~

~

A FORÇA POLICIAL
<'lrQln dr lnf"cm_-.io t • dout11na da tnslllUt(;\<> 11ollc.lal mtlffa,

N" 'i'I

Bento Martins de Souza, o Cabo Bentinho
Pesquisa e texto: Ten Cel Luiz Eduardo Pesce de Arruda
Foto: Monte Serrat Filho, Paulo (2º Ten PM). Soldado de São Jorge. ln revista
Militia, nº 7 a 10, nov/dez 1947. Digitalização de imagem: Sd PM Carlos

Eduardo Lopes, do SGEOINFE - Setor de Geoprocessamento e de Informações Espaciais.

ORIENTAÇÕES AOS COLABORADORES

A FORÇA POLICIAL
Revista de assuntos técnicos de polícia militar, fundada
em 10/2/94 pelo Cel PM José Francisco Profício, conforme
Portaria nº DIP-001/6.1/94, alterada pelas Portarias
nº 2EMPM-001/4.2/95, 2EMPM-1/43/97, 2EMPM-1/43/99,
2EMPM-3/81/99, 2EMPM-3/91/02, PM2-1;91/05 e PM2-1/91/07.
Matriculada no 4° Cartório de Registro de Títulos e Documentos
de SP sob nº 278.887/94, de 25/3/94.

Produção
Conselho Editorial sob a presidência do
Comandante-Geral da PMESP
Administração
(venda, custos de produção e distribuição)
Associação Beneficente Pró-Saúde Policial-Militar do Estado de
São Paulo (PRÓ-PM) em parceria com o Conselho Editorial
Conselho Edltorlal
Presidente
Cel PM ROBERTO ANTÔNIO DINIZ
Vice-Presidente
Cel Res PM SÍLVIO CAVALLI
Secretário
Cap PM IEROS ARADZENKA
Membros
Cel PM FERNANDO PEREIRA
Cel Res PM PAULO MARINO LOPES
Ten Cel PM MAURO PASSErn
Ten Cel PM LUIZ EDUARDO PESCE DE ARRUDA
Ten Cel Res PM JOSÉ VALDIR FULLE
Cap PM NELSON GUILHARDUCCI
Professor Desembargador ALVARO L.AZZARINI
Professor Doutor DIÓGENES GASPARINI
Jornalista Responsável
Cel Res PM GERALDO DE MENEZES GOMES (MTb 15.011)
Revisor
Professor Francisco Possebom
Diagramação/Arte
Mídia Empresarial Comunicações Ltda
Impressão
Lene Gráfica Editora Ltda
Redação
Praça Cel Fernando Prestes, 115, Luz, São Paulo/SP, CEP
01124-060 (QCG - 2ª EM/PM - Biblioteca).

A FORÇA POLICIAL

AN014

Nº 53

MARÇO 2007

SÃO PAULO, Polícia Militar do Estado de São Paulo.
V. Trimestral nº 53/2007 (JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇ0/2007)
1. Polícia Militar - Periódico. 2. Ordem Pública - Periódico.
3. Direito - Periódico
I. São Paulo. Polícia Militar. Comando Geral.

A publicação de artigos e trabalhos obedecerá às exigências que se seguem:

1 . versar sobre assunto pertinente à destinação da revista;
2. o texto deverá ser assinado, datado, escrito em linguagem impessoal e sóbria, com sugestão de título e ementa;
3. o autor deverá observar as normas de metodologia científica para a sua produção, especialmente quanto às citações bibliográficas e fundamentação das afirmativas;
4. ao final do trabalho, a ser remetido em 2
(duas) vias, o autor deverá informar sua idade,
endereço, qualidades que deseja ver mencionadas junto ao seu nome - até 3 (três) - e, em
uma das vias, a autorização de próprio punho,
para publicação independente de qualquer direito patrimonial e autoral sobre a obra;
5. ter no mínimo 3 (três) e no máximo 20 (vinte)
laudas, digitadas em espaço 2 (dois), em fonte
Times New Roman, tamanho 12 (doze), com 35
(trinta e cinco) linhas cada lauda e 70 (setenta)
caracteres cada linha; o trabalho apresentado em formato eletrônico facilita a edição da
revista;
6. não será aceita crítica vulgar ou dirigida
contra pessoa;
7. o Conselho Editorial decidirá sobre a conveniência e oportunidade da publicação das
obras recebidas;
8. os trabalhos, bem como os pedidos de
assinatura da revista, deverão ser encaminhados para A FORÇA POUCIAL (2º EM/PM - Biblioteca) Praça Cel Fernando Prestes, 115, Luz,
São Paulo, CEP 01124-060 , aos cuidados do
Presidente do Conselho Editorial.
.J
_J

-1
-1

SOLICÍTA-SE PERMUTA
PIDESE CAN.IE
ON DEMANDE ~ÉCHANGE
SI RICHIERI LO SCAMBIO
WE ASK FOR EXCHANGE

Prezado Leitor
Caso queira sugerir um personagem para capa
ou canção para contracapa da revista A FORÇA POLICIAL, ou ainda possua material biográfico, favor contatar o Ten Cel PM Arruda pelo
telefone (11) 6957-3944 ou pelos seguintes endereços eletrônicos: arruda@po/mi/.sp.gov.br
ou luizeduardoarruda@yahoo.com.br.
NÚMEROS ANTERIORES: havendo disponibilidade em estoque, poderão ser adquiridos mediante solicitação por carta dirigida ao Conselho Editorial, especificando o(s) número(s) do(s)
exemplar(es) e a respectiva quantidade desejada. O preço-base será o da última edição, incluídas as despesas de postagem. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone
(11) 3327-7403.

Revista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 53 - jan/fev/mar 2007

2

Nossa capa

Bento Martins de Souza
Bento Martins de Souza, o Cabo Bentinho, nasceu em 1903, filho de Manoel
Martins de Souza e de Feliciana Maria de Souza. Ingressou na Força Pública como
Soldado.
Durante os cinco qüinqüênios em que serviu nas fileiras da Corporação, na cidade
de Piracicaba, conquistou o respeito e a amizade da população local, tratando a todos
com bondade, quer os mais humildes, de cuja sorte se condoía, quer os poderosos.
Com singular benevolência e sabedoria, seus conselhos colaboraram para transformar meninos turbulentos em cidadãos de bem.
Apesar de sua proverbial tolerância e bondade, onde estivesse não haveria transigência para com os autores de atos anti-sociais.
Todas as noites, às 19:00 horas, era ele encontrado à porta do cinema principal, a
distribuir cumprimentos a quantos entravam, pois a todos conhecia, e a receber balas
e bombons dos admiradores. Os mais insistentes do oferecimento chegavam a
colocar as guloseimas em seus bolsos.
Bentinho não tinha filhos e esses doces ele os destinava aos garotos que encontrava pelas ruas.
Aparecesse desordeiro no cinema, no campo de futebol ou em qualquer lugar
onde estivesse o Bentinho de policiamento, teria o autor de ver-se com o próprio
povo, que em todas as ocasiões se colocou ao lado do mantenedor da ordem pública.
Os estudantes de agronomia, ardorosos opositores da ditadura Vargas, por
vezes mostravam-se dispostos a enfrentar a Polícia, quando da ocorrência de movimentos grevistas. Nessas ocasiões, à frente seguia Bentinho, desarmado, confiante
apenas em seu prestígio e força moral.
Negociador habilidoso, não poucas vezes foi de Bentinho a solução conciliadora
para o impasse que ameaçava desandar em confronto. Também por isso, era muito
estimado pelos estudantes.
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Integrando as forças piracicabanas que partiram para o "front", durante o movimento constitucionalista de 32, correu pela cidade o boato de que Bentinho havia
sido abatido nas barrancas do Itararé. Houve consternação geral. Mas, eis que Bentinho
retornou, após cumprir com seu dever. Recebido como se fora o filho dileto da
cidade que voltasse do campo de luta, Bentinho, comovido, chorou.
Sendo amigo de autoridades das mais influentes do País que, deixando a Capital
da República e passando por Piracicaba, iam até sua casa simples para tomar com ele
um café, Bentinho jamais se prevaleceu desse fato. Exato no cumprimento dos
deveres, bom camarada e respeitoso para com seus pares e superiores, era unanimemente estimado, quer pelo Comandante, quer pelo Soldado mais moderno do 8.

0

BC, Unidade à qual pertencia.
Morreu em 24/03/1946, aos 43 anos. Estudantes da "Luiz de Queiroz" suspenderam as aulas imediatamente e compareceram em peso ao sepultamento, marcando
o ato com o oferecimento de uma coroa. Crianças, adultos e idosos, de Piracicaba e de
toda a região, afluíram à sua casa modesta. Piracicaba parou, cerrando as portas do
comércio. As usinas açucareiras mobilizaram-se para angariar um pecúlio para a desolada viúva. O Clube XV de Novembro declarou-se em luto, hasteando sua bandeira
a meio-pau. O Batalhão se fez representar pelo Tenente Paulo Monte Serrat Filho
que, impressionado com o que viu, registrou o fato em artigo nas páginas da revista
"Militia", de onde foi extraída parte substancial desta biografia. Em sua oração fúnebre, falaram representantes da OAB, da Escola de Agricultura, do 8° Batalhão. O
Delegado de Polícia local, consternado, descerrou um retrato de Bentinho na Delegacia. Fruto de subscrição popular, foi comprado o lote para sua sepultura e construído
um túmulo digno, para perpetuar sua memória. Naquele ano, em Finados, a sepultura de Bentinho foi a mais profusamente iluminada pelos círios ardentes.
Policial exemplar, "para quem a felicidade do próximo era a própria felicidade'',
segundo registro de Paulo Monte Serrat Filho, desapegado de bens materiais, humilde e digno, Bentinho foi o precursor do policiamento comunitário em Piracicaba e
um dos vultos pioneiros a desenvolver tal estratégia no âmbito das polícias militares
do Brasil.
Uma via pública no bairro Jardim Primavera, em Piracicaba, o homenageia, por
meio do Decreto nº. 1.131, de 08/02/1971.

Fonte: O autor agradece aos Srs. Cel PM Ademir Aparecido Ramos, Cmt Pol Int-9,
Ten Cel PM Antonio Celso Noale e lº Ten PM Rodolpho Hoff Junior, do 10º BPM/1,
pelas infonnações complementares e pela canção que compõe esta edição. Agradecimentos ao 2º Sgt Fem PM Lenir e Cb Fem PM Saragoça, do Museu da Polícia Militar,
pela localização do texto que deu base a esta pesquisa.
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I. A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 45 E A POLÍCIA
JUDICIÁRIA MILITAR1

ALVARO LAZZARINI, Desembargador do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
(aposentado), Professor de Direito Administrativo da Academia de Polícia Militar do Barro Branco (aposentado), Associado Colaborador do Instituto dos Advogados de São Paulo, Membro do Conselho Deliberativo do Instituto Pimenta Bueno -Associação dos Especialistas em Direito Constitucional da Universidade de São Paulo, Membro Associado da
"!ACP - Intemational Association of Chiefs
of Police" (USA).

SUMÁRIO: 1. Considerações sobre a denominada reforma do Judiciário 2.
Justiça Militar Estadual e a reforma do Judiciário 3. Poder de Polícia Judiciária Militar, Poder Hierárquico e Poder Disciplinar sujeitos à Justiça Militar Estadual. 4. Conclusão.
1. CONSIDERAÇÕES SOBRE A DENOMINADA REFORMA DO JUDI-

CIÁRIO
A Emenda Constitucional nº 45, que devemos examinar nos seus reflexos na atividade de polícia judiciária militar, mais precisamente no que
concerne à Justiça Militar Estadual, consubstancia o que passou a ser conhecido por "Reforma do Poder Judiciário".
A "Reforma do Judiciário" é velho anseio de todos e, ao certo, a Emenda
em questão não é a panacéia que se proclama amiúde. Problemas com o
denominado nepotismo existente em alguns tribunais federais e estaduais

1

Roteiro para palestra sobre o tema na solenidade de passagem do 9º Aniversário de Criação da Corregedoria Geral da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Porto Alegre (RS), 18 de agosto
de 2006.
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do Brasil não precisariam de uma reforma constitucional, bastando leis,
complementares ou ordinárias, para combatê-los, como ocorreu no Estado
de São Paulo a partir de 1991, quando da criação dos primeiros cargos de
assessores dos juízes dos tribunais do Estado de São Paulo.
A morosidade da Justiça, Federal ou Estadual, não precisaria de uma
controvertida Emenda Constitucional, bastando também uma melhor adequação da legislação processual à realidade brasileira, inclusive, no referente ao número de recursos às instâncias superiores.
Eventuais desvios de conduta dos magistrados, igualmente, não precisariam de uma Emenda Constitucional, bastando que os seus órgãos censores
aplicassem as leis e/ou regimentos internos dos respectivos tribunais.
2. JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL E A REFORMA DO JUDICIÁRIO
Com essas considerações iniciais, penso que todos perceberam minhas
críticas- e outras teria- a mais essa "Reforma do Judiciário" consubstanciada
na Emenda Constitucional nº 45, de 8 de dezembro de 2004, em vigor desde
sua publicação no dia 31 do mesmo mês e ano.
Devo, no entanto, enaltecê-la no que se refere à Justiça Militar Estadual,
ao, na nova redação que deu ao§ 3º do artigo 125 da Constituição de 1988,
nominar, para o primeiro grau, os seus juízes de "juízes de direito", reiterando a nominação, no § 5º do mesmo artigo, ao dispor que aos "juízes de
direito do juízo militar" é atribuída competência constitucional para ''processar e julgar, singularmente, os crimes cometidos contra civis e as ações
judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça,
sob a presidência do juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares".
Faço, contudo, uma breve observação: de lege ferenda, ao juiz de direito
do juízo militar estadual poderia, também, ser cometida a competência para
processar e julgar as infrações penais por abuso de autoridade, previstas na
Lei de Abuso de Autoridade, Lei nº 4.898, de 9 de dezembro de 1965, hoje
atribuída à jurisdição criminal comum. A materialidade e a autoria do fato é
a mesma, sendo, contudo, cometido a juízos diversos o seu processo e julgamento criminal, com grave perigo de julgamentos diferentes quanto ao reconhecimento da materialidade e autoria.
Avançando, agora, na temática da Justiça Militar Estadual, entendo oportuno trazer a lume o afirmado em publicação da AMB Informa Especial, da
Associação dos Magistrados Brasileiros, em edição especial de julho de 2006,
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quando deixou certo que "A magistratura não sabe como funciona e atua a
Justiça Militar. Essa alarmante situação - continua referida publicação - foi
descoberta pela AMB em 2005, por meio de uma ampla pesquisa realizada
com seus juízes filiados".
A magistratura brasileira, de fato, desconhece a Justiça Militar. Pior,
ainda, quando juízes militares estaduais, os juízes auditores, até pouco tempo, desconheciam que integravam o Poder Judiciário, sustentando ser essa
justiça especializada órgão do Poder Executivo a que se ligam as Polícias
Militares e Corpos de Bombeiros Militares.
Nesse sentido, aliás, por interesses ideológicos, a opinião pública foi
amplamente manipulada por partidos da chamada esquerda, para desestabilizar a Justiça Militar Estadual, em especial, a do Estado de São Paulo, como
buscaram desestabilizar, também, a sua Polícia Militar.
A Justiça Militar Estadual era apresentada ao público em geral como
criação da denominada "Ditadura Militar" instalada em 1964. Buscavam
extingui-la a todo custo, liderando o movimento nesse sentido o Deputado
Hélio Bicudo, do PT/SP.
Renhida foi a resistência em sentido contrário. Na oportunidade, para
esclarecer a respeito, publique/ o trabalho "A Justiça Militar Estadual" que,
a pedido da própria, redigi e encaminhei à Presidência da República.
Sobre a Justiça Militar Estadual, igualmente, ao vivo, travei com o então
Deputado Federal Hélio Bicudo debate na TV Cultura de São Paulo, no
programa "Opinião Nacional", voltando a fazê-lo, em Porto Alegre (RS),
em 06 de maio de 1994, agora, sobre o tema: "Justiça Militar: por que sim e
por que não? Competência".
Este último memorável debate ocorreu no Auditório do Foro Central de
Porto Alegre a convite da Escola Superior da Magistratura do Rio Grande
do Sul e teve como debatedores, também, o Senador Maurício Correa, Deputado Estadual (RS) Flávio Koutzii, Promotor de Justiça (RS) Paulo

2

LAZZARINI, Alvaro. A Justiça Militar Estadual, ''Anais da Assembléia Legislativa do Estado de São
Paulo", Diário Oficial do Estado, Seção I, São Paulo, 103 (80), 01/03/1993, p. 110-111; "Revista
Forense", out/nov/dez/1993, ano 89, Ed. Forense, Rio de Janeiro, v. 324, p. 283-286; "Jurisprudência
do Tribunal de Justiça", São Paulo, Ed. LEX, ano 27, out/1993, v. 149, p. 9-15; "Revista de Direito
Administrativo", Ed. Renovar/FGV-Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, jan/mar/1994, p. 37-42;
e "Revista de Informação Legislativa", Senado Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas, v. 116,
1993, p. 53 e segtes.
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Ricardo Tonet Camargo, Procurador Militar (DF) Carlos Frederico Olivei3
ra Pereira e Jornalista (SP) Caco Barcelos •
Havia, portanto, um sensível desinteresse pelas coisas da Justiça Militar
Estadual, agora resgatada pelo apoio, em divulgá-la, da AMB - Associação
dos Magistrados Brasileiros, bem como pela força emprestada pela Emenda
Constitucional nº 45, que a fortaleceu, ao contrário do que até então se
pretendia fazer, ou seja, minimizar, ao máximo, a sua importância, senão
extingui-la.
3. PODER DE POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR, PODER HIERÁRQUICO E PODER DISCIPLINAR
A Emenda Constitucional nº 45, de fato, fortaleceu a Justiça Militar
Estadual não só na nominação de seus magistrados de primeiro grau de
jurisdição, incluindo-os como "juízes de direito", como o são os da justiça
comum, mas, em especial, ao dar-lhes competência para, singularmente,
processarem e julgarem os crimes militares contra civis e as ações judiciais
contra atos disciplinares militares, como também a presidência dos Conselhos de Justiça para o processo e julgamento dos demais crimes militares
( artigo 125, § 5º, da Constituição de 1988, na redação da aludida Emenda
Constitucional).
O juiz de direito do juízo militar, em face do novo texto constitucional
em questão, a par de sua nova competência em matéria criminal, como destinatário final da atividade de polícia judiciária militar, da qual resultou a
denúncia do Ministério Público, tem, agora, competência jurisdicional para
processar e julgar matéria administrativa disciplinar, como tal considerados
todos os atos administrativos decorrentes do poder Disciplinar próprio da
Administração Militar, nos seus procedimentos administrativos disciplinares previstos na legislação disciplinar militar. A competência do juiz de direito do juízo militar, assim, não está limitada só ao controle jurisdicional da
sanção administrativa disciplinar militar, como ato disciplinar final querido

·'LAZZARINI, Alvaro. Justiça Militar: por que sim e por que não? Competência, "Revista de Informação
Legislativa", Senado Federal, Secretaria de Documentação e Informação, Subsecretaria de Edições
Técnicas, Brasília, julho/set/1995, Ano 32, nº 127, p. 17-27; "Revista de Processo", julho/set/1994, Ed.
Revista dos Tribunais, São Paulo, nº 75, p. 86-98; e'~ Força Policial", Polícia Militar do Estado de São
Paulo, São Paulo, out/nov/dez/1996, nº 12, p. 21-40.
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pela Administração Militar. A norma constitucional, agora vigente a partir
da Emenda Constitucional nº 45, não restringe. É bem ampla ao atribuir ao
magistrado militar estadual competência nas ações judiciais contra atos disciplinares, corno tal considerados aqueles decorrentes de operações próprias da "ação disciplinar", ou seja, "a promoção e averiguação dos fatos, para
4
eventual repressão disciplinar" •
Penso ser um avanço essa nova atribuição de competência, porque agiliza
o processo e julgamento das infrações penais militares em que civis são vítimas, sem a necessidade da convocação de integrantes dos Conselhos de
Justiça, às vezes dificultosas, integrantes esses que não serão retirados da
atividade-fim da instituição militar estadual a que servem.
Penso, mais ainda, ter sido importante a atribuição de competência
jurisdicional civil aos aludidos juízes de direito do juízo militar para processar e julgar os atos disciplinares militares.
A instituição policial militar paulista, por exemplo, estava, vez ou outra,
às voltas com julgamentos que juízes estaduais igualavam hierarquia e disciplina militares, que são rígidas, às dos servidores públicos, mais flexíveis.
No Estado de São Paulo, há Varas da Fazenda Pública em comarcas da
Capital e em algumas do Interior. Em São Paulo, Capital, por exemplo, há
quatorze Varas da Fazenda Pública, com Juiz de Direito Titular e Juiz de
Direito Auxiliar. Só na comarca da Capital, portanto, são vinte e oito Juízes
da jurisdição comum que, até a Emenda Constitucional nº 45, julgavam
matéria disciplinar e hierárquica militar, cada um com as suas convicções,
muitos sem comprometimento com o Poder Hierárquico Militar e, em especial, com o Poder Disciplinar Militar, que informam a instituição policial
militar, inclusive, a teor do artigo 42 da Constituição de 1988, na redação
da Emenda Constitucional nº 18, de 05 de fevereiro de 1998.
Lembro que o exercício do poder Disciplinar, do qual decorrem os atos
disciplinares militares a que se refere a Emenda Constitucional nº 45 ao dar
competência jurisdicional aos juízes de direito do juízo militar, é uma conseqüência do poder Hierárquico, como sempre salientaram, entre outros,

4

LAZZARINI, Alvaro. Estudos de Direito Administrativo, 2ª ed., 1999., Editora Revista dos Tribunais,
São Paulo, p. 406.
Revista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 53 - jan/fev/mar 2007

13

5

6

Hely Lopes Meirelles e Mário Masagão •
Ninguém melhor, assim, do que o juiz de direito do juízo militar, que tem
compromissos com os sadios princípios da hierarquia e disciplina que informam as instituições militares estaduais, para o controle jurisdicional dos
atos disciplinares militares, evitando, com esse seu múnus, distorções em
que poderiam vergar-se a hierarquia e a disciplina militares.
7
Insisto, mais uma vez e agora com Marcelo Caetano , ao estudar a natureza e fundamento do poder Disciplinar, que "O poder disciplinar apareceunos como atributo da competência dos superiores hierárquicos, entre as faculdades cujo exercício constitui, em conjunto, a administração. A pe,feição
do fim a que o serviço público se destina, rege toda a actividade dos agentes,
superiores ou subalternos, é uma preocupação que satura o ambiente em que
vivem e actuam ': conclui o ilustre administrativista.
Repito que, a partir da Emenda nº 45, o juiz de direito do juízo militar,
compromissado que está em fazer prevalecer a hierarquia e a disciplina militar no âmbito dos respectivos Estados e Distrito Federal, deverá conscientizar-se de que o Poder Hierárquico e o poder Disciplinar são dois Poderes
Administrativos, poderes instrumentais da Administração Pública, no caso
da Administração Militar, com princípios e normas próprias do Direito Administrativo, diversas daquelas do Direito Penal e do Direito Processual
Penal Militar.
O Juiz de Direito do Juízo Militar, em face da Emenda Constitucional nº
45, no âmbito da Polícia Judiciária Militar, tem agora competência para
monocraticamente processar e julgar, como aborda.do anteriormente, os
crimes militares contra civis, o que anteriormente era cometido ao Conselho de Justiça, que integrava, havendo, porém, a inovação quanto a matéria
administrativa disciplinar militar.
Em relação a esta não poderá o juiz de direito do juízo militar esquecer
que "O poder disciplinar tem o seu fundamento e sua razão de ser no interesse
e na necessidade de ape,feiçoamento progressivo do serviço público, como

5

LOPES MEIRELLES, Hely. Direito Administrativo Brasileiro, 32ª ed., atualizada por Eurico de
Andrade Azevedo, Délcio Balestero Aleixo e José Emmanuel Burle Filho, 2006, Malheiros Editores,
São Paulo, p. 124-129.
6
MASAGÃO, Mário. Curso de Direito Administrativo, Tomo I, 1959, Max Limonad Editor, São Paulo,
nº
150, e, p. 75.
1
CAETANO, Marcelo. Do Poder Disciplinar, Imprensa da Universidade de Coimbra, 1932, p. 23.
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doutrina Marcelo Caetano, na sua clássica obra Do Poder Disciplinar. Não
se confunde ele, por isso, com o denominado jus puniendi do Estado. O poder disciplinar diz respeito a atividade interna da Pública Administração,
abrangendo as infrações administrativas dos servidores; o poder punitivo do
Estado é realizado fora da Administração, pelo poder Judiciário, objetivando
a repressão dos ilícitos penais, tendo, portanto, finalidade social mais ams
pia" .
Enfatizo, nesta oportunidade, que "embora correlatos, não se confundem
os poderes disciplinar e o hierárquico. Ambos, é verdade, objetivam o ape,feiçoamento do serviço público. Porém, a hierarquia trata do escalonamento
das funções administrativas, segundo princípios de subordinação e coordenação. No poder disciplinar, encontramos o controle do desempenho dessas
funções, cuidando-se, ainda, da conduta de seus servidores, responsabilizan9
do-os quando houver quebra de dever do cargo ou função pública".
Se forem, assim, misturados princípios e normas dessas disciplinas jurídicas, a hierarquia e a disciplina militar poderão sofrer graves reveses, com
reflexos nas instituições militares estaduais.
O controle jurisdicional dos atos disciplinares militares de que trato,
incluindo os recursos, aliás, far-se-á na forma prevista na legislação processual civil, como ocorria antes da Emenda nº 45, como, por exemplo, o uso
de mandado de segurança, de medidas cautelares e de ações de rito ordinário, por exemplo.
4. CONCLUSÃO
A Justiça Militar Estadual saiu fortalecida com a Emenda Constitucional nº 45.
O Juiz de Direito do juízo militar, antigo Juiz Auditor, agora, processa e
julga, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis, apurados
pela Polícia Judiciária Militar por força do artigo 125, § 5º, combinado com
o artigo 144, § 4º, da Constituição da república na sua atual redação.
Pondo cobro a velho debate, o mesmo Juiz de Direito, a teor do primeiro
dos dispositivos constitucionais acima indicados, atualmente, preside o Con-

8

LAZZARINI, Alvaro. Estudos de Direito Administrativo, ed. Cit., p. 399.
LAZZARINI, Alvaro. Idem, Ibidem.

9
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selho de justiça competente para processar e julgar os demais crimes militares, igualmente apurados pela Polícia Judiciária Militar, conforme o último
dos dispositivos constitucionais indicados no parágrafo anterior.
E, finalmente, a Emenda Constitucional nº 45, com o firme objetivo de
fortalecer a hierarquia e disciplina militares, atribuiu ao Juiz de Direito do
juízo militar competência para processar e julgar as ações contra atos disciplinares, como tais considerados todos aqueles que levem a uma decisão
administrativa envolvendo o Poder Disciplinar Militar e o próprio Poder
Hierárquico Militar.
O Juiz de Direito do juízo militar, em assim sendo, pautar-se-á pelos
princípios e normas que regem as diferentes esferas em que passou a atuar,
ou seja, a esfera penal militar e a esfera administrativa disciplinar militar,
diversas que são.
Bem por isso é possível afirmar que, ao prestigiar a Justiça Militar Estadual, a Emenda Constitucional nº 45 tem reflexo importante nas atividades
de Polícia Judiciária Militar atribuídas às Polícias Militares e Corpos de
Bombeiros Militares e, em especial, nessas instituições, que são organizadas com base na hierarquia e disciplina militares a teor do artigo 42, caput,
da Constituição de 1988.

Revista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 53 - jan/fev/mar 2007

16

II. DISCURSO DE POSSE DO COMANDANTE-GERAL DA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO, CEL PM
ROBERTO ANTÔNIO DINIZ, NA ACADEMIA DE POLÍCIA
MILITAR DO BARRO BRANCO, EM 05 DE JANEIRO DE 2007

Ao assumir o Comando da Polícia Militar do Estado de São Paulo, devo
manifestar meu mais profundo agradecimento ao Exmo Sr Governador José
Serra e ao Dr Ronaldo Marzagão, Secretário da Segurança Pública, pela
honrosa missão a mim confiada.
A magnitude do cargo com suas decorrentes e importantes atribuições
ensejam minha completa dedicação, sobretudo em respeito ao compromisso um dia assumido, neste mesmo pátio, de integral dedicação em favor da
comunidade e da causa pública, hipotecando para tal mister minha honra,
hoje, mais uma vez, um compromisso renovado.
Tenham a certeza de que meu sentimento é de profundo orgulho em ter
sido indicado para o comando desta Instituição, mas, tenho a exata medida
das responsabilidades que o cargo impõe.
Responsabilidade primeira de suceder tão nobres Comandantes - ilustres personagens que atuaram escrevendo a história de nossa Polícia Militar
ao longo destes 175 anos de sua existência, especialmente por receber este
cargo das mãos do meu estimado amigo e admirado Comandante Cel Elizeu
Eclair Teixeira Borges, a quem, por medida de justiça, apresento o reconhecimento de toda a Instituição - e por que não dizer de toda a comunidade
paulista - pela brilhante gestão que proporcionou um salto de qualidade em
todos os serviços por nós prestados nos 645 municípios deste Estado. Obrigado Cel Eclair !
Estejam certos Excelentíssimo Senhor Governador José Serra e Excelentíssimo Senhor Secretário da Segurança Pública Dr Ronaldo Marzagão, que
devotarei todos os esforços juntamente com todo nosso efetivo de Policiais
Militares, bravos homens e mulheres, na firme condução da Polícia Militar,
EM ABSOLUTA INTEGRAÇÃO Operacional com nossa coirmã Polícia
Civil, a Superintendência de Polícia Técnico-Científica e demais organizações que compõem o Sistema de Segurança Pública do País, sempre em estreita colaboração com o Ministério Público e o Poder Judiciário, as Forças
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Armadas e também com a comunidade e suas entidades representativas,
exercitando sempre os princípios norteadores da filosofia de polícia comunitária, o que, de fato, já permeia todas as ações levadas a efeito pelos nossos policiais.
Conduziremos nosso trabalho sempre de forma coesa com os Comandantes das Unidades Policiais, em todos os níveis, em perfeita sintonia com
as diretrizes do Governo, praticando e implementando ações próprias de
uma Polícia implacável com a criminalidade, enfrentando-a com a energia
necessária, dentro dos limites da lei e em respeito aos direitos e garantias
individuais dos cidadãos, utilizando da melhor técnica e da mais moderna
tecnologia, de forma a proporcionar sensação de segurança e a ordem pública, necessárias ao tranqüilo convívio social.
A vocês, homens e mulheres policiais militares, expresso meu reconhecimento e admiração pela opção de vida que os fizeram ingressar na Polícia
Militar, pois, ser policial militar não é simplesmente uma carreira, mas uma
verdadeira opção de vida. Não exige apenas dedicação, mas entrega, inclusive da própria vida em favor de seu próximo - meu reconhecimento pela
maneira como todos têm se portado, em absoluto respeito ao compromisso
assumido. São os senhores e senhoras que "fazem" a pujança desta Polícia
Militar de São Paulo, e é justamente graças a esse empenho que o posso
afiançar, sem dúvida alguma, que assumo o comando de uma Instituição
respeitada que goza da confiança da comunidade a que serve.
Concito-os a continuar desenvolvendo suas tarefas e tratando as pessoas
como gostariam que suas famílias fossem tratadas, estando certos de que
buscaremos, continuamente, a melhoria da prestação do nosso trabalho,
mas também de suas próprias condições de trabalho, de sua capacitação e
valorização profissional.
Rogo a Deus prover-me do discernimento, da coragem e da vontade de
servir que até aqui me conduziram, para nortear meus próximos passos.
A todos os segmentos da sociedade paulista, aos veículos de comunicação, expresso meus agradecimentos pela confiança na Polícia Militar, certos
de que faremos por merecer a continuidade desta confiança. Instituição
comprometida com a "Defesa da Vida, da Integridade Física e da Dignidade
da pessoa Humana".
Muito obrigado!
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III. DUPLA NACIONALIDADE A MILITARES ESTADUAIS:
IMPLICAÇÕES JURÍDICAS

RENATOLOPESGOMESDASILVA, lºTen
da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Bacharel em Direito pela Universidade Paulista.
Pós-graduando "Lato Sensu" em Direito Penal e Processo Penal pela Escola Superior do
Ministério Público.

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O principal fato motivador da elaboração deste artigo decorreu da leitura do artigo 12 da Constituição Federal (CF/88), o qual trata sobre a nacionalidade. De tal leitura originou urna questão intrigante: há implicações jurídicas ao militar estadual que adquirir a "dupla cidadania"?
Bem sabemos que, por força da legislação internacional (corno por exemplo, a União Européia), há alguns países que ao reconhecerem a "dupla
cidadania" preconizam aos "novos cidadãos" direitos e, por conseguinte,
deveres, como o de ser convocado quando de um conflito internacional.
Assim, procuraremos alinhavar, brevemente, algumas considerações sobre o acima mencionado e os reflexos aos militares estaduais.
Inicialmente, cumpre-nos destacar que o termo jurídico correto para
delimitarmos o terna é o "reconhecimento de nacionalidade" e não "cidadania", pois, cidadania é a expressão que identifica a qualidade da pessoa que,
estando na posse de plena capacidade civil, também se encontra investida
no uso e gozo de seus direitos políticos, não se aplicando, portanto, ao assunto aqui proposto.
Partindo-se dessa premissa, Alexandre de Moraes define nacionalidade
corno "o vínculo jurídico político que liga um indivíduo a um certo e determinado Estado, fazendo deste indivíduo um componente do povo, da dimensão pessoal deste Estado, capacitando-o a exigir sua proteção e sujeitando-o ao cumprimento de deveres impostos" (grifo nosso - Moraes, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada. Editora Atlas. 2ª Ed. p.513,

SILVA, De plácido e. Vocabulário Jurídico. 15. ed. Rio de Janeiro; Forense, 1999, p. 168.
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São Paulo-2003).
Buscando ainda os ensinamentos do renomado autor, verifica-se que a
doutrina, com base na Constituição Federal, distingue duas espécies de nacionalidade: a originária, resultante da origem sanguínea (ius sanguinis) ou
da origem territorial (ius soli) e a secundária ou adquirida, resultante da
aquisição por vontade própria, após o nascimento, em regra pela naturalização.
Feitas tais considerações, trazemos à baila novas questões: é possível
perder a nacionalidade brasileira? Pode um militar estadual adquirir outra
nacionalidade? Haverá implicações jurídicas?
Muito bem. Dissecado o conceito e abrangência do termo "nacionalidade", cumpre-nos fundamentalmente destacar que as regras de aquisição da
nacionalidade estão preconizadas na Constituição da República, na seguinte conformidade:
''Art. 12 - São brasileiros:

I - natos:
a) nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país;
b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde
que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil;
c) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde
que venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, pela nacionalidade brasileira;
II - naturalizados:
a)
os que, na forma da lei adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas
aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano
ininterrupto e idoneidade moral;
b)
os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República federativa do Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira.
Nesse diapasão, a CF/88, dispõe, também, sobre a perda da nacionalidade, senão vejamos:
§ 4º Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que:

I - tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude
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de atividade nociva ao interesse nacional;
II - adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos:
a) de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira;
b) de imposição de naturalização, pela norma estrangeira, ao brasileiro
residente em Estado estrangeiro, como condição para permanência em seu
território ou para o exercício de direitos civis".
Assim, a perda da nacionalidade somente ocorrerá nas hipóteses constitucionais e, diga-se de passagem, taxativas.
A segunda hipótese de perda da nacionalidade, prevista no inciso II, do
citado artigo, é aplicável tanto aos brasileiros natos quanto aos naturalizados.
Nesse sentido, o brasileiro (nato ou naturalizado) perderá, em regra, sua
nacionalidade quando voluntariamente adquirir outra.
Nesse diapasão, constata-se que é possível, portanto, através das regras
constitucionais, o brasileiro e, para o caso aqui proposto, militar estadual,
perder a nacionalidade. Cumpre-nos, entretanto, discorrer sobre as implicações jurídicas (casos existentes) na hipótese acima levantada referente
aos militares estaduais.
2. AQUISIÇÃO DE OUTRA NACIONALIDADE POR MILITAR ESTADUAL
Conforme leitura do texto constitucional, o brasileiro ( nato ou naturalizado) somente perderá a nacionalidade, quando, conforme já mencionamos, espontaneamente, adquirir outra nacionalidade. É imperioso, entretanto, para que a previsão constitucional seja levada a efeito, a observância
1
dos seguintes requisitos :
1. voluntariedade da conduta;
2. capacidade civil do interessado;
3. aquisição da nacionalidade estrangeira.
2
A doutrina tem se manifestado no sentido de que a mera formalização
perante o Estado estrangeiro, de pedido que vise à obtenção da nacionalidade desejada, não traz por conseqüência, por si só, a perda da nacionalidade,

1

MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil interpretada. Atlas, São Paulo:2002.
Ibidem.

2
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que supõe efetiva aquisição da nacionalidade estrangeira.
A perda da nacionalidade somente será concretizada através da anuência
do Presidente da República, materializada por decreto e precedida por procedimento administrativo iniciado por requerimento do interessado ao Ministério da Justiça.
Com efeito, as regras aplicáveis à perda da nacionalidade são extremamente formais. Tanto é assim que o brasileiro que tenha adquirido voluntariamente outra nacionalidade, sem ainda haver sido efetivada através de
Decreto Presidencial, continuará a ser cidadão brasileiro e a autoridade
3
Consular deverá abster-se de apor visto em passaporte estrangeiro.
O rito administrativo a ser adotado pelo interessado em adquirir outra
nacionalidade, privando-se da brasileira, é regido pela Lei federal nº 818, de
18 de setembro de 1949 (recepcionada pela Constituição Federal), a qual
regula a aquisição, perda e a reaquisição da nacionalidade e a perda dos
direitos políticos.
Nessa linha, a Emenda Constitucional de Revisão nº 3, de 07 de junho de
1994, passou a admitir expressamente a dupla nacionalidade, constituindose as alíneas "a" e "b", inciso II, § 4º, art. 12, da Constituição Federal, como
vimos.
Do exposto, extraem-se dos textos legais algumas considerações:
1. o militar estadual que adquirir outra nacionalidade através do reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira (como por exemplo, a Itália, que reconhece aos descendentes de seus nacionais a cidadania
italiana) constituir-se-á em hipótese de dupla nacionalidade, não implicando, portanto, em conseqüências jurídicas para a condição de militar;
2. o militar estadual (hipótese mais remota dada à natureza da atividade
policial-militar) que adquirir outra nacionalidade através da imposição de
naturalização pela norma estrangeira, como condição para permanência em
território ou para o exercício de direitos civis, também não trará efeitos
jurídicos para a condição de militar.
Nesse sentido, conclui-se, inicialmente, que a aquisição de outra nacionalidade por militar estadual não colide com o ordenamento infraconstitucional existente, não implicando, por conseguinte, reflexos à condição

'http://www.brazil.org.au/cms/public_php/brazilian_citizenship.php, 18 de janeiro de 2007.
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de servidor.
Resta-nos, por fim, explorar a hipótese em que o militar estadual adquire
outra nacionalidade, sem constituir as exceções constitucionais acima estudadas.
3. LACUNA JURÍDICA: PERDA DA NACIONALIDADE POR MILITAR
ESTADUAL

Como exaustivamente demonstrado não há implicações, em nosso entender, ao militar estadual que adquirir outra nacionalidade fundamentada,
em especial, nas hipóteses excepcionais.
Há, entretanto, a intrigante pergunta: haverá implicações ao militar que
adquirir outra nacionalidade, perdendo, por conseguinte, a brasileira (art.12,
§ 4º, II, CF/88)? É possível a exoneração ex officio ou passagem para a
reserva não remunerada ou até mesmo a demissão por processo regular?
Com a devida vênia, nenhuma dessas hipóteses pode vingar.
Para responder a tal questão, devemos, em observância aos princípios
constitucionais, em especial ao da legalidade, analisar no ordenamento jurídico pátrio se há alguma norma legal que contemple tal hipótese.
Inicialmente, lembramos que os certames públicos que visam a arregimentar interessados para o ingresso na Polícia Militar, dentre outros requisitos, prevêem como condição de exigibilidade, dentre outras, a de ser brasileiro. Conclusão lógica decorre, portanto, que basta ser brasileiro nato ou
naturalizado.
Aliás, a própria CF, excepcionalmente, preconiza os cargos privativos de
brasileiros natos:
'fut. 12. São brasileiros:
( ... )
§ 3º São privativos de brasileiro nato os cargos:
I - de Presidente e Vice-Presidente da República;
II - de Presidente da Câmara dos Deputados;
III - de Presidente do Senado Federal;
IV - de Ministro do Supremo Tribunal Federal;
V - da carreira diplomática;
VI - de oficial das Forças Armadas."
Assim, constata-se de plano que o rigor quanto à diferenciação entre
Revista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 53 - jan/fev/mar 2007

23

brasileiros natos e os naturalizados é tratado pela Constituição Federal de
forma excepcional. Tal dispositivo nos permitirá, conforme verificaremos,
importantes conclusões no caso em apreço.
Extraindo-se, ainda, ditames constitucionais, constata-se que as hipóteses, frise-se taxa tivas, de passagem à reserva, ou da perda do posto dos oficiais militares (quer sejam federais, quer sejam estaduais) são excepcionais
(art. 42 "caput" e 142, § 3º, II, III, VI, VII, X e.e. 144, § 6º, todos da CF/
88).
A fim de melhor direcionarmos o tema, no Estado de São Paulo, a passagem compulsória para a inatividade é regida por dispositivos específicos, os
quais permitirão, conforme verificaremos, importantes conclusões sobre a
aplicabilidade ou não ao caso em tela.
Obviamente, apenas para a questão discorrida neste artigo e em respeito
ao princípio constitucional da eqüidade, a passagem para a inatividade e
perda da graduação das praças militares (em que pese o fundamento ser
infraconstitucional, portanto, diverso ao dos oficiais) é tratada, também,
em caráter excepcional.
Nessa esteira, compete-nos trazer à baila o Decreto-lei nº 260, de 29 de
maio de 1970, que dispõe sobre a inatividade dos componentes da Polícia
Militar do Estado de São Paulo.
Nota-se, de plano, que o legislador foi taxativo quando afirmou que a
inatividade dos policiais militares do Estado de São Paulo é regulada pelo
Decreto-lei nº 260/70 (art.l).
Assim, não há previsão legal, segundo as hipóteses constantes do Decreto-lei nº 260/70, de passagem para a inatividade ao policial militar que deixar de ser brasileiro.
Sob a ótica disciplinar, como é notório, a Lei complementar nº 893, de
09 de março de 2001, instituiu o Regulamento Disciplinar da PM e, após
apurada análise do referido diploma legal, constata-se, também (respeitadas
as opiniões em contrário), que não há fundamento legal para a instauração
de procedimento administrativo disciplinar em desfavor do policial militar
que eventualmente deixar de ser brasileiro (como vimos, nas hipóteses
remotíssimas).
Além do mais, há valores espirituais superiores inerentes à condição de
policial militar (art. 6º, §1º, RD-PM), coadunados à atividade de preservação da ordem pública, como, por exemplo, honra, lealdade, dentre outros
(art. 7º, VI e IX, tudo do RD-PM).
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Assim, dentro de um sistema jurídico aberto, portanto, imperfeito, constata-se que a perda da nacionalidade por militar estadual refere-se à hipótese de lacuna dentro do ordenamento, competindo ao intérprete, conforme
alinhavaremos nas conclusões finais, a busca pela solução adequada.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Decreto-lei federal nº 4.657, de 04 de setembro de 1942, institui no
ordenamento jurídico brasileiro a Lei de Introdução do Código Civil
(recepcionada pela Constituição Federal, portanto, em vigor).
O art. 4º do Decreto-lei estabelece que "Quando a lei for omissa, o juiz
decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais
de direito". Em que pese não se tratar de um caso concreto, nem tampouco
a hipótese de julgamento, o acima disposto norteia aos julgadores e operadores do direito uma premissa fundamental: diante da lacuna (ausência de
norma ao caso concreto), deve-se buscar a integração do caso ao sistema
jurídico.
Além disso, aos operadores do direito há a incumbência de se buscar a
finalidade social da norma, através da aplicação dos princípios básicos e
inerentes ao Estado Democrático de Direito, como respeito à dignidade da
pessoa humana e eqüidade, dentre outros.
Nesse aspecto, não é necessária uma "ginástica" legislativa para constatar que não interessa à sociedade (em observância ao princípio constitucional do interesse público) que o militar estadual, formado, treinado pela instituição pública, passe à condição de inativo pelo fato de ter deixado de ser
brasileiro.
Além do mais, a perda da nacionalidade somente terá efeito jurídico após
o crivo do Chefe do Poder Executivo federal, o qual, por si só, já constitui
uma criteriosa análise quando o interessado pertencer a Instituições públicas, como PM e Forças Armadas, dentre outras.
Conforme verificado sob o aspecto disciplinar, pertencer a uma Instituição como a Polícia Militar, calcada historicamente sob valores públicos,
legais e espirituais, transcende a relação prestação de serviços - remuneração, constituindo verdadeira missão.
Assim, concluímos que, mesmo na hipótese de perda da nacionalidade,
através de Decreto Presidencial, não há reflexos jurídicos ao militar estadual.
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Iv. A PERDA DO POSTO E DA PATENTE DO OFICIAL PM
INATIVO E A CESSAÇÃO DE PAGAMENTO DE PROVENTOS
DE INATIVIDADE

FÁBIO SÉRGIO DO AMAR4L, 1º Ten PM,
Bacharel em Direito pela Universidade Guarulhos, Pós-Graduando em Direito Penal pela Escola Superior do Ministério Público.

1.INTRODUÇÃO
Tem por objetivo o presente estudo analisar a repercussão fática e o real
alcance da declaração de indignidade ou incompatibilidade para com o
oficialato praticada pelo Tribunal de Justiça Militar, e a conseqüente decretação da perda do posto e da patente de Oficial inativo, especialmente quanto à possibilidade jurídica de demissão do inativo e cessação do pagamento
dos proventos de aposentadoria.
Importa destacar que a questão ganha relevo diante das reiteradas publicações de demissão "ex officio" praticadas pelo Governo estadual de Oficiais inativos que perderam seu posto e sua patente já na inatividade, bem
como diante do posicionamento do Governo estadual quanto à possibilidade de cessação de pagamento dos proventos dos mesmos.
Da análise de pareceres oriundos da Procuradoria Geral do Estado PGE, verificamos que o entendimento dado à matéria no âmbito daquele
órgão, para fundamentar a correção do ato de demissão do Oficial, ainda
que inativo, e a pretensão de cassar seus proventos de aposentadoria, quando declarado indigno ou incompatível com o oficialato, vem se repetindo em
casos semelhantes.
De maneira bastante sucinta, passaremos a expor adiante alguns pontos
desse entendimento:
1. entende-se que o Oficial da reserva ou reformado está sujeito à aplicação da pena de demissão "ex officio" como decorrência da perda do posto e
da patente, com a conseqüente exclusão da folha de pagamento da Polícia
Militar, ficando cessados os pagamentos de vantagens inerentes à patente e
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ao posto perdidos;
2. que a demissão possui sentidos diversos para os seividores civis e para
os militares. Para os militares, significa o desligamento integral e definitivo
da Corporação, não sendo admitida ao civil previamente aposentado, pois
para estes a demissão implica vacância do cargo;
3. que os seividores civis podem perder seus proventos de aposentadoria, nas hipóteses legalmente previstas de cassação da aposentadoria;
4. que o TJM não possui atribuição para conhecimento de direitos
patrimoniais ou mesmo direitos adquiridos, e que decisões emanadas deste
órgão afetas à preseivação do direito ao percebimento dos proventos de
aposentadoria poderiam ser tomadas como simples recomendação pelo Executivo;
5. que o militar inativo continua detentor das prerrogativas de seu posto
ou de sua graduação e se sujeita ao regulamento disciplinar, o qual prevê
como uma de suas penas a demissão; logo, o militar inativo, segundo esse
entendimento, está sujeito à pena de demissão.
2. DESENVOLVIMENTO
2.1. Da Perda do Posto e da Patente
Preliminarmente, devemos ter em mente que a questão em realce não se
subsume simplesmente à pretendida relação jurídico-militar, mas sim a uma
confrontação de direitos, estando de um lado o Estado, que deseja exercer o
seu jus puniendi, e de outro o indivíduo, que exerceu sua facultas agendi,
ambos tendo a Constituição da República por fundamento.
Assim, destacamos inicialmente o que preceitua o artigo 125, § 4º da
Carta Magna, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/04:
"Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, obseivados os princípios
estabelecidos nesta Constituição.
§ 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares
dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra
atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto
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e da patente dos oficiais e da graduação das praças" (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 45, de 2004) (grifei).
Duas importantes observações já se mostram necessárias, somente em
razão da definição de competência esboçada neste parágrafo. A primeira
consiste na impossibilidade de aplicação da pena acessória de perda do posto e da patente dos Oficiais e da graduação das praças policiais militares
quando condenados por crimes militares, conforme prevê o artigo 98 do
Código Penal Militar, não inteiramente recepcionado pela Carta Política de
88. Isso porque, como destacado no § 4º acima transcrito, a perda do posto
e da patente dos Oficiais e da graduação das praças é ato de competência
privativa do Tribunal de Justiça Militar, nos estados em que existir, ou do
1
Tribunal de Justiça, nos demais estados •
A segunda observação importante diz respeito apenas às praças de Polícia Militar. A esta categoria de policiais militares (e bombeiros militares,
em outros estados) foi assegurado tratamento constitucional privilegiado
em relação às praças das Forças Armadas, na medida em que lhes foi assegurada a prerrogativa de somente perderem sua graduação por decisão do
Tribunal competente, o que não ocorre com as praças das Forças Armadas,
para as quais o artigo 98 do CPM ainda é aplicável.
Essa garantia, na verdade, mostra-se pouco proveitosa quando a praça
policial militar se vê diante da possibilidade de demissão ou expulsão da
Corporação, uma vez que já se encontra pacífico o entendimento na doutrina e na jurisprudência de que tais atos, demissão e expulsão, são de competência do Comandante Geral, uma vez que são penalidades administrativas
disciplinares.
E não poderia ser outro o entendimento, uma vez que a exclusão do
serviço ativo da Polícia Militar independe da manutenção ou não da graduação da praça. Nosso entendimento vai mais além, no sentido de que também a exclusão do serviço ativo do Oficial, por meio da aplicação da penalidade de demissão, independe da manutenção ou não de seu posto.
Para comprovar essa afirmação, é necessário entendermos os significados de alguns conceitos importantes relacionados ao tema:

1

CASTILHO, Evanir Ferreira. Da Perda do Posto e da Patente e da Graduação de Policiais Militares.
Caderno Jurídico, v. 6, nº 3. São Paulo: Imprensa Oficial, 2004, com adaptações.
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1. Posto: Posto é o grau hierárquico do oficial, conferido por ato do
Presidente da República ou do Ministro de Força Singular e confirmado em
2
Carta Patente • É o lugar que o oficial ocupa na hierarquia dos círculos
3
militares •
2. Patente: Carta oficial de concessão de um título, posto ou privilégio:
4
Patente militar •
3. Graduação: Graduação é o grau hierárquico da praça, conferido pela
5
autoridade militar competente • Graduação é o grau hierárquico das praças,
6
conferida pelo Comandante Geral da Polícia Militar •
4. Cargo público: É o lugar instituído na organização do serviço público,
com denominação própria, atribuições e responsabilidades específicas, para
ser provido e exercido por um titular, na forma da le{ Unidade específica
de atribuições, localizada no interior dos órgãos8.
5. Função Pública: É a atribuição ou o conjunto de atribuições que a
Administração confere a cada categoria profissional ou comete individual9
mente a determinados servidores para a execução de serviços eventuais •
Conjunto de atribuições conferido aos órgãos, aos cargos, aos empregos ou
10
diretamente aos agentes públicos •
Dos conceitos acima apontados, importa frisar que a demissão do Oficial, à semelhança do que ocorre com a praça, implica seu desligamento do
serviço ativo, com a conseqüente perda de seu cargo e sua função pública.
Tal ato, no caso do Oficial de Polícia Militar, é de competência do Governa-

2

§ 1º, do artigo 16, da Lei federal nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980 - Estatuto dos Militares.
SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 18ª ed. São Paulo: Malheiros, 2000.
4
Moderno Dicionário da Língua Portuguesa Michaelis - Versão 1.0. Ato de atribuição do título e do
posto a oficial militar. José Afonso da Silva, obra citada.
§ 3º, do artigo 16, da Lei federal nº 6.880/80.
6
§ 3º, do artigo 3º, da Lei Complementar estadual nº 893/01 - Regulamento Disciplinar da Polícia
Militar.
7
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 23ª ed. São Paulo: Malheiros, 1998.
8
CUNHA JUNIOR, Dirley da. Direito Administrativo. 2ª ed. Salvador: JusPODVM, 2003.
9
Hely Lopes Meirelles, obra citada.
10
Dirley da Cunha Junior, obra citada.
3
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dor do Estado, uma vez que sua nomeação no cargo que ocupa também é
feita pelo Chefe do Poder Executivo. Já quanto às praças, seu desligamento
das fileiras da Corporação se dará mediante ato do Comandante Geral da
própria Polícia Militar, pois é este quem lhes dá posse no seu cargo.
Não obstante o próprio Supremo Tribunal Federal reconhecer que essa
garantia constitucional outorgada aos militares estaduais de somente perderem seu posto e respectiva patente ou sua graduação por decisão do Tribunal competente, não há que se falar em demissão pelo Tribunal, o que nos
conduziria à equivocada conclusão de que os militares seriam detentores de
cargos vitalícios. Demissão, no âmbito estadual, é espécie do gênero sanção
administrativa, somente podendo ser aplicada pela autoridade administrativa competente - Governador e Comandante Geral, como acima exposto.
Em sentido contrário, também não se pode dizer que a demissão enseja
necessariamente a perda do posto e da patente ou da graduação, pois são
institutos absolutamente distintos. A perda da graduação das praças ou do
posto e da patente dos Oficiais é medida judicial, de competência originária
e privativa do Tribunal de Justiça Militar ou do Tribunal de Justiça estadual,
onde aquele não existir, decorrente de atos que revelam incompatibilidade
ético-moral do militar com a Instituição a que pertence.
Tanto essa afirmação é verdadeira, que a perda do posto e da patente
pode ser aplicada inclusive ao Oficial da reserva ou reformado, bem como
ao Oficial da reserva não-remunerada, os quais já não são mais ocupantes
de cargo ou função pública, logo não podendo mais ser demitidos. É o que
preconiza a Lei federal nº 5 .836, de 5 de dezembro de 1972, que dispõe
sobre o Conselho de Justificação, aplicável à Polícia Militar do Estado de
São Paulo por força da Lei estadual nº 186, de 14 de dezembro de 1973.
Assim estabelece o parágrafo único do artigo 1º da Lei federal nº 5 .836/72:
Parágrafo único - O Conselho de Justificação pode, também, ser aplicado ao oficial da reserva remunerada ou reformado, presumivelmente incapaz de permanecer na situação de inatividade em que se encontra. (grifei)
Aliás, em estudo acerca da possibilidade de emprego de Oficiais e praças
temporários na Polícia Militar, já tive a oportunidade de escrever sobre esse
tema:
Infelizmente, a redação do dispositivo não traduz de forma correta a
realidade dessa hipótese de submissão ao Conselho de Justificação. Na verRevista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 53 - jan/fev/mar 2007
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dade, onde se lê "incapaz de permanecer na situação de inatividade em que
se encontra", o legislador quis dizer "incapaz de permanecer no gozo das
prerrogativas do posto e da patente de que é detentor". Isso porque a declaração de incapacidade para permanecer na situação de inatividade não significa que o oficial será revertido ao serviço ativo, mas apenas que perderá a
condição de titular de seu posto e de sua patenten.
Dentre as prerrogativas que detém o Oficial da reserva (inclusive nãoremunerada) podem ser mencionadas: as honrarias que lhe foram concedidas, o uso de títulos, uniformes, insígnias e emblemas, regras de tratamento
e sinais de respeito, cumprimento de prisão especial em estabelecimento
militar, entre outras, as quais perderá caso seja declarado indigno para o
oficialato ou com ele incompatível.
O Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de São Paulo,
instituído por força da Lei Complementar nº 893, de 9 de março de 2001,
no que diz respeito ao Conselho de Justificação, também contém a mesma
impropriedade em sua redação. Vejamos:
''Artigo 73 - .....
Parágrafo único - O Conselho de Justificação aplica-se também ao oficial
inativo presumivelmente incapaz de permanecer na situação de inatividade." (grifei)
Porém, os equívocos redacionais não são exclusividade do legislador. Com
a devida vênia, ousamos afirmar que a redação da Súmula 673 do Supremo
Tribunal Federal foi bastante infeliz, uma vez que comporta impropriedade
quanto às medidas a serem adotadas com relação às praças ao final do processo administrativo com finalidade exclusória. Assim está redigida a Súmula
673 do STF:
"Súmula 673 - o art. 125, § 4º, da Constituição não impede a perda da
graduação de militar mediante procedimento administrativo." (grifei)

11

AMARAL, Fábio Sérgio do. Da perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças Uma nova abordagem. "A Força Policial". Ano 12, nº 49, Mar 2006 e Revista de Estudos e Informações
da Justiça Militar de Minas Gerais, nº 16, Mai 2006.
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Pelo que até este momento foi exposto, percebe-se o equívoco redacional,
pois ao final do processo administrativo, se não justificada a transgressão
disciplinar, será aplicada a correspondente sanção administrativa de demissão ou expulsão, e não a perda da graduação, que, como visto alhures, é
medida judicial privativa do Tribunal competente.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo
também nos dá conta dessa distinção entre a demissão ou expulsão e a perda
da graduação:
"EMENTA - O pedido de exoneração oficializado do interessado, ou
mesmo sua expulsão pela Polícia Militar, não obstam o exercício da competência atribuída ao Tribunal de Justiça Militar, através do artigo 125, § 4º da
Constituição Federal. Policial Militar revela perfil incompatível com postulados de hierarquia e disciplina que alicerçam a Corporação, não reunindo
as condições mínimas para ostentar a graduação que lhe fora outorgada.
(PERDA DE GRADUACAO DE PRAÇA - Nº 000618/03 (Processo nº
027131/00 4ª AUDITORIA)."
Desta forma, podemos concluir que é condição para exercer cargo público em organizações militares ser detentor de um posto ou uma graduação.
De outra banda, somente o fato de ser detentor de um título (posto ou
graduação) não assegura o exercício de cargo ou função, ex vi a situação do
Oficial da reserva, reformado e o da reserva não-remunerada, que ainda
detém seu posto e a respectiva patente, e as prerrogativas correspondentes,
mas não mais ocupa cargo ou desempenha função pública.
Destaque-se que em nenhum ponto da legislação aplicável aos militares
estaduais foi localizado dispositivo que expressamente autorize a cessação
do pagamento de proventos de aposentadoria ao militar preteritamente
inativado, que tenha sido ulteriormente julgado indigno do oficialato ou com
ele incompatível.
Não é o que ocorre com o servidor civil, para quem há expressa previsão
legal de, em algumas circunstâncias, perder seus proventos de aposentadoria, conforme estabelece o artigo 259 da Lei nº 10.261, de 28 de outubro de
1968, o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis, abaixo transcrito:
'futigo 259 - Será aplicada a pena de cassação de aposentadoria ou disponibilidade, se ficar provado que o inativo:
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I - praticou, quando em atividade, falta grave para a qual é cominada
nesta Lei a pena de demissão ou de demissão a bem do serviço público;
II - aceitou ilegalmente cargo ou função pública;
III - aceitou representação de Estado estrangeiro sem prévia autorização
do Presidente da República; e
IV - praticou a usura em qualquer de suas formas." (grifos nossos)
Importante destacar que a primeira hipótese de cassação da aposentadoria aplicável ao civil ocorre nos casos de cometimento de falta grave para a
qual também fosse cominada pena de demissão para servidor da ativa, desde
que a falta fosse cometida antes de se aposentar.
Essa é a única hipótese que pode ser comparada à situação dos Oficiais
da Polícia Militar, pois a perda de seu posto e de sua patente somente pode
ocorrer nos dois casos já mencionados: indignidade e incompatibilidade com
o oficialato. Mesmo assim, no entanto, o Oficial inativo pode ser submetido
a Conselho de Justificação por fatos praticados enquanto se encontrava na
ativa (como no caso do civil, que lhe enseja a possibilidade de perda da
aposentadoria) ou por fatos cometidos já em sua inatividade, mesmo quando já reformado, ou seja, desligado do serviço ativo de forma irreversível.
O fato é que não existe, para nenhuma das situações envolvendo o Oficial inativo, previsão legal para a interrupção do pagamento de seus proventos
de aposentadoria. Essa situação, no âmbito das Forças Armadas, cujo regime jurídico é bastante próximo do regime das Polícias Militares, até pouco
tempo atrás era ainda mais peculiar. Para fins previdenciários, a situação do
ex-militar que perdera o posto e a patente era a de "morte ficta", convertendo-se seus vencimentos em pensão, que eram depositados a seus dependentes (Lei federal nº 3.765, de 4 de maio de 1960).
Essa situação somente veio a se alterar recentemente, com a edição da
Medida Provisória nº 2.131, de 28 de dezembro de 2000, a qual vem sendo
reeditada até a atual MP nº 2.215-10, de 31 de agosto de 2001, que dispõe
sobre a remuneração dos militares das Forças Armadas, altera as Leis números 3.765, de 4 de maio de 1960, e 6.880, de 9 de dezembro de 1980, e dá
outras providências, ainda em tramitação, cujo artigo 13 estabelece:
'~t. 13. Cessa o direito à percepção dos proventos na inatividade na
data:
·
I - do falecimento do militar;
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II - o ato que prive o Oficial do posto e da patente; ou
III - do ato da exclusão a bem da disciplina das Forças Armadas, para a
praça."
Aponte-se que essa cessação do direito à percepção dos proventos na
inatividade somente passou a ser possível após expressa previsão legal para
tanto, ainda que essa previsão legal seja questionável sob o prisma da
constitucionalidade, como adiante veremos ao analisar o sistema
previdenciário vigente no Brasil após duas reformas previdenciárias por que
passou nossa Lei Maior.
É nesse mesmo sentido o entendimento da Consultoria Jurídica da Polícia Militar. A culta Procuradora do Estado Chefe da CJ/PM, Drª. Helerna
Novaes Gonçalves, em abalizada manifestação consubstanciada no Parecer
CJ/PM nº 287/02, assim aduziu:
''Ausente regra expressa no sentido de autorizar a aplicação da pena de
demissão a inativos, ainda que a lei o fizesse à revelia da melhor doutrina e
técnica jurídica, certo é que a pena de cassação de aposentadoria ou da
inativação dos policiais militares não é prevista. Não o era no revogado decreto 13.647/43 nem o é na lei complementar 893/01, atual regulamento
disciplinar da Polícia militar do Estado de São Paulo e nem no Decreto lei
Estadual 260/70." (grifos originais)
Nesse passo, o que se deseja destacar é que a facultas agendi exercida
(passagem para a inatividade) não se limita ao simples pedido de transferência para a reserva com a conseqüente concessão, mas sim a toda uma mudança havida no sistema previdenciário que findou por alcançar também
aos militares.
2.2. Das Regras de Inatividade
Assim, destacamos que a Constituição Federal, em seu artigo 42, determina a aplicação aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do quer vier a ser fixado em lei, das disposições contidas no
artigo 14, § 8º, no artigo 40, § 9º, e no artigo 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei
estadual específica dispor sobre as matérias do artigo 142, § 3º, inciso X,
cujos textos transcrevemos abaixo:

''Art. 42 ....
§ 1º· Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos
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Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, §
8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes
dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores."
"Art. 142.
§ 3º. Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:
X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de
idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a
inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas
atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra." (Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)
(grifamos)
No Estado de São Paulo, o Decreto-lei nº 260, de 29 de maio de 1970, é
a lei específica de inatividade para os integrantes da Polícia Militar, tendo
sido recepcionada pelo novo ordenamento constitucional, naquilo que com
este não colide, inclusive passando a ter força de lei complementar (Constituição Estadual, artigo 23, parágrafo único, nº 6 e 10), sendo derrogadas as
disposições incompatíveis com o novo sistema constitucional.
Assim, claro está que o § 6º do artigo 138 da Constituição Estadual, ao
disciplinar que "o direito do servidor militar de ser transferido para a reserva ou ser reformado será assegurado, ainda que respondendo a inquérito ou
processo em qualquer jurisdição, nos casos previstos em lei específica",
derrogou o disposto no inciso I do artigo 21 do Decreto-lei nº 260/70, que
proibia a concessão da passagem para a reserva de Oficial que estivesse
respondendo a inquéritos ou processos. E, isso não ocorreu pelo simples
decurso do tempo, mas sim, pela incompatibilidade de um em relação ao
outro.
O alcance dessa norma constitucional, ademais, possui uma amplitude
muito maior do que pode imaginar o leitor mais desatento:
1. a disposição do § 6º do artigo 138 não só alcança a transferência para
a reserva, como também a reforma;
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2. em nenhum momento o dispositivo constitucional qualificou o tipo de
reserva ou o tipo de reforma, uma vez que existem a reserva a pedido ou "ex
officio", e a reforma a pedido ou "ex officio", ambas com variações remuneradas ou não, e não poderia ser diferente uma vez que a Constituição deve
definir a regra geral, ficando para a lei específica as particularizações;
3. a mesma disposição alcança a reforma, e não há no Decreto-lei nº 260/
70, nenhuma vedação que impeça a praça de se reformar a pedido nas mesmas circunstâncias, como há para o Oficial no inciso I do artigo 21, o que
nos leva à conclusão de que há um tratamento diferenciado entre integrantes de um mesmo regime jurídico, o que feriria o princípio da isonomia;
4. isto se afirma, pois, em nenhum momento, o dispositivo constitucional
referiu-se a Oficial ou Praça, mas sim, a "servidor militar", ou seja, alcançando a todos os integrantes da força militar estadual, impedindo que, neste aspecto, tenham tratamento diferenciado, o que já bastaria para demonstrar a
derrogação da disposição do inciso I do artigo 21 do Decreto-lei nº 260/70.
Outro ponto a considerar reside no fato de que a expressão "será assegurado" não impõe somente a garantia de uma condição futura, no intuito de
aguardar-se a decisão do Estado em algum processo a que esteja submetido
o militar, mas impõe também uma faculdade ao militar de optar pela sua
inativação no decurso desse processo ou não.
E tal entendimento decorre do fato de que não existem dispositivos na
Constituição desprovidos de sentido ou nexo, pois, se assim não fosse, estaríamos diante de uma norma constitucional inócua, uma vez que a legislação
infraconstitucional, como demonstrado, estaria repleta de disposições
impeditivas da transferência para a reserva a pedido no caso em apreço.
2.3. Das Regras Previdenciárias
Válido então, neste ponto, efetuarmos uma pausa para entendermos adequadamente o significado e os limites da garantia constitucional da Previdência Social. No dizer do festejado Desembargador do Tribunal de Justiça
de São Paulo, Doutor Irineu Antonio Pedrotti:
"Previdência, substantivo feminino, resume-se na qualidade do que é previdente, ou que se previne, que toma medidas para evitar transtornos. (MiRevista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 53 - jan/fev/mar 2007
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12

litares Estaduais - Regime Próprio de Previdência."
Por força do artigo 194 da Carta Política, todos os cidadãos brasileiros
têm direito à previdência, seja no Regime Geral da Previdência Social, para
os trabalhadores celetistas, seja no Regime Geral dos Servidores Públicos
Civis, ou ainda no Regime Geral dos Militares, cada qual com suas regras
peculiares, mas todos com garantias mínimas.
Por essa visão garantista do sistema previdenciário, podemos afirmar que
o direito de o trabalhador se aposentar (ou se inativar, no caso dos militares) constitui-se em um verdadeiro direito fundamental, assegurado incondicionalmente no inciso XXIV do artigo 7º da Lei Maior. Referido dispositivo tem por escopo garantir a dignidade da pessoa humana do trabalhador
e de sua família, princípio básico e fundamental do Estado Brasileiro,
consubstanciado no artigo 1º, inciso III da Constituição Federal.
Oportuno mencionar que a aposentadoria (ou inatividade) tem como fatogerador a contribuição do empregado ou servidor, ou seja, os proventos de
aposentadoria possuem caráter de "pecúlio", e são devidos em razão da
contribuição, nada tendo de relação com eventuais cometimentos de crimes
ou transgressões disciplinares.
Isso porque a Previdência Social é um ramo da Seguridade Social que
visa à proteção do trabalhador ou filiado dos riscos decorrentes da
infortunística laboral. É um seguro coletivo, contributivo e obrigatório. Por
esse motivo, o contribuinte é também chamado de segurado.
Hodiernamente, em face das novas regras previdenciárias impostas pelas
recentes reformas constitucionais, a consideração da inativação a pedido no
caso dos militares passou a ter uma outra conotação, que explicaremos abaixo:
1. com a publicação da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o sistema
previdenciário do serviço público, conforme nova redação dada ao artigo 40
da Constituição Federal, passou a ser considerado como de "caráter
contributivo e solidário", significando dizer que todos os servidores públicos ativos e inativos, incluindo-se aí os militares da ativa ou da reserva e
reformados, por força do§ 20, passaram a contribuir com o respectivo regime previdenciário;
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''A Força Policial". Ano 12, nº 47, Set 2005.
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2. este entendimento, no Estado de São Paulo, foi acatado quando da
promulgação da Lei Complementar nº 943, de 23 de junho de 2003, que
institui contribuição previdenciária para custeio de aposentadoria dos servidores públicos e de reforma dos militares do Estado de São Paulo, e dá
outras providências correlatas, e, posteriormente, da Lei Complementar nº
954, de 31 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a contribuição
previdenciária mensal de inativos e pensionistas do Estado e dá providências correlatas. Desse modo, todos os integrantes do serviço público no Estado de São Paulo passaram a ser contribuintes para o custeio de sua respectiva aposentadoria e da pensão para seus dependentes;
3. assim, o que até a reforma constitucional citada era uma discricionariedade do Estado, possibilitando-lhe a demissão de seus agentes, ainda que
satisfeito o requisito de tempo de serviço exigido, tornou-se um direito subjetivo do agente público, especialmente quando cumpridos os requisitos necessários para aposentadoria ou inativação, de modo que, uma vez satisfeitos esses requisitos, torna-se essa possibilidade de inativação um direito adquirido;
4. portanto, o ato da Administração não mais sendo discricionário, é
vinculado. Nesse sentido é a lição do insigne professor Celso Antonio Bandeira de Mello, apresentando a classificação dos atos administrativos quanto ao grau de liberdade da Administração em sua prática:
"(1) Atos ditos discricionários e que melhor se denominariam atos praticados no exercício da competência discricionária - os que a Administração
pratica dispondo de certa margem de liberdade para decidir-se, pois a lei
regulou a matéria de modo a deixar campo para uma apreciação que comporta certo grau de subjetivismo. Exemplo: autorização de porte de arma.
(2) Atos vinculados - os que a Administração pratica sem margem de
liberdade para decidir-se, pois a lei previamente tipificou o único comportamento possível diante de hipótese prefigurada em termos objetivos. Exemplo: licença para edificar; aposentadoria, a pedido, por completar-se o tem13
po de contribuição do requerente ." (Itálicos do original, grifos nossos).
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Curso de Direito Administrativo. 12ª Edição - revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Malheiros.
1999, pág. 364.
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5. em outras palavras, uma vez que o agente público contribuiu durante o
tempo de seIViço exigido para sua aposentação, torna-se seu direito aposentar-se ou, no caso dos militares, inativar-se percebendo os correspondentes
proventos, destacando-se esta situação de qualquer outra relativa ao cometimento de crime ou transgressão disciplinar que enseje sua prisão ou a perda do posto e da patente dos Oficiais ou da graduação das praças, situações
que deverão se deslindar segundo suas próprias características;
6. esta situação se confirma ao lembrarmos da existência do § 9º do artigo 201 da Constituição Federal, o qual estabelece que "para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os
diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente,
segundo critérios estabelecidos em lei"; ou seja, o agente público, tendo
contribuído num ou noutro regime poderá aposentar-se por um ou por outro regime, cabendo a compensação financeira entre eles, como garantia de
sua manutenção;
7. o apontado no subitem anterior demonstra que, ainda que o Oficial
fosse demitido da Polícia Militar, ele teria direito a aposentar-se posteriormente computando, para tanto, o tempo de contribuição relativo ao período
em que passou na Corporação, valendo-se da referida compensação entre
os regimes.
Para melhor esclarecer este último ponto, imaginemos a situação hipotética de um Oficial com quinze anos de seIViço ( ainda na ativa) e que venha
a perder o posto e a patente após declaração de indignidade perante o TJM,
o que lhe acarreta (obviamente) a demissão "ex officio" por ato do Governador do Estado. Esse ex-militar, provavelmente, iniciará algum trabalho
junto à iniciativa privada, passando a ser contribuinte do Regime Geral da
Previdência Social, ou poderá assumir posteriormente algum outro cargo
público, passando a ser contribuinte do Regime Geral dos SeIVidores Públicos do ente a que pertença. Em ambas as situações, este ex-militar poderá
computar o tempo de seIViço prestado junto à PM, ou seja, o tempo anterior à sua perda do posto e da patente, para fins de aposentadoria no outro
regime, devendo os regimes se compensarem reciprocamente;
Ora, se o militar demitido pode utilizar esse tempo para aposentação em
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outro regime, parece-nos um absurdo querer cassar a aposentadoria daquele que sequer chegou a ser demitido, e conseguiu aposentar-se ( ou, mais
precisamente, inativou-se) voluntariamente após preencher os requisitos
legais para tanto.
Assim, não é demais lembrarmos do processo a que foi submetido um
ex-Tenente Coronel da PMESP, o qual, já na inatividade, perdeu seu posto e
patente, e teve decretada por parte do Estado a suspensão do pagamento de
seus proventos de inatividade, com base no Parecer 333/1999, da Procuradoria Geral do Estado.
Esta decisão administrativa lastreada na manifestação da PGE motivouº a ingressar com ação judicial em face da Fazenda Pública, obtendo decisão
de primeira instância favorável ao seu pleito, na qual o meritíssimo julgador,
no Processo nº 1128/99, da 8ª Vara da Fazenda Pública, concluiu:
''A questão que se coloca é se a perda do posto e da patente do policial
militar da reserva implica na demissão e suspensão do pagamento.
Na data da declaração de perda de seu posto e patente e demissão exofficio encontrava-se o autor reformado por força do artigo 24 do decretolei nº 260/70, no posto de Tenente Coronel Reformado da Polícia Militar,
ato este juridicamente perfeito e acabado, não podendo ser alcançado pelo
que dispõe o artigo 42 do decreto-lei citado, que tem aplicação somente aos
policiais militares da ativa.
Conforme declarado no parecer da Divisão de Pessoal Militar da Ativa,
às fls. 128/129, inexiste lei que determine a suspensão dos proventos de
reformados, em condições assemelhadas ao que sucede com o Estatuto do
Servidor Público, que admite a cassação da aposentadoria.
É de se ressaltar, outrossim, que o ato do Governador, executando o
acórdão proferido deveria ter ficado adstrito aos limites do que foi nele
decidido: perda do posto e da patente.
Assim, não há que se falar, também, na aplicação da demissão, nem na
declaração de incapacidade de permanência na inatividade. A demissão só é
aplicável aos policiais militares da ativa. Não ocupando o autor cargo público, não é possível sua demissão.
A pena acessória, portanto, limita-se à perda das condecorações militares, conforme disposto no art. 99 do Código Penal Militar, sob pena de ferir
direito adquirido, o qual não foi atingido pelo julgado.
Destarte, a perda da patente não tem como conseqüência imediata a demissão do militar, nem a cessação dos proventos a que tem direito. Os
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proventos do inativo não são vantagens conferidas pela patente, mas pelo
direito auferido ao se cumprir o tempo de serviço. O militar apenas deixará
de possuir as responsabilidades e prerrogativas do posto ou graduação."
(grifamos)
Note-se ainda que, como mencionado alhures, até mesmo o Oficial da
reserva ou reformado pode ser submetido ao Conselho de Justificação, o
que reforça a tese de que a perda do posto e da patente significa a retirada
do "título" daquele que o detém, sem que tenha como consectário a perda
do direito de perceber seus proventos de aposentadoria. Outra característica importante é que o Conselho de Justificação pode ser instaurado até
mesmo a pedido do próprio Oficial justificante, não sendo possível admitirmos que, especialmente nestes casos, possa ele ser apenado com a perda de
seus proventos de inatividade.
Outro argumento que foi empregado pela PGE para fundamentar a possibilidade de cessar o pagamento de proventos de inatividade ao Oficial declarado indigno ou incompatível com o oficialato, foi o de que o militar
inativo ainda está sujeito ao Regulamento Disciplinar da PM; no Regulamento Disciplinar está prevista a pena de demissão; logo, o militar inativo,
segundo esse raciocínio, poderia ser demitido e cassado o pagamento de
seus proventos. Este sofisma, data máxima vênia, parece-nos um raciocínio
indutivo infantil e infeliz, pois parte de uma situação particular (possibilidade de demissão) para se chegar a uma conclusão genérica, sem comprovação científica e sem base jurídica (possibilidade de demissão do inativo).
A fim de comprovar o erro no raciocínio empregado, guardadas as devidas proporções, façamos uma comparação meramente didática: o indivíduo
'W' gosta de chocolate; chocolate é um doce; logo, o sujeito "A:.' gosta de
doces. Não é possível se chegar a essa conclusão com certeza, porque o
sujeito 'W' pode não gostar de outros tipos de doces.
A comprovação de que estamos diante de um sofisma é que nem todas as
penas previstas no Regulamento Disciplinar podem ser aplicadas a todos os
indivíduos que a ele estão sujeitos, como pretende fazer crer a briosa PGE,
pois vejamos:
1. o militar inativo não pode ser apenado com demissão, porque não
ocupa cargo e nem exerce função pública;
2. o militar da ativa não pode ser apenado com a proibição do uso de
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uniforme, apesar de esta penalidade estar prevista no Regulamento Disciplinar, porque somente é aplicável ao militar inativo;
3. o Oficial não pode ser apenado com expulsão, pois esta penalidade
somente se aplica às praças.
Tais regras comprovam, de modo cabal, que não basta haver uma previsão abstrata da pena no regulamento para que esta seja aplicável a todos os
sujeitos regidos por este instrumento.
A eminente Procuradora do Estado Chefe da CJ/PM, no já mencionado
Parecer CJ/PM nº287/02, cita Cretella Jr. e conclui:
"Nessas condições, perante o Direito Administrativo do Brasil, demissão é a penalidade máxima administrativa imposta pelo estado ao funcionário público, a fim de desinvesti-lo das funções que desempenha, podendo
decorrer ou de condenação criminal e, nesse caso, o decreto de demissão é
conseqüência da sentença (caso do crime contra a Administração) ou pro4
vir de decisão autônoma hipótese de ilícito administrativo/
Demitir inativo é, pois, retirar o que ele já não tem, ou seja, o exercício
de função pública. (grifei)
3. CONCLUSÃO
De todo o exposto, verifica-se que estamos diante de uma situação clara
de direito adquirido, em razão do ato jurídico perfeito praticado pela administração da Polícia Militar (concessão da passagem para a reserva). Sobre
o ato jurídico perfeito e o direito adquirido leciona a notável Maria Helena
Diniz:
"O ato jurídico perfeito é o já consumado, segundo a norma vigente, ao
tempo em que se efetuou, produzindo seus efeitos jurídicos, uma vez que o
direito gerado foi exercido. É o que se tornou apto para produzir os seus
efeitos. A segurança do ato jurídico perfeito é um modo de garantir o direito adquirido pela proteção que se concede ao seu elemento gerador, pois e a
nova norma considerasse como inexistente, ou inadequado, ato já consumado sob o amparo da norma precedente, o direito adquirido dele decorrente
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desapareceria por falta de fundamento. Convém salientar que para gerar
direito adquirido, o ato jurídico deverá não só ter acontecido em tempo
hábil, ou seja, durante a vigência da lei que contempla aquele direito, mas
também ser válido, isto é, conforme aos preceitos legais que o regem.
O direito adquirido (e,worbene Recht) é o que já se incorporou definitivamente ao patrimônio e à personalidade de seu titular, de modo que nem
lei nem fato posterior possa alterar tal situação jurídica, pois há direito con15
creto, ou seja, direito subjetivo e não direito potencial ou abstrato" •
Ambos os institutos encontram proteção na Constituição Federal, cujo
artigo 5º, inciso XXXVI preconiza que "a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada", reconhecendo expressamente as limitações materiais impostas nesta cláusula pétrea, consoante disposto no artigo 60, §4º, inc IV.
Neste aspecto, concluímos que o ato de inativação praticado pela Polícia
Militar é ato vinculado, encontrando respaldo na Constituição Federal ( artigo 142, § 3º, X), na Constituição Estadual ( artigo 138, § 6º) e na legislação infraconstitucional já mencionada, passando a caracterizar-se corno direito adquirido daquele que preencheu os requisitos de tempo de serviço,
idade e contribuição, o qual gozará dos proventos de sua aposentadoria (inatividade, para os militares) em razão de ter contribuído para tanto, e não em
razão de possuir (ou não) posto e patente.
Frise-se, por oportuno, que aqueles que tiveram a manutenção de seus
proventos de aposentadoria assegurados em aresto do Egrégio Tribunal de
Justiça Militar, ou em decisão judicial de qualquer outro órgão, não poderão ter cessada a percepção de proventos de inatividade por decisão administrativa, sob pena de descumprimento de ordem judicial, o que implica o
cometimento de crime de desobediência por parte de quem assim proceder.
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V. TIPIFICAÇÃO LEGAL DOS CRIMES PRATICADOS POR
MILITARES DETENTORES DE MANDATOS ELETIVOS

CÍCERO ROBSON COIMBRA NEVES, 1º
Ten PM da Corregedoria PM, Bacharel em Direito pelas Faculdades Metropolitanas Unidas

1. INTRODUÇÃO

Uma questão que tem trazido problemas práticos para os operadores do
Direito Penal Militar é a possibilidade ou não de um militar detentor de
mandato eletivo, portanto, inativo com vencimentos proporcionais, praticar
crime militar.
Pouco discutido no plano doutrinário, o tema deve ser analisado minuciosamente para trazer a necessária segurança na aplicação da Lei Penal
Castrense de modo a evitar atuações equivocadas que poderiam, por um
lado, significar um vácuo de punibilidade que comprometeria os bens jurídicos tutelados por esse ramo do Direito e, por outro, o cometimento de abusos pelas autoridades responsáveis por sua aplicação.
Buscamos neste trabalho, pelo raciocínio jurídico sistematicamente
concatenado, encontrar a medida exata para a aplicação do Direito Castrense
ao tema apresentado, colaborando para o estudo científico da matéria, sem
olvidar, no entanto, que o tema é de difícil explanação e compreensão, daí o
nosso rogo para que as linhas abaixo não signifiquem o esgotamento do
estudo proposto, mas o primeiro passo para um longo e profícuo debate.
2. CANDIDATURA A CARGO ELETIVO POR MILITARES
Antes de chegarmos ao tema central, importante para uma compreensão
a contento que se tracem algumas linhas acerca da relação entre os militares
e os cargos eletivos, e tudo começa com a análise da candidatura dessa categoria de agentes públicos.
Falar de candidatura de militares, em verdade, é falar das inelegibilidades.
As inelegibilidades são estudadas no plano constitucional, especificamente
quando se trata dos Direitos Políticos Negativos, e podem ser definidas como
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pacidade eleitoral passiva, ou seja, da capacidade de eleger-se"'.
Como se sabe, dentro do núcleo do jus civitatis, está a possibilidade de o
cidadão comum participar do processo político de um país que pretende ser
reconhecido como Estado Democrático de Direito, como assim o pretende
o Estado Brasileiro, sendo possível afirmar que toda e qualquer análise acerca
da limitação dos Direitos Políticos deve ser restritiva, atendo-se ao que postula a norma, principalmente a Constituição Federal, gestora maior desse
direito público subjetivo.
As inelegibilidades podem ser absolutas ou relativas e estão definidas no
artigo 14 da Constituição Federal.
As inelegibilidades absolutas, grafadas no § 4º do artigo supracitado,
restringem-se a duas possibilidades, sendo inelegíveis aqueles que são
inalistáveis - art. 14, § 2º, da Lei Maior dispõe que não podem alistar-se
como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos -, ou seja, que também não podem exercer a capacidade
eleitoral ativa, e os analfabetos.
Assim, temos que são absolutamente inelegíveis os analfabetos, os estrangeiros e os conscritos, estes durante o período de prestação do serviço
militar obrigatório, que se exaure a partir do momento em que o militar
recrutado engaja no serviço milita/.
As inelegibilidades relativas estão previstas na Constituição Federal (§§
5º a 8º do artigo 14) e, por permissão da própria "Norma Maior" no§ 9º do
artigo 14, também em legislação infraconstitucional, atualmente nas Leis
Complementares n. 64/90 e 81/94.
Primeiramente, temos a inelegibilidade relativa por motivos funcionais,
que pode ser para o mesmo cargo ou para outro cargo.
Para o mesmo cargo, define a Constituição Federal (art. 14, § 5º) que o
Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os
Prefeitos e quem os houver sucedido, ou substituído no curso dos mandatos
poderão ser reeleitos para um único período subseqüente.
Como se verifica pelo texto do dispositivo transcrito, inovação trazida

:ct. LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. São Paulo: Método, 2006. p. 509 .
.: Lembramos de que a figura do conscrito somente existe para as Forças Armadas, porquanto nas Polícias
Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares o serviço militar prestado obedece à regra do voluntariado,
conforme art. 11 do Decreto-lei nº 667, de 2 de julho de 1969.
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pela Emenda Constitucional n. 16/97, no que concerne aos cargos de chefia
do Poder Executivo, nas três esferas (federal, estadual e municipal), apenas
poderá haver uma reeleição, não podendo o presidente da República, os
governadores dos Estados ou do Distrito Federal e os prefeitos se reelegerem para um terceiro mandato sucessivo.
Para ser bem compreendida, no entanto, essa regra merece alguns outros
esclarecimentos, na seguinte ordem:
a) O titular de dois mandatos subseqüentes na chefia do Executivo não
poderá também se candidatar a vice do cargo em que está.
b) O titular de dois mandatos subseqüentes na chefia do Executivo não
pode candidatar-se à eleição indireta do § 1º do art. 81 da Constituição
Federal.
c) Não se exige a desincompatibilização do chefe do Executivo para concorrer à reeleição.
d) O vice-presidente, vice-governador e vice-prefeito também não podem se candidatar ao mesmo cargo por um terceiro mandato consecutivo.
e) O vice-presidente, vice-governador e vice-prefeito, independentemente
de terem ou não substituído temporariamente os titulares, podem se candidatar a eleição do chefe do Executivo, podendo, inclusive, se eleitos, disputar uma reeleição.
f) O vice-presidente, vice-governador e vice-prefeito, caso tenham substituído efetivamente os titulares, podem se candidatar a uma reeleição ao
cargo de chefe do Executivo.

Para outro cargo, define a Constituição Federal (art. 14, § 6º) que para
concorrerem o Presidente da República, os Governadores de Estado e do
Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até
seis meses antes do pleito.
Também fácil é a compreensão dos postulados acima, bastando entender
que para candidatar-se a outro cargo o chefe do Executivo (nas três esferas)
deve afastar-se definitivamente, por meio da renúncia, em até seis meses
antes do pleito eleitoral, ou seja, desincompatibilizar-se.
Por entendimento do TSE, o vice-chefe do Executivo pode se candidatar
a outro cargo sem necessidade da desincompatibilização, desde que não
tenha sucedido (definitiva ou temporariamente) o chefe do Executivo nos
seis meses que antecedem o pleito.
A Constituição Federal também prevê a inelegibilidade relativa por motivos de parentesco, chamada também de inelegibilidade reflexa, nos seRevista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 53 - jan/fev/mar 2007
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guintes termos (art. 14, § 7º, da CF): São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consangüíneos ou afins, até o segundo
grau ou por adoção, do Presidente da República, de Governador de Estado
ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído
dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo
e candidato à reeleição.
Como se verifica a inelegibilidade atinge os parentes consangüíneos até
segundo grau, isso em linha reta (pais, avós, filhos e netos) ou colateral
(irmãos), e os parentes afins também até o segundo grau, em linha reta
(e.g. sogro, enteado e genro) e em linha colateral (cunhado) ou por adoção
dos chefes do Executivo ou de quem os haja substituído nos últimos seis
meses antes do pleito, por exemplo, o Vice-presidente.
Da previsão acima pode-se assentar, pela interpretação e pela construção jurisprudencial:
As pessoas enumeradas, ligadas aos prefeitos, não poderão se candidatar
para vereadores ou para prefeitos do mesmo município ou de município
originário de "município-mãe".
As pessoas enumeradas ligadas aos governadores (Estados e D F) não
poderão se candidatar para vereadores ou para prefeitos no mesmo Estado,
tampouco aos cargos de deputado estadual ou governador do mesmo Estado; também não poderão concorrer à eleição para deputado federal ou senador em representação daquele Estado.
As pessoas enumeradas ligadas ao Presidente da República não poderão
se candidatar a cargos eletivos no País.
A inelegibilidade em questão não se aplica à viúva, pela dissolução da
sociedade conjugal.
A inelegibilidade tratada se aplica na relação de união estável e no casamento religioso, sem que haja o enlace civil.
A restrição em foco não se aplica se as pessoas enumeradas já possuírem
cargo eletivo e concorrerem à reeleição deste cargo.
Caso o chefe do Executivo renuncie em até seis meses antes do pleito, as
pessoas enumeradas acima poderão concorrer a qualquer cargo, inclusive
ao do chefe do Executivo que renunciou (neste caso apenas se ele tivesse a
possibilidade de reeleição).
Existem, ainda, os casos de inelegibilidade relativa por imposição legal,
com permissão constitucional do art. 14, § 9º, que são compreendidas como
restrições ao exercício da capacidade eleitoral passiva dispostas por norma
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infraconstitucional, hoje previstas na Lei Complementar n. 64/90, alterada
pela Lei Complementar n. 81/94, podendo ser citada como exemplo a
inelegibilidade por três anos, após o cumprimento da pena, daqueles condenados por sentença passada em julgado por crime contra a economia popular, contra a fé pública, contra a Administração Pública ( alínea "e" do inciso
I do art. 1º da referida Lei Complementar).
Por derradeiro, e agora estamos no ponto que mais nos interessa, a Constituição Federal dispõe sobre a inelegibilidade relativa dos militares, conforme o § 8º do art. 14, nas seguintes palavras:
"§ 8º - O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições:

I - se contar menos de dez anos de serviço, deverá afastar-se da atividade;
II - se contar mais de dez anos de serviço, será agregado pela autoridade
superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a
inatividade. "

Antes de esmiuçar o dispositivo supracitado é preciso consignar que desde a primeira Constituição de nosso País, ainda como Império, as restrições
para o exercício dos direitos políticos sempre foram maiores para os militares.
Nesse sentido, lapidares as informações trazidas por Ronaldo Roth na
seguinte conformidade:

''A Constituição Política do Império do Brasil (1824) assegurava o voto
somente aos oficiais militares (art. 92, § 1º); a Constituição Federal de 1891
fazia referência específica às praças de pré, que eram as únicas a sofrer restrição (art. 70, § 1º); a Constituição de 1934 vedava o alistamento para as
praças de pré, salvo os sargentos do Exército e da Annada e as forças auxiliares do Exército, bem como aos alunos das escolas militares de ensino superior e os aspirantes a oficial (art. 108, § 1°, "b "); a Constituição de 1937 não
permitia o alistamento aos militares em serviço ativo (art. 117, parágrafo
único, "b "); a Constituição de 1946 vedava o alistamento para as praças de
pré, salvo os aspirantes a oficial, os suboficiais, os subtenentes, os sargentos e
os alunos das escolas militares de ensino superior (art. 132, Parágrafo único); a Constituição de 1967 e a EC nº 1, de 1969, com outra redação, renovou a regra que lhe era precedente apenas não explicitando a restrição às
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praças de pré, que assim mesmo era inequívoca (art. 147, § 2º), enquanto
que o vigente Estatuto Político da Nação (1988) limitou sua restrição apenas
3
aos conscritos" •
Como se verifica da análise do dispositivo da atual Constituição Federal,
para poder ser eleito, primeiro, o militar há de ser alistável, ou seja, não
pode ser conscrito, carecendo, ademais, obedecer a duas regras expostas no
"Texto Maior": caso tenha dez anos ou mais de efetivo serviço militar\
deverá agregar para concorrer ao pleito e, se eleito, passará para a inatividade; caso tenha menos de dez anos de efetivo serviço, deverá ser afastado
para ser eleito.
A iniciar pelo militar com mais de t.iez anos de serviço, deve-se entender
que o militar deverá ser agregado três meses antes do pleito para concorrer
a eleição.
A agregação comporta diferentes acepções, podendo-se dizer que, em
regra, é considerada como a situação na qual o militar da ativa deixa de
ocupar vaga na escala hierárquica de seu Corpo, Quadro, Anna ou Serviço,
nela pennanecendo sem número (art. 80 do "Estatuto dos Militares"). No
caso do Estado de São Paulo, houve por bem o "Legislador Bandeirante"
inovar o sistema jurídico entendendo que a agregação é o ato pelo qual o
policial militar da ativa passa temporariamente à condição do inativo, a pedido ou "ex officio" (art. 4º do Decreto-lei n. 260, de 29 de maio de 1970).
Como se verifica, há uma discrepância entre a situação funcional do agregado no âmbito das Forças Armadas ( e em boa parte das Polícias Militares
e dos Corpos de Bombeiros Militares que seguiram a linha do "Estatuto dos
Militares") e no âmbito da "Milícia Paulista", porquanto para esta o agregado é militar inativo temporário enquanto que pela concepção federal é militar da ativa.
Seja como for, militar da ativa ou inativo, nesse período de agregação o

3

ROTH, Ronaldo João. Elegibilidade do militar e suas restrições. Temas de Direito Militar. São Paulo:
?uprema Cultura, 2004. p. 15.
Como efetivo serviço compreende-se o tempo passado, dia a dia, no serviço ativo da Corporação, isso
contado desde a data de ingresso e a data-limite estabelecida para a contagem ou a data do desligamento
em conseqüência da exclusão do serviço ativo (vide, para as Forças Armadas, o art. 136 da Lei nº 6.880/
80 - "Estatuto dos Militares" -e, para os militares do Estado de São Paulo, o inciso I do art. 51 do
Decreto-lei nº 260/70).
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militar estará afastado de suas funções, porém continuará a perceber seus
vencimentos, conforme Resolução nº 18.019/92 do Tribunal Superior Eleitoral.
Ao ser eleito, o militar agregado se pertencente às Forças Armadas será,
no ato da diplomação-\ transferido para a reserva remunerada, percebendo
a remuneração a que fizer jus em função do seu tempo de serviço (inciso II
do Art. 52 do "Estatuto dos Militares"). A regra para as milícias estaduais
dependerá de previsão estatutária específica como, por exemplo, em São
Paulo, em que o Oficial, no ato da diplomação, passará para a reserva remunerada com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, nos termos do
inciso VII do art. 18 cc o art. 23 do Decreto-lei n. 260/70, enquanto que a
Praça será reformada ex officio, percebendo também vencimentos proporcionais ao seu tempo de serviço, nos termos da alínea "e" do inciso II do art.
29 cc o inciso II do art. 31 do mesmo Codex.
A análise, no entanto, complica-se quando se passa a avaliar a condição
do militar com menos de dez anos de serviço.
Como se verificou pelo dispositivo constitucional, deve ele "afastar-se da
atividade" para ser elegível, surgindo, pois, a necessidade de compreensão
dessa expressão.
Ronaldo Roth tem uma interpretação própria da expressão, entendendo
que se trata de afastamento provisório, in verbis:
"Ao meu ver, a situação do militar mais jovem (menos de dez anos de
carreira) ao se desincompatibilizar para concorrer ao cargo eletivo enquadrar-se-á na condição de agregado para tratar de assuntos particulares, ou
seja, agregação não remunerada, e, passado as eleições, caso eleito, passará
para a inatividade de igual modo que o mais velho, caso contrário, poderá
retomar à carreira, cessando sua condição de agregado, ou seja, momentane6
amente inativo, ao final" •

A visão do ilustre doutrinador, aliás, tem eco no Supremo Tribunal Federal, especificamente do prisma do Eminente Ministro Maurício Corrêa, que,

5

0 ato de expedição do diploma denomina-se diplomação, entendida como o atestado de garantia da
regular eleição do parlamentar, ocorrendo antes mesmo da posse efetiva.
ROTH, Ronaldo João. Op. Cit. p. 18.

6
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em 14 de abril de 2004, ao figurar como relator no Recurso Extraordinário
n. 279.469, entendeu que a "atual Carta Política da República alterou esse
prazo e impôs como condição de elegibilidade o afastamento do servidor militar que contar menos de dez anos de serviço ativo. Na vigência da EC-01/
69, aquele que estivesse em atividade há menos de cinco anos e que viesse a
candidatar-se a cargo eletivo seria excluído do serviço ativo. Na presente ordem constitucional, o militar escolhido em convenção partidária, deverá comunicar esse fato à autoridade competente, requerendo o seu afastamento. É
evidente, portanto, que as expressões 'exclusão do serviço ativo' e 'afastamento' têm conotação diversa: a primeira traz nítida a idéia de situação definitiva
e irreversível, enquanto a segunda traduz condição imediata de provisoriedade".
Muito embora a questão ainda não tenha chegado a um entendimento
7
final do Excelso Pretório , há uma forte tendência da Administração Militar
em geral em entender que a expressão significa, de fato, o afastamento definitivo, ou seja, o militar nessas condições deve solicitar sua exoneração ou
passagem para a reserva, o que significa dizer que não mais retornará ao
serviço ativo das instituições militares, permanecendo sem remuneração na
condição de "ex-militar" ou de integrante de uma "reserva não remunerada". Essa postura, deve-se ressaltar, não surgiu na Administração sem fundamento plausível, mas parece ter encontrado seu nascedouro na própria
jurisprudência, mormente no que concerne ao Tribunal Superior Eleitoral,
que já decidiu, por exemplo, que o "a afastamento do militar, de sua atividade, previsto no art. 14, parágrafo 8~ 1, da constituição, deverá se processar mediante demissão ou licenciamento ex-officio, na fonna da legislação que trata
8
do serviço militar e dos regulamentos específicos de cada Forca Annada " •
Note-se, porém, que tal consulta, como também já advertira o Ministro
Maurício Corrêa com base na análise do inteiro teor do acórdão, "teve por
base o artigo 52, parágrafo único, letra a, da Lei 6.880/80, editada sob o
pálio da Constituição anterior, que, como visto, previa a exclusão do serviço
ativo e não o 'simples afastamento da atividade' ( ... )".
Em suma, portanto, embora as instituições tenham se firmado em inter-

7

Como último lançamento no site do STF, colhido em 28 de agosto de 2006, o remédio em foco contém
informação de remessa dos autos ao gabinete do Ministro Cezar Peluso em 11 de maio de 2005.
t-Consulta nº 571, publicada no Diário de Justiça (DJ) de 26 de maio de 2000 (página 91).
~
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pretação do TSE datada de 2000, em 2004, a Corte Maior do País, "Guardiã
da Constituição", ressalte-se, ingressou na discussão exegética acerca da
expressão "afastar-se da atividade", não havendo ainda posicionamento definitivo daquela Corte.
Por fim, ainda no que concerne à candidatura dos militares, deve-se lembrar que a eles não é permitida a filiação a partido político, conforme disposto no art. 142, § 3º, V cc art. 42, § 1º tudo da Constituição Federal, sendo a
filiação substituída pelo registro da candidatura aceito por partido político.
3. CRIMES ELEITORAIS PRATICADOS POR MILITARES CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS

Como bem se sabe, nada fácil é abordar com plenitude os crimes eleitorais. A iniciar por sua natureza jurídica, defendida por alguns como a de
crimes políticos e por outros como crimes comun/, passando pela diversidade de diplomas que tratam de infrações penais dessa natureza e chegando
ao reconhecimento de sua condição de previstos em leis temporárias, portanto ultra-ativas, os crimes eleitorais despertam pouco interesse nos bancos acadêmicos, somente figurando em boas discussões em restritos ambientes jurídicos.
A ratificar o acima exposto, trazemos as preciosas lições de Marcos
Ramayana que, com ímpar precisão, dispõe:
"As leis específicas para as eleições, portanto, consagram o fenômeno das
leis temporárias, que vigem para disciplinar circunstâncias jurígenas criminais, além de várias outras matérias indiferentes ao Direito Penal Eleitoral,
mas que o complementam como nonna penal em branco em sentido lato ou
amplo (provenientes da mesma fonte f onnal homogênea, in casu, o Congresso Nacional). Como exemplo, as nonnas que tratam de regras de doações de
10
campanhas eleitorais podem, v.g., caracterizar delitos eleitorais (... ) ".

Esses crimes, pela diversidade de legislações a disciplinar momentos específicos do processo eleitoral - não só o Código Eleitoral (Lei n. 4.737, de

9

Essa distinção, por exemplo, seria fundamental para o reconhecimento ou não da reicindência, nos
termos do inciso II do art. 64 do Código Penal comum.
10
RAMANAYA, Marcos. Direito Eleitoral. Niterói: Impetus, 2006. p. 433.
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15 de julho de 1965), como pensam aqueles que não se detiveram ao tema
com mais vagar -, podem ser classificados sob vários enfoques, trazendo o
doutrinador supracitado a classificação de Joel José Cândido como sendo a
de melhor elaboração, na seguinte ordem:
"Crimes contra a organização administrativa da Justiça Eleitoral, arts.
305, 306, 310, 311, 318 e 340, todos do Código Eleitoral.
Crimes contra os serviços da Justiça Eleitoral, arts. 289 a 293, 296, 303,
304, 341 a 347; art. 11 da Lei nº 6.091/74; art. 45, §§ 9º e 11; art. 68, § 2º;
art. 71, § 3º; art. 114, parágrafo único, e art. 120, § 5º, todos do Código
Eleitoral.
Crimes contra a Fé Pública Eleitoral: arts. 313 a 316, 348 a 354, art. 15
da Lei nº 6.996/82 e art. 174, § 3º, do Código Eleitoral.
Crimes contra a Propaganda Eleitoral: arts. 323 a 327; 330 a 332; e 334
a 337, todos do CE.
Crimes contra o sigilo e exercício do voto: arts. 295,297 a 302, 307 a
309, 312, 317, 339; art. 5º da Lei nº 7.021/82; art. 129, parágrafo único; e
art. 135, § 5º, do Código Eleitoral.
Crimes contra os partidos políticos: arts. 319 a 321 e 338 do Código Elei11
toral e art. 25 da Lei Complementar nº 64/90. "

Visto, en passent, o extenuante rol de crimes eleitorais, deve-se responder à questão fulcral deste item: O militar candidato a cargo eletivo pode
cometer crime eleitoral?
Evidentemente que sim.
Ao candidatar-se, o militar, seja qual for sua condição (agregado ou afastado da atividade, em caráter definitivo, como entende atualmente a Administração, ou em caráter provisório, como parece acenar a visão do Supremo Tribunal Federal), sujeitar-se-á àqueles delitos eleitorais próprios dos
candidatos a cargos eletivos.
Exemplificativamente, temos os crimes contra a propaganda eleitoral,
como aquele capitulado no art. 323 do Código Eleitoral:
''Art. 323. Divulgar, na propaganda, fatos que sabe inverídicos, em relação

11

lbidem. p. 436-7
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a partidos ou candidatos e capazes de exercerem influência perante o eleitorado:
Pena - detenção de dois meses a um ano, ou pagamento de 120 a 150
dias-multa.
Parágrafo único. A pena é agravada se o crime é cometido pela imprensa,
rádio ou televisão".

Assim, se um militar agregado para concorrer ao cargo de vereador de
determinado município divulgar em sua campanha televisiva fato que prejudique a votação em partido oponente, desde que o saiba inverídico, estará,
em tese, incurso no tipo penal eleitoral supracitado, sendo competente para
processá-lo e julgá-lo a Justiça Eleitoral.
4. CRIMES MILITARES PRATICADOS POR MILITARES CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS
Outro ponto interessante à discussão apresentada diz respeito à possibilidade de o candidato, militar, poder durante sua campanha praticar delito
tipificado no Código Penal Castrense.
Antes de respondermos a essa indagação seria necessário que se firmasse o entendimento da condição do militar que se candidata com menos de
dez anos de serviço, porquanto deveríamos verificar se sua condição durante a candidatura é ou não a de militar.
Entretanto, diante do impasse ainda a ser solvido pelo STF, fiquemos na
compreensão que se aplica atualmente, ou seja, a de que o militar com menos de dez anos de serviço, ao "afastar-se da atividade" para se candidatar
estará deixando definitivamente o serviço de sua Corporação.
Aceitando-se essa premissa, o candidato poderá praticar o delito militar
na condição de "civil", ou seja, desde que o fato analisado encontre subsunção
também na Parte Geral do CPM, especificamente no inciso III do art. 9º.
Por outro enfoque, deve-se lembrar que o civil, por restrição trazida pelo §
4º do art. 125 da Constituição Federal, não está sujeito às Justiças Militares
Estaduais, donde se conclui que o cometimento de crime militar por civis
somente se dará em âmbito da Justiça Militar Federal.
Como já vimos defendendo há muito, a identificação do delito militar se
materializa por uma tríplice operação, sendo importante responder a três
indagações e, somente com resposta afirmativa a todas elas, teremos um
crime militar nas mãos. Primeiramente, para que o fato seja crime militar é
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preciso que esteja tipificado na Parte Especial do Código Penal Castrense.
Vencida essa pergunta, passa-se à análise da Parte Geral, verificando se o
art. 9º, por seus incisos, subsume o fato, o adjetivando como crime militar.
Finalmente, busca-se verificar se o sujeito ativo pode cometer o delito
militar na esfera em que se aplica o CPM, questão que excluirá o crime
praticado por adolescente, malgrado a previsão do art. 50 e 51 do referido
12
Codex, e, somente no âmbito estadual, o delito praticado por civis .
Pelo exposto, um candidato a vereador, por exemplo, que, em sendo Policial Militar do Estado do Rio Grande do N arte teve que pedir sua exoneração para candidatar-se, jamais cometerá um crime militar contra a Instituição à qual pertencia. Todavia, poderá perfeitamente cometer, como civil,
crime militar capitulado na Parte Especial do CPM, contra uma das Forças
Armadas, desde que, é claro, também encontre sua conduta subsunção no
inciso III do art. 9º do Código Penal Castrense.
No que concerne ao militar agregado, preliminarmente deve-se verificar
se seu enquadramento é o de militar da ativa que não ocupa vaga em seu
quadro, como dispõe a legislação federal ("Estatuto dos Militares", acima
citado), ou o de militar inativo temporariamente, como dispõe, por exemplo, a legislação paulista suso indicada.
Caso entendamos que o agregado enquadra-se como militar inativo, não
haverá prática de delito militar por ele, já que o inciso III do art. 9º, ao
dispor sobre a prática de delito por inativos e por civil, cita expressamente
como espécies daqueles o militar da reserva e o reformado, nada mencionando sobre o agregado, não se podendo estender a interpretação por falta
13
de pressuposto lógico a indicá-la nesse sentido •
Caso entendamos o agregado como militar da ativa, como nos parece
adequado, a perpetração do delito militar será possível, bastando enquadrálo, em resposta à segunda questão da investigação do delito militar acima
proposta, no inciso I ou no inciso II do art. 9º, conforme o delito em tese
praticado.
Como já suscitamos, a nós parece que o agregado, em uma interpretação

12

Para uma explanação mais detida do tema vide NEVES, Cícero Robson Coimbra e STREIFINGER,
Marcello. Apontamentos de Direito Penal Militar - Vol. I. São Paulo: Saraiva. p. 161-2.
13
0bviamente para os que preferem essa visão, tal pessoa no âmbito federal poderá cometer o crime na
condição de civil. No âmbito estadual, pelas razões já aduzidas, o crime militar seria impossível.
Revista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 53 - jan/fev/mar 2007

58

14

teleológica , deve ser enquadrado corno militar da ativa, isso porque o Código Penal Militar foi idealizado para as Forças Armadas e, desde sempre, a
compreensão de agregação para os militares federais é a de que é ele um
militar da ativa. Por essa razão, ao redigir o inciso III do art. 9º, o legislador
não mencionou o agregado, entendendo-o corno militar da ativa. Em reforço a essa visão deve-se lembrar que a agregação é gênero que comporta
algumas espécies. Assim, não só o candidato a cargo eletivo, desde que tenha mais de dez anos de serviço, estará agregado, mas também, por exemplo, o militar que esteja em tratamento de saúde por um determinado tempo, não havendo razão para excluir tal pessoa da aplicação do Código Penal
15
Castrense .
Em conclusão, portanto, é perfeitamente possível o cometimento de crime militar, desde que observados os parâmetros acima, por militar candidato a cargo eletivo. Essa visão, ressalte-se, é confirmada pela jurisprudência,
corno por exemplo, no âmbito das Justiças Militares Estaduais, julgado oriundo da Justiça Militar mineira, onde a Segunda Auditoria de Justiça Militar
condenou, no Processo n. 12.725, um Cabo PM, candidato a vereador da
cidade de Belo Horizonte/MO, à pena de dois anos e dois meses de reclusão
pela prática de crime tipificado no caput do art. 155 do CPM (Incitamento), porquanto o militar em foco, em 14 de setembro de 1992, conduziu
carro equipado com aparelhagem de som e alto-falantes ao Comando Geral
da Polícia Militar de Minas Gerais, passando a proferir, através do sistema
de som, "acalorado discurso denominado: 'manifesto aos colegas', onde teceu considerações derneritórias e ofensivas ao Comando Superior da PM,
aos oficiais e à própria Instituição Policial Militar de Minas Gerais".
Além desse ato, o então militar candidato providenciou a impressão de
cópias do manifesto distribuindo-as em várias Unidades, incitando, nos termos da denúncia, "os colegas de farda à desobediência e indisciplina".
É de se notar que a condenação de primeira instância foi mantida pelo
Egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, nos seguintes termos:

14

A interpretação teleológica é aquela que indaga a vontade da lei, levando em consideração os motivos
Hue determinaram a sua produção.
1
Imagine-se, por exemplo, um militar que se encontra agregado por motivo de tratamento de sua saúde
e, indo à sua Unidade para retirar o demonstrativo de pagamento mensal, encontra-se com seu superior
destacando-o Nesse caso hipotético, não vemos razão para que a lei penal militar não seja aplicada ao
militar, raciocínio que pode também ser aplicado ao caso do agregado para concorrer a eleição.
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"Ementa - Integrante da Polícia Militar, agregado ao quadro para
candidatar-se a cargo eletivo, não perde a sua condição de militar, pois a
agregação, nos termos da Lei Estatutária, é apenas uma situação de afastamento temporário da atividade.
- Policial militar, candidato a vereador, que distribui nos quartéis manifesta atentatório à hierarquia e à disciplina e ainda o lê, em alto-[alante, acintosamente , em frente ao prédio do Comando Geral, comete o crime de incitamento à desobediência e à indisciplina, previsto no art. 155 do Código Penal
Militar" (Apelação Criminal n. 1.954. Processo n. nº 12.725/2ª AJME - 2º
CE. Decisão: 27/05/1997. Rei. Juiz Cel PM Jair Cançado Coutinho).

5. CRIMES PRATICADOS POR MILITARES DETENTORES DE MANDATOS ELETIVOS
Passemos, agora, ao ponto central desse trabalho, resumido na averiguação de quais delitos os militares detentores de mandatos, portanto já eleitos,
podem praticar.
Não é possível, porém, ingressar no terreno proposto sem que se façam algumas breves considerações sobre a aplicação da lei penal em relação às pessoas.
5.1. Aplicação da Lei Penal em Relação às Pessoas
Ao tratarmos da aplicação da lei penal em relação às pessoas, deve-se
centrar a análise na aplicação da lei penal aos chefes do Poder Executivo,
em seus três níveis, bem como nas imunidades, as quais podem ser de duas
ordens: diplomática ou parlamentar.
Por ter natureza constitucional, o estudo em foco, logicamente, alcança
o Direito Penal (substantivo e adjetivo) como um todo, seja de ordem eleitoral, militar etc.
Iniciaremos pelas imunidades, porquanto o tema nos é mais familiardesde os bancos acadêmicos.
5.1.1. Imunidade diplomática
A imunidade diplomática, à qual dedicaremos poucas linhas por não interessar diretamente ao nosso tema, encontra seu nascedouro na Convenção de Viena, assinada em 18 de abril de 1961, aprovada pelo Decreto
Legislativo n. 103, de 1964, e ratificada pelo Brasil em 23 de fevereiro de
1965.
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16

Segundo o magistério de Mirabete , a imunidade diplomática se aplica,
em qualquer delito, aos agentes diplomáticos, compreendidos dentre eles os
embaixadores, secretários da embaixada e o pessoal técnico e administrativo das representações, estendendo-se ainda aos componentes da família deles
e aos funcionários das organizações internacionais (ONU, OEA etc.) quando em serviço.
Mais adiante, prossegue ensinando o pranteado mestre, que essa imunidade alcança ainda o Chefe de Estado estrangeiro em visita ao País, e sua
comitiva, e também, somente pelos atos realizados no desempenho das funções consulares, os cônsules e agentes administrativos representantes de
interesses de pessoa natural ou jurídica estrangeira.
A imunidade diplomática pode ser renunciada, porém, tal faculdade é
17
conferida apenas ao Estado creditante e não ao seu agente •
Deve-se ressaltar, por fim, que a embaixada - entenda-se espaço físico é inviolável. Essa inviolabilidade, entretanto, não decorre do entendimento
de ser ela extensão do território estrangeiro, mas sim em função da própria
garantia de seus agentes diplomáticos, tudo isso com amparo na citada Convenção.
5.1.2. Imunidade parlamentar
A imunidade parlamentar é aquela conferida aos membros do Congresso
Nacional, muito embora também reflita, em certa proporção, aos parlamentares estaduais e municipais, como abaixo se verá.
Como muito bem anota Pedro Lenza, em sua essência, tais "prerrogativas
atribuídas aos parlamentares em razão da função que exercem, tradicionalmente previstas em nossas Constituições, com algumas exceções nos movimentos autoritários, reforçam a democracia, na medida em que os parlamentares podem livremente expressar suas opiniões, palavras e votos, bem como
18
estar garantidos contra prisões arbitrárias, ou mesmo rivalidades políticas" •
As imunidades parlamentares, portanto, são garantias constitucionais ao
exercício autônomo e livre da atividade legislativa e podem ser de duas espécies: absoluta (material ou substancial) e relativa (formal ou processual).

16

17
18

MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de Direito Penal - Vol. I. São Paulo: Atlas, 2003. p. 82.
lbidem.
LENZA, Pedro. Ob. Cit. p. 252.
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A imunidade absoluta (material ou substancial) ou inviolabilidade traduz-se pela exclusão de responsabilidade por palavras, votos e opiniões ( art.
53, caput, da Constituição Federal). Essa prerrogativa "impede que o parlamentar seja condenado, na medida em que há ampla descaracterização do
tipo penal, i"esponsabilizando-o penal, civil, política e administrativa (disciplinarmente). Trata-se de i"esponsabilidade geral, desde que, é claro, tenha
oco"ido o fato em razão do exercício do mandato e da função parlamen19
tar" .
O reconhecimento dessa irresponsabilidade penal é pacífico, constando
inclusive de recente julgado do Supremo Tribunal Federal, que assim entendeu:

"Ementa: Interpelação judicial. Pedido de explicações. Lei de imprensa
(art. 25) e código penal (art. 144). Ofensas equívocas que teriam constado de
discurso proferido da tribuna do senado da república. Imunidade parlamentar em sentido material. A proteção constitucional do discurso parlamentar,
mesmo quando veiculado, posteriormente, pelos meios de comunicação social. Amplitude da garantia institucional da imunidade parlamentar material.
Impossibilidade de responsabilização - penal e civil - de membro do congresso nacional "por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos" (cf, art. 53,
"caput"), notadamente quando proferidos da Tribuna do Parlamento. Conseqüente inadmissibilidade, em tal contexto, de interpelação judicial de Senador da República ou de Deputado Federal. Doutrina. Precedentes. Pedido de
explicações a que se nega seguimento" (Petição n. 3.686-7-Distrito Federal.
Decisão: 28/08/2006. Rel. Min. Celso de Mello ).
A imunidade formal ou processual, por sua vez, é afeta à prisão e ao
processo desencadeado pela prática do fato, valendo dizer que o delito foi
perpetrado, contudo a restrição de liberdade e o desencadeamento do processo dependerão de algumas circunstâncias previstas expressamente na Lei
Maior.
A imunidade formal referente à prisão está prevista no § 2º, do art. 53,
da Constituição Federal, que, in verbis, dispõe que desde a expedição do

19

LENZA, Pedro. Ob. Cit. p. 253
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diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo
em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de vinte e quatro horas à Casa respectiva, para que, pelo voto da maioria
de seus membros, resolva sobre a prisão.
Infere-se, portanto, que a única hipótese em que o parlamentar poderá
ser preso (após a diplomação), será em flagrante de crime inafiançável, excluindo-se os demais casos (prisão preventiva, temporária, prisão civil etc.).
Mesmo nos casos em que se admite a prisão, no entanto, a Casa do parlamentar preso (Câmara dos Deputados ou Senado Federal) decidirá sobre
a manutenção da prisão, por maioria absoluta.
No que tange à imunidade formal referente ao processo a ser instaurado
contra o congressista, não existe mais o controle prévio da Casa respectiva,
mas posterior, já recebida a denúncia pelo Supremo Tribunal Federal, conforme se verifica nos parágrafos 1º, 3º, 4º e 5º do art. 53 da Constituição
Federal.
Da análise dos dispositivos apontados também se extraem outras prerrogativas, que passaremos a uma sucinta análise.
Iniciamos pela prerrogativa de foro, vez que o § 1º do art. 53 dispõe que
os "Deputados e Senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos
a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal". Há como se percebe a
competência originária do STF para processar e julgar os parlamentares
federais, isso desde a diplomação.
Esse processo, pela não mais vigência do controle prévio da Casa
Legislativa, fruto de inovação trazida pela Emenda Constitucional n. 35/01,
depende de recebimento da denúncia pelo Supremo Tribunal Federal. Recebida a denúncia por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal
Federal dará ciência à Casa respectiva, que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a
decisão final, sustar o andamento da ação (art. 53, § 3º, da CF). Após o
recebimento, pela Mesa Diretora da respectiva Casa, do pedido de sustação
do processo formulado por partido político com representação, deverá haver deliberação em quarenta e cinco dias ( art. 53, § 3º, da CF).
Frise-se que a sustação do processo somente poderá ocorrer nos casos
em que o delito seja praticado após a diplomação. Nos casos dos demais
crimes, permanecerá a prerrogativa de foro, porém, não haverá a possibilidade de a Casa respectiva sustar o andamento da ação.
Deve-se consignar, ademais, que em caso de sustação do processo nos
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termos acima expressos, haverá também a suspensão da prescrição, enquanto
durar o mandato (art. 53, § 5º, da CF), sendo possível afirmar que se configura em mais uma circunstância de suspensão do prazo prescricional além
20
daquelas enumeradas no artigo 116 do Código Penal e no art. 125, § 4º do
21
CPM .
As imunidades são irrenunciáveis, mas poderão ser suspensas, pelas Casas respectivas, durante o Estado de Sítio, pelo voto de 2/3 da respectiva
Casa, em atos praticados fora do Congresso e incompatíveis com a execução da medida (art. 53, § 8°, da Constituição Federal).
Discussão interessante refere-se à perpetuatio jurisdictionis, ou seja, a
perpetuação da prerrogativa de foro após o término do mandato.
Havia entendimento do STF, evidenciado pela Súmula 394, de que o foro
privilegiado se perpetuava após o término do mandato. Dita Súmula, todavia, foi cancelada, mudando-se o entendimento, até que a Lei n. 10.628, de
24 de dezembro de 2002, alterou o art. 84 do Código de Processo Penal
retomando essa prerrogativa a ex-parlamentares. Tal lei, no entanto, foi objeto de duas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI n. 2797,
impetrada, em 27 de dezembro de 2002, pela Associação Nacional dos
Membros do Ministério Público, e ADI n. 2860, impetrada, em 25 de março de 2003, pela Associação dos Magistrados Brasileiros), reconhecendose a inconstitucionalidade da perpetuação de foro privilegiado a ex-parlamentares, conforme decisão lavrada em 15 de setembro de 2005, referente
à ADI n. 2797, tendo por relator o Min. Sepúlveda Pertence. Concluindo, a
prerrogativa de foro não dura além do mandado do parlamentar.
No que tange aos Deputados Estaduais e Distritais, conforme o disposto
no § 1º do art. 27 da Constituição Federal, aplicam-se a eles as regras constitucionais afetas à inviolabilidade e à imunidade para os parlamentares federais.
Entendia-se, como ainda se encontra em algumas doutrinas, que essas

20

Em suma, o citado dispositivo prevê que a prescrição estará suspensa ( ou a prescrição não correrá)
enquanto não resolvida, em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência do
crime, enquanto o agente cumpre pena no estrangeiro e, depois de passada em julgado a sentença
çondenatória, durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo.
1
- Esse dispositivo consigna que a prescrição da ação penal não corre enquanto não resolvida, em outro
processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência do crime e enquanto o agente cumpre
pena no estrangeiro.
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prerrogativas somente se opunham perante o Poder Judiciário dos Estados22, isso em razão de posicionamento já sumulado pelo Supremo Tribunal
Federal (Súmula n. 3, de 13 de dezembro de 1963).
Assim, e.g., um Deputado Estadual surpreendido na prática de crime
eleitoral, cuja competência de julgamento é da Justiça Eleitoral, componente do Poder Judiciário Federal, poderia ser autuado e processado normalmente pela Justiça em questão. Por outro lado, no caso de crime de competência do Poder Judiciário Estadual, somente poderia ser preso em caso de
crime inafiançável e nunca em crimes de palavra relacionados ao exercício
do mandato.
O posicionamento sedimentado na Súmula 3, no entanto, sofreu alteração, chegando o Pretório Excelso a reconhecer, unanimemente, sua superação em face das regras trazidas pela "Constituição Cidadã", entendendo-se,
a partir de então, que as imunidades abrangeriam todos os delitos, sejam
eles de competência do Poder Judiciário federal ou do Poder Judiciário estadual. Por todos, vide o Recurso Extraordinário n. 456.679-6 - Distrito
Federal, assim condensado:
"Ementa: Parlamentar distrital: imunidade formal: CF, art.53, § 2º c/c os
arts. 27, § 1º, e 32, § 3º: incidência. Com o advento da Constituição de 1988
(art. 27, § 1º), que tomou aplicáveis, em restrições, aos membros das Assembléias Legislativas dos Estados e do Distrito Federal, as normas sobre imunidades parlamentares dos integrantes do Congresso Nacional, ficou superada
a tese da Súmula 3/STF (';4 imunidade concedida a Deputados Estaduais é
restrita à Justiça do Estado"), que tem por suporte necessário que o reconhecimento aos deputados estaduais das imunidades dos congressistas não derivava necessariamente da Constituição Federal, mas decorreria de decisão
autônoma do constituinte local" (RE n. 456.679-6 - Distrito Federal. Decisão: 15/12/2005. Rel. Min. Sepúlveda Pertence).

Concluindo, em visão hodierna aplicam-se aos Deputados Estaduais e
Distritais todas as imunidades conferidas aos parlamentares federais, guar-

22

Nesse sentido dispõe MELO FILHO, José Celso de. Apud MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de

Direito Penal - Vol. I. São Paulo: Atlas, 2003, p. 87.
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dando-se, obviamente, um certo paralelismo, ou seja, o parlamentar será
processado perante o Tribunal de Justiça do Estado, podendo a Assembléia
Legislativa decidir sobre a sustação do processo com a correspondente sus23
pensão do prazo prescricional •
Por fim, no caso dos Vereadores, a Constituição apenas conferiu a imunidade absoluta nos crimes de opinião, limitando-se essa imunidade à circunscrição do município do mandato, ex vi do art. 29, VIII, da Lei Maior.
5.2. Aplicação da lei penal em relação aos detentores de mandato eletivo
no Poder Executivo
Vistas as imunidades, principalmente as parlamentares, necessário frisar
que os cargos eletivos não se restringem aos membros do Poder Legislativo,
mas referem-se também aos Chefes do Poder Executivo, nas três esferas
(federal, estadual e municipal), donde surge a necessidade de se estudar
como se aplica a lei penal em relação a essas pessoas.
A iniciar pelo "Mandatário Maior da Nação", o Presidente da República
desfruta daquilo que se intitula imunidade presidencial ou irresponsabilidade
penal relativa. Sobre ela, com muita propriedade discorre Alexandre de
Moraes ao dizer que "diferentemente do princípio da absoluta irresponsabilidade, inerente ao caráter vitalício do cargo real (The King can do no wrong),
a Constituição Federal prevê regras especiais de responsabilização do Presidente da República, tanto por infrações político-administrativas, quanto por
. fr
. ,,24
m ações penais.
No que se refere à responsabilidade penal do Presidente da República,
devemos primeiramente cindir em duas possibilidades de perpetração de
atos entendidos como delituosos: infrações penais estranhas ao exercício do
cargo, ainda que no período em que detenha o mandato; infrações penais
praticadas em razão do cargo.
No primeiro caso, ou seja, nas infrações penais praticadas em ato estranho ao cargo, sejam elas perpetradas antes ou durante o mandato, o Presidente da República não sofrerá responsabilização penal de qualquer ordem,
conforme disposto no § 4º do art. 86 da Constituição Federal: "O Presidente

23

2
..

Cf. LENZA, Pedro. Ob. Cit. p. 261.
MORAES, Alexandre. Direito Constitucional. São Paulo: Atlas, 2006. p. 438.
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da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado
por atos estranhos ao exercício de suas funções."
"Assim", conclui Pedro Lenza, "as infrações penais praticadas antes do
início do mandato ou durante sua vigência, porém, sem qualquer relação
com a função presidencial (ou seja, não praticadas in officio ou propter
officium), não poderão ser objeto da persecutio criminis, que ficará, provisoriamente, inibida, acalíetando, logicamente, a suspensão do curso da pres. _ ,,2s
cnçao.
Em outro pólo, temos as infrações penais praticadas pelo Presidente da
República relacionadas com o exercício do cargo, havendo que considerarse, para seu estudo, uma subdivisão, a saber, as infrações penais de responsabilidade e as infrações penais comuns.
Os crimes de responsabilidade podem ser definidos, dentre as várias
correntes existentes, como "infrações político-administrativas definidas na
legislação federal, cometidas no desempenho da função, que atentam contra
a existência da União, o livre exercício dos Poderes do Estado, a segurança
interna do País, a probidade da Administração, a lei orçamentária, o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais e o cumprimento das leis e
26
das decisões judiciais" • Esse rol, meramente exemplificativo, consta do
art. 85 da Lei Maior, que exige, por seu parágrafo único, que lei especial
seja editada para sua tipificação e para as regras de processo e julgamento.
Não foi editada nova lei a definir os parâmetros da atual Constituição, havendo, em face dessa realidade, a recepção em grande parte da Lei n. 1.079,
de 10 de abril de 1950, já modificada em alguns dispositivos pela Lei n.
10.028, de 19 de outubro de 2000.
No que concerne ao procedimento do julgamento do Presidente da República por tais crimes, podemos assentar que é ele bifásico, havendo um
juízo de admissibilidade e o julgamento efetivo do delito.
A admissão da acusação é de competência da Câmara dos Deputados,
que o fará por maioria de dois terços de seus membros ( art. 86 da CF).
Vencida essa fase, será competente para o julgamento o Senado Federal (art.
52, inciso I, da CF), presidindo a sessão de julgamento o Presidente do

25
26

LENZA, Pedro. Op. Cit. P. 353.
Cf. MORAES, Alexandre de. Op. Cit. P. 439
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Supremo Tribunal Federal (parágrafo único do art. 52 da CF), limitando-se
a condenação, que somente será proferida por dois terços dos votos do Senado Federal, à perda do cargo, com inabilitação, por oito anos, para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis
(parágrafo único do art. 52 da CF), ficando suspenso de suas funções após
a instauração do processo pelo Senado Federal ( art. 86, § 1º, II da CF).
Essa suspensão durará por no máximo 180 dias, após o que o Presidente
reassumirá suas funções, com o processo em curso (art. 86, § 2º da CF).
Já nos crimes comuns relacionados com o exercício do cargo, haverá
outra conformação.
Primeiramente, deve-se entender que a "expressão 'crime comum', conforme posicionamento do STF, abrange 'todas as modalidades de infrações
penais, estendendo-se aos delitos eleitorais, alcançando até mesmo os crimes
27
contra a vida e as próprias contravenções penais" • Obviamente, nesse conceito estará abarcado também o crime militar, vez que a expressão em relevo, embora focada no bem jurídico tutelado, apenas surge da contraposição
desses crimes àquelas infrações penais classificadas como crimes de responsabilidade.
Nessas infrações, a exemplo das anteriores, também deve haver a admissão da acusação pela Câmara dos Deputados, por maioria de dois terços
(art. 86 da CF), sendo, contudo, competente para o julgamento o Supremo
Tribunal Federal (art. 102, inciso I, "b" da CF), ficando o Presidente suspenso
de suas funções assim que o Supremo receber a denúncia ou a queixa-crime
(art. 86, § 1º, inciso 1, da CF). Essa suspensão durará por no máximo 180
dias, após o que o Presidente reassumirá suas funções, com o processo em
curso (art. 86, § 2º da CF). Condenado, além das penas cominadas ao delito, por via reflexa, o Presidente da República também perderá o cargo em
razão da condenação definitiva, por força da suspensão de direitos políticos
enquanto durarem os efeitos da condenação (art. 15, inciso III, da CF).
No que concerne à prisão, por fim, enquanto não sobrevier sentença
condenatória o Presidente da República não estará sujeito à prisão (art. 86,
§ 3º, da CF). Essa previsão, obviamente, aplica-se somente às infrações
penais comuns relacionadas ao exercício do cargo, já que nos crimes de

7
:

Cf. LENZA, Pedro. Op. Cit. p. 352.

Revista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 53 - jan/fev/mar 2007

68

responsabilidade não há a privação de liberdade como conseqüência da condenação e nas infrações estranhas ao exercício do cargo não há responsabilização do Presidente da República.
Passando à análise dos Governadores dos Estados e do Distrito Federal,
primeiramente, deve-se assentar que não há para eles a previsão de uma
cláusula de irresponsabilidade relativa, ou seja, são eles passíveis de responsabilização por todas infrações penais que praticarem, tenham ou não
ligação com o exercício do cargo.
Também não se aplica aos Chefes do Poder Executivo dos Estados e do
Distrito Federal a restrição à prisão, diversamente, portanto, do que ocorre
com o Presidente da República.
Dessa forma, pode-se dizer que as restrições afetas aos Governadores
dizem respeito apenas à admissibilidade da acusação e a prerrogativa de
foro, havendo a cisão entre crimes comuns e de responsabilidade.
Conforme o disposto no art. 105, inciso I, alínea "a", da Constituição
Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente, nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e do Distrito
Federal. À concepção da expressão "crimes comuns", qual a construímos
para o Presidente da República, se chega por oposição aos crimes de responsabilidade, incluindo-se, obviamente os crimes militares.
Já no que respeita aos crimes de responsabilidade, cuja tipificação para
os Governadores, por ora, também se encontra baseada na Lei n. 1.079, de
10 de abril de 1950, conforme seu art. 74, a competência de julgamento
dependerá de previsão na Constituição Estadual.
Tomando por exemplo a Constituição Paulista, a regra vem disciplinada
no seu art. 49, na seguinte conformidade:
"Artigo 49 - Admitida a acusação contra o Governador, por dois terços da
Assembléia Legislativa, será ele submetido a julgamento perante o Superior
Tribunal de Justiça, nas infrações penais comuns, ou, nos crimes de responsabilidade, perante Tribunal Especial.
§ 1
O Tribunal Especial a que se refere este artigo será constituído por
sete Deputados e sete Desembargadores, sorteados pelo Presidente do Tribunal de Justiça, que também o presidirá."

º-

A regra acima, no entanto, não possui entendimento uníssono na compreensão dos crimes de responsabilidade, sendo inclusive objeto de ADI
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perante o STF (ADI n. 2.220), ainda em curso, porém com deferimento de
liminar no sentido de suspender a eficácia do dispositivo, nos seguintes termos:
"Por maioria, vencido o Presidente (Ministro Marco Aurélio), o Tribunal
deferiu a cautelar para suspender a eficácia da expressão "ou do Governador", constante do item 1 do § 2º do artigo 1O, da Constituição do Estado de
São Paulo. E, por unanimidade, o Tribunal também deferiu a cautelar para
suspender a eficácia do artigo 48 e do seu parágrafo único; da expressão "ou,
nos crimes de responsabilidade, perante Tribunal Especial", contida no caput
do artigo 49; dos § § 1 e 2º do citado artigo (49), e, no § 3~ do seu item 2; e
do artigo 50, todos da aludida Constituição. Votou o Presidente. Ausente,
justificadamente, neste julgamento, o Senhor Ministro Carlos Velloso (Presidente). Presidiu o julgamento o Senhor Ministro Marco Aurélio (Vice-Presidente). Plenário, 01.8.2000."

º

Buscando solucionar a polêmica, Pedro Lenza entende que dever-se-ia
utilizar as regras da Lei n. 1.079/50, e, partindo-se dessa premissa, o julgamento, em São Paulo, compete a um "tribunal formado por cinco membros
do Legislativo, cinco desembargadores, sob a presidência do TI local, que
28
terá direito de voto no caso de empate"
Finalmente, no que concerne aos prefeitos, as regras são um pouco mais
complicadas.
Também há que se fazer a distinção entre crimes comuns e crimes de
responsabilidade, sendo possível afirmar que tais agentes públicos não possuem irresponsabilidade relativa e nem a restrição à aplicação da prisão,
como ocorre com o Presidente da República.
Em relação à competência de julgamento nos crimes de responsabilidade - definidos, agora, no Decreto-lei n. 201, de 27 de fevereiro de 1967, que
dispõe sobre a responsabilidade dos Prefeitos e Vereadores - a competência
de julgamento é do Tribunal de Justiça do Estado, conforme entendimento
do inciso X do art. 29 da Constituição Federal ("julgamento do Prefeito pe-

2

sLENZA, Pedro. Op. Cit. p. 355. Nota 123
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rante o Tribunal de Justiça").
Nos crimes comuns, também sob o enfoque do mesmo dispositivo constitucional, a competência seria do Tribunal de Justiça dos Estados. Contudo, um novo elemento deve ser acrescido a esse entendimento, qual seja, a
compreensão trazida pela Súmula 702 do Supremo Tribunal Federal, aprovada em Seção Plenária de 24 de setembro de 2003, nos seguintes termos:
"a competência do tribunal de justiça para julgar prefeitos restringe-se aos
crimes de competência da justiça comum estadual; nos demais casos, a competência originária caberá ao respectivo tribunal de segundo grau".
Desse modo, em se tratando, por exemplo, de um crime eleitoral, a competência será do Tribunal Regional Eleitoral, vez que a competência de julgamento não é da Justiça Comum estadual. Em um homicídio, por outro
enfoque, a competência será do Tribunal de Justiça do Estado.
5.3. Responsabilização Criminal de Militares Ocupantes de Cargos Eletivos

Feitas as necessárias considerações preambulares que nos instrumentam
para a compreensão de todos os fatores que influenciam na investigação
acerca dos crimes cometidos por militares detentores de mandato eletivo,
cumpre-nos agora enfrentar o tema de forma a tornar clara a concepção que
se deve dar.
Como se viu acima, duas espécies de mandato eletivo poderão ser ocupadas pelo militar: uma afeta ao Poder Legislativo (Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual e Vereador) e outra afeta ao Poder Executivo (nos
restringindo ao Chefe do Poder Executivo - Presidente da República, Governadores e Prefeitos - embora os cargos de Vice-presidente, Vice-governador e de Vice-prefeito também se enquadrem nessa definição).
O primeiro passo é lembrar que o militar que pretenda se candidatar, ao
menos pela atual compreensão da Administração Militar em geral (União e
Estados-membros), somente continuará sendo militar se já possuir mais de
dez anos de efetivo serviço, permanecendo agregado durante os três meses
que antecedem o pleito. Caso tenha tempo de serviço inferior, pelas regras
atualmente impostas, deverá ele pedir sua exoneração ou passagem para a
reserva não remunerada, conforme o caso, não se enquadrando na possibilidade aqui estudada.
Em outros termos, para tornar clara a compreensão, doravante estamos
nos referindo ao militar que possuía mais de dez anos de serviço, candidatouRevista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 53 - jan/fev/mar 2007
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se passando pela agregação e, agora eleito, encontra-se na condição de militar inativo com vencimentos proporcionais, seja na reserva remunerada, seja
na condição de reformado com vencimentos proporcionais.
O próximo passo para a exata compreensão é cindir a discussão em suas
possibilidades, de acordo com o cargo para o qual o militar foi eleito. Assim, estudaremos a prática de crimes por militares detentores de mandatos
eletivos no Poder Legislativo e a prática de crimes por militares detentores
de mandatos eletivos no Poder Executivo, dadas as peculiaridades de uma e
de outra situação.
5.3.1. Crimes praticados por militares detentores de mandatos eletivos
no Poder Legislativo
Como acima visto, desde que respeitadas as imunidades parlamentares, é
perfeitamente possível a prática de crimes por militar detentor de cargo
eletivo no Poder Legislativo.
Essa visão, obviamente, também há que ser empregada ao crime militar,
com a ressalva de que o militar em questão, por tratar-se de inativo na condição de reformado ou de integrante da reserva remunerada, deverá ter sua
conduta, além de subsumida na Parte Especial do Código Penal Militar, enquadrada em uma das alíneas do inciso III do art. 9º do CPM, que assim
dispõe:

''An. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
I - ( ... );
II - ( ... );
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por
civil, contra as instituições militares, considerando-se como tais não só os
compreendidos no inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos:
a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem
administrativa militar;
b) em lugar sujeito à administração militar contra militar em situação de
atividade ou assemelhado, ou contra funcionário de Ministério militar ou da
Justiça Militar, no exercício de função inerente ao seu cargo;
c) contra militar em formatura, ou durante o período de prontidão, vigilância, observação, exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou
manobras;
d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar
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em função de natureza militar, ou no desempenho de serviço de vigilância,
garantia e preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquele fim, ou em obediência a determinação
legal superior. "
Exemplificativamente, um Deputado Federal, militar da reserva remunerada do Exército Brasileiro que, desejando afrontar aquela instituição pela
sua desmoralização, ingresse em quartel decidindo subtrair material bélico
(fuzil automático leve, por exemplo), praticando tal conduta na calada da
noite, estará, em tese, em prática de crime militar capitulado no § 4º do art.
240 (furto qualificado), combinado com a alínea "a" do inciso III do art. 9º,
tudo do Código Penal Militar.
Todavia, tal parlamentar somente poderá ser preso se for encontrado em
uma das hipóteses do art. 244 do Código de Processo Penal Militar, ou seja,
em flagrante delito, sendo desnecessária a observação de ser o crime
inafiançável, posto que todos os crimes militares o são. Caso haja a prisão
em flagrante, a Autoridade de Polícia Judiciária Militar deverá encaminhar
cópia dos autos também à Câmara dos Deputados, no prazo máximo de
vinte e quatro horas, remetendo ainda os autos originais à Auditoria de Justiça Militar correspondente. Essa, por sua vez, verificando a prerrogativa de
foro já esmiuçada, deverá, após manifestação do representante do Ministério Público, providenciar para que o procedimento seja encaminhado ao
Supremo Tribunal Federal, onde haverá ou não o recebimento da denúncia.
Mesmo após o recebimento da denúncia, a Casa respectiva, por maioria
absoluta, poderá sustar o processo, suspendendo-se também o curso
prescricional por hipótese não enumerada no art. 125 do CPM.
O mesmo já não poderia acontecer caso o parlamentar em questão ofendesse, no exercício do mandato, a honra de um Comandante de Unidade do
Exército, isso não só porque ausente a intenção de afrontar a instituição
mas, principalmente, pela inviolabilidade nos crimes de opinião.
A mesma compreensão pode, obviamente, ser dada a um Deputado Estadual, militar inativo de uma milícia estadual, que pratique os delitos
exemplificados, guardado o mencionado paralelismo.
Por fim, no caso do vereador, militar inativo da Polícia Militar, por exemplo, perfeitamente possível a prática de delitos militares, e isso com uma
maior facilidade dada a extrema redução de prerrogativas em comparação
aos parlamentares federais e estaduais.
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Essa visão, ressalte-se, já encontra precedente em alguns casos práticos.
No Estado de São Paulo, por exemplo, um soldado PM reformado, ocupante do cargo de vereador, foi preso em flagrante delito por prática de
delito capitulado no art. 298 do CPM (desacato a superior), por ter, em
tese, proferido palavras com o intuito de menoscabar superior hierárqui29
co • O Ministério Público, entendendo existirem indícios delitivos, ofereceu denúncia, devidamente recebida pelo douto Juiz de Direito da Terceira
Auditoria de Justiça Militar Estadual, em 28 de novembro de 2005, tendo
início o Processo n. 43.274/05.
O caso supracitado corrobora a visão exposta, segundo a qual é perfeitamente possível a prática de crime militar por parlamentar integrante da inatividade, desde que observadas as restrições materiais e processuais dispostas na Constituição Federal.
5.3.2. Crimes praticados por militares detentores de mandatos eletivos
no Poder Executivo
Para o militar inativo detentor de mandato afeto ao Poder Executivo,
apesar de possível o cometimento de infrações penais durante o curso do
mandato, devemos fazer a análise compartimentada, primeiro, em duas categorias de infrações penais, as comuns e as de responsabilidade, e, segundo, de acordo com o âmbito do cargo na estrutura federativa, ou seja, Presidente da República, Governadores ou Prefeitos.
5.3.2.1. Crimes de responsabilidade
Iniciando pelos crimes de responsabilidade, ou seja, em regra geral aqueles cometidos no exercício das funções inerentes aos cargos, perfeitamente
possível a prática de delitos pelo militar inativo ocupando os cargos de Presidente da República, de Governador dos Estados ou do Distrito Federal ou
de Prefeitos, devendo-se observar as regras relativas ao processo já expostas (prerrogativa de foro, admissibilidade da acusação por Casa Legislativa,
restrições à prisão).

29

Auto de Prisão em Flagrante Delito nº 17BPMI-023/12/05.
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5.3.2.2. Crimes comuns
Nos crimes comuns - ressaltamos que o conceito aqui não se prende à
tradicional abordagem dada ao bem jurídico, mas ao fato de o crime não ser
enquadrado como crime de responsabilidade, enquadrando-se nesse conceito, portanto, o crime militar - também é possível a prática delitiva por
militar inativo detentor de mandato eletivo, porém, deve-se analisar as hipóteses para cada esfera.
Caso o militar inativo seja detentor do cargo de Presidente da República,
os crimes comuns por ele praticados sem relação com o exercício do cargo
não poderão ser sujeitos à persecução criminal, sejam eles praticados antes
ou após a assunção do cargo.
Para os crimes comuns praticados no exercício das funções afetas ao
cargo, o Presidente da República, também militar inativo, pode perfeitamente ser responsabilizado, inclusive por crime militar, desde que encontrada subsunção na Parte Especial e na Parte Geral do Código Penal Militar,
essencialmente as alíneas do inciso III do art. 9º. Deve-se, no entanto, respeitar as prerrogativas no que concerne à admissibilidade da acusação pela
Câmara dos Deputados e a prerrogativa de foro pelo Supremo Tribunal Federal.
É muito difícil a idealização de um exemplo em que o Presidente da República pratique delito relacionado ao exercício do cargo sem que se configure ele em crime de responsabilidade, porém, correndo o risco das críticas
que poderão surgir, tentaremos exemplificar uma possibilidade. Imaginemos um militar federal eleito para o cargo de Presidente da República. No
momento da eleição, conforme a premissa eleita, passará para a inatividade,
tomando-se militar da reserva remunerada ou reformado, conforme o caso.
Referido militar inativo, já como Presidente da República, altera um documento oficial pelo qual, em data pretérita, transmitiu uma ordem às Forças
Armadas, buscando com sua conduta simplesmente trazer um grave comprometimento da ordem administrativa militar, profetizando, com base da
falsidade documental perpetrada, que havia uma recalcitrância inexplicável
ao cumprimento de sua ordem. O fato descrito, em tese, encontra subsunção
no art. 311 do CPM, sendo possível a prática por militar inativo, com base
na alínea "a" do inciso III do art. 9º, do mesmo Codex, desde que o sujeito
ativo deseje, com sua conduta, afrontar a própria instituição Exército Brasileiro, como verificado no exemplo consignado. Havendo a subsunção no
CPM e considerando que o fato atentou contra a Administração Militar
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pela fé pública e não contra a existência da União, o livre exercício dos
Poderes do Estado, a segurança interna do País, a probidade da Administração, a lei orçamentária, o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais e o cumprimento das leis e das decisões judiciais, podemos dizer que
houve cometimento de um crime militar, aqui caracterizado como crime
comum. Em havendo a admissão da acusação pela Câmara dos Deputados,
por maioria de dois terços, haverá o julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, ficando o Presidente suspenso de suas funções assim que o Supremo receber a denúncia, suspensão essa que durará por no máximo 180
dias, após o que o Presidente reassumirá suas funções, com o processo em
curso.
Quanto aos Governadores que também sejam militares inativos, desde
que respeitadas as regras afetas às prerrogativas - que não comportam, ressalte-se, a irresponsabilidade penal relativa e nem a restrição à prisão - poderá haver a prática de infrações penais comuns, enquadrando-se nesse
universo inclusive as militares, desde que subsumidas pela Parte Especial e
pela Parte Geral ( entenda-se, hipóteses constantes das alíneas do inciso III
do art. 9º) do Código Penal Castrense, sendo, no entanto, competente para
processar e julgar originariamente tais delitos o Superior Tribunal de Justiça, conforme o disposto no art. 105, inciso I, alínea "a", da Constituição
Federal.
Também são passíveis de responsabilização os Prefeitos, militares inativos, pela prática de infrações penais comuns, enquadrando-se nesse universo inclusive as militares, desde que subsumidas pela Parte Especial e pela
Parte Geral (entenda-se, hipóteses constantes das alíneas do inciso III do
art. 9º) do Código Penal Castrense.
Caso a infração seja de competência da Justiça Comum estadual, a competência de julgamento será do respectivo Tribunal de Justiça, nos termos
do disposto no inciso X do art. 29 da Lei Maior.
Nas demais situações, ou seja, não sendo o crime de competência da
Justiça Comum estadual, segundo o entendimento trazido pela Súmula 702
do Supremo Tribunal Federal, a competência originária caberá ao respectivo tribunal de segundo grau.
Assim, no caso de crime eleitoral, a competência do Tribunal Regional
Eleitoral e, como mais nos interessa, no caso de crime militar, a competência será do órgão de segundo grau, ou seja, o Superior Tribunal Militar se crime
militar federal e, nas infrações penais militares em âmbito estadual, dos TriRevista A FORÇA POLICIAL - São Pau]o - nº 53 - jan/fev/mar 2007
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bunais de Justiça Militar nos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio
Grande do Sul e dos Tribunais de Justiça nos demais Estados.
6. CONCLUSÃO
Como se viu, a análise da prática de delitos por militares inativos detentores de mandato eletivo é extremamente complexa, requerendo, mais que a
simples imersão nas legislações penais, uma esquematização peculiar a cada
caso, que deverá ser construída com base no cargo eletivo exercido e na
natureza da infração praticada.
No que se refere ao crime militar, é possível sua prática nos parâmetros
estabelecidos, sendo fundamental que os aplicadores e estudantes do Direito Penal Militar (substantivo e adjetivo) dediquem maior atenção ao Direito
Constitucional para o deslinde das questões práticas.
Em que pese a complexidade do tema, esperamos que o raciocínio acima
traçado possa, se não nortear, ao menos instigar o debate acerca do assunto,
levando ao amadurecimento do Direito Militar.
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VI. LEGISLAÇÃO
a. LEI FEDERAL Nº 11.340, DE 07 DE AGOSTO DE 2006

Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a
mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as
Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e E"adicar a
Violência contra a Mulher, dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher, altera o Código de Processo Penal, o
Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências.

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

TÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de
Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir,
Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar.
Art. 2º Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as
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oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde
física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social.
Art. 3º Serão asseguradas às mulheres as condições para o exercício
efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação,
à cultura, à moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à
cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e
comunitária.
§ 1º O poder público desenvolverá políticas que visem garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares
no sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão.
§ 2º Cabe à família, à sociedade e ao poder público criar as condições
necessárias para o efetivo exercício dos direitos enunciados no caput.
Art. 4º Na interpretação desta Lei, serão considerados os fins sociais a
que ela se destina e, especialmente, as condições peculiares das mulheres
em situação de violência doméstica e familiar.

TÍTULO II
DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. sº Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe
cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou
patrimonial:
I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de
convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as
esporadicamente agregadas;
II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada
por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;
III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou
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tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.
Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem
de orientação sexual.
Art. 6º A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma
das formas de violação dos direitos humanos.

CAPÍTULO II
DAS FORMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
CONTRA A MULHER
Art. 7º São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher,
entre outras:
I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua
integridade ou saúde corporal;
II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe
cause dano emocional e diminuição da auto-estima ou que lhe prejudique e
perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas
ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à
saúde psicológica e à autodeterminação;
III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada,
mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça
de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à
gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos;
IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou
recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades;
V - a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure
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calúnia, difamação ou injúria.

TÍTULO III
DA ASSISTÊNCIA À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E FAMILIAR

CAPÍTULO I
DAS MEDIDAS INTEGRADAS DE PREVENÇÃO
Art. 8º A política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar
contra a mulher far-se-á por meio de um conjunto articulado de ações da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de ações nãogovernamentais, tendo por diretrizes:
I - a integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério Público e
da Defensoria Pública com as áreas de segurança pública, assistência social,
saúde, educação, trabalho e habitação;
II - a promoção de estudos e pesquisas, estatísticas e outras informações
relevantes, com a perspectiva de gênero e de raça ou etnia, concernentes às
causas, às conseqüências e à freqüência da violência doméstica e familiar
contra a mulher, para a sistematização de dados, a serem unificados nacionalmente, e a avaliação periódica dos resultados das medidas adotadas;
III - o respeito, nos meios de comunicação social, dos valores éticos e
sociais da pessoa e da família, de forma a coibir os papéis estereotipados
que legitimem ou exacerbem a violência doméstica e familiar, de acordo
com o estabelecido no inciso III do art. 1º, no inciso IV do art. 3º e no inciso
IV do art. 221 da Constituição Federal;
IV - a implementação de atendimento policial especializado para as mulheres, em particular nas Delegacias de Atendimento à Mulher;
V - a promoção e a realização de campanhas educativas de prevenção da
violência doméstica e familiar contra a mulher, voltadas ao público escolar e
à sociedade em geral, e a difusão desta Lei e dos instrumentos de proteção
aos direitos humanos das mulheres;
VI - a celebração de convênios, protocolos, ajustes, termos ou outros
instrumentos de promoção de parceria entre órgãos governamentais ou entre estes e entidades não-governamentais, tendo por objetivo a implementação
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de programas de erradicação da violência doméstica e familiar contra a
mulher;
VII - a capacitação permanente das Polícias Civil e Militar, da Guarda
Municipal, do Corpo de Bombeiros e dos profissionais pertencentes aos
órgãos e às áreas enunciados no inciso I quanto às questões de gênero e de
raça ou etnia;
VIII - a promoção de programas educacionais que disseminem valores
éticos de irrestrito respeito à dignidade da pessoa humana com a perspectiva de gênero e de raça ou etnia;
IX - o destaque, nos currículos escolares de todos os níveis de ensino,
para os conteúdos relativos aos direitos humanos, à eqüidade de gênero e de
raça ou etnia e ao problema da violência doméstica e familiar contra a mulher.

CAPÍTULO II
DA ASSISTÊNCIA À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E FAMILIAR
Art. 9º A assistência à mulher em situação de violência doméstica e
familiar será prestada de forma articulada e conforme os princípios e as
diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, no Sistema Único de Saúde, no Sistema Único de Segurança Pública, entre outras normas e
políticas públicas de proteção, e emergencialmente quando for o caso.
§ 1º O juiz determinará, por prazo certo, a inclusão da mulher em situação de violência doméstica e familiar no cadastro de programas assistenciais
do governo federal, estadual e municipal.
§ 2º O juiz assegurará à mulher em situação de violência doméstica e
familiar, para preservar sua integridade física e psicológica:
I - acesso prioritário à remoção quando servidora pública, integrante da
administração direta ou indireta;
II - manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário o afastamento
do local de trabalho, por até seis meses.
§ 3º A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar compreenderá o acesso aos benefícios decorrentes do desenvolvimento
científico e tecnológico, incluindo os serviços de contracepção de emergência, a profilaxia das Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) e da
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Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) e outros procedimentos
médicos necessários e cabíveis nos casos de violência sexual.

CAPÍTULO III
DO ATENDIMENTO PELA AUTORIDADE POLICIAL

Art. 10. Na hipótese da iminência ou da prática de violência doméstica e
familiar contra a mulher, a autoridade policial que tomar conhecimento da
ocorrência adotará, de imediato, as providências legais cabíveis.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput deste artigo ao
descumprimento de medida protetiva de urgência deferida.
Art. 11. No atendimento à mulher em situação de violência doméstica e
familiar, a autoridade policial deverá, entre outras providências:
I - garantir proteção policial, quando necessário, comunicando de imediato ao Ministério Público e ao Poder Judiciário;
II - encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde e ao Instituto
Médico Legal;
III - fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para abrigo
ou local seguro, quando houver risco de vida;
IV - se necessário, acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de
seus pertences do local da ocorrência ou do domicílio familiar;
V - informar à ofendida os direitos a ela conferidos nesta Lei e os serviços disponíveis.
Art. 12. Em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a
mulher, feito o registro da ocorrência, deverá a autoridade policial adotar,
de imediato, os seguintes procedimentos, sem prejuízo daqueles previstos
no Código de Processo Penal:
I - ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrência e tomar a representação a termo, se apresentada;
II - colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e
de suas circunstâncias;
III - remeter, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, expediente apartado ao juiz com o pedido da ofendida, para a concessão de medidas protetivas
de urgência;
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IV - determinar que se proceda ao exame de corpo de delito da ofendida
e requisitar outros exames periciais necessários;
V - ouvir o agressor e as testemunhas;
VI - ordenar a identificação do agressor e fazer juntar aos autos sua folha
de antecedentes criminais, indicando a existência de mandado de prisão ou
registro de outras ocorrências policiais contra ele;
VII - remeter, no prazo legal, os autos do inquérito policial ao juiz e ao
Ministério Público.
§ 1º O pedido da ofendida será tornado a termo pela autoridade policial
e deverá conter:
I - qualificação da ofendida e do agressor;
II - nome e idade dos dependentes;
III - descrição sucinta do fato e das medidas protetivas solicitadas pela
ofendida.
§ 2º A autoridade policial deverá anexar ao documento referido no § 1º
o boletim de ocorrência e cópia de todos os documentos disponíveis em
posse da ofendida.
§ 3º Serão admitidos corno meios de prova os laudos ou prontuários
médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde.

TÍTULO IV
DOS PROCEDIMENTOS

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 13. Ao processo, ao julgamento e à execução das causas cíveis e
criminais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a
mulher aplicar-se-ão as normas dos Códigos de Processo Penal e Processo
Civil e da legislação específica relativa à criança, ao adolescente e ao idoso
que não conflitarem com o estabelecido nesta Lei.
Art. 14. Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, órgãos da Justiça Ordinária com competência cível e criminal, poderão ser criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos
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Estados, para o processo, o julgamento e a execução das causas decorrentes
da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher.
Parágrafo único. Os atos processuais poderão realizar-se em horário
noturno, conforme dispuserem as normas de organização judiciária.
Art. 15. É competente, por opção da ofendida, para os processos cíveis
regidos por esta Lei, o Juizado:
I - do seu domicílio ou de sua residência;
II - do lugar do fato em que se baseou a demanda;
III - do domicílio do agressor.
Art. 16. Nas ações penais públicas condicionadas à representação da
ofendida de que trata esta Lei, só será admitida a renúncia à representação
perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade,
antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público.
Art. 17. É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação
pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento
isolado de multa.

CAPÍTULO II
DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA
Seção I
Disposições Gerais
Art. 18. Recebido o expediente com o pedido da ofendida, caberá ao
juiz, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas:
I - conhecer do expediente e do pedido e decidir sobre as medidas
protetivas de urgência;
II - determinar o encaminhamento da ofendida ao órgão de assistência
judiciária, quando for o caso;
III - comunicar ao Ministério Público para que adote as providências
cabíveis.
Art. 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo
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juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida.
§ 1º As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência das partes e de manifestação do
Ministério Público, devendo este ser prontamente comunicado.
§ 2º As medidas protetivas de urgência serão aplicadas isolada ou cumulativamente, e poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior
eficácia, sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados
ou violados.
§ 3º Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da
ofendida, conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas
já concedidas, se entender necessário à proteção da ofendida, de seus familiares e de seu patrimônio, ouvido o Ministério Público.
Art. 20. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal,
caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial.
Parágrafo único. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no curso
do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de
novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.
Art. 21. A ofendida deverá ser notificada dos atos processuais relativos
ao agressor, especialmente dos pertinentes ao ingresso e à saída da prisão,
sem prejuízo da intimação do advogado constituído ou do defensor público.
Parágrafo único. A ofendida não poderá entregar intimação ou notificação ao agressor.
Seção II
Das Medidas Protetivas de Urgência que Obrigam o Agressor

Art. 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a
mulher, nos termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor,
em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras:
I - suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação
ao órgão competente, nos termos da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de
2003;
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II - afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida;
III - proibição de determinadas condutas, entre as quais:
a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor;
b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer
meio de comunicação;
c) freqüentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade
física e psicológica da ofendida;
IV - restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a
equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar;
V - prestação de alimentos provisionais ou provisórios.
§ 1º As medidas referidas neste artigo não impedem a aplicação de outras previstas na legislação em vigor, sempre que a segurança da ofendida ou
as circunstâncias o exigirem, devendo a providência ser comunicada ao Ministério Público.
§ 2º Na hipótese de aplicação do inciso I, encontrando-se o agressor nas
condições mencionadas no caput e incisos do art. 6º da Lei nº 10.826. de 22
de dezembro de 2003, o juiz comunicará ao respectivo órgão, corporação
ou instituição as medidas protetivas de urgência concedidas e determinará a
restrição do porte de armas, ficando o superior imediato do agressor responsável pelo cumprimento da determinação judicial, sob pena de incorrer
nos crimes de prevaricação ou de desobediência, conforme o caso.
§ 3º Para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, poderá o juiz requisitar, a qualquer momento, auxílio da força policial.
§ 4º Aplica-se às hipóteses previstas neste artigo, no que couber, o disposto no caput e nos .§.§.2º e 6º do art. 461 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 (Código de Processo Civil).
Seção Ili
Das Medidas Protetivas de Urgência à Ofendida
Art. 23. Poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas:
I - encaminhar a ofendida e seus dependentes a programa oficial ou comunitário de proteção ou de atendimento;
II - determinar a recondução da ofendida e a de seus dependentes ao
respectivo domicílio, após afastamento do agressor;
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III - determinar o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos;
IV - determinar a separação de corpos.
Art. 24. Para a proteção patrimonial dos bens da sociedade conjugal ou
daqueles de propriedade particular da mulher, o juiz poderá determinar,
liminarmente, as seguintes medidas, entre outras:
I - restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor à ofendida;
II - proibição temporária para a celebração de atos e contratos de compra, venda e locação de propriedade em comum, salvo expressa autorização
judicial;
III - suspensão das procurações conferidas pela ofendida ao agressor;
IV - prestação de caução provisória, mediante depósito judicial, por perdas e danos materiais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a ofendida.
Parágrafo único. Deverá o juiz oficiar ao cartório competente para os
fins previstos nos incisos II e III deste artigo.

CAPÍTULO III
DA ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Art. 25. O Ministério Público intervirá, quando não for parte, nas causas cíveis e criminais decorrentes da violência doméstica e familiar contra a
mulher.
Art. 26. Caberá ao Ministério Público, sem prejuízo de outras atribuições, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, quando
necessário:
I - requisitar força policial e serviços públicos de saúde, de educação, de
assistência social e de segurança, entre outros;
II - fiscalizar os estabelecimentos públicos e particulares de atendimento
à mulher em situação de violência doméstica e familiar, e adotar, de imediato, as medidas administrativas ou judiciais cabíveis no tocante a quaisquer
irregularidades constatadas;
III - cadastrar os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher.
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CAPÍTULO IV
DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
Art. 27. Em todos os atos processuais, cíveis e criminais, a mulher em
situação de violência doméstica e familiar deverá estar acompanhada de
advogado, ressalvado o previsto no art. 19 desta Lei.
Art. 28. É garantido a toda mulher em situação de violência doméstica e
familiar o acesso aos serviços de Defensoria Pública ou de Assistência Judiciária Gratuita, nos termos da lei, em sede policial e judicial, mediante atendimento específico e humanizado.

TÍTULO V
DA EQUIPE DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR
Art. 29. Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
que vierem a ser criados poderão contar com uma equipe de atendimento
multidisciplinar, a ser integrada por profissionais especializados nas áreas
psicossocial, jurídica e de saúde.
Art. 30. Compete à equipe de atendimento multidisciplinar, entre outras atribuições que lhe forem reservadas pela legislação local, fornecer subsídios por escrito ao juiz, ao Ministério Público e à Defensoria Pública,
mediante laudos ou verbalmente em audiência, e desenvolver trabalhos de
orientação, encaminhamento, prevenção e outras medidas, voltados para a
ofendida, o agressor e os familiares, com especial atenção às crianças e aos
adolescentes.
Art. 31. Quando a complexidade do caso exigir avaliação mais
aprofundada, o juiz poderá determinar a manifestação de profissional especializado, mediante a indicação da equipe de atendimento multidisciplinar.
Art. 32. O Poder Judiciário, na elaboração de sua proposta orçamentária, poderá prever recursos para a criação e manutenção da equipe de atendimento multidisciplinar, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
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TÍTULO VI
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Art. 33. Enquanto não estruturados os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, as varas criminais acumularão as competências cível e criminal para conhecer e julgar as causas decorrentes da prática
de violência doméstica e familiar contra a mulher, observadas as previsões
do Título IV desta Lei, subsidiada pela legislação processual pertinente.
Parágrafo único. Será garantido o direito de preferência, nas varas criminais, para o processo e o julgamento das causas referidas no caput.

TÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 34. A instituição dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar
contra a Mulher poderá ser acompanhada pela implantação das curadorias
necessárias e do serviço de assistência judiciária.
Art. 35. A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios poderão criar e promover, no limite das respectivas competências:
I - centros de atendimento integral e multidisciplinar para mulheres e
respectivos dependentes em situação de violência doméstica e familiar;
II - casas-abrigos para mulheres e respectivos dependentes menores em
situação de violência doméstica e familiar;
III - delegacias, núcleos de defensoria pública, serviços de saúde e centros de perícia médico-legal especializados no atendimento à mulher em
situação de violência doméstica e familiar;
IV - programas e campanhas de enfrentamento da violência doméstica e
familiar;
V - centros de educação e de reabilitação para os agressores.
Art. 36. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios promoverão a adaptação de seus órgãos e de seus programas às diretrizes e aos
princípios desta Lei.
Art. 37. A defesa dos interesses e direitos transindividuais previstos nesta
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Lei poderá ser exercida, concorrentemente, pelo Ministério Público e por
associação de atuação na área, regularmente constituída há pelo menos um
ano, nos termos da legislação civil.
Parágrafo único. O requisito da pré-constituição poderá ser dispensado
pelo juiz quando entender que não há outra entidade com representatividade
adequada para o ajuizamento da demanda coletiva.
Art. 38. As estatísticas sobre a violência doméstica e familiar contra a
mulher serão incluídas nas bases de dados dos órgãos oficiais do Sistema de
Justiça e Segurança a fim de subsidiar o sistema nacional de dados e informações relativo às mulheres.
Parágrafo único. As Secretarias de Segurança Pública dos Estados e do
Distrito Federal poderão remeter suas informações criminais para a base de
dados do Ministério da Justiça.
Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no
limite de suas competências e nos termos das respectivas leis de diretrizes
orçamentárias, poderão estabelecer dotações orçamentárias específicas, em
cada exercício financeiro, para a implementação das medidas estabelecidas
nesta Lei.
Art. 40. As obrigações previstas nesta Lei não excluem outras decorrentes dos princípios por ela adotados.
Art. 41. Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei nº
9.099, de 26 de setembro de 1995.
Art. 42. O art. 313 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941
(Código de Processo Penal), passa a vigorar acrescido do seguinte inciso IV:
''A.rt. 313. ................................................ .
IV - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher,
nos termos da lei específica, para garantir a execução das medidas protetivas
de urgência." (NR)
Art. 43. A alínea f do inciso II do art. 61 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7
de dezembro de 1940 (Código Penal), passa a vigorar com a seguinte redaRevista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 53 - jan/fev/mar 2007
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ção:
"Art. 61. ................................................. .
II - ........................................................... .
f) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas,
de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na
forma da lei específica;
........................................................... " (NR)
Art. 44. O art. 129 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940
(Código Penal), passa a vigorar com as seguintes alterações:
''Art. 129 .................................................. .
§ 9º Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão,
cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou,
ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou
de hospitalidade:
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.
§ 11. Na hipótese do § 9º deste artigo, a pena será aumentada de um
terço se o crime for cometido contra pessoa portadora de deficiência." (NR)

Art. 45. O art. 152 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de
Execução Penal), passa a vigorar com a seguinte redação:
"A.rt. 152 ................................................... .
Parágrafo único. Nos casos de violência doméstica contra a mulher, o
juiz poderá determinar o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação." (NR)
Art. 46. Esta Lei entra em vigor 45 ( quarenta e cinco) dias após sua
publicação.
Brasília, 7 de agosto de 2006; 185º da Independência e 118º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Dilma Rousseff
Este texto não substitui o publicado no D.0.U. de 8.8.2006
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b. LEI FEDERAL Nº 11.449, DE 15 DE JANEIRO DE 2007
Altera o art. 306 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 Código de Processo Penal.

O Vice-Presidente da República, no exercício do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1º - O art. 306 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 Código de Processo Penal, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 306. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão
comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou a
pessoa por ele indicada.
§ 1º Dentro em 24h (vinte e quatro horas) depois da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante acompanhado de
todas as oitivas colhidas e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública.
§ 2º No mesmo prazo, será entregue ao preso, mediante recibo, a nota de
culpa, assinada pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome do condutor e o das testemunhas."
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de janeiro de 2007, 186º da Independência e 119º da República.
JOSÉ DE ALENCAR GOMES DA SILVA
Márcio Thomaz Bastos
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e. LEI ESTADUAL Nº 12.250, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2006
Veda o assédio moral no âmbito da administração pública estadual direta, indireta e fundações públicas.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA:
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo, nos termos do artigo 28, § 8º, da Constituição do Estado, a seguinte lei:

º-

Artigo 1 Fica vedado o assédio moral no âmbito da administração
pública estadual direta, indireta e fundações públicas, submetendo o servidor a procedimentos repetitivos que impliquem em violação de sua dignidade ou, por qualquer forma, que o sujeitem a condições de trabalho humilhantes ou degradantes.
Artigo 2º - Considera-se assédio moral para os fins da presente lei, toda
ação, gesto ou palavra, praticada de forma repetitiva por agente, servidor,
empregado, ou qualquer pessoa que, abusando da autoridade que lhe confere suas funções, tenha por objetivo ou efeito atingir a auto-estima e a autodeterminação do servidor, com danos ao ambiente de trabalho, ao serviço
prestado ao público e ao próprio usuário, bem como à evolução, à carreira e
à estabilidade funcionais do servidor, especialmente:
I - determinando o cumprimento de atribuições estranhas ou de atividades incompatíveis com o cargo que ocupa, ou em condições e prazos
inexeqüíveis;
II - designando para o exercício de funções triviais o exercente de funções técnicas, especializadas, ou aquelas para as quais, de qualquer forma,
exijam treinamento e conhecimento específicos;
III - apropriando-se do crédito de idéias, propostas, projetos ou de qualquer trabalho de outrem.
Parágrafo único - Considera-se também assédio moral as ações, gestos e
palavras que impliquem:
1 - em desprezo, ignorância ou humilhação ao servidor, que o isolem de
contatos com seus superiores hierárquicos e com outros servidores, sujeitando-o a receber informações, atribuições, tarefas e outras atividades somente através de terceiros;
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2 - na sonegação de informações que sejam necessárias ao desempenho
de suas funções ou úteis a sua vida funcional;
3 - na divulgação de rumores e comentários maliciosos, bem como na
prática de críticas reiteradas ou na de subestimação de esforços, que atinjam a dignidade do servidor;
4 - na exposição do servidor a efeitos físicos ou mentais adversos, em
prejuízo de seu desenvolvimento pessoal e profissional.
Artigo 3º - Todo ato resultante de assédio moral é nulo de pleno direito.
Artigo 4º - O assédio moral praticado pelo agente, servidor, empregado
ou qualquer pessoa que exerça função de autoridade nos termos desta lei, é
infração grave e sujeitará o infrator às seguintes penalidades:
I - advertência;
II - suspensão;
III - demissão.
§ 1º - Vetado.
§ 2º - Vetado.
§ 3º - Vetado.
§ 4º - Vetado.
Artigo 5º - Por provocação da parte ofendida, ou de ofício pela autoridade que tiver conhecimento da prática de assédio moral, será promovida sua
imediata apuração, mediante sindicância ou processo administrativo.
Parágrafo único - Nenhum servidor poderá sofrer qualquer espécie de
constrangimento ou ser sancionado por ter testemunhado atitudes definidas
neste artigo ou por tê-las relatado.
Artigo 6º - Fica assegurado ao servidor acusado da prática de assédio
moral o direito de ampla defesa das acusações que lhe forem imputadas, nos
termos das normas específicas de cada órgão da administração ou fundação,
sob pena de nulidade.
Artigo 7º - Os órgãos da administração pública estadual direta, indireta e
fundações públicas, na pessoa de seus representantes legais, ficam obrigados a tomar as medidas necessárias para prevenir o assédio moral, conforme definido na presente lei.
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Parágrafo único - Para os fins deste artigo serão adotadas, dentre outras,
as seguintes medidas:
1 - o planejamento e a organização do trabalho:
a) levará em consideração a autodeterminação de cada servidor e possibilitará o exercício de sua responsabilidade funcional e profissional;
b) dará a ele possibilidade de variação de atribuições, atividades ou tarefas funcionais;
c) assegurará ao servidor oportunidade de contatos com os superiores
hierárquicos e outros servidores, ligando tarefas individuais de trabalho e
oferecendo a ele informações sobre exigências do serviço e resultados;
d) garantirá a dignidade do servidor.
2 - o trabalho pouco diversificado e repetitivo será evita- do, protegendo
o servidor no caso de variação de ritmo de trabalho;
3 - as condições de trabalho garantirão ao servidor oportunidades de
desenvolvimento funcional e profissional no serviço.
Artigo 8º - Vetado.
Artigo 9º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60
(sessenta) dias.
Artigo 10 - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à
conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Artigo 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembléia Legislativa do Estado de Sã o Paulo, aos 9 de fevereiro de
2006.
RODRIGO GARCIA - Presidente
Publicada na Secretaria da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, aos 9 de fevereiro de 2006.
Marco Antonio Ratem Beneton - Secretário Geral Parlamentar
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d. DECRETO Nº 51.130, DE 25 DE SETEMBRO DE 2006

Dispõe sobre as atribuições dos órgãos da administração estadual na execução das atividades previstas no convênio celebrado entre o Estado de São
Paulo e o Município de São Paulo, objetivando a prese,vação, manutenção,
gestão, administração e guarda do Monumento Mausoléu ao Soldado
Constitucionalista de 1932 e dá providências correlatas.

CLÁUDIO LEMBO, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais e considerando as cláusulas pactuadas
no termo de convênio celebrado entre o Estado de São Paulo e o Município
de São Paulo, com o escopo de definir atribuições dos partícipes relativamente à preservação, manutenção, gestão e administração e guarda do Monumento Mausoléu ao Soldado Constitucionalista de 1932, inclusive do
Obelisco e da respectiva praça,
Decreta:
Artigo 1º - A guarda permanente e o policiamento ostensivo do espaço
público em que se situa o Monumento Mausoléu ao Soldado
Constitucionalista de 1932, incluindo o respectivo Obelisco e a praça localizada entre as faixas de rolamento da Avenida Pedro Álvares Cabral, em
frente ao Parque do lbirapuera, serão prestados pela Secretaria da Segurança Pública, por intermédio da Polícia Militar do Estado de São Paulo, podendo, para tanto, contar com a colaboração da Guarda Civil Metropolitana, da Prefeitura de São Paulo, incumbindo-lhe manter a ordem e o respeito
condizentes com as finalidades do Monumento.
Artigo 2º - Caberá à Secretaria da Segurança Pública, por intermédio da
Polícia Militar do Estado de São Paulo, observadas as normas legais e regulamentares estaduais e municipais, disciplinar a administração, a manutenção e a visitação pública ao Mausoléu.
Parágrafo único - Para consecução das ações prevista no "caput" deste
artigo, a Polícia Militar do Estado de São Paulo contará com a participação
e a colaboração da Sociedade Veteranos de 1932 - MMDC.
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Artigo 3º - A conservação e a restauração do Monumento Mausoléu ao
Soldado Constitucionalista de 1932, quando necessárias, competirá à Secretaria da Segurança Pública, por intermédio da Polícia Militar do Estado
de São Paulo, ouvidos os órgãos públicos estaduais e municipais competentes.
Artigo 4º - As festividades alusivas à comemoração da data de aniversário da Revolução Constitucionalista de 1932, preconizadas pelo artigo 284
da Constituição do Estado, ficarão a cargo da Secretaria da Segurança Pública, por intermédio da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que poderá
contar com a colaboração da Sociedade Veteranos de 1932 - MMDC, com
vista à realização de justa e condigna homenagem àqueles que tombaram em
combate e aos que lutaram em prol da nobre causa constitucionalista.
Artigo 5º - As despesas decorrentes da execução deste decreto correrão
à conta das dotações ordinárias previstas no Orçamento-Programa das respectivas Pastas.
Artigo 6º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogado o Decreto nº 50.923, de 29 de junho de 2006.
Palácio dos Bandeirantes, 25 de setembro de 2006.
CLÁUDIO LEMBO
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e. CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO - RESOLUÇÃO Nº 206
DE 20 DE OUTUBRO DE 2006

Dispõe sobre os requisitos necessários para constatar o consumo de álcool, substância entorpecente, tóxica ou de efeito análogo no organismo humano, estabelecendo os procedimentos a serem adotados pelas autoridades de
trânsito e seus agentes.

O CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO, CONTRAN, no uso
da competência que lhe confere o art. 12, inciso I, da Lei nº 9.503, de 23 de
setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito, CTB, e conforme
Decreto nº 4. 711, de 29 de maio de 2003, que dispõe sobre a coordenação
do Sistema Nacional de Trânsito, SNT:
CONSIDERANDO a nova redação dos art. 165, 277 e 302, da Lei nº
9.503/97, dada pela Lei nº 11.275, de 07 de fevereiro de 2006;
CONSIDERANDO a disposição do caput do art. 276 da mesma Lei nº
9.503/97 e a necessidade de regulamentação prevista no seu parágrafo único;
CONSIDERANDO o estudo da Associação Brasileira de Medicina de
Tráfego, ABRAMET, acerca dos procedimentos médicos para fiscalização
de embriaguez de condutores,
RESOLVE:
Art. 1º A confirmação de que o condutor se encontra dirigindo sob a
influência de álcool ou de qualquer substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, se dará por, pelo menos, um dos seguintes procedimentos:
I - teste de alcoolemia com a concentração de álcool igual ou superior a
seis decigramas de álcool por litro de sangue;
II - teste em aparelho de ar alveolar pulmonar (etilômetro) que resulte
na concentração de álcool igual ou superior a 0,3 mg por litro de ar expelido
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dos pulmões;
III - exame clínico com laudo conclusivo e firmado pelo médico examinador da Polícia Judiciária;
IV - exames realizados por laboratórios especializados, indicados pelo
órgão ou entidade de trânsito competente ou pela Polícia Judiciária, em
caso de uso de substância entorpecente, tóxica ou de efeitos análogos.
Art. 2º No caso de recusa do condutor à realização dos testes, dos exames e da perícia, previstos no artigo 1º, a infração poderá ser caracterizada
mediante a obtenção, pelo agente da autoridade de trânsito, de outras provas em direito admitidas acerca dos notórios sinais resultantes do consumo
de álcool ou de qualquer substância entorpecente apresentados pelo condutor, conforme Anexo desta Resolução.
§ 1º. Os sinais de que trata o caput deste artigo, que levaram o agente da
Autoridade de Trânsito à constatação do estado do condutor e à caracterização da infração prevista no artigo 165 da lei nº 9.503/97, deverão ser por
ele descritos na ocorrência ou em termo específico que contenham as informações mínimas indicadas no Anexo desta resolução.
§ 2º. O documento citado no parágrafo 1º deste artigo deverá ser preenchido e firmado pelo agente da Autoridade de Trânsito, que confirmará a
recusa do condutor em se submeter aos exames previstos pelo artigo 277 da
Lei nº 9.503/97.
Art. 3º É obrigatória a realização do exame de alcoolemia para as vítimas
fatais de acidentes de trânsito.
Art. 4º Quando a infração for constatada por medidor de alcoolemia etilômetro as notificações da autuação e da penalidade, além do disposto no
Código de Trânsito Brasileiro e na legislação complementar, devem conter,
a alcoolemia medida pelo aparelho e a considerada para efeito da aplicação
da penalidade.
§ 1º A alcoolemia considerada para efeito de aplicação de penalidade é a
diferença entre a medida e o valor correspondente ao seu erro máximo admitido, todos expressos em mg!L ( miligrama de álcool por litro de ar expirado).
§ 2º O erro máximo admitido deve respeitar a legislação metrológica em
vigor.
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Art. 5º Após a devida constatação da condução de veículo sob efeito de
álcool, substâncias entorpecentes, tóxicas ou de efeitos análogos, será lavrado o Auto de Infração de Trânsito e adotadas as providências e medidas
administrativas previstas nos artigos 165, 276 e 277 da Lei nº 9.503/97.
Art. 6º O medidor de alcoolemia-etilômetro- deve observar os seguintes
requisitos:
I - ter seu modelo aprovado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO, atendendo a legislação
metrológica em vigor e aos requisitos estabelecidos nesta Resolução;
II - ser aprovado na verificação metrológica inicial realizada pelo
INMETRO ou órgão da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade RBMLQ;
III - ser aprovado na verificação periódica anual realizada pelo INMETRO
ou RBMLO;
IV - ser aprovado em inspeção em serviço ou eventual, conforme determina a legislação metrológica vigente.
Art. 7º As condições de utilização do medidor de alcoolemia - etilômetrodevem obedecer a esta resolução e à legislação metrológica em vigor.
Art. 8º Os órgãos e entidades executivos de trânsito e rodoviários terão
o prazo de até 60 (sessenta) dias, contados da publicação desta Resolução,
para adequarem seus procedimentos.
Art. 9º Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário, em especial a Resolução nº 81/98 do
CONTRAN.
Alfredo Peres da Silva
Presidente
José Antonio Silvério
Ministério da Ciência e Tecnologia - Suplente
Fernando Marques de Freitas
Ministério da Defesa - Suplente
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Rodrigo Lamego de Teixeira Soares
Ministério da Educação - Titular
Carlos Alberto Ferreira dos Santos
Ministério do Meio Ambiente - Suplente
Valter Chaves Costa
Ministério da Saúde - Titular.
ANEXO
Informações mínimas que deverão constar no documento mencionado
no artigo 2º desta Resolução, acerca do condutor e do fato:
1. Quanto ao condutor:

a. Nome
b. Número do Prontuário da CNH ou do documento de identificação;
c. Endereço, sempre que possível.
1. Quanto ao veículo:
a. Placa/UF;
b. Marca.

2. Quanto ao fato:
a. Data;
b. Hora;
c. Local;
d. Número do auto de infração.
3. Relato:
a. O condutor:
I. Envolveu-se em acidente de trânsito;
II. Declara ter ingerido bebida alcoólica;
Em caso positivo, quando:
III. Declara ter feito uso de substância tóxica, entorpecente ou de efeito
análogo.
Em caso positivo, quando:
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IV. Nega ter ingerido bebida alcoólica;
V. Nega ter feito uso de substância tóxica, entorpecente ou de efeito análogo;
b. Quanto à aparência, se o condutor apresenta:
I. Sonolência;
II. Olhos vermelhos;
III. Vômito;
IV. Soluções;
V. Desordem nas vestes;
VI. Odor de álcool no hálito.
c. Quanto à atitude, se o condutor apresenta:
I. Agressividade;
II. Arrogância;
III. Exaltação;
IV. Ironia;
V. Falante;
VI. Dispersão.
d. Quanto à orientação, se o condutor:
I. sabe onde está;
II. sabe a data e a hora.
e. Quanto à memória, se o condutor:
I. sabe seu endereço;
II. lembra dos atos cometidos.
f. Quanto à capacidade motora e verbal, se o condutor apresenta:
I. Dificuldade no equilíbrio;
II. Fala alterada.
4. Afirmação expressa de que:
De acordo com as características acima descritas, constatei que o condutor {nome do condutor} do veículo de placa {placa do veículo}, {está/não
está} sob a influência de álcool, substância tóxica, entorpecente ou de efeitos análogos e se recusou a submeter-se aos testes, exames ou perícia que
permitiriam certificar o seu estado.
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5.
a.
b.
e.

Dados do Policial ou do Agente da Autoridade de Trânsito:
Nome;
Matrícula;
Assinatura.
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f. PORTARIA DETRAN Nº 752, DE 12 DE MARÇO DE 2007

Institui o Auto de Constatação de Influência de Álcool ou Substância Entorpecente, documento hábil à caracterização do estado de embriaguez ou de
consumo de substância entorpecente, em casos de recusa do condutor de veículo automotor à realização dos testes, exames e perícia, nos termos da Resolução Contran nº 206/06.
O Diretor do Departamento Estadual de Trânsito,
Considerando a competência contida no artigo 22, incisos I, V e VI, do
Código de Trânsito Brasileiro;
Considerando as novas disposições contidas nos artigos 165 e 277 e parágrafos, ambos do CTB, por força da redação dada pela Lei Federal 11.275,
de 7 de fevereiro de 2006;
Considerando o advento da Resolução Contran nº 206, de 20 de outubro
de 2006, que prevê no § 1º de seu artigo 2º, a confecção de um termo específico pelo agente da autoridade de trânsito, em caso de recusa do condutor
à realização dos testes elencados no artigo 1º da norma em pauta;
Considerando que o termo específico, elaborado com base nos notórios
sinais resultantes do consumo de álcool ou de qualquer substância entorpecente, é documento hábil à confirmação do estado de embriaguez do condutor ou de ingerência de substância entorpecente;
Considerando, por derradeiro, as informações mínimas que deverão constar do termo específico, dispostas no Anexo da Resolução supracitada, resolve:
Artigo 1º· Instituir o Auto de Constatação de Influência de Álcool ou
Substância Entorpecente, doravante denominado ''A.CASE", o qual será elaborado em formulário próprio e emitido, exclusivamente, pelo Departamento
Estadual de Trânsito do Estado de São Paulo, conforme modelo estabelecido no Anexo desta Portaria.
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§ 1º. O ACASE, confeccionado na cor branca, será expedido em quatro

vias, na seguinte ordem:
11ª via - infrator;
II2ª via - agente da autoridade de trânsito, que será encaminhada
com o respectivo AI (Auto de Infração);
III- 3ª via - a ser anexada ao Boletim de Ocorrência ou Termo Circunstanciado, quando necessário;
IV- 4ª via - permanecerá no talonário.
§ 2º. A numeração será automática e seqüencial.
§ 3º. Para fins de microfilmagem e processamento, o ACASE deverá ser
encaminhado em anexo ao respectivo auto de infração - AI.
Artigo 2º. O ACASE não substituirá o Auto de Infração (AI) para fins
de aplicação das penalidades e medidas administrativas previstas no Código
de Trânsito Brasileiro, valendo como prova admitida em direito, acerca dos
notórios sinais resultantes do consumo de álcool ou de qualquer substância
entorpecente apresentados pelo condutor, quando se recusar a realizar os
exames dispostos nos incisos do artigo 1º da Resolução 206/06.
Parágrafo único. Os sinais de que trata o caput deste artigo serão descritos no auto de constatação, essenciais para a constatação do estado do condutor e caracterização da infração prevista no artigo 165 do CTB.
Artigo 3º. O ACASE poderá ser utilizado pela autoridade competente
para fins de caracterização do crime previsto no artigo 306 do CTB.
Artigo 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas todas as disposições em contrário.
ANEXO
AUTO DE CONSTATAÇÃO DE INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE (ACASE).

MODELO
1ª via
2ª via
3ª via
4ª via

- Infrator
- Agente da autoridade de trânsito
- Boletim de Ocorrência ou Termo Circunstanciado
- Talonário.
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•

Instruções para elaboração e preenchimento
BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR
CAMPO 1.1 - "NOME" - campo alfabético utilizado para registro do
nome do condutor do veículo.
CAMPO 1.2 - "Nº REGISTRO CNH/PPD/ACC" - campo numérico utilizado para a transcrição do número do Registro da Carteira Nacional de Habilitação (CNH com fotografia) do condutor, de sua Permissão para Dirigir
(PPD) ou de sua Autorização para Conduzir Ciclomotor (ACC) ou ainda
do número de seu Prontuário Geral Único (PGU), da CNH sem fotografia.
CAMPO 1.3 - "UF" - campo alfabético, com 02 (duas) posições, que
corresponde à sigla da Unidade Federativa (UF) onde o condutor está registrado.
CAMPO 1.4 - "CATEGORINACC" - campo alfabético utilizado para
a transcrição da Categoria da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou
da Permissão para Dirigir (PPD) do condutor ou para a inscrição ''ACC",
caso possua a Autorização para Conduzir Ciclomotor, ou ainda para a inscrição "INABILITADO", caso não possua CNH ou PPD ou a inscrição
"NÃO POSSUI ACC", no caso de o veículo conduzido ser um ciclomotor.
CAMPO 1.5 - "VAL. EX. MÉDICO" - campo numérico, com dia, mês e
ano do vencimento do exame médico do condutor constante de sua CNH,
PPD ou ACC.
CAMPO 1.6 - "CPF" - campo numérico utilizado para a transcrição do
número do Cadastro de Pessoa Física do condutor.
CAMPO 1.7 - "ENDEREÇO/RESIDENCIAL' - campo alfanumérico
destinado à transcrição do nome do logradouro, seu número e demais informações que permitam distinguir com clareza o local de domicílio ou residência do condutor.
CAMPO 1.8 - "MUNICÍPIO" - campo alfabético utilizado para a transcrição do nome do município da residência ou do domicílio do condutor.
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CAMPO 1.9 - "UF" - campo alfabético, com 02 (duas) posições, que
corresponde à sigla da Unidade Federativa (UF) da residência ou do domicílio do condutor.
CAMPO 1.10 - "CEP" - campo numérico utilizado para a transcrição do
Código de Endereçamento Postal do logradouro da residência ou do domicílio do condutor.
CAMPO 1.11 - "TELEFONE" - campo numérico utilizado para a transcrição do número do telefone da residência e/ou do domicílio ou celular do
condutor, com o respectivo código de área.
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

CAMPO 2.1 - "PLACA(S)" - campo alfanumérico com 03 (três) posições alfabéticas e 04 (quatro) posições numéricas utilizado para a transcrição dos caracteres de qualquer uma das placas do veículo. Caso seja veículo
com 02 (duas) letras e 04 (quatro) números, colocar um (*) asterisco no
primeiro espaço, à esquerda.
CAMPO 2.2 - "LETRAS" - campo utilizado para a transcrição dos
caracteres alfabéticos de qualquer uma das placas do veículo.
CAMPO 2.3 - "NÚMEROS" - campo utilizado para a transcrição dos
caracteres numéricos de qualquer uma das placas do veículo.
CAMPO 2.4 - "MUNICÍPIO" - campo alfabético utilizado para a transcrição do município de registro do veículo.
CAMPO 2.5 - "UF" - campo alfabético, com 02 (duas) posições, que
corresponde à sigla da Unidade Federativa (UF) de registro do veículo.
CAMPO 2.6 - "MARCA'' - campo alfanumérico utilizado para a transcrição da marca do veículo, verificado em campo próprio do CLA, ou, na
ausência deste, via Centro de Operações.
CAMPO 2.7 - "MODELO" - campo alfanumérico utilizado para a transRevista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 53 - jan/fev/mar 2007
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crição do modelo do veículo, verificado em campo próprio do CLA, ou, na
ausência deste, via Centro de Operações.
CAMPO 2.8 - "ESPÉCIE" - campo alfabético utilizado para a transcrição da espécie do veículo, de acordo com o artigo 96, inciso II, do Código
de Trânsito Brasileiro, verificado em campo próprio do CLA, ou, na ausência deste, via Centro de Operações.
CAMPO 2.9 - "CATEGORIA'' - campo alfabético utilizado para a transcrição da categoria do veículo, de acordo com o artigo 96, inciso III, do
Código de Trânsito Brasileiro, verificado em campo próprio do CLA, ou, na
ausência deste, via Centro de Operações.
CAMPO 2.10 - "TIPO" - campo alfabético utilizado para a transcrição
da categoria do veículo, de acordo com o artigo 96, inciso II, do Código de
Trânsito Brasileiro, verificado em campo próprio do CLA, ou, na ausência
deste, via Centro de Operações.
BLOCO 3 - QUANTO AO FATO

CAMPO 3.1 - "LOCAL," - campo alfanumérico destinado à transcrição
do nome do logradouro, seu número e demais informações que permitam distinguir com clareza o local onde fora levada a efeito a verificação de influência alcoólica ou substância tóxica, entorpecente ou de efeitos análogos.
CAMPO 3.2 - "MUNICÍPIO" - campo alfabético destinado à transcrição do município onde fora levada a efeito a verificação de influência de
álcool ou substância tóxica, entorpecente ou de efeitos análogos.
CAMPO 3.3 - "UF" - campo alfabético, com 02 (duas) posições, destinado à transcrição da Unidade Federativa a qual pertence o município onde
fora levado a efeito a verificação de influência de álcool ou substância tóxica, entorpecente ou de efeitos análogos.
CAMPO 3.4 - "DATA'' - campo numérico, com 06 (seis) posições, das
quais 02 (duas) são destinadas à transcrição do dia (números que variam de
01 até 31 ), 02 (duas) destinadas à transcrição do mês (números que variam
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de 01 até 12), e as 02 (duas) restantes destinadas à transcrição do ano (dois
números finais do ano), da verificação de influência de álcool ou substância
tóxica, entorpecente ou de efeitos análogos.
CAMPO 3.5 - "HORA'' - campo numérico, com 04 (quatro) posições,
das quais 02 (duas) são destinadas à transcrição da hora (números que variam de 00 até 23) e 02 (duas) destinadas à transcrição dos minutos (números
que variam de 00 até 59), da verificação de influência de álcool ou substância tóxica, entorpecente ou de efeitos análogos.
CAMPO 3.6 - "BOPM/TC Nº" - campo numérico destinado à transcrição do número do Boletim de Ocorrência Policial Militar ou Termo Circunstanciado, eventualmente elaborado na ocasião da verificação de influência de álcool ou substância tóxica, entorpecente ou de efeitos análogos,
por policial militar.
CAMPO 3.7 - "BOPC/TC Nº" - campo numérico destinado à transcrição do número do Boletim de Ocorrência da Polícia Civil ou Termo Circunstanciado elaborado no Distrito Policial em que foi apresentada a ocorrência, eventualmente motivada pela verificação de influência de álcool ou
substância tóxica, entorpecente ou de efeitos análogos e/ou pela infração.
BLOCO 4 - RELATO

CAMPO 4.1 - ''APARÊNCI~' - campo alfabético destinado ao preenchimento das características atinentes à aparência do condutor com relação
aos seguintes aspectos: "SONOLÊNCIA"; "OLHOS VERMELHOS"; "VÔMITO"; "SOLUÇOS"; "DESORDEM"; verificados pelo Agente da Autoridade de Trânsito em campo apropriado.
CAMPO 4.2 - "ATITUDE" - campo alfabético destinado ao preenchimento das características atinentes à atitude do condutor com relação aos
seguintes aspectos: "AGRESSIVIDADE"; "ARROGÂNCIA";
"EXALTAÇÃO"; "IRONI~'; "FALA EXAGERADA'' (FALANTE);
"DISPERSÃO", além de outras verificadas pelo Agente da Autoridade de
Trânsito em campo apropriado.
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CAMPO 4.3 - "CONDUTOR" - campo alfabético destinado ao preenchimento, afirmativo ou negativo, das características atinentes à situação do
condutor com relação aos seguintes aspectos:
CAMPO 4.3.1 - "O CONDUTOR ENVOLVIDO EM ACIDENTE DE
TRÂNSITO?"
CAMPO 4.3.2 - "O CONDUTOR DECLARA TER FEITO USO DE
SUBSTÂNCIA TÓXICA?"
CAMPO 4.3.3 - "EM CASO POSITIVO, QUANDO o FEZ?", que será
respondido em minutos ou mesmo em horas, caso não informe, constar que
recusou-se.

CAMPO 4.4 - "ORIENTAÇÃO" - campo alfabético destinado ao preenchimento, afirmativo ou negativo, das características atinentes à orientação do condutor com relação aos seguintes aspectos:
CAMPO 4.4.1 - "O CONDUTOR SABE ONDE ESTÁ?"
CAMPO 4.4.2 - "O CONDUTOR SABE a DATA e a HORA?"
CAMPO 4.5 - "MEMÓRIA" - campo alfabético destinado ao preenchimento, afirmativo ou negativo, das características atinentes à memória do
condutor com relação aos seguintes aspectos:
CAMPO 4.5.1 - "O CONDUTOR SABE SEU ENDEREÇO?"
CAMPO 4.5.2 - "O CONDUTOR LEMBRA DOS ATOS COMETIDOS?"
CAMPO 4.6 - "CAPACIDADE MOTORA e VERBAe' - campo alfabético destinado ao preenchimento, afirmativo ou negativo, das características atinentes à capacidade motora e verbal do condutor com relação aos
seguintes aspectos:
CAMPO 4.6.1 - "DIFICULDADE NO EQUILÍBRIO?"
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CAMPO 4.6.2 - "FALA ALTERADA?".
BLOCO 5 - IDENTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO (FATO GERADOR)
CAMPO 5.1 - "NÚMERO" - campo numérico destinado à transcrição
do número do Auto de Infração (AI) correspondente ao ACASE.
CAMPO 5 .2 - "SÉRIE" - campo alfanumérico destinado à transcrição
da série do Auto de Infração correspondente ao ACASE.
CAMPO 5.3 - "DATA'' - campo numérico, com 06 (seis) posições, das
quais 02 (duas) são destinadas à transcrição do dia ( números que variam de
01 até 31), 02 (duas) destinadas à transcrição do mês (números que variam
de 01 até 12), e as 02 (duas) restantes destinadas à transcrição do ano (dois
números finais do ano), do cometimento da infração.
CAMPO 5.4 - "HORA'' - campo numérico, com 04 (quatro) posições,
das quais 02 (duas) são destinadas à transcrição da hora (números que variam de 00 até 23) e 02 (duas) destinadas à transcrição dos minutos (números
que variam de 00 até 59), em que a infração foi verificada. .
CAMPO 5.5 - "ENQUADRAMENTO" - campo alfanumérico destinado à transcrição do(s) dispositivo(s) legal(is ), artigo, inciso, parágrafo, alínea, etc., no(s) qual(is) se enquadra(m) a(s) conduta(s) do infrator.
CAMPO 5.6 - "LOCAL DA INFRAÇÃO" - campo alfanumérico destinado à transcrição do nome do logradouro, seu número e demais informações que permitam distinguir com clareza o local da infração.
CAMPO 5.7 - "BAIRRO" - campo alfanumérico destinado à transcrição do bairro ao qual pertence o logradouro onde ocorreu a infração.
CAMPO 5.8 - "MUNICÍPIO" - campo alfabético destinado à transcrição do município onde ocorreu a infração.
CAMPO 5.9 - "UF" - campo alfabético, com 02 (duas) posições, destinado à transcrição da sigla da Unidade Federativa a qual pertence o municíRevista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 53 - jan/fev/mar 2007
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pio onde ocorreu a infração.
CAMPO 5.10 - "OBSERVAÇÕES" - campo alfanumérico destinado à
transcrição das circunstâncias e particularidades da infração, bem como da
verificação de ingestão alcoólica.
BLOCO 6 - IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE VERIFICADOR

CAMPO 6.1 - "NOME DO AGENTE" - campo alfabético destinado à
transcrição do posto/graduação e nome do Agente de Autoridade de Trânsito que preencheu o ACASE.
CAMPO 6.2 - "RE/RG" - campo alfanumérico com 08 (oito) posições
destinadas à transcrição do número do Registro Estatístico do Policial Militar e seu respectivo dígito conferidor (pode ser caracter alfabético) ou do
Registro Geral dos demais Agentes de Autoridade de Trânsito que, eventualmente, vierem a preencher o ACASE.
CAMPO 6.3 - "OPM/CIRETRAN" - campo alfanumérico destinado à
identificação da Organização Policial Militar ou da Circunscrição Regional
de Trânsito, as quais pertencem os Agentes de Autoridade de Trânsito que
vierem a preencher o ACASE. Caso o Agente seja Policial Civil lotado em
quaisquer das Divisões do Departamento Estadual de Trânsito, o campo em
questão deverá ser preenchido com a sigla: "DETRAN".
CAMPO 6.4 - "DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS ACIMA DESCRITAS (BLOCO IV), CONSTATEI QUE o CONDUTOR
(BLOCO I) DO VEÍCULO (BLOCO II) ESTÁ SOB a INFLUÊNCIA
DE ÁLCOOL OU SUBSTÂNCIA TÓXICA, ENTORPECENTE OU DE
EFEITOS ANÁLOGOS e SE RECUSOU a SUBMETER-SE AOS TESTES, EXAMES OU PERÍCIA QUE PERMITIRIAM CERTIFICAR o
SEU ESTADO.".
CAMPO 6.5 - ':ASSINATURA" - campo destinado à assinatura ou subscrição do Agente de Trânsito que preencheu o ACASE.
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BLOCO 7 - DECLARAÇÃO e IDENTIFICAÇÃO
DAS TESTEMUNHAS
CAMPO 7.1 - "NOME TESTEMUNHA 01" - campo alfabético destinado à transcrição do nome completo da 1ª Testemunha que presenciou o
estado físico, comportamental, emocional e fisiológico do infrator e/ou acompanhou o preenchimento do ACASE.
CAMPO 7.2 - "ENDEREÇO RESIDENCIAL' - campo alfanumérico
destinado à transcrição do nome do logradouro, seu número e demais informações que permitam distinguir com clareza o local de domicílio ou residência da 1ª Testemunha.
CAMPO 7.3 - "MUNICÍPIO" - campo alfabético destinado à transcrição do município de domicílio ou residência da 1ª Testemunha.
CAMPO 7.4 - "TELEFONE" - campo numérico destinado à transcrição
do código da Discagem Direta à Distância (DDD) e do número do telefone
da residência, do local de trabalho ou do aparelho de telefonia celular da 1ª
Testemunha.
CAMPO 7.5 - "RG" - campo alfanumérico destinado à transcrição do
número do Registro Geral da 1ª Testemunha, com seu dígito conferidor,
quando o houver.
CAMPO 7.6 - "UF" - campo alfabético, com 02 (duas) posições, destinado à transcrição da sigla da Unidade Federativa (UF) onde foi expedido o
RG acima.
CAMPO 7.7 - "CPF/OUTROS" - campo alfanumérico destinado à transcrição do número do Cadastro de Pessoa Física da 1ª Testemunha.
CAMPO 7.8 - '~SSINATU~' - campo destinado à assinatura ou subscrição da 1ª Testemunha.
CAMPO 7.9 - "NOME TESTEMUNHA 02" - campo alfabético destinado à transcrição do nome completo da 2ª Testemunha que presenciou o
estado físico, comportamental, emocional e fisiológico do infrator e/ou acomRevista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 53 - jan/fev/mar 2007
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panhou o preenchimento do ACASE.
CAMPO 7.10 - "ENDEREÇO RESIDENCI~' - campo alfanumérico
destinado à transcrição do nome do logradouro, seu número e demais informações que permitam distinguir com clareza o local de domicílio ou residência da 2ª Testemunha.
CAMPO 7.11 - "MUNICÍPIO" - campo alfabético destinado à transcrição do município de domicílio ou residência da 2ª Testemunha.
CAMPO 7.12 - "TELEFONE" - campo numérico destinado à transcrição do código da Discagem Direta à Distância (DDD) e do número do
telefone da residência, do local de trabalho ou do aparelho celular da 2ª
Testemunha.
CAMPO 7.13 - "RG" - campo alfanumérico destinado à transcrição do
número do Registro Geral da 2ª Testemunha, com seu dígito conferidor,
quando o houver.
CAMPO 7.14 - "UF" - campo alfabético, com 02 (duas) posições, destinado à transcrição da sigla da Unidade Federativa (UF) onde foi expedido o
RG acima.
CAMPO 7.15 - "CPF/OUTROS" - campo alfanumérico destinado à transcrição do número do Cadastro de Pessoa Física da 2ª Testemunha.
CAMPO 7.16 - ''ASSINATURA'' - campo destinado à assinatura ou subscrição da 2ª Testemunha.
BLOCO 8 - ASSINATURA DO CONDUTOR

CAMPO 8 - ''ASSINATURA DO CONDUTOR" - campo destinado à
assinatura ou subscrição do condutor.
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VII. JURISPRUDÊNCIA

a. PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO Nº 053.05.015301-6 (832)

Vistos
O candidato M. P. G. qualificado nos autos impetrou mandado de segurança contra ato do DIRETOR DA DIVISÃO DE PESSOAL DA POLÍCIA
MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO, com a finalidade de ver reconhecida a ilegalidade da reprovação do candidato com base em conclusão de investigação social da qual o interessado não teve ciência e não pode se defender.
Como causa de pedir, alegou o impetrante que se inscreveu e foi aprovado nas primeiras fases do Concurso de Admissão de Soldado PM de Segunda Classe.
Ao ser submetido à investigação social, o impetrante foi reprovado. Nos
registros judiciais havia apenas a indicação de que fora vítima de atropelamento e de lesões corporais. Também foi réu em ação de exoneração de
pensão alimentícia, foi multado e respondeu a busca e apreensão de bem
móvel.
Entende o impetrante que nenhum desses fatos é suficiente para ensejar
a inaptidão. Por isso, pretende que o ato seja anulado.
Com a inicial, vieram os documentos de fls. 9 a 32.
O pedido de liminar foi deferido (fls. 37).
A autoridade foi notificada e apresentou suas informações.
De acordo com o impetrado, todos os candidatos a soldado eram submetidos a investigação social e previamente cientificados as conseqüências reRevista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 53 - jan/fev/mar 2007
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lativas à inexatidão ou à omissão de informações relativas à vida pregressa.
Igualmente constava do edital o caráter eliminatório dessa investigação. No
caso do impetrante, ele omitiu informações a respeito de ter sido indiciado
em termo circunstanciado por condução sem habilitação. Afora isso, a investigação apurou que o impetrante age de forma agressiva e violenta e anda
em companhia de consumidores de drogas. Quanto à lesão corporal mencionada pelo candidato, acrescentou a autoridade que ocorreu uma briga, o
impetrante desrespeitou o policial que o conduziu para o Distrito e depois
fugiu. A investigação não foi secreta e o impetrante tinha ciência do procedimento.
Opinou o Ministério Público pela denegação da ordem.

É relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Na presente demanda, discute o impetrante a regularidade do ato de exclusão do curso concurso para admissão de soldado PM. Alega o impetrante
que o ato não condiz com a real situação do candidato.
Na sua resposta, a autoridade sustenta que não á direito líquido e certo a
ser protegido e que o impetrante foi cientificado da investigação social.
Eis, assim, definidos os contornos da lide e já se pode adiantar que o
pedido é improcedente.
Em primeiro lugar, a forma como se faz a investigação social e os efeitos
do relatório não são apenas previamente indicados no edital, como também
comunicados ao candidato.
A omissão, o falseamento e a inexatidão dos informes têm conseqüências
legais (exclusão do candidato), conseqüências essas que são conhecidas do
impetrante.
No caso dos autos, o impetrante deixou de mencionar que a multa pela
direção da motocicleta não foi uma providência administrativa, meramente.
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Houve o início de um procedimento criminal.
Afora isso, o impetrante também não é mera vítima de lesão corporal.
Ele participou de briga, ofendeu a um Policial e se evadiu.
Finalmente, foi apurado que o impetrante é violento e agressivo.
Assim, não se trata de um ato desproporcional ao fato, mas de um ato
que se amolda perfeitamente à previsão legal de não aprovação como resultado da omissão de m dado relevante e por incompatibilidade com as diretrizes da Corporação.
Por isso, não se pode dizer que o ato de exclusão do impetrante do certame foi motivado: o candidato foi cientificado do resultado da avaliação social.
Tampouco a exclusão é carente de previsão legal. Conforme já se demonstrou, existia expressa estipulação no edital de desligamento do candidato não aprovado na investigação social.
Do teor e do motivo do ato o impetrante foi comunicado.
Assim, por todo o exposto, julgo improcedente o pedido, casso a liminar
e denego a segurança. Custas na forma da lei.
P.R.I.
São Paulo,14 de outubro de 2005.
MARIA FERNANDA DE TOLEDO RODOVALHO PODVAL
Juíza de Direito
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b. PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SÃO PAULO
PROCESSO Nº 223/053.06.104205-8

VISTOS, etc ...
1.) O candidato L. P. S. J. qualificado nos autos impetrou o presente
mandado de segurança contra ato praticado pelo DIRETOR DA DIVISÃO
DE SELEÇÃO E ALISTAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, alegando, em
resumo, que prestou concurso para ser admitido como soldado PM, tendo
sido aprovado em todos os exames, exceto na investigação social, razão pela
qual foi eliminado do certame. Mas isso é irregular, porquanto não foi dada
ciência ao impetrante do que se apurou contra ele, sendo certo que não
existe nada que possa desaboná-lo, em especial porque o impetrante é já
Soldado Temporário, já tendo passado por anterior investigação social, nada
sendo apontado em seu desfavor. Também vem exercendo regularmente suas
funções como Soldado Temporário, nada existindo contra si. Daí porque
intentado o presente mandado de segurança, para que, já por força de liminar,
seja determinada sua admissão para o curso de formação previsto e posterior nomeação para o cargo, se aprovado.
Com a inicial, vieram os documentos de fls. 08/31.
Inicialmente, o feito se processou em outra Comarca, sendo redistribuído
para este Juízo por força da decisão de fls. 33.
A liminar foi indeferida pela decisão de fls. 42.
Foram prestadas informações às fls. 57/64, dizendo que o impetrante
realmente não preenchia o requisito de conduta ilibada e irrepreensível, para
que pudesse ser admitido na Polícia Militar, sendo que essa exigência está
de acordo com o art. 37, I, da C.F., e com os Decretos que regulamentam a
questão. O impetrante tinha plena ciência das regras do concurso e com elas
concordou, desde o início. Ademais, teve plena ciência dos fatos
desabonadores apurados e estes eram relevantes, desaconselhando a
contratação do impetrante para tão relevante função pública. Com isso, ele
não tem direito líquido e certo a ser protegido, de forma que deve ser negada a segurança. As informações trouxeram documentos.
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Opinou o Ministério Público às fls. 82/83.
É o relatório.
DECIDO.
2.) O pedido inicial não merece ser acolhido.
Por primeiro, observa-se que a realização de investigação social sobre o
candidato a policial militar do Estado tem ampla previsão legal, não se podendo cogitar de que isso represente restrição indevida do direito de acesso
a cargos públicos. Pelo contrário, dadas as peculiaridades do cargo, suas
responsabilidades e a gravidade da função a ser exercida, tal investigação
social é absolutamente indispensável para a segurança da contratação pelo
Poder Público, devendo mesmo sempre figurar como uma das provas ou
etapas do concurso a que deve ser submetido o candidato. Do contrário,
fica fácil perceber o risco que correria a população - e as próprias instituições públicas - com a possível contratação de indivíduos inidôneos para o
exercício de tão relevante função.
Feita essa observação, o que se nota do caso presente é que nenhuma
ilegalidade foi perpetrada contra o impetrante. Como já dito, a averiguação
da situação pessoal do candidato é prevista na lei e todos os candidatos
sabiam de antemão dessa necessidade, quando se inscreveram para o concurso. Além disso, o impetrante teve acesso aos resultados dessa fase do
certame e recebeu a devida justificação das conclusões desfavoráveis contra si firmadas, sendo certo que a reprovação na investigação social representava obstáculo à nomeação do candidato e à sua subseqüente posse no
cargo.
Por outro lado, é preciso dizer que não houve nenhum caráter abusivo
ou despropositado na reprovação do impetrante, consoante o resultado da
investigação social. Bem diferente disso, as conclusões apresentadas pela
investigação são importantes, sendo certo que os elementos desabonadores
coligidos são significativos e guardam estrita relação com o perfil moral
rigoroso que se exige do policial militar. Assim é que contra o impetrante se
apurou que ele é pessoa que constantemente se envolve em brigas com vizinhos e que também costuma fazer uso de sua condição de policial militar
temporário, para intimidar e ameaçar pessoas do seu condomínio.
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Ora, é evidente que esse não pode ser o perfil de um policial militar,
sendo também muito importante o detalhe de que o impetrante se prevalece
de sua condição de mero soldado temporário, para tentar prevalecer contra
terceiros. Muito maior risco, portanto, haverá em investi-lo na função de
policial militar efetivo. De resto, resta sublinhar que não se faz possível
analisar, nesta via estreita do writ, se as provas ou indícios reunidos contra o
impetrante são, ou não, fortes contra ele. Para que isso fosse possível, o
impetrante teria que se valer da via processual ordinária, onde ampla discussão e prova se faria possível. Na presente via restrita do mandado de
segurança o que se tem é que a Polícia Militar andou corretamente, ao considerar a existência de fatos desabonadores contra o impetrante, ao ponto
de vetá-lo para o cargo em disputa.
O que se coloca aqui serve para demonstrar que, a juízo das autoridades
administrativas competentes, o impetrante não atingiu os requisitos de conduta moral e social ilibada, de forma que, com base em fatos concretos
apurados, julgou-se que ele não podia ser aprovado na fase de investigação
social. Assim, nada transcorreu fora da legalidade e não há direito líquido e
certo do impetrante que tenha sido violado, pois ele foi legitimamente reprovado no concurso em tela.
Não resta dúvida, por fim, de que a definição do caráter moral que se
deve exigir do candidato a policial militar está entregue ao poder discricionário das autoridades responsáveis pelo comando da Instituição. E esse poder discricionário da Administração foi exercido com moderação, no caso
em foco, sem discrepar dos propósitos da legislação, não se levantando contra o impetrante nenhum obstáculo despropositado que pudesse ser afastado pelo Poder Judiciário, como abuso de poder do administrador. De inteira pertinência, aqui, a decisão colacionada em RT 696/83: "É de grande valia e deve ser 'confidencial' e, por tal razão, a comissão do concurso toma
conhecimento dos fatos e atos abonadores ou não da conduta do candidato,
recomendando-se ou não ao serviço público em nome da 'moralidade pública' que deve reinar na Administração Pública. A comissão do concurso, ao
analisar as infarmações obtidas sobre os candidatos, tem liberdade de considera-los aptos ou não ao cargo a que se propõem".
Daí porque não há direito líquido e certo do impetrante que esteja a
reclamar proteção.
3.) Posto isso, e pelo mais que dos autos consta, DENEGO A SEGURANÇA aqui perseguida e imponho ao impetrante o pagamento das custas e
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despesas processuais, sendo incabíveis, na espécie, honorários advocatícios,
nos termos da Súm. 512 do S.T.F.. Será observada a regra do art. 12. da Lei
nº 1.060/50, por ser o impetrante beneficiário da gratuidade de justiça.

P. R. Intimem-se.
São Paulo, 29 de maio de 2006.
LUCIANO FERNANDES CALHANONE
Juiz de Direi to
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e. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB) SECÇÃO DE
SÃO PAULO - TRIBUNAL DE ÉTICA E DISCIPLINA - TURMA
DE ÉTICA

Processo nº E-3.374/2006

Consulente: Conselho Permanente de Disciplina - I do Comando de Policiamento da Capital
Relator: Luiz Antonio Gambelli
Revisor: Dr. Ricardo Guarrido Júnior
Consulta:
O digno Presidente do Conselho Permanente de Disciplina-! do Comando de Policiamento da Capital, consulta este Sodalício sobre a atuação do
Estagiário de Direito nos processos administrativos disciplinares em curso
perante aquele órgão colegiado.
Justifica a manifestação deste Tribunal Deontológico para a preservação
das garantias do contraditório e da ampla defesa aos policiais processados, e
para o trabalho de muitos advogados que atuam não somente perante aquela Comissão Processante mas perante todas as autoridades policiais militares responsáveis por inúmeros processos e procedimentos administrativos.
Nota que o EOAB não contemplou como atividade privativa de advogados a postulação perante os órgãos da Administração Pública, eis que, ainda
se nomeiam funcionários efetivos para a atuação como defensores, quando
o acusado não constitui defensor técnico. Informa mais que permitem ao
estagiário de direito o comparecimento isolado para os exercícios de atos
extrajudiciais, desde que autorizado ou mediante substabelecimento do advogado.
Com tais considerações, deseja saber se o estagiário em advocacia, desde
que autorizado pelo advogado responsável, pode comparecer e atuar isoladamente durante as audiências referentes aos processos administrativos (interrogatórios, colheitas de depoimentos, etc), peticionar isoladamente para
qualquer finalidade em sede de processo administrativo e apresentar razões
de defesa como único signatário. Em caso positivo aplicar-se-á tanto ao estagiário estudante quanto ao formado?
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Parecer e Voto:
A consulta está delimitada aos atos praticados pelo estagiário, quando
devidamente autorizado pelo advogado responsável.
Assim, irrelevante, se tais atos devam ser praticados em processo administrativo ou judicial, porque, quando devidamente autorizado pelo advogado responsável, existe um advogado funcionando nos autos, com os poderes
da clausula ad judicia. No caso, o advogado é o responsável tanto pelos atos
processuais por ele praticados, como pelos praticados por seu estagiário.
O parágrafo 2º do artigo 3º do EOAB estabelece que o estagiário de
advocacia, regularmente inscrito, pode praticar os atos privativos no artigo
1~ na forma do Regulamento Geral, em conjunto com o advogado e sob a
responsabilidade deste.
Em conjunto com o advogado e sob a responsabilidade dele, vale repetir.
Como regra geral, portanto, o estagiário deve assinar em conjunto e sob a
responsabilidade do advogado vinculado à causa.
Na presente consulta, o que o consulente deseja saber, são os atos praticados isoladamente pelo estagiário de direito e não em conjunto com o advogado, ou seja se pode comparecer e atuar isoladamente durante as audiências referentes aos processos administrativos (interrogatórios, colheitas
de depoimentos, etc), peticionar isoladamente para qualquer finalidade em
sede de processo administrativo e apresentar razões de defesa como único
signatário.
Vamos encontrar a resposta no artigo 29 e seus parágrafos do Regulamento Geral. O caput do referido artigo cuida da regra geral, isto é, dos atos
que precisam ser praticados em conjunto com o advogado e os seus parágrafos, cuidam dos atos que podem ser praticados isoladamente pelo estagiário, sempre sob a responsabilidade do advogado. Assim, o estagiário pode
isoladamente: (1) retirar e devolver autos em cartório, assinando carga; (2)
obter junto aos escrivães e chefes de secretarias, certidões de peças ou autos de processos em curso ou findos; (3) assinar petições de juntada de
documentos a processos judiciais ou administrativos, e (4) comparecer isoladamente para o exercício de atividades extrajudiciais, quando receber autorização ou substabelecimento.
O comparecimento e a atuação isolada durante as audiências referentes
aos processos administrativos (interrogatórios, colheitas de depoimentos,
etc), não é o exercício de atividades extrajudiciais. Além do mais, se há
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advogado nomeado nos processos, munido de mandato com os poderes da
clausula "ad judicia", o comparecimento e a atuação nas audiências, inclusive de processos administrativos, passa a ser ato privativo do advogado da
causa. Se assim não o fosse, o mandante teria nomeado procurador, pessoa
não advogado, ou, no dizer do consulente, funcionários efetivos para a atuação como defensores quando o acusado não constitui defensor técnico.
Entendemos que o estagiário de direito, ,mesmo autorizado ou com
substabelecimento do advogado responsável, não pode isoladamente comparecer e atuar nas audiências referentes aos processos administrativos (interrogatórios, colheitas nde depoimentos, etc), e nem apresentar razões de
defesa como único signatário. Poderá peticionar isoladamente em sede de
processo administrativo para juntada de documentos, retirar e devolver autos em cartório, assinando carga e obter certidões de peças ou atos de processos em curso ou findos.
Procedentes neste sentido:
ESTAGIÁRIO - ATOS PRATICADOS EM CONJUNTO E SOB
RESPONSABILIDADE DE ADVOGADO - ATUAÇÃO EM OUTRA
SECCIONAL.
O estagiário pode retirar os autos de cartório quando seu nome consta
da procuração outorgada ao advogado, e, quando não consta, deve o advogado substabelecer poderes especiais para esse fim. Exegese do contido no
§ 2º do artigo 3º do EOAB. Quando o advogado vinculado à causa é de
outra seccional, não existe impedimento para que o estagiário de seu escritório de advocacia, da sociedade de advogados ou do departamento jurídico
da empresa onde trabalha possa praticar os atos que lhe são permitidos pelo
EOAB e Regulamento Geral, em conjunto ou sob a responsabilidade desse
advogado. Estagiário vinculado e inscrito em uma Seccional não pode realizar estágio e nem se vincular a escritório de advocacia, sociedade de advogados ou departamento jurídico situado em Seccional fora do território da
instituição de ensino superior autorizada e credenciada em convênio da OAB.
Artigo 27 e parágrafos do Regimento Geral. Proc. 3.274/2006 - v.m., em
16/03/2006, do parecer e ementa do Rev. Dr. LUIZ ANTONIO
GAMBELLI, vencido o Rei. Dr. JOÃO LUIZ LOPES - Presidente Dr.
JOÃO TEIXEIRA GRANDE.
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ESTAGIÁRIO - ATOS PRATICADOS EM CONJUNTO E SOB
RESPONSABILIDADE DE ADVOGADO - BACHAREL EM DIREITO - RECEBIMENTOP DE PODERES ''AD JUDICIA''.
O estagiário de direito, regularmente inscrito pode praticar os atos privativos de advogado, na forma do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia, em conjunto com o advogado e sob a responsabilidade desse. Exegese
do parágrafo 2º do artigo 3º do EOAB. O estagiário só pratica atos quando
está a mando, sob orientação e sob a responsabilidade do advogado vinculado à causa. O bacharel em direito não é estagiário e não é advogado. Não
pode receber outorga de poderes "ad judicia" em conjunto com advogado
regularmente inscrito e nem praticar atos privativos da profissão. Comete
ilícito penal o bacharel em direito que figura em mandato com poderes "ad
judicia" usando número de inscrição de estagiário que não mais possui.
Comete infração ética o advogado que permite figurar em sua procuração
bacharel em direito usando número de inscrição de estagiário que não mais
possui e que pratique isoladamente o ato para o qual foi contratado. Proc.
E-3.307/2006 - v.u., em 27/04/2006, do parecer e ementa do Rel. Dr. LUIZ
ANTONIO GAMBELLI - Rev. Dr. KAIRO HABER - Presidente Dr.
JOAO TEIXEIRA GRANDE.
Resta, agora, analisar a última parte da consulta: Em caso positivo, a
resposta aplica-se tanto ao estagiário estudante quanto ao formado?
A resposta não foi positiva, mas, há que se olhar com alguma restrição a
figura do estagiário formado.
Reza o artigo 27, e seus parágrafos, do Regulamento Geral, que o estagio
profissional de advocacia pode ser oferecido pela Instituição de Ensino Superior autorizada e credenciada em convênio com a OAB, e efetivada no
núcleo de prática jurídica da instituição de ensino, na Defensoria Pública,
em escritórios de advocacia ou em setores jurídicos públicos ou privados,
credenciados e fiscalizados pela OAB.
A não ser com expressa autorização da Comissão de estágios da OAB, e
revalidação da carteira de estagiário, o estudante de direito, depois de formado, não é mais estagiário. É bacharel em direito. Não é advogado, não é
estagiário de direito, não tem mais e não pode usar a antiga inscrição na
OABSP como estagiário.
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São Paulo, 21 de setembro de 2006.
LUIZ ANTONIO GAMBELLI
Relator
Proposta de ementa:
EXERCÍCIO PROFISSIONAL - ESTAGIÁRIO - ATOS PRATICADOS ISOLADAMENTE, EM CONJUNTO, E SOB RESPONSABILIDADE DE ADVOGADO EM SEDE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO.
O estagiário de direito, regularmente inscrito, pode praticar os atos privativos de advogado, na forma do Regulamento Geral, em conjunto com o
advogado e sob a responsabilidade deste. Exegese do parágrafo 2º do artigo
3º do EOAB.
O estagiário pode praticar isoladamente, sempre sob a orientação e a
responsabilidade do advogado vinculado à causa, os seguintes atos: peticionar
isoladamente em sede de processo administrativo para juntada de documentos, retirar e devolver autos em cartório, assinando carga e obter certidões
de peças ou autos de processos em cursos ou findos.
O estagiário de direito, mesmo autorizado ou com substabelecimento do
advogado responsável, não pode isoladamente comparecer e atuar nas audiências referentes aos processos administrativos (interrogatórios, colheitas
de depoimentos, etc), e nem apresentar razões de defesa como único signatário.
Exegese do artigo 28 e seus parágrafos do Regulamento Geral.

EMENTA
ESTAGIÁRIO - ATOS PRATICADOS ISOLADAMENTE, EM
CONJUNTO, E SOB RESPONSABILIDADE DE ADVOGADO EM
SEDE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. O estagiário de direito, regularmente inscrito, pode praticar os atos privativos de advogado, na forma
do Regulamento Geral, em conjunto com o advogado e sob a responsabilidade deste. Exegese do parágrafo 2º do artigo 3º do EOAB. O estagiário
pode praticar isoladamente, sempre sob a orientação e a responsabilidade
do advogado vinculado à causa, os seguintes atos: peticionar isoladamente
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em sede de processo administrativo para juntada de documentos, retirar e
devolver autos em cartório, assinando carga e obter certidões de peças ou
autos de processos em curso ou findos. O estagiário de direito, mesmo autorizado ou com substabelecimento do advogado responsável, não pode isoladamente comparecer e atuar nas audiências referentes aos processos administrativos (interrogatórios , colheitas de depoimentos, etc), e nem apresentar razões de defesa como único signatário. Exegese do artigo 28 e seus
parágrafos do Regulamento Geral. Proc. E-3.374/2006 - v.u., em 21/09/
2006, do parecer e ementa do rel. Dr. LUIZ ANTÔNIO GAMBELLI Rev. Dr. GUILHERME FLORINDO FIGUEIREDO - Presidente Dr.
JOÃO TEIXEIRA GRANDE.
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Se cada um de nós aiudar com algumas moedinhas por mês, o Hospital Militar
vai ficar nota 1Of Colabore. No final das contas, quem sai ganhando é você.
Associe-se:
e-meil propm@ig.com.br
Tel: (11) 6971-1409 - 6971-1461 - 6977-0771 - Telefax: (11) 6959-9906

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 conhecimento profissional e técnico para fazer
funcionar o sistema.
Outras, ainda, tem contribuído com dinheiro, materiais ou serviços para
melhorar a qualidade do atendimento, ao Policial Militar no nosso sistema
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Rua Alfredo Pujul, 285 - Conjunto 53 - Santana - CEP: 02017-01 O - São Pauo.
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6959.9906 e 6977.0771 - Fax: 6959.9906
Email: propmadm@ig.com.br
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