ribeirão Preto, Central, de Franca e de Barretos;
VI - Comando de Policiamento do Interior-4 (CPI-4), sediado em Bauru,
responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem pública na
Região Administrativa de Bauru e em parte da Região Administrativa de
Marilia;
VI1 - Comando de Policiamento do Interior-5 (CPI-5), sediado em São
José do Rio Preto, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da
ordem pública nas Regiões Administrativas de Araçatuba e de São José do
Rio Preto;
VI11 - Comando de Policiamento do Interior-6 (CPI-6), sediado em Santos, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem pública
na Região Metropolitana da Baixada Santista e na Região Administrativa de
Registro;
IX - Comando de Policiamento do Interior-7 (CPI-7), sediado em Sorocaba,
responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem pública na
Região Administrativa de Sorocaba;
X - Comando de Policiamento do Interior-8 "Coronel PM João Ferreira
de Souza Filho" (CPI-8 - Cel PM Souza Filho), sediado em Presidente Prudente, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem pública na Região Administrativa de Presidente Prudente e parte da Região Administrativa de Marília;
XI - Comando de Policiamento do Interior-9 (CPI-9), sediado em
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Piracicaba, responsavel pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem
pública em parte da Região Administrativa de Campinas;
XII - Comando do Corpo de Bombeiros (CCB), sediado na Capital, responsável pelas missóes de prevenção e extinção de incêndios, de busca e salvamento e de defesa civil, além de outras definidas em Lei, no território estadual.
Artigo 7"

Ao Comando de Policiamento da Capital (CPC) subordinam-

se:
I - Comando de Policiamento de Área Metropolitana-1 (CPA/M-I), sediado
na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem
pública na Zona Centro da Capital, com as seguintes Unidades de Policiamento subordinadas:
a) 7QBatalháo de Polícia Militar Metropolitano (7QBPM/M), sediado na
Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem pública em parte da Zona Centro da Capital;
b) 11QBatalhão de Polícia Militar Metropolitano (1IQBPMIM), sediado
na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem
pública em parte da Zona Centro da Capital;
sediado
c) 13QBatalhão de Polícia Militar Metropolitano (13"PM/M),
na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem
pública em parte da Zona Centro da Capital;
11 - Comando de Policiamento de Área Metropolitana-2 (CPNM-2),
sediado na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da
ordem pública na Zona Sudoeste da Capital, com as seguintes Unidades de
Policiamento subordinadas:
a) 3QBatalhão de Polícia Militar Metropolitano (3" BPMJM), sediado na
Capital, responsavel pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem pública em parte da Zona Sudoeste da Capital;
b) 12"atalhão
de Polícia Militar Metropolitano (12" BPM/M), sediado
na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem
pública em parte da Zona Sudoeste da Capital;
I11 - Comando de Policiamento de Área Metropolitana-3 (CPAIM-3),
sediado na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da
ordem pública na Zona Norte da Capital, com as seguintes Unidades de Policiamento subordinadas:
a) 5" Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (5QBPM/M), sediado na
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Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem pública em parte da Zona Norte da Capital;
b) 9QBatalhão de Polícia Militar Metropolitano (9QBPM/M), sediado na
Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem pública em parte da Zona Norte da Capital;
c) 18" Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (18" BPMIM), sediado
na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem
pública em parte da Zona Norte da Capital;
d) 43" Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (43QBPM/M), sediado
na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem
pública em parte da Zona Norte da Capital;
IV - Comando de Policiamento de Área Metropolitana - 4 (CPA/M-4),
sediado na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da
ordem pública em parte da Zona Leste da Capital, com as seguintes Unidades de Policiamento subordinadas:
a) 2QBatalhão de Polícia Militar Metropolitano "Coronel PM Herculano
de Carvalho e Silva" (2QBPM/M - Cel PM Herculano), sediado na Capital,
responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem pública em
parte da Zona Leste da Capital;
b) 29" Batalhão de Policia Militar Metropolitano (29QBPM/M), sediado
na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem
pública em parte da Zona Leste da Capital;
c) 39" Batalhão de Policia Militar Metropolitano (39" BPMIM), sediado
na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem
pública em parte da Zona Leste da Capital;
V - Comando de Policiamento de Área Metropolitana - 5 (CPAM-5),
sediado na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da
ordem pública na Zona Oeste da Capital, com as seguintes Unidades de Policiamento subordinadas:
a) 40 Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (4WPM/M), sediado na
Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem pública em parte da Zona Oeste da Capital;
b) 16QBatalhão de Polícia Militar Metropolitano (16VPM/M), sediado
na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem
pública em parte da Zona Oeste da Capital;
c) 23Watalhão de Polícia Militar Metropolitano (23" BPMIM), sediado
na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem
-
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pública em parte da Zona Oeste da Capital;
VI - Comando de Policiamento de Área Metropolitana - 9 (CPAiM-9),
sediado na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da
ordem pública na Zona Sudeste da Capital, com as seguintes Unidades de
Policiamento subordinadas:
a) 19QBatalhão de Polícia Militar Metropolitano (19" BPM/M), sediado
na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem
pública em parte da Zona Sudeste da Capital;
b) 28" Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (28QBPM/M), sediado
na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem
pública em parte da Zona Sudeste da Capital;
c) 38QBatalhão de Polícia Militar Metropolitana (38QBPM/M), sediado
na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem
pública em parte da Zona Sudeste da Capital;
VI1 - Comando de Policiamento de Área Metropolitana - 10 (CPAIM-10),
sediado na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da
ordem pública na Zona Sul da Capital, com as seguintes Unidades de Policiamento subordinadas:
a) 1QBatalhão de Polícia Militar Metropolitano "Marechal Humberto de
Alencar Castelo Branco" (1QBPMIM - Mal. Castelo Branco), sediado na
Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem pública em parte da Zona Sul da Capital;
b) 220 Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (22QBPM/M), sediado
na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem
pública em parte da Zona Sul da Capital;
c) 27" Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (27QBPM/M), sediado
na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem
pública em parte da Zona Sul da Capital;
d) 37QBatalhão de Polícia Militar Metropolitano (37QBPM/M), sediado
na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem
pública em parte da Zona Sul da Capital;
VI11 - Comando de Policiamento de Área Metropolitana - 11 (CPA/Mll), sediado na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação
da ordem pública em parte da Zona Leste da Capital, com as seguintes Unidades de Policiamento subordinadas:
a) 8Watalhão de Polícia Militar Metropolitano (8" BPM/M), sediado na
Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem púRevista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nQ 50 - abrlmailjun 2006
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blica em arte da Zona Leste da Capital;
b) 21" Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (21" BPM/M), sediado
na Capital, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem
pública em parte da Zona Leste da Capital;
IX - 34QBatalhão de Polícia Militar Metropolitano (34" BPM/M), sediado
na Capital, responsável pelas missões de policiamento tático de trânsito urbano e pela atuação complementar e de apoio as atividades de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública, no Município de São Paulo.
Artigo 8% Ao Comando de Policiamento Metropolitano (CPM) subordinam-se:
I - Comando de Policiamento de Área Metropolitana - 6 (CPNM-6),
sediado em Santo André, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem pública nos Municípios de Santo André, São Bemardo do Campo, São Caetano do Sul, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e
Diadema, com as seguintes Unidades de Policiamento subordinadas:
a) 6QBatalhão de Polícia Militar Metropolitano "Coronel PM Estevam
Nikoluk" (6QBPMM - Cel PM Nikoluk), sediado em São Bernardo do Campo, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem pública
em parte do Município de São Bernardo do Campo e no Município de São
Caetano do Sul;
b) 10QBatalhãode Polícia Militar Metropolitano "Coronel PM Bertholazzi"
(10" BPMIM - Cel PM Bertholazzi), sediado em Santo André, responsável
pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem pública em parte do Município de Santo André;
c) 24" Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (24" BPM/M), sediado
em Diadema, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem
pública no Município de Diadema;
d) 30QBatalhão de Polícia Militar Metropolitano (30QBPM/M), sediado
em Mauá, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem
pública nos Municípios de Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra;
e) 40QBatalhão de Polícia Militar Metropolitano (40" BPM/M), sediado
em São Bernardo do Campo, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem pública em parte do Município de São Bemardo do Campo;
f) 41" Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (41" BPMIM), sediado
em Santo André, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da
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ordem pública em parte do Município de Santo André;
I1 - Comando de Policiamento de Área Metropolitana - 7 (CPNM-7),
sediado em Guarulhos, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação
da ordem pública nos Municípios de Guarulhos, Arujá, Santa Isabel, Franco
da Rocha, Francisco Morato, Caieiras, Cajamar e Mairiporã, com as seguintes Unidades de Policiamento subordinadas:
a) 15QBatalhão de Polícia Militar Metropolitano (15" BPM/M), sediado
em Guarulhos, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem pública em parte do Município de Guarulhos;
b) 26" Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (26QBPM/M), sediado
em Franco da Rocha, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação
da ordem pública nos Municípios de Franco da Rocha, Mairiporã, Cajamar,
Caieiras e Francisco Morato;
c) 31" Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (31QBPM/M), sediado
em Guarulhos, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem pública em parte do Município de Guarulhos e nos Municípios de Arujá
e de Santa Isabel;
d) 44" Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (44" BPM/M), sediado
em Guarulhos, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem pública em parte do Município de Guarulhos;
I11 - Comando de Policiamento de Área Metropolitana - 8 (CPAJM-8),
sediado em Osasco, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da
ordem pública nos Municípios de Osasco, Barueri, Santana do Parnaíba,
Pirapora do Bom Jesus, Jandira, Carapicuíba, Itapevi, Cotia, Vargem Grande Paulista, Taboão da Serra, Embu, Itapecerica da Serra, Juquitiba, EmbuGuaçu e São Lourenço da Serra, com as seguintes Unidades de Policiamento
subordinadas:
a) 14" Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (14" BPM/M), sediado
em Osasco, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem
pública em parte do Município de Osasco;
b) 20" Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (20QBPM/M), sediado
em Barueri, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem
pública nos Municípios de Barueri, Jandira, Itapevi, Santana do Parnaíba e
Pirapora do Bom Jesus;
c) 25QBatalhão de Polícia Militar Metropolitano (25" BPM/M), sediado
em Itapecerica da Serra, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem pública nos Municípios de Itapecerica da Serra, Juquitiba,
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Embu-Guaçu e São Lourenço da Serra;
d) 33" Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (33QBPM/M), sediado
em Carapicuíba, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem pública nos Municípios de Carapicuíba, Cotia e Vargem Grande Paulista;
e) 36" Batalháo de Polícia Militar Metropolitano (36QBPM/M), sediado
em Embu, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem
pública nos Municípios de Embu e Taboão da Serra;
f) 42QBatalhão de Polícia Militar Metropolitano (42" BPMIM), sediado
em Osasco, responsável pela polícia ostensiva e pela preservaçáo da ordem
pública em parte do Município de Osasco;
IV - Comando de Policiamento de Área Metropolitana - 12 (CPNM-12),
sediado em Mogi das Cruzes, responsável pela polícia ostensiva e pela preservaçáo da ordem pública nos Municípios de Mogi das Cruzes, Suzano,
Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Poá, Salesópolis, Biritiba-Mirim e
Guararema, com as seguintes Unidades de Policiamento subordinadas:
a) 17" Batalháo de Polícia Militar Metropolitano (17QBPM/M), sediado
em Mogi das Cruzes, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da
ordem pública nos Municípios de Mogi das Cruzes, Salesópolis, Biritiba-Mirim e Guararema;
b) 32QBatalhão de Polícia Militar Metropolitano (32WPM/M), sediado
em Suzano, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem
pública nos Municipios de Suzano, Ferraz de Vasconcelos e Poá;
c) 3.5" Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (35QBPM/M), sediado
em Itaquaquecetuba, responsável pela polícia ostensiva e pela preservaçáo
da ordem pública no Município de Itaquaquecetuba.
Artigo 9% Ao Comando de Policiamento do Interior - 1 (CPI-1) subordinam-se as seguintes Unidades de Policiamento:
I - 1QBatalháo de Polícia Militar do Interior (1" BPMII), sediado em São
José dos Campos, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da
ordem pública em parte da Região de Governo de São José dos Campos;
I1 - 5"atalháo
de Polícia Militar do Interior "General Júlio Marcondes
- Gen. Salgado), sediado em Taubaté, responsável pela
Salgado" (5"PMII
polícia ostensiva e pela preservação da ordem pública na Regiáo de Governo
de Taubaté;
I11 - 20QBatalhão de Polícia Militar do Interior "Coronel PM Edgard Pereira Armond"
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(20QBPMiI - Cel PM Armond), sediado em São Sebastião, responsável
pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem pública na Região de
Governo de Caraguatatuba;
IV - 23" Batalhão de Polícia Militar do Interior (23QBPM/I), sediado em
Lorena, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem pública nas Regióes de Governo de cruzeiro e Guaratinguetá;
V - 41" Batalhão de Polícia Militar do Interior (41" BPM/I), sediado em
Jacareí, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem pública em parte da Região de Governo de São José dos Campos;
VI - 46" Batalhão de Polícia Militar do Interior (46" BPM/I), sediado em
São José dos Campos, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação
da ordem pública em parte da Região de Governo de São José dos Campos.
Artigo 10 - Ao Comando de Policiamento do Interior - 2 (CPI-2) subordinam-se as seguintes Unidades de Polician~ento:
I - 8QBatalhão de Polícia Militar do Interior (8QBPM/I), sediado em Campinas, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem pública
em parte da Região de Governo de Campinas;
I1 - 11QBatalhão de Polícia Militar do Interior (11" BPM/I), sediado em
Jundiaí, responsável pela polícia ostensiva e pela preservaçáo da ordem pública em parte da Região de Governo de Jundiaí;
I11 - 26" Batalhão de Polícia Militar do Interior (26" BPM/I), sediado em
Mogi-Guaçu, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem
pública em parte da Região de Governo de Campinas;
IV - 349 Batalhão de Polícia Militar do Interior (34QBPM/I), sediado em
Bragança Paulista, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da
ordem pública na Região de Governo de Bragança Paulista;
V - 35QBatalhão de Polícia Militar do Interior (35" BPM/I), sediado em
Campinas, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem
pública em parte da Região de Governo de Campinas;
VI - 47QBatalhão de Polícia Militar do Interior (47" BPMiI), sediado em
Campinas, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem
pública em parte da Região de Governo de Campinas;
VI1 - 49QBatalhão de Polícia Militar do Interior (49QBPM/I), sediado em
Jundiaí, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem pública em parte da Região de Governo de Jundiaí.
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Artigo 11 - Ao Comando de Policiamento do Interior - 3 "Coronel PM
Paulo Monte Serrat Filho" (CPI-3 - Cel PM Monte Serrat) subordinam-se as
seguintes Unidades de Policiamento:
I - 3" Batalhão de Polícia Militar do Interior "Coronel PM Carlos José
Chiaramonte Spanó"
(3QBPM/I - Cel PM Spanó), sediado em Ribeirão Preto, responsável pela
polícia ostensiva e pela preservação da ordem pública em parte da Região de
Governo de Ribeirão Preto;
I1 - 13Watalhão de Polícia Militar do Interior (13QBPM/I), sediado em
Araraquara, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem
pública na Região de Governo de Araraquara;
I11 - 15QBatalhão de Polícia Militar do Interior "Coronel PM Antônio
Batista da LUZ"
(15QBPM/I - Cel PM Batista da Luz), sediado em Franca, responsável
pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem pública nas Regiões de
Governo de Franca e de São Joaquim da Barra;
IV - 33QBatalhão de Polícia Militar do Interior (33" BPM/I), sediado em
Barretos, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem
pública na Região de Governo de Banetos;
V - 38QBatalhão de Polícia Militar do Interior (38QBPMJI), sediado em
São Carlos, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem
pública na Região de Governo de São Carlos;
VI - 43" Batalhão de Polícia Militar do Interior (43QBPM/I), sediado em
Sertãozinho, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem
pública em parte da Região de Governo de Ribeirão Preto;
VI1 - 51" Batalhão de Polícia Militar do Interior (51QBPM/I), sediado em
Ribeirão Preto, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem pública em parte da Região de Governo de Ribeirão Preto.
Artigo 12 - Ao Comando de Policiamento do Interior - 4 (CPI-4) subordinam-se as seguintes Unidades de Policiamento:
I - 4" Batalhão de Polícia Militar do Interior (4QBPM/I), sediado em Baum,
responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem pública na
Região de Governo de Baum;
I1 - 9QBatalhão de Polícia Militar do Interior (9QBPM/I), sediado em
Marilia, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem pública nas Regiões de Governo de Marilia e em parte da Região de Governo
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de Tupã;
I11 - 27QBatalhão de Polícia Militar do Interior (27WPMII), sediado em
Jaú, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem pública
na Região de Governo de Jaú;
IV - 31" Batalhão de Polícia Militar do Interior (31VPM/I), sediado em
Ourinhos, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem
pública na Região de Governo de Ourinhos;
V - 32QBatalhão de Polícia Militar do Interior (32WPM/I), sediado em
Assis, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem pública
na Região de Governo de Assis;
VI - 44Watalhão de Polícia Militar do Interior (44" BPM/I), sediado em
Lins, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem pública
na Região de Governo de Lins.
Artigo 13 - Ao Comando de Policiamento do Interior - 5 (CPI-5) subordinam-se as seguintes Unidades de Policiamento:
I - 2QBatalhão de Polícia Militar do Interior (2"PM/I),
sediado em
Araçatuba, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem
pública na Região de Governo de Araçatuba;
I1 - 16QBatalhão de Polícia Militar do Interior (16"PM/I),
sediado em
Fernandopolis, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem pública nas Regiões de Governo de Fernandópolis, Jales e Votuporanga;
I11 - 17" Batalhão de Polícia Militar do Interior (17"PM/I),
sediado em
São José do Rio Preto, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação
da ordem pública em parte da Região de Governo de São José do Rio Preto;
TV - 28" Batalhão de Polícia Militar do Interior (28" BPMII), sediado em
Andradina, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem
pública na Região de Governo de Andradina;
sediado em
V - 30QBatalhão de Polícia Militar do Interior (30"PM/I),
Catanduva, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem
pública na Região de Governo de Catanduva;
VI - 52QBatalhão de Polícia Militar do Interior (52"PM/I),
sediado em
São José do Rio Preto, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação
da ordem pública em parte da Região de Governo de São José do Rio Preto.
Artigo 14 - Ao Comando de Policiamento do Interior - 6 (CPI-6) subordinam-se as seguintes Unidades de Policiamento:
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I - 6" Batalhão de Polícia Militar do Interior "Tenente Coronel PM Pedro
Arbues" (6VPM/I - Ten Cel PM Pedro Arbues), sediado em Santos, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem pública em parte da
Região de Governo de Santos;
I1 - 14" Batalhão de Polícia Militar do Interior "Capitão PM Alberto Mendes Junior" (14"PMlI
- Cap PM Mendes Júnior), sediado em Registro,
responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem pública em
parte da Região de Governo de Registro;
I11 - 21" Batalhão de Polícia Militar do Interior (21" BPMII), sediado em
Guarujá, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem pública em parte da Região de Governo de Santos;
IV - 29" Batalhão de Polícia Militar do Interior (29QBPM/I), sediado em
Mongaguá, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem
pública em parte da Região de Governo de Santos e em parte da Região de
Governo de Registro;
V - 39QBatalhão de Polícia Militar do Interior "João Ramalho" (39" BPMI
I - João Ramalho), sediado em São Vicente, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem pública em parte da Região de Governo de
Santos;
VI - 45" Batalhão de Polícia Militar do Interior (45" BPMII), sediado em
Praia Grande, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem pública em parte da Região de Governo de Santos.
Artigo 15 - Ao Comando de Policiamento do Interior - 7 (CPT-7) subordinam-se as seguintes Unidades de Policiamento:
I - 7" Batalhão de Polícia Militar do Interior "Cel PM Pedro Dias de Campos" (7" BPMII - Cel PM Pedro Dias de Campos), sediado em Sorocaba,
responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem pública em
parte da Região de Governo de Sorocaba;
TI - 12QBatalhão de Polícia Militar do Interior (12" BPMII), sediado em
Botucatu, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem
pública na Região de Governo de Botucatu;
111 - 22QBatalháo de Polícia Militar do Interior (22QBPMII), sediado em
Itapetininga, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem
pública na Região de Governo de Itapetininga;
IV - 40" Batalhão de Polícia Militar do Interior (40QBPM/I), sediado em
Votorantim, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem
-

-
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pública em parte da Região de Governo de Sorocaba;
V - 50QBatalhão de Polícia Militar do Interior (50QBPM/I), sediado em
Itu, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem pública
em parte da Região de Governo de Sorocaba;
VI - 53QBatalhão de Polícia Militar do Interior (53QBPM/I), sediado em
Avaré, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem pública na Região de Governo de Avaré;
VI1 - 54" Batalhão de Polícia Militar do Interior (54" BPMII), sediado em
Itapeva, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem pública na Região de Governo de Itapeva.
Artigo 16 - Ao Comando de Policianlento do Interior - 8 "Coronel PM
João Ferreira de Souza Filho" (CPI-8 - Cel PM Souza Filho) subordinam-se
as seguintes Unidades de Policiamento:
I - 18" Batalhão de Polícia Militar do Interior (18WPM/I), sediado em
Presidente Prudente, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação
da ordem pública em parte da Região de Governo de Presidente Prudente e
em parte da Região de Governo de Tupã;
I1 - 25" Batalhão de Polícia Militar do Interior (25QBPM/I), sediado em
Dracena, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem
pública nas Regiões de Governo de Dracena e de Adamantiiia;
I11 - 42" Batalhão de Polícia Militar do Interior (42" BPMII), sediado em
Presidente Venceslau, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação
da ordem pública em parte da Região de Governo de Presidente Prudente.
Artigo 17 - Ao Comando de Policiamento do Interior - 9 (CPI-9) subordinam-se as seguintes Unidades de Policiamento:
I - 10QBatalhão de Polícia Militar do Interior (10" BPMII), sediado em
Piracicaba, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem
pública na Região de Governo de Piracicaba;
I1 - 19QBatalhão de Polícia Militar do Interior (19QBPM/I), sediado em
Americana, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem
pública em parte da Região de Governo de Campinas;
I11 - 24" Batalhão de Polícia Militar do Interior (24QBPM/I), sediado em
São João da Boa Vista, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação
da ordem pública na Região de Governo de São João da Boa Vista;
IV - 36QBatalhão de Polícia Militar do Interior (36" BPMII), sediado em
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Limeira, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem pública na Região de Governo de Limeira;
V - 37" Batalhão de Polícia Militar do Interior "Coronel PM Sérgio
Monaco" (37QBPMlI - Cel PM Monaco), sediado em Rio Claro, responsável
pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem pública na Região de
Governo de Rio Claro;
VI - 48QBatalháo de Polícia Militar do Interior (48" BPMII), sediado em
Sumaré, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem pública em parte da Região de Governo de Campinas.
Artigo 18 - Ao Comando do Corpo de Bombeiros (CCB), sediado na Capital, subordinam-se:
I - Comando de Bombeiros Metropolitano (CBM), sediado na Regiáo
Metropolitana da Grande São Paulo, com as seguintes Unidades Operacionais
de Bombeiros subordinadas:
a) 1" Grupamento de Bombeiros (IQGB), sediado na Capital;
b) 2QGrupamento de Bombeiros (2QGB), sediado na Capital;
c) 3QGrupamento de Bombeiros (3QGB), sediado na Capital;
d) 4" Grupamento de Bombeiros (4QGB), sediado na Capital;
e) 5" Grupamento de Bombeiros (5" GB), sediado em Guarulhos;
f) 8Wrupamento de Bombeiros (8QGB), sediado em Santo André;
g) 18" Grupamento de Bombeiros (18WB), sediado em Barueri;
I1 - Comando de Bombeiros do Interior (CBI), sediado na Região Metropolitana da Grande São Paulo, com as seguintes Unidades Operacionais de
Bombeiros subordinadas:
a) 6QGrupamento de Bombeiros (6%B), sediado em Santos;
b) 7" Grupamento de Bombeiros (7" GB), sediado em Campinas;
c) 9" Grupamento de Bombeiros (9" GB), sediado em Ribeirão Preto;
d) 10" Grupamento de Bombeiros (10" GB), sediado em Marília;
e) 11QGrupamento de Bombeiros (1 1" GB), sediado em São José dos
Can~pos;
f) 12" Grupamento de Bombeiros (12" GB), sediado em Bauru;
g) 13" Grupamento de Bombeiros (13WB), sediado em São José do Rio
Preto;
h) 14" Grupamento de Bombeiros (14" GB), sediado em Presidente Prudente;
i) 15" Grupamento de Bombeiros (15WB), sediado em Sorocaba;
-

----

--
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j) 16QGrupamento de Bombeiros (16" GB), sediado em Piracicaba;
I11 - 17" Grupamento de Bombeiros (17" GB), sediado em Guarujá.
9 1" O CBM é responsável pelo planejamento, coordenação, controle e
apoio das atividades técnicas, de logística, operacional e administrativa dos
Grupamentos de Bombeiros da Região Metropolitana da Grande São Paulo,
no que concerne ao Corpo de Bombeiros.
9 2" O CBI é responsável pelo planejamento, coordenação, controle e
apoio das atividades técnicas, de logística, operacional e administrativa dos
Grupamentos de Bombeiros do Interior do Estado de São Paulo, no que
concerne ao Corpo de Bombeiros.
9 3" - O 1 7 W B subordina-se diretamente ao Subcomandante do CCB.
9 4" - Os GB são responsáveis pela execução de atividades de defesa civil,
de prevenção e extinção de incêndios e de busca e salvamento, além de outras definidas em lei, nas suas respectivas áreas de atuação.
Artigo 19 - São Órgãos Especiais de Execução, sediados na Capital, subordinados ao Subcmt PM:
I - Comando de Policiamento de Choque (CPChq), sediado na Capital,
força reserva do Comando Geral para emprego em missões extraordinárias
de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública no território estadual;
I1 - Grupamento de Radiopatrulha Aérea da Polícia Militar "João Negrão"
(GRPAe - "João Negrão"), sediado na Capital, responsável pelas missões de
radiopatrulha com aeronaves no território estadual;
I11 - Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv), sediado na Capital,
responsável pelas missões de policiamento de trânsito rodoviário nas rodovias estaduais;
IV - Comando de Policiamento Ambienta1 (CPAmb), sediado na Capital,
responsável pelas missões de policiamento do meio ambiente no território
estadual.
Artigo 20 - Ao Comando de Policiamento de Choque (CPChq) subordinam-se as seguintes Unidades de Policiamento:
I - 1" Batalhão de Polícia de Choque "Tobias de Aguiar" (1" BPChq Tobias de Aguiar), sediado na Capital, responsável, em todo o Estado, pela
execução de ações de controle de distúrbios civis e de contraguerrilha urbana
e, supletivamente, de ações de policiamento motorizado;
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I1 - 2QBatallião de Polícia de Choque (2" BPChq), sediado na Capital,
responsável, em todo o Estado, pela execução de ações de controle de distúrbios civis e de contra-guerrilha urbana e, supletivamente, de ações de policiamento em eventos artísticos, culturais, desportivos e outros e de ações de
policiameiito motorizado;
111 - 3" Batalháo de Polícia de Choque (3" BPChq), sediado na Capital,
responsável, em todo o Estado, pela execução de ações de controle de distúrbios civis e de contra-guerrilha urbana e rural e, supletivamente, de ações de
policiamento motorizado, de ações de policiamento com cães, de ações e
operações táticas especiais;
IV - Regimento de Polícia Montada "9 de Julho" (RPMon - 9 de Julho),
sediado na Capital, responsável, em todo o Estado, pela execução de ações
de controle de distúrbios civis e de contra-guerrilha urbana e rural e, supletivamente, de ações de policiamento montado.
Artigo 21 - Ao Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv) subordinam-se as seguintes Unidades de Policiamento:
I - 1QBatalhão de Polícia Rodoviária (IQBPRv), sediado em São Bernardo
do Campo;
I1 - 2" Batalhão de Polícia Rodoviária "Tenente Coronel PM Levy Lenotti"
(2" BPRv - Ten Cel PM Lenotti), sediado em Bauru;
I11 - 3Watalhão de Polícia Rodoviária (~QBPRv),sediado em Araraquara;
IV - 4" Batalhão de Polícia Rodoviária (4" BPRv), sediado eni Jundiaí.
Parágrafo único - Os BPRv são responsáveis pela polícia ostensiva e preservação da ordem pública em açóes de policiamento de trânsito rodoviário,
nas suas respectivas áreas de atuação.
Artigo 22 - Ao Comando de Policiamento Ambiental (CPAmb) subordinam-se as seguintes Unidades de Policiamento:
I - 1QBatalháo de Polícia Ambiental (IQBPAmb), sediado na Capital;
I1 - 2QBatalhão de Polícia Ambiental (2QBPAmb), sediado em Birigui;
I11 - 3QBatalhão de Polícia Ambiental (3" BPArnb), sediado em Guarujá;
IV - 4" Batalhão de Polícia Ambienta1 (4" BPAmb), sediado em São José
do Rio Preto.
Parágrafo único - Os BPAmb sáo responsáveis pela polícia ostensiva e
preservação da ordem pública em ações de policiamento relacionadas com a
salvaguarda
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dos recursos naturais do Estado e pela prevenção e repressão das infraçóes cometidas contra o meio ambiente, nas suas respectivas áreas de atuaçáo.
CAPITULO 11
Disposições Gerais
Artigo 23 - A distribuição pormenorizada do efetivo e o detalhamento das
áreas de atuação das Organizações Policiais Militares (OPM) serão
estabelecidas, em Portaria, pelo Comandante Geral da Polícia Militar, por
meio de Quadros Particulares de Organização (QPO), respeitado o Quadro
de Organização de que trata o artigo 54 da Lei 616, de 17 de dezembro de
1974.

Artigo 24 - O efetivo necessário ao preenchimento dos cargos e funções
da Casa Militar do Gabinete do Governador, previstos em legislação específica, será estabelecido pelo Comandante Geral da Polícia Militar, por Portaria, em Quadros Particulares de Organização (QPO).
Artigo 25 - Serão estabelecidos pelo Comandante Geral da Polícia Militar, por Portaria, em Quadros Particulares de Organização, o efetivo necessário para prestar assessoria policial militar estritamente aos seguintes orgãos públicos:
I - Assembléia Legislativa;
I1 - Tribunal de Justiça;
111 - Tribunal de Justiça Militar;
IV - Tribunal de Contas do Estado;
V - Procuradoria Geral de Justiça;
VI - Secretaria da Segurança Pública;
VI1 - Secretaria da Administração Penitenciária;
VI11 - Prefeitura do Município de São Paulo;
IX - Câmara Municipal de São Paulo.
Artigo 26 - Os Coronéis PM que exercerem função de comando, direção
ou chefia terão precedência funcional sobre os Oficiais do mesmo posto a
eles subordinados.
Artigo 27 - O Comandante Geral da Polícia Militar conta com uma
--

-

-
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Consultoria Jurídica (CJ), órgão da Procuradoria Geral do Estado, à qual
cabe a execução da advocacia consultiva do Estado, no âmbito da Polícia
Militar.
Artigo 28 - O efetivo da Polícia Militar do Estado de São Paulo fica distribuído na conformidade do Quadro de Organização (QO) constante do Anexo que faz parte integrante deste Decreto.
Artigo 29 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, em especial:
I - o Decreto 49.248, de 15 de dezembro de 2004;
I1 - o Decreto 50.264, de 29 de novembro de 2005;
I11 - o Decreto 50.693, de 5 de abril de 2006.
Palácio dos Bandeirantes, 25 de maio de 2006.
Cláudio Lembo
Saulo de Castro Abreu Filho
Secretário da Segurança Pública
Nagashi Furukawa
Secretário da Administração Penitenciária
Rubens Lara
Secretário-Chefe da Casa Civil
Publicado na Casa Civil, aos 25 de maio de 2006.
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Anexo a que se refere o artigo 28 do Decreto n30.824, de 25MA106
QUADRO DE ORGANIZAÇAO DA POLICIA
MILITAR (QO)

153

307

359

T

a. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA NQl7.354 - GO (2003/0183548-0)

RELATOR: MINISTRO ARNALDO ESTEVES LIMA
RECORRENTE: ROBERTO FERREIRA BARBOSA
ADVOGADO: JOSÉ MARTINS DA SILVA JÚNIOR
T. ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO
ESTADO DE GOIÁS
RECORRIDO: ESTADO DE GOIÁS
PROCURADOR: CLEULER BARBOSA DAS NEVES E OUTROS.

EMENTA
ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. P O LI C I A L MIL I T A R . ESTÁGIO PROBATORIO.
LICENCIAMENTO. ATO LIBIDINOSO. P~ÁTICAEM LOCAL PÚBLICO. CONDUTA QUE NÁO SE COMPATIBILIZA COM A HONRA E O
DECORO MILITAR. FALTA GRAVE. SINDICÂNCIA. AMPLA DEFESA ASSEGURADA. ATO ADMINISTRATIVO PRATICADO SEM EIVAS
DE NULIDADE. SÚMULA 21lSTF. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.

1. "Estágio probatório é o período de exercício do servidor durante o qual
é observado e apurada pela Administração a conveiliêilcia ou não de sua
permanência no serviço público, mediante a verificação dos requisitos estabelecidos em lei para aquisiqão da estabilidade (idoneidade moral, aptidão,
disciplina, assiduidade, dedicação ao serviço, eficiência etc)" (Hely Lopes
Meirelles).
2. Servidor público em estágio probatório não pode ser exonerado nem
demitido sem inquérito ou sem as formalidades legais de apuração da conduta supostamente ilícita, a teor do que dispõe o Enunciado da Súmula 21lSTF.
Revista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nQ.50 - abr/mai/jun 2006

121

3. A prática de ato libidinoso em local público não se compatibiliza com a
honra e o decoro militar, ainda que o servidor não se encontre em serviço,
razão por que não existe direito líquido e certo a ser amparado, em decorrência do licenciamento do impetrante, considerando, ainda, que o processo
administrativo observou os princípios da ampla defesa e do contraditório
4. Recurso ordinário conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao recurso. Os Srs. Ministros Felix
Fischer e Laurita Vaz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamelite, o Sr. Ministro Gilson Dipp.
Brasília (DF), 15 de dezembro de 2005 (Data do Julgamento)
MINISTRO ARNALDO ESTEVES LIMA - Relator

RELAT~RIO
MINISTRO ARNALDO ESTEVES LIMA:
Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por
ROBERTO FERREIRA BARBOSA, com fundamento no art. 105, inciso
11, alínea "b", da Constituição da República, visando desconstituir acórdão
que denegou a segurança impetrada contra ato do Comandante Geral da
Polícia Militar do Estado de Goiás, consubstanciado no seu licenciamento
das fileiras da Corporação. A ementa do acórdão restou assim concebida (fl.
150):

I. O estágio probatório é o tempo de atividade do servidor no qual ele é
analisado e averiguada pela Administraçáo a conveniência ou não de se mantêlo no serviço público. Assim, neste interregno o servidor, mesmo fora de seu
horário e ambiente de trabalho, demonstra conduta moral fora dos interesses
da Administra~ão,confirma-se o ato que o exonerou, notadamente se precedido do contraditório, onde lhe foi dada a possibilidade de ampla defesa.
11. Segurança denegada
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Na inicial , o impetrante narra que no dia 25/5/2001, por volta das 15:30 h,
em local afastado dentro do Bosque do Botafogo, fora flagrado por Soldados
da Polícia Militar em prática de ato libidinoso com um homem de 27 anos.
(fls. 16), na época dos fatos, havendo posteriormente confessado ser homossexual.
Levado incontinenti a Corregedoria da Polícia Militar, instaurou-se a
sindicância (fl. 15), sendo oferecida ao impetrante, nesse procedimento, a
oportunidade de apresentar sua versão dos fatos (fls. 23/24) e de se defender
por escrito (fls. 42/45).
Concluída a sindicância, foram os autos remetidos ao Comandaiite Geral
da Polícia Militar que, por recomendação do Corregedor Geral (fls. 53/54),
licenciou o impetrante da Corporação por conveniência do serviço público,
sob o fundamento de infringência aos preceitos da ética policial-militar descritos nos incisos TX, XII, XVT, XIX, do art. 27, da Lei 8033175 c/c art. 27 3 1"
e 3", inciso I, do Decreto 4.717196 (fls. 55 e 58).
Entende o impetrante que o licenciamento foi motivado por discriminação em razão da orientação sexual eleita, porquanto declarou ser homossexual. Sua conduta, segundo alega, não se enquadra em nenhum tipo descrito
no Código Penal Militar, quando muito poderia ser enquadrado como atentado violento ao pudor (art. 233, do Código Penal), crime esse que alega ser
de menor potencial ofensivo; no entanto, nem mesmo foi lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência, razão por que sua atitude "jamais poderia ser
julgada pela Corregedoria de Polícia, mas se fosse o caso deveria ser julgado
pela justiça comum7' fl. (5). Acresceilta, ainda que, se alguma infraçáo disciplinar lhe fosse aplicada, esta não poderia ser a de exclusáo, pois tal ato comportaria, no máximo, uma advertência.
Assevera, ademais, que "sempre honrou com zelo o nome da instituição e
em momento algum procedeu de maneira vergonhosa; sua opção sexual sequer é de conhecimento dos demais soldados; seus atos sexuais são feitos
fora do comando, sem uniforme e sem nenhum objeto que o identifique
como policial" (fls.6).
Reporta-se, ainda, à Constituição Federal, que veda qualquer tipo de discriminação, além de contemplar o direito a ampla defesa.
Aduz, em suas razões recursais, que "o que se depreende do acórdão é a
discriminação em face de que o recorrente é homossexual" não prosperando
a alegação de que "ainda estava em estágio probatório, visto que, mesmo
estando ele nesta fase, não poderia ter sido demitido por ser homossexual",
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acrescentando não haver nos autos nenhuma prova de que tenha cometido
conduta ilícita a ponto de ensejar a sua dispensa (fl. 161).
Postula. Ao final, pela reforma do julgado, a fim de que seja reintegrado
ao corpo da Polícia Militar do Estado de Goiás, com o recebimento de todo o
seu soldo, desde o afastamento, conforme requerido na inicial.
O recorrido ofereceu contra-razões (fls. 1691183).
O Ministério Público Federal, pela Subprocuradora-Geral da república
GILDA PEREIRA D E CARVALHO, manifesta-se pelo provimento do recurso (fls 19721201).
É o relatório.
VOTO
MINISTRO ARNALDO ESTEVES LIMA (Relator):
ROBERTO FERREIRA BARBOSA, admitido nos quadros da PMIGO
em 71212000 (fl. 27), foi licenciado ex-oficio por conveniência do serviço policial militar, por se encontrar incurso nos incisos IX, XII, XVI e XIX, do art.
27 da Lei 8.033175, c/c art. 27, $9 1" e 3", inciso I do Decreto 4.717196, conforme Portaria n"04/PM, de 3011112001 (fl. 58).
Para melhor elucidar a questão, transcrevo, abaixo, o art. 27 e seus incisos
IX, XII, XVI XIX, da Lei 8.033175 tidos por violados pelo impetrailte.
Art. 27 - O sentimento do dever, o denodo policial-militar e o decoro da
classe impõe, a cada um dos integrantes da Polícia Militar conduta moral e
profissional irrepreensíveis, com observância dos seguintes preceitos da ética
policial-militar:

.....................................................................................................................
IX - ser discreto em suas atitudes, maneiras e em sua linguagem escrita e
falada;
XIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;
XVI - conduzir-se, mesmo fora do serviço ou na inatividade, de modo que
não sejam prejudicado os princípio da disciplina, do respeito e do decoro
policial-militar;
XIX - zelar pelo bom nome da Polícia Militar e de cada um dos seus
integrantes, obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos da ética policialmilitar.
O licenciamento objeto do presente recurso ordinário deveu-se ao fato de
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o impetrante aiiida estar em fase de estágio probatório. E consoante afirmado na doutrina, é possível concluir que o policial militar somente pode ser
licenciado por conveniência do serviço durante o período de estágio
probatório.
Sobre o tema, destacamos o seguinte texto da oba Direito Administrativo
Brasileiro, do sempre lembrado Hely Lopes Meirelles, 29%d., Malheiros:
São Paulo, 2004 p. 423:
Estágio probatório é o período de exercício do servidor durante o qual é
observado e apurada pela Administração a coilveniência ou não de sua permanência no serviço público, mediante a verificação dos requisitos estabelecidos em lei para aquisição da estabilidade (idoneidade moral, aptidão, disciplina, assiduidade, dedicação ao serviço, eficiência etc).
Conforme assinalado pelo membro do parquet estadual, Dr. Waldir Lara
Cardoso fls. 81/83):
Tratando-se de Direito Administrativo, a conveniência do ato a ser praticado se relaciona com dois de seus elemeiltos, quer sejam, o motivo e o objeto, pois se nada impede que o particular contraia obrigação que lhe seja desfavorável, o mesmo não ocorre com administração, que em o dever de sempre atingir um interesse público ou social e, por isso, não pode praticar algo
que 1150 traga proveito para toda sociedade.

.........................................................................................................................
Assim, o licenciamento por conveniência do serviço público condicionase a demonstração, por parte da Administração Pública, de que o servidor
não preenche os requisitos exigidos para o serviço e, portanto, não convém
ao Estado mantê-lo em seus quadros.
Porém, a incompatibilidade entre o servidor e o serviço deve ser demonstrada objetivamente, ainda que se trate de ausência de qualidades morais,
pois não se concebe mais a possibilidade de que a dispensa do funcionário
efetivo fique ao alvedrio do Administrador:
Os Tribunais têm sustentado - e com inteireza de razão - é que a exoneração na fase probatória não é arbitraria, nem imotivada. Deve basear-se em
motivos e fatos reais que revelem insuficiêilcia de desempenho, inaptidão ou
desídia do servidor em observação, defeitos esses apuráveis e comprováveis
pelos meios administrativos consentâneos.
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No caso, o licenciamento ocorreu porque, no dia 25/5/2001, por volta das
15h30min, em local afastado dentro do Bosque do Botafogo, impetrante
fora flagrado por Soldados da Polícia Militar "praticando sexo oral com outro rapaz" (fl. 15), o que, segundo o in~petrado,constitui ao mesmo tempo
ilícito penal e transgressão disciplinar fl. 48).
E a Corte estadual, ao julgar o mandado de segurança, abordou a questão do ponto de vista técnico, não se pautando na opção sexual adotada pelo
impetrante, como ele alega, mas sim analisando sua conduta, enquanto servidor público militar, frente ao que dispõe o ordenamento jurídico vigente, no
caso, o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Goiás.
Eis, abaixo, os fundamentos do voto condutor do mandado de segurança
do qual se recorre:
Ocorre que ele (o impetrante), ainda no estágio probatório, fora flagrado
por policiais militares que estavam patrulhando o Bosque do Botafogo, praticando sexo oral com outro rapaz (no momento erra o agente passivo) (fl.
15).
O Bosque do Botafogo fica em frente ao Parque Mutirama. É frequentado por famílias; faz limite com o Instituto Araguaia (escola tradicional em
nossa Capital, que ministra o ensino fundamental); é destinado a caminhadas
por parte dos moradores da região e, por fim, possui uma passarela que liga
dois bairros (Setor Vila Nova e Setor Central), sendo, portanto, utilizado
diariamente pelos transeuntes para os mais diversos fins.
Como se vê, foi por demais infeliz o impetrante na escolha do local para a
prática de atos homossexuais.
O flagrante se deu por volta das 15 horas. No meio do dia.
O bosque não tem mata fechada, para poder afirmar-se que estava escondido com seu parceiro.
O fato de ser o local 'ponto de paquera homossexual' (fl. 30), em nada
suaviza a gravidade do problema, pois, conforme declarou o SD PM Valnir
Sanana de Oliveira (f. 21), ali se "praticam atos sexuais, perturbando o bom
costume e ainda intimidando os que procuram inadvertidamente frequentar
o bosque em busca de um refúgio cotidiano".
O próprio impetrante disse que foi 'para detrás de uma árvore' (fl. 23)
com seu parceiro, ou seja, não se cogitando, sequer, sobre a possibilidade de
se retirar do local para a satisfação de seus desejos.
Resta agora imaginar o impetrante, no desempenho de suas fiinçóes poliRevista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nQ50 - abrlmaiijun 2006
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ciais, flagrar aquele seu parceiro (ou outro que por ventura com ele ali teve
encontros da natureza como a aqui tratada)... Como poderia abordá-lo? E,
por outro lado, sendo frequentador daquele meio, em qualquer outra atividade policial, poderia facilmente ser reconhecido e colocar toda a equipe em
situação vexatória.
Como visto, o autor, não obstante sua discrição familiar e em meio aos
seus colegas militares, quanto à sua opção sexual, em nada era discreto fora
destes ambientes, pois escolher um bosque público, frequentado por crianças
e cidadãos que buscam um lazer sadio é o cúmulo da insolência, da imprudência.

..............................................................................................................................
Indaga-se por fim, existe conveniência em se manter o impetrante nos
quadros da polícia militar? Não a vejo.
Ora, em sua própria defesa, diante da Corregedoria Policial Militar, o
impetrante admitiu haver 'adorado conduta inconveniente" (fl. 42) em local
público.
Tinha ele, sim, vontade livre e consciente de praticar o ato em que foi
flagrado, tanto é que ele mesmo afirmou que '...no interior do bosque, o declarante começou a trocar olhares (flertar) com o civil Leandro Correia de
Paulo enquanto caminhava pelas trilhas...', sendo que 'em dado momento, o
civil Leandro tocou no declarante, subentendendo que estava afim de um
programa ...' e '...foram para detrás de uma árvore, onde o Leandro começou
a fazer sexo oral no declarante' (fl. 23).
Porque o local é frequentado por homossexuais, não elide, em nada, sua
conduta, pois a Justiça não pode coadunar com um ato desse.
Conforme anotou o Sr. Domingos Aragão Lira, Coronel QOPM Corregedor PM, o impetrante'... praticou ato que afeta a honra pessoal, o
pundonor policial militar ou o decoro da classe, esses conceitos são encontrados nas tradições e costumes da Corporaçáo, a farda é a expressão das
mais sagradas, princípios de uma nação e requer do militar uma conduta
ilibada, íntegra, que o diferencia dos demais servidores" (fl. 53), tanto em
serviço, quanto fora dele.
Pelo que se verifica, no presente recurso, o impetrante pretende dar a
conotaçáo de que sua dispensa se deu em razão de discriminação por sua
opção sexual. Contudo, tal não me parece.
Conforme narram os autos, os policiais faziam o regular patrulhamento
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do Bosque do Botafogo, com o objetivo de dar maior segurança aos usuários
do local, quando avistaram o recorrente e seu companheiro em prática de ato
libidinoso e, abordando-os, pediu a identificação, como faria com qualquer
outro cidadão que se encontrasse em situação semelhante.
Assim, não vislun~broperseguição, discriminação, ou qualquer outro ato
atentatório a dignidade do impetrante, mas entendo que o seu licenciamento
se deu em razão de simples cumprimento de dever de ofício, motivado pelo
descumprimento de normas do regulamento da Polícia Militar do Estado de
Goiás.
Ademais, o art. 233 do Código Penal dispõe que constitui crime: "praticar
ato obsceno em lugar público, ou aberto ou exposto ao público".
Júlio Fabbrini Mirabete destacada como tipo objetivo do crime: "A ação
típica é praticar um ato obsceno, impudico, que tenha característica sexual
no sentido, lesando o sentimento médio de pudor" (Código Penal Interpretado, 5"d. Ed. Atlas, São Paulo, 2005, p. 1924).
Tivesse o impetrante sido flagrado em ato obsceno com uma mulher, em
idênticas condições do presente caso, penso que o desatar dos fatos não levaria a resultado diferente. Isso porque o que se discute, na presente hipótese,
é o fato de sua conduta, como policial militar, ser incompatível com o preceituado no Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Goiás,
notadamente nos termos dos incisos IX, XIII e XIX, do art. 27 da Lei 8.0331
75, antes transcritos.
Assim, se a Administração, após promover a necessária sindicância a fim
de apurar os fatos, entendeu que a conduta do impetrante não fora condizente com a ética e a moral policial militar, o ato de licenciamento se mostra
totalmente válido, uma vez que o impetrante encontrava-se em estágio
probatório, momento no qual o poder público pode decidir pela manutenção
ou não de um servidor dentro de seus quadros, desde que observados os princípios da ampla defesa e do contraditório.
E na presente hipótese, o impetrante teve oportunidade de se defender
das acusações a ele dirigidas, por meio de depoimento oral e por escrito,
conforme anteriormente relatado. Assim, os princípios constitucionais da
ampla defesa e do contraditório lhe foram amplamente assegurados, razão
pela qual o procedimento administrativo que concluiu pelo seu licenciamento
não contém nenhuma nulidade capaz de viciá-lo. Nesse sentido:

-

-
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1. A Constituição da República assegura aos servidores estáveis que a perda de seus cargos somente poderá se processar mediante processo administrativo disciplinar, oportunizada a ampla defesa.
2. É firme o constructo doutrinário-jurisprudencial no sentido de que,
mesmo a servidor ainda não acobertado pelo manto da estabilidade, deve ser
assegurada a ampla defesa, bastando, para tanto, a sindicância.
3. No âmbito da Polícia Militar de Pernambuco, a estabilidade dos praças
é alcançada aos dez anos de efetivo exercício (artigo 49, inciso IV, alínea "a",
da Lei nq.783174).
4. Não sendo estáveis, desnecessária a instauração de processo administrativo disciplinar para o licenciamento dos militares, bastando a sindicância,
desde que assegurada a ampla defesa.
5. Recurso improvido." (RMS 11.340/PE, Rel. Min. HAMILTON
CARVALHIDO, Sexta Turma, DJ 2/2/2004. p. 359)
ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. LICENCIAMENTO.
INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MILITAR EM ESTÁGIO PROBAT~RIO.
1. O objetivo do estágio probatório é auferir o preenchimento das condiçóes para o exercício do cargo pleiteado.
2. O recorrente foi intimado tanto para defender-se como para recorrer e
não o fez, incoerência de cerceamento de defesa.
3. Recurso improvido. (RMS 7.181/PE, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, Sexta turma, DJ 3/2/1997, p. 787)

Logo, ainda que se pretenda anular o ato que motivou o licenciamento do
recorrente, sob a alegação de que houve discriminação em razão da sua opção sexual, tal íundamentaçáo não encontra agasalho na via eleita. Há o seu
compreensível inconformismo em razão de seu licenciamento, uma vez que a
Corporaçáo entendeu não ser do seu interesse mantê-lo no seu quadro funciona, já que a sua conduta não se mostrou compatível com a honra e o decoro
da Instituição Policial Militar, em seu juízo valorativo, tendo em vista as prescriçóes disciplinares aplicáveis .
~p
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Por fim, é de se reconhecer inexistente o direito líquido e certo a ser amparado em decorrência do licenciamento, uma vez que, conforme demonstrado, o procedimento administrativo observou o princípio da ampla defesa e
do contraditório, sendo invocável, mutatis mutandis, a antiga jurisprudência
do STF, condensada na Súmula 21: "Funcionário em estágio probatório não
pode ser exonerado nem demitido sem inquérito ou sem as formalidades legais de apuração de sua capacidade".
Ante o exposto, conheço do recurso ordinário e nego-lhe provimento.
É o voto.
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PROCESSO N" 053.05.016054-3

Vistos
Cuida-se de Mandado de segurança impetrado por Edmilson de Oliveira,
em reação ao Senhor Presidente do Concurso Público para Admissão de Soldado PM de 2Wlasse, pelo qual pretende, como candidato considerado inabilitado à fase referida - investigação social - por entender violar direito essa
decisão administrativa por não adequadamente fundamentada, ver ela revertida, a teor as disposiqóes legais que também refere.
Deferida em parte a medida liminar, prestadas pela autoridade as informações solicitadas onde sustenta a legalidade do ato até porque derivado de
minuciosa investigação social que mostrou ser o impetrante inadequado para
o cargo, após manifestaqão do Ministério Público, vieram a seguir conclusos
os autos.
Decido.
Como se sabe, ..3 - O mérito do ato administrativo está, sim, sujeito a
controle judicial, sob o critério da razoabilidade. O Juiz irá avaliar se o administrado< como é de seu dever; fez o melhor uso da competência administrativa,
mas cabe-lhe ponderar se o ato conteve-se dentro de padrões médios, de limites
aceitáveis, fora dos quais considera-se erro e, como tal, sujeito a anulação. 4 - O
conceito de razoabilidade, pela valoraçüo que envolve, não evita uma zona de
penumbra, fenômeno que, ultrapassado o racionalismo, tomou-se típico das
instituições jurídicas. Na dúvida sobre se u m ato comporta-se ou não dentro de
ponteiras razoáveis, deve juiz optar pela sua confirmação (TRF, IWegião,
AP em MANDADO D E SEGURANÇA n"002.34.00.37587).
'I.

. . . O

Assim é que, 'a Administração é livre para estabelece as bases do concurso e os critérios de julgamento, desde que o faça com igualdade para todos os
candidatos ...'(Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro,
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Malheiros, 24"d. Pág. 389), sendo que já decidiu o STF no Re 192.568-PI,
Rel. Min. Marco Aurélio que: "As cláusulas constantes do edital de concurso
obrigam candidatos e Administração Pública. Na feliz dicção de Hely Lopes
Meirelles, o edital é lei interna da concorrência. A o demonstrou o auto? destarte,
ser portador d o direito líquido e certo por ele invocado. Opina-se, assim, com
base nas informações da autoridade impetrada, n o sentido da denegação da
segurança ".
Por conta disso e como no caso, considerado o afirmado pelo representante do Ministério Público que, " N o caso e m tela, constou d o edital, de forma
expressa, que o candidato deveria se submeter a investigação social, com caráter
eliminatório (item 4.5.6), tendo esta por finalidade "averiguar sobre a vida
pregressa e atual da candidata, quer seja social, moral, profissional, escolaq
impedindo que pessoa com perjil incompatível exerça a filnção policial-milita6
bem como ingresse na Instituição, sendo que a própria candidata fornecerá os
dados para tal averiguação, autorizando o seu procedimento" (item 4.5.5). E o
Decreto nQ41.113, de 23 de agosto de 1996, dispõe, em seu artigo 5Q,que a
conduta ilibada e a idoneidade são, dentre outros, requisitos indispensáveis
para o ingresso na Polícia Militar. Assim, a investigação social é instrumento
válido de que dispõe a Administração para melhor aferir a conduta daquele
que se propõe a seguir a carreira de policial militar, o que até atende ao
princípio da eficiência (art. 37 da Constituição Federal), na medida em que
serão selecionados os mais preparados para a funçáo. Nada há de ilegal em
tal exigência, que nem fere o princípio da isonomia, pois que alcança todos os
candidatos e nem se afasta do princípio da finalidade, que veda a prática de
ato administrativo sem interesse público ou conveniência da Administração
(cf. Hely Lopes Meirelles, "Direito Administrativo Brasileiro", Malheiros,
24%dição, pág. 86). Tampouco há falar em ofensa ao art.37, I da Constituição Federal, pois a exigência formulada pela Administração não se mostra
descabida - na medida em que cabem as polícias militares a polícia ostensiva
e a preservação da ordem pública (art. 144 5 5Qda Constituição Federal) e
sendo a segurança valor basilar constante do preâmbulo da Carta Magna,
natural que sejam tomados todos os cuidados para que dela se ocupem aqueles sobre os quais não recaia qualquer suspeição. A exigência do edital não
fere, destarte, o princípio da razoabilidade, pois que obedece "a critérios
aceitáveis d o ponto de vista racional, e m sintonia com o senso normal de pessoas equilibradas e respeitosas das finalidades que presidiram a outorga da comRevista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nQ50 - abrlmailjun 2006
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petência exercida" (Celso Antônio Bandeira de Mello), "Curso de Direito
Administrativo", Malheiros, 1l%diçáo, pág. 66)", de rigor mesmo a denegação
da ordem.
Veja-se não haver se insurgido o impetrante contra as regras do edital e no
momento oportuno, pelo que, ao se inscrever no concurso e não impugnar o
edital, aceitou as regras do certame, não podendo, agora, querer modificaIas.
Aliás e como também afirma o Ministério Público, "Obviamente, os critérios utilizados pela Administração não podem ser discutidos pelo Poder Judiciário, pois que lhe é vedado, de m modo geral, apreciar o mérito do ato
administrativo, cabendo-lhe o exame sob o prisma da legalidade e da legitimidade; "or legalidade entende-se a conformidade do ato com a norma que o
rege- por legitimidade entende-se a conformidade d o ato com a moral administrativa e com o interesse coletivo (princlpios da moralidade e da finalidade),
indissociáveis de toda atividade pública" (TJSP, in RDA 271214). Ora, o ato
está em conformidade com o edital e visa melhor atendimento do interesse
público, não se revestindo de qualquer ilegalidade. No caso dos autos, informou a autoridade impetrada que o impetrante omitiu informações relevantes, negando já ter feito uso de substância entorpecente, enquanto investigação sigilosa apurou ter ele experimentado cocaína. E embora já tivesse tentado ingressar anteriormente na Polícia Militar, respondeu negativamente a
esse quesito. Desatendeu, assim, ao tem 4.5.8 do edital em conformidade
com o qual "a inexatidão dos dados fornecidos pelo candidato ou irregularidade na documentação apresentada, ainda que verificadas posteriormente, bem
como a não apresentação dos documentos na data estipulada, determinam sua
conseqüente eliminação do concurso". Faltou o impetrante, de resto, com a boafé, definida por "Szladits "como a estréia polar do direito" ("Enciclopédia do
Advogado", Leib Soibelman, Thex Editora), caracterizando-se pela conduta
leal, conforme o direito. Entendeu a Administração que o perfil do candidato, por tais razões, não se mostra compatível com daquele que deve integrar
a Polícia Militar. Descabe ao Judiciário, s.m.j., censurar tal entendimento.
Como escreve Seabra Fagundes, "ao Judiciário não se submetem os interesses,
que o ato administrativo contrarie, mas apenas os direitos individuais, acaso
feridos por ele. O mérito é de atribuição exclusiva do Poder Executivo, e o poder
Judiciário, nele penetrando, aia obra de administradoi; violando, destarte, o
-
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principio de separação e independência dos poderes. Os elementos que o constituem são dependentes de critério político e meios técnicos peculiares ao exercício do Poder Administrativo, estranhos ao âmbito, estritamente jurídico, da apreciação jurisdicional" ("O controle dos Atos Administrativos pelo Poder Judiciário", Forense, 5%d., pág. 147). E nem se há que discutir na presente ação
os fatos destacados pela autoridade impetrada. Como ensina Hely Lopes
Meirelles, "quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigndo que esse
direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício
no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito
comprovado de plano. Se depender de comprovação posteriol; não é líquido
nem certo, para fins de segurança" (Mandado de Segurança", Malheiros, 26"
ed. Atualizada por Arnold Wald e Gilmar Ferreira Mendes, p. 37). Não há
assim, direito líquido e certo a ser resguardado. Já se decidiu, a propósito:
"CONCURSO PÚBLICO - Candidato excluído após a fase de investigação
social - Inexistência de ilegalidade ou abuso de poder - Ato baseado no regulamento - Exame e avaliação de motivos incabíveis em mandado de segurança Denegação (JS - ment.) - RT 6051190. CONCURSO PÚBLICO - Investigação social - Informações confidenciais- Autonomia a comissão para recomendar ou não o candidato ao serviço público - Matéria, ademais, insuscetível de
apreciação em mandado de segurança Ordem denegada (TJMS" RT - 6961
183. "Não há falar-se em ilegalidade do ato que decreta sua inaptidão para a
finçãopolicial, na forma prevista no edita1 e sob a égide da investigação social"
(STJ, ROMS 3178/MG, DJ 3110519, p. 00154, Rel. Min. Edson Vidigal)".
Pelo exposto JULGO IMPROCEDENTE a ação e DENEGO a segurança, respondendo o Impetrante pelo ônus da sucumbência, sem contudo, condenação em honorários advocatícios, nos termos da Súmula 512 do Supremo
Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça.
)'

P.R.I.

São Paulo. 21 de setembro de 2005.

HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Juiz de Direito
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PROCESSO NQOO1407/2006

Requerente: Oficial da PM
Requerido: Fazenda Pública Estadual
Vistos
Oficial da PM a.juizou ação de indenização contra a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO. Alega haver sido preterido injustamente em transferência de posto de trabalho e em decorrência disso sofreu danos
materiais e morais. Requer a condenação da ré ao pagamento de indenização
por danos materiais de R$ 74.359,37 e por danos morais em R$ 468.090,OO.
Pede "cautelar" de imposição a ré de ordem de preceito cominatório. Requer sejam tornadas sem efeitos "classificações irregulares no 23QBPM/17',
referentes a diversos policiais militares, e também pede a "averiguação" de
"movimentos irregulares".
É o relatório.

DECIDO.
1. petição inicial é inepta e deve ser indeferida de plano, pois nenhuma
emenda seria apta a suprir toda a insuficiência da peça em questão.
1.1. Ao indicar como a ré a "Fazenda Pública", talvez o autor estivesse a se
referir ao "Estado de São Paulo" como um todo (lato senso, como pessoa
jurídica de direito público interno), pois faz pedidos que atingiram a "Fazenda", mas também outro órgão do Estado: a Polícia Militar e seus comandantes regionais. O pedido formulado pelo autor, caso deferido (se isso pudesse
ocorrer) aparentemente também causaria efeitos diretos e imediatos a diversos outros policiais militares.
1.2. O pouco que se pode entender da petição inicial, acaba-se por concluir que aparentemente o autor, tenente da Polícia Militar de São Paulo,
--

-

--

--
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sustenta irregularidade nas transferências de outros oficiais, e que isso teria
lhe gerado injusto preterimento. Ocorre que a única forma de se concluir isso
é a presunção, mas ao juiz não cabe "presumir" o que a parte pede. E a forma
utilizada pelo autor para descrever fatos e (supostan~ente)sustentar o "direito" que daria base a sua pretensão é absolutamente ininteligível, pois não são
deduzidos fatos de forma concatenada e não há exposição de argumentos
jurídicos dos quais pudesse decorrer logicamente o pedido formulado (que
também é insuficiente, diga-se).
Veja-se, a título de exemplo da insuficiência da exposição da causa de pedir, o item designado pelo titulo "Observação (fls. 04). Impossível entendê10, ao menos como exposto. Nada se argumenta especificamente sobre o que
viria a ser, por exemplo, "I-2-PM". A rigor é possível afirmar que na petição
inicial nem sequer se observa a regra basilar do art. 156 do Código de Processo Civil, pois nelas há muitas menções a abreviaturas cujo teor não é de conhecimento geral, sem qualquer esclarecimento acerca do que elas significam ou a que se referem (v.g. QPO, I-2-PM, UGE, CPI/l, QAOPM).
Também não se consegue compreender como o autor conclui ser necessária, cabível e regular a invalidação de diversas transferências de outros militares para que a sua almejada modificação seja operada. Do mesmo modo,
não há como entender com base em que o autor conclui ter direito, por exemplo, a ser ou não ser transferido desta para aquela unidadepor 'konveniência
própria" . Nada se esclarece, objetivamente, sobre isso. Não se explica como
o assunto deve ser tratado pela Corporação. Nada se indica sobre como as
transferências devem se dar. Insuficiente a narração de fatos que pudessem
eventualmente dar ensejo à pleiteada indenização por danos morais.
O suposto preterimento do funcionário público, por si, mesmo que cause
aborrecimentos significativos a ele, não é motivo para condenação do ente
público ao pagamento de indenização, ainda mais em valor tão absurdamente exagerado como o pleiteado pelo autor, que certamente só fez pedido tão
disparatado porque ao mesmo tempo requer o benefício da gratuidade. Também peca pela falta de lógica a pretensão a ressarcimento por supostos prejuízos materiais. A narrativa não leva a conclusão de que em decorrência dos
fatos descritos o autor teria direito a indenização almejada. Causa de pedir
insuficientemente exposta, portanto, que acarretará a extinção do processo.
1.3. O pedido também é desprovido de sustentação que lhe sirva de base.
Vejamos. Formulou-se assim o "pedido" (fls. 14) - passo a transcrever de
forma literal): "Seja expedido Cautelar que não permita a transferência do
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autor do 5%PMII, enquanto durar a lide, ao não ser por conveniência própria para outro Batalhão e que lhe seja dado o direito de continuar ministrando aulas de Direito Processual Penal e Direito Penal no EAP, como já
vinha ministrando. Aulas de Direito da Cidadania no Curso de Soldados
Temp., bem como ministrar aulas nos novos cursos de alunos, fazendo assim
valer o direito constitucional de um policial e cidadão que continua habilitado e competente para ministrar tais aulas.
"Tomar sem efeito as classificações irregulares no 23QBPMl1, que não seguiu o Banco de Dados da DP, a saber: 1 T e n PM Vitor, Lescura, Mônica e
Araújo, bem como o devido acionamento do banco de dados da DP retroativo a data correta, para que o autor seja devidamente classificado no 23"
BPMII devido as irregularidades. "Depois de ser classificado no 23QBPMJ1,
não ser movimentado do 23QBPMII enquanto permanecer no posto de 1"
Tem PM, ao não ser por conveniência própria. "Seja averiguado as movimentações irregularidades do Chefe Estado Maior da Polícia Militar do Estado
de São Paulo. "Condenar a fazenda pública:" (...). "( ...)."
Na sequência há requerimento de gratuidade. Por fim pede-se a exposição de vários e vários ofícios, aparentemente para obtenção de informações
que seriam relevantes para o julgamento da causa. Não se esclarece, porém,
se houve tentativa de obtenção das informações pela via administrativa, se
são protegidas por algum tipo de sigilo etc. E após atribuir-se valor à causa,
faz-se glosa indevida na petição (art. 161 do Código de Processo Civil), com
requerimento ilegível de algo que parece ser um pedido de "concessão da
Medida Liminar".
A singela transcrição é suficiente para entender que grande parte do pedido não se coaduna com a causa de pedir (insuficientemente) exposta. A
ação na tem natureza cautelar, pelo que não é cabível a "expedição de cautelar"
buscada. Nada se diz na petição inicial, como causa de pedir, em relação ao
fato de o autor ser professor, bem como nada se alega sobre alguma ameaça
ao seu direito (não afirmado) de lecionar. Ininteligível o pedido, esta parte,
portanto.
Também não se compreende o que viria a ser "tomar sem efeito as classificações irregulares no 23QBPM/I, que não seguiu o Banco de Dados da DP"
(sic). E muito menos é possível compreender como pode o autor pretender
tomar sem efeito" atos que dizem respeito a outros diversos funcionários,
praticados por várias autoridades, sem que nenhuma dessas pessoas figure
no pólo passivo da ação proposta. Em nenhuma parte da petição inicial o
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autor diz por que motivo entende ter direito de não ser "movimentado" para
lugar diverso daquele em que ele deseja permanecer. "Averiguação" de supostas irregularidades cometidas por Autoridade militar deve ser feita por
quem têm competência para isso. O Poder Judiciário não é órgão fiscalizador,
censor u correcional da Polícia Militar.
2. Com fundamento nos artigos 267, inciso VI e 295, incisos I e I1 e parágrafo único, incisos I e I1 do Código de Processo Civil, INDEFIRO A PETIÇÁO INICIAL e julgo este processo. Condeno o autor ao pagamento de
custas e despesas do processo. Sem condenação em honorários, pois a lide
sequer formou-se. Indefiro a gratuidade pleiteada pelo autor, oficial da Polícia Militar, pois ele comprovou ter salário mensal de aproximadamente R$
3.500,00 (v. fls. 201, pelo que não pode se afirma pobre, necessitado ou algo
que valha, e certamente pede a gratuidade apenas porque exagerou ao formular o pedido indenizatório.

Taubaté, 3 de fevereiro de 2006.
JOSÉ CLÁUDIO ABRAHÁO ROSA Juiz de Direito
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Se cada um de nós ajudar com algumas moedinhas por mês, o Hospital Militar
vai ficar nota 101 Colabore. No final das contas, quem sai ganhando é você.

;'
PÍMm

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

Participe

da

Se você ajudar, o campo é imenso.
Cada um participa com aquilo que pode dar.
Se você é alegre, dê sua alegria;
Se você é paciente, dê sua paciência;
Se você é habilidoso, dê sua habilidade;
Se você tem tempo, ajude com o seu tempo.
Se você é instruído, transmita os seus conhecimentos.
Na nossa Associação algumas pessoas participam dando o seu tempo
assistindo e dando apoio aos pacientes do H.P.M;
Outras tem dado o seu conhekmento profissional e técnico para fazer funcionar
o sistema.
Outras, ainda, tem contribuído com dinheiro, materiais ou serviços para
ia1 Militar no nosso sistema
melhorar a qualidade do
de saúde.
Você Policial Militar po
do a todos e a você
Com uma pequena con
mesmo.
Venha juntar-se a nós e traga um parente ou um amigo que também queira
participar.
O Voluntário é aquele que colabora para fazer florescer um ser humano.

Rua Alfredo Puiol, 285 - Conjunto 53 - Santana - CEP: 0201 7-01 0 - São Paulo.

~oner:'6959.9906 e 6977.0771 - Fax: 6959.9906
Email: propmadm@ig.com.br
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