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Nossa capa

Alfredo Co1adeixa Filho
Nasceu em Ribeirão Preto no dia 18 de março de 1914, filho de Alfredo Condeixa
e de Maria de Jesus Condeixa. Cursou o ensino básico nas escolas Guimarães Júnior
e Otoniel Mota. Em 1932 alistou-se no Centro de Instrução Militar da Força Pública
de São Paulo, com destino à Escola de Oficiais do Rio de Janeiro. Quando foi promovido a Tenente retornou a São Paulo, onde trabalhou como instrutor de cadetes.
Diplomou-se Instrutor de Educação Física e Mestre de Armas. Exímio atirador,
sagrou-se campeão de tiro em várias competições realizadas pelo 3º Batalhão e pela
Força Pública.
Em 1943 foi promovido a Capitão e regressou a Ribeirão Preto. Nesta época,
organizou a pedido do Dr. Camilo de Mattos o Batalhão do Educandário Quito
Junqueira. Foi transferido para São Paulo, onde trabalhou na Casa Militar durante o
governo de Lucas Nogueira Garcez. Promovido a Major, voltou para Ribeirão Preto,
onde foi o Comandante do 3.º Batalhão e diretor de esportes da Sociedade Recreativa
de Esportes.
Foi nomeado Ajudante de Ordens do Governador de São Paulo pelo Dr.
Adhemar Pereira de Barros em 18 de março de 1947, fase em que começara a iniciar
sua vida pública, culminando com seu ingresso na política em 1948, quando ocupou
o cargo de vice-prefeito de Ribeirão Preto durante o mandato do Prefeito José de
Magalhães, no período de 01 de janeiro de 1948 a 31 de dezembro de 1951, e Prefeito
Municipal por duas vezes, nos períodos de 01 de janeiro de 1952 a 31 de janeiro de
1955 e de 01 de janeiro de 1960 a 31 de dezembro de 1963. Foi ainda Deputado
Estadual entre os anos 19 55 e 19 58, e Deputado Federal em 1966.
Ficou marcado pelas ações ligadas à educação pública e ao meio ambiente, sendo
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inclusive, responsável também pela instalação do Museu do Café, que hoje é referência na preservação e exposição de objetos ligados à cultura cafeeira no Estado de São Paulo. Sua principal obra
foi a construção do Ginásio da Cava do Bosque em Ribeirão Preto. Em 1952, durante seu
primeiro mandato, foram executadas as desapropriações dos terrenos e iniciadas as obras de
construção do Ginásio de Esportes, atualmente denominado "Gavino Virdes". Pouco a pouco
o Ginásio ia se erguendo, sua abóbada de madeira com seus 56 metros de diâmetro e 27 metros
de altura eram, na época, uma maravilha da engenharia, sendo inclusive, notícia em vários países.
O ginásio fora construído para receber a 17° Edição dos Jogos Abertos do Interior, que
naquele ano seriam realizados em Ribeirão Preto. Para a abertura dos jogos, as cidades deveriam
desfilar com suas bandeiras. Ribeirão Preto ainda não tinha a sua. Foi então que o prefeito
Coronel Alfredo Condeixa Filho deterrminou que se montasse uma Comissão que abriu concurso público para criação da bandeira do município, tornando-se assim o responsável para que
a cidade tivesse sua Bandeira, que permanece inalterada até os dias atuais .
Sempre preocupado com as questões ambientais, proferiu discurso na 32ª Sessão Ordinária
da Assembléia Legislativa de São Paulo, em 2 de maio de 1955, dizendo:

"Aproxima-se neste ano a época da safra a iniciar-se em meados do corrente mês, prolongando-se até fins de outubro ou novembro. Em Ribeirão Preto, região que se está
transformando, rápida e infeliZ?71ente, de zona cafeeira para açucareira, oproblemajá se
fez sentir. Usinas de açúcar, próximas à cidade, lançam no córrego Laureano e Ribeirão
Preto o resíduo, causando grande mortandade de peixes como ocorreu no ano passado"
Alcançou a patente de Tenente-Coronel em 14 de novembro de 1950, quando passou a
comandar o 3ºBatalhão, cargo que ocupou até 15 de janeiro 1951. Em Ribeirão Preto trabalhou
ainda como Presidente da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro.
Faleceu em 16 de maio de 1990, aos 76 anos de idade, na cidade de Ribeirão Preto, não deixou
filhos e foi sepultado no Cemitério da Saudade.
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I. DA DEFESA CML E SEU PODER DE POLÍCIA

ALVARO LAZZARINI é Desembargador do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
(aposentado como seu Decano), onde foi seu
Vice-Presidente, Professor de Direito Administrativo na Academia de Polícia Militar do Barro Branco e no Centro de Altos Estudos de Segurança, da Polícia Militar do Estado de São
Paulo (aposentado como seu Decano), Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo (biênio 2004/2006), Membro
da Comissão de "Direito Militar" da Ordem
dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo,
Associado Colaborador do Instituto dos Advogados de São Paulo, Conselheiro do CONJUR
- Conselho Superior de Assuntos Jurídicos e
Legislativos da FIESP-Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Membro do Conselho Deliberativo do "Instituto Pimenta Bueno" -Associação dos Constitucionalistas (Criado pelos Especialistas de Direito Constitucional da Universidade de São Paulo), Membro
Associado da "IACP-IntemationalAssociation
of Chiefs of Police (USA)"

RESUMO: O estudo apresenta os fundamentos jurídicos que legitimam a
atuação da Defesa Civil, referida na Constituição de 1988, cuidando, bem
por isso, do poder de polícia dos órgãos públicos envolvidos nas atividades
de evitar ou minimizar os desastres, preservar o moral da população e restabelecer a normalidade social.
PAlAVRAS CHAVE: Defesa civil - Competência - Poder de Polícia - Seus
atributos da discricionariedade e da coercibilidade - Uso de força pela Defesa Civil
SUMÁRIO: 1. Considerações Iniciais 2. Competência constitucional na temática do Sistema de Defesa Civil 3. Poder de Polícia e Defesa Civil 4. Considerações finais
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1. Considerações iniciais
Este trabalho constituiu o roteiro para palestra sobre o mesmo tema que
foi produzido para atender solicitação da Casa Militar do Gabinete do Governador do Estado de São Paulo - Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, palestra esta que deveria ter sido realizada no dia 31 de julho de 2007,
que não aconteceu, por motivos supervenientes.
Passados cerca de dois anos e meio daquela frustrada palestra, resolvi
dar publicidade ao seu texto, agora com acréscimos, buscando a sua divulgação aos meios interessados.
Tragédias ocorridas em anos anteriores, dentre outras, as da calamidade
de Caraguatatuba (1967), os incêndios dos Edifícios Andraus (1972) e Joelma (1974), nas quais se solidarizaram entes públicos e privados, no combate ao sinistro e no salvamento de vidas, praticamente sem coordenação de
esforços, sentiu-se a premência da elaboração de um sistema eficiente e
eficaz que melhor pudesse minimizar os efeitos da causa tragédia.
Eventos mais recentes, acontecimentos como o desabamento conhecido
como "Buraco do Metrô" e os dois acidentes aéreos na área do ':i\eroporto
de Congonhas e a TAM" (Focker 100, em 1996, e o Airbus, que deslizou
pela pista e explodiu em 2007), elevaram novamente o debate do papel da
Defesa Civil ao centro do debate público.
De lá para cá outros sinistros - de porte pequeno a grande - ocorreram
no Estado de São Paulo, e em especial em sua Capital, a ensejar as atividades inerentes à Defesa Civil. Por exemplo, as chuvas da virada do ano 2009/
2010, seguidas por aquelas de janeiro e fevereiro de 2010, trouxeram grandes inundações, com todos os seus efeitos danosos tanto na Capital como
no interior do Estado, em especial na cidade de São Luiz do Paraitinga que,
praticamente, teve destruído todo o seu patrimônio histórico e cultural.
Estradas foram interditadas em razão de deslizamentos de terra e outros sinistros. Mortes e lesões ocorreram em tais sinistros, trazendo angústias e
preocupações para a população em geral.
Pelos veículos de comunicação social, que deram cobertura aos trabalhos dos integrantes da Defesa Civil, muitas vezes, eram e ainda são divulgadas
notícias de certas resistências ao cumprimento das ordens emanadas pelos
órgãos públicos e, em especial, as ordens dos que exercem atividades de
Defesa Civil coordenadas pelo Governo do Estado, através da Casa Militar
do Gabinete do Governador.
Evidenciou-se, então, a necessidade de indagar sobre o poder de polícia
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dos órgãos integrantes do Sistema Estadual de Defesa Civil, corno também
da Administração Pública Estadual e dos Municípios, tudo sob a direção do
Governador do Estado e, em seu nome, sob a coordenação da Coordenadoria
Estadual de Defesa Civil da Casa Militar do Gabinete do Governador, a
teor do Decreto Estadual nº 40.151, de 16 de julho de 1995, que reorganizou o Sistema Estadual de Defesa Civil e dá outras providências.
Há que se ressaltar, desde logo, que fica afastado o Poder de Polícia das
entidades privadas e pela comunidade, que não o podem deter.
A atuação intensa da Defesa Civil nas tragédias tem gerado questionamentos sobre a competência para o exercício das suas atividades, corno ocorreu no sinistro do Aeroporto de Congonhas, conforme enfoquei no meu
escrito primeiro. Lembrei, na oportunidade, que sociólogo e cientista político, pesquisador do Núcleo de Estudos Estratégicos da UNICAMP-Universidade Estadual de Campinas e do Departamento de Política e Estratégia e Assuntos Internacionais do Ministério da Defesa, Luiz Alexandre
1
Fuccile , corno exemplo desse conflito, disse haver "um conflito de competências" na aviação brasileira, o que prejudica a fiscalização dado que "Não
se sabe o que fazem a Anac, a Infraero, o comando da Aeronáutica e o Ministério da Defesa".
Conflito de competências, aliás, em termos de sinistros como o acima
referido não acontecem só no Brasil. Em temática similar, Jim Dwyer e Kevin Flynn, dois veteranos repórteres do New York Times, escreveram a obra
2
"102 Minutos: A história inédita da luta pela vida nas Torres Gêrneas" ,
recompondo "minuto a minuto o pânico das pessoas que permaneceram no
World Trade Center, do instante em que o primeiro avião atingiu a Torre
Norte até o desabamento do segundo arranha-céu" [ ... ] "para mostrar de
maneira direta o que foi passar por aqueles momentos de desespero e
3
heroísmo dentro das Torres Gêrneas". Os citados autores da obra "Ex-

'FUCCILE, Luiz Alexandre. "Folha de S. Paulo", edição de 5ª feira, dia 19 de julho de 2007, Cotidiano
, p. C13, entrevista a Maurício Simionato, Setor não tem estratégia clara, diz especialista.
2
DWYER, Jim e FLYNN, Kevin. Obra cit., tradução de Maria Lúcia de Oliveira, Jorge Zahar Ed., Rio de
Janeiro, 2003, contra capa e p. 27 e seguintes.
3
DWYER, Jim e FLYNN, Kevin. Obra e ed. cits. p. 27. Os autores reportam-se ao anterior atentado a
bomba de 1993 no mesmo local, dizendo, por exemplo, ter ele traz(do lições aterrorizadoras sobre o que
poderia dar errado quando múltiplas agências de socorro respondem a um desastre e, no caso do Corpo de
Bombeiros e do Departamento de Polícia, durante os oito anos que se seguiram., "as rixas entre as duas
agências só se aprofundaram. Em 1996, o Corpo de Bombeiros assumiu a responsabilidade de atender as
emergências médicas, e imediatamente retirou a de paramédicos e técnicos de urgências médicas a possibilidade a possibilidade de ouvir as comunicações da polícia".
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põem também, de forma dramática, os motivos das falhas nos serviços dos
bombeiros e da polícia de Nova York - que o mundo todo reputava como
impecáveis".
Esta problemática de conflito de competências, ao certo, há de ser dirimida, salvo em algumas exceções, pelo primeiro superior hierárquico comum aos órgãos nele envolvidos, conforme precisa doutrina, decorrente do
Poder Hierárquico que é inerente à Administração Pública.
A solução de tais conflitos, contudo, se complica quando os órgãos envolvidos sejam de diversas esferas de Governo - Federal, Estadual e/ou Municipal -, sem vinculação hierárquica entre si, quando então só o órgão
competente do Poder Judiciário estará apto a resolver o impasse, muitas
vezes tardiamente.
Mais complicada, porém, é a situação, a nível internacional, como a que
envolve temática de Defesa Civil no Haiti, país assolado por violento terremoto, com morte de milhares de pessoas, além de danos materiais incalculáveis, necessitando verdadeira reconstrução do país para restabelecer a normalidade social e elevar a moral de sua população. O Haiti, há alguns anos,
por questões de instabilidade política interna e avassaladora crise econômica, está sob a custódia da ONU, que mantém uma "Força de Paz" liderada
pelo Brasil naquele país. Com o extenso e gravíssimo sinistro, de que resultou a morte inclusive de militares brasileiros, surgiu uma questão de competência para gerenciar a crise em todos os seus aspectos de Defesa Civil, uma
vez que os Estados Unidos da América, com todo o potencial que entendeu
adequado, entrou naquela ilha do Caribe, causando o mal estar divulgado
pela mídia.
Esse mal-estar, com dificuldades, se procura sanar através de entendimen4
to entre organismos internacionais e os países envolvidos nas operações •
Enfim, não podemos esquecer que o artigo 225 da Constituição da República impõe que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de
vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e

4

"0 ESTADO DE S. PAULO", segunda-feira, 25.1.2010, p. AlO: "Brasil e EUA voltam a divergir",
"General brasileiro fala grosso e chama a atenção", "Em favela, tropas dos dois países trabalham juntas".
p. A15: "Reunião no Canadá vai discutir ajuda ("Encontro em Montreal pode virar disputa de poder na
reconstrução")
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preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
Tudo isto está a demonstrar a razão de ser deste trabalho que cuida do
tema da defesa civil com o seu inerente e imprescindível poder de polícia. O
trabalho será desenvolvido e limitado à legislação vigente no Estado de São
Paulo, embora conceitualmente possa ser útil para outros entes estatais do
Brasil.
2. Competência constitucional na temática do Sistema de Defesa Civil
No Estado de São Paulo, ao que nos consta, na prática, não tem ocorrido
significativos conflitos de competência. A crise não tem ocorrido, pelo que
se sabe, porque há um bem elaborado e sólido Sistema Estadual de Defesa
5
Civil, cujas origens remontam a 1975 e que tem sido operado com responsabilidade por sucessivas gestões e é constituído por órgãos e entidades da
Administração Pública Estadual e dos Municípios, como também por entidades privadas e pela comunidade.
A harmonia desses esforços se dá sob a coordenação da Coordenadoria
Estadual de Defesa Civil, da qual é Coordenador o Secretário-Chefe da
Casa Militar do Gabinete do Governador, nos termos da alínea "i", do inciso
II, do artigo 30 do Decreto n. 38.567, de 27 de abril de 1994, tudo a teor do
Decreto nº 40.151, de 16 de junho de 1995, que reorganizou o Sistema
Estadual de Defesa Civil e dá outras providências.
Defesa Civil, como se verifica, não está, assim, a indicar a existência de
um órgão público com esse título. Sua expressão está a indicar, isto sim, o
conjunto de atividades desenvolvidas, solidariamente, de acordo com um
"Sistema de Defesa Civil", nacional ou estadual, sistema este integrado por

5

Luiz Eduardo Pesce de Arruda, o conhecido "Cel PM Arruda", historiador e atual Comandante do
CAES-Centro de Altos Estudos de Segurança da Polícia Militar do Estado de São Paulo, colaborando
com dados da história da Defesa Civil no Estado de São Paulo, trouxe-nos depoimento do Cel Res PM
Celso Feliciano de Oliveira, que comandou a Polícia Militar de São Paulo e que, como capitão PM, integrante da Casa Militar do Governador do Estado, foi um importante membro da comissão de elaboração
dos primeiros atos normativos que passaram a reger as atividades da Defesa Civil no Estado, na oportunidade em que, logo após o incêndio do Edifício Joelma (1974), acenou-se com a possibilidade de deixá-la
como órgão do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, o que foi rejeitado pela Casa Militar pelo fato de
que, justamente, a mobilização para a prevenção e resposta a emergências e atividade ampla e as autoridades que, em momentos de crise se manifestam, devem ter acesso direto ao Chefe do Executivo e disparar
providências emergenciais em nome dessa Autoridade. Celso Feliciano de Oliveira, o mesmo, nos confirmou e nos forneceu outros dados históricos a respeito, inclusive, sobre outras disputas sobre quem coordenaria as atividades de Defesa Civil no Estado, o que não cabe aqui relatar, merecendo, no entanto,
uma divulgação para ficar registrado em trabalho Óutro.
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órgãos e entidades da Administração Pública Federal, Estadual e dos Municípios, como também por entidades privadas e pela comunidade, sendo que,
a teor do artigo 144, § 5º (final), da Constituição de 1988, obrigatoriamente, os Corpos de Bombeiros Militares, orgânicos ou autônomos, devem integrar o "Sistema", pois, têm a incumbência da execução de atividades de
Defesa Civil, o que não significa que, por outro lado, outros órgãos e entidades públicas não participem dessas mesmas atividades nos limites de suas
competências.
No Estado de São Paulo, por exemplo, as atividades de Defesa Civil estão sob a coordenação da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, da qual
é Coordenador o Secretário-Chefe da Casa Militar do Gabinete do Governador do Estado, porque o Chefe do Executivo, como autoridade máxima
6
estadual, devendo exercer o Poder Hierárquico sobre os órgãos públicos
que lhe. estão subordinados, tem a aptidão jurídica de, coordenando-os nas
respectivas linhas hierárquicas, maximizar a alocação de recursos humanos
e materiais para a eficiente e eficaz execução das atividades que devem compor "o conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais e recuperativas
destinadas a evitar ou minimizar os desastres, preservar o moral da população e restabelecer a normalidade social", conforme conceito acolhido pelo
Decreto Federal nº 5.376, de 2005, que é o ato normativo geral, a nível
federal, que normatiza o "Sistema Nacional de Defesa Civil-SINDEC" e o
"Conselho Nacional de Defesa Civil-CNDC", e dá outras providências.
Foi indicado o Decreto nº 40.151, de 1995, que se reporta ao Decreto nº
38.567, de 1994, ambos do Governador do Estado de São Paulo, porque,
desde logo, surgiu uma questão de competência, como também de sua recepção pelo citado Decreto Federal nº 5.376, de 17 de fevereiro de 2005,
bem como se tudo isto pode ser ato da competência de Chefe do Poder Executivo, independente de lei.

6

MASAGÃO, Mário. Curso de Direito Administrativo, 5ª ed., 1974, Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo,
itens 149 e 150 p. 61-62. Diz o saudoso mestre: "Na organização hierárquica existem linhas e graus. As
linhas são formadas por sucessões de órgãos, subordinados uns aos outros em sentido vertical. O grau é a
situação de cada órgão na linha hierárquica. Por isso é que, no dizer de SANTAMARIA DE PAREDES,
a subordinação nos graus e a coordenação nas linhas são os elementos integrantes da hierarquia", com
conseqüências decorrentes como, por exemplo, a de dar "unidade de direção", ou seja, ''As ordens emanadas dos superiores hierárquicos se espalham harmonicamente por todo o corpo dos subordinados, através
dos vários graus. Isto impede que eles operem de maneira discrepante. Imprime-se ao aparelho direção
uniforme".
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A resposta é afirmativa, porque a Constituição da República, no seu artigo 21, inciso XVIII, diz ser da competência da União "planejar e promover a defesa permanente contra calamidades públicas, especialmente as secas e inundações", prevendo, para tanto, no seu artigo 84, inciso VI, alínea
"a", competir privativamente ao Presidente da República dispor, mediante
decreto, sobre organização e funcionamento da administração federal, quando
não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos, como ocorre na hipótese em estudo.
Bem por isso, a nível estadual, como cediço, a competência privativa é do
Governador do Estado para adequar e organizar o "Sistema Estadual de
Defesa Civil" à política nacional de defesa civil. O artigo 84, inciso VI, alínea "a", da Constituição da República tem norma similar no artigo 47, inciso
XIX, alínea "a", da Constituição do Estado de São Paulo, que também prevê competir privativamente ao Governador, além de outras atribuições previstas nesta Constituição, dispor, mediante decreto, sobre organização e ftmcionamento da administração estadual, quando não implicar aumento de
despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos.
De outra parte, esclareça-se, deve ser interpretado à luz do direito intertemporal o fato do decreto estadual ser anterior ao federal e estar adequado
ao anterior Decreto Federal nº 895, de 16 de agosto de 1993, expressamente revogado pelo artigo 25 do atual Decreto Federal nº 5.376, de 2005.
Nisto, continuo firme no entendimento que externei em "Anotações so7
bre o Poder Regulamentar" no sentido de que a norma só tem cessada as
sua vigência pela revogação da lei (em sentido amplo) a que o regulamento
sirva (no caso, a revogação da norma federal) se não for substituída por
outra nova, pois, sendo-o, a norma regulamentar continuará vigorando em
tudo que não contrarie a lei nova.
Deve-se, portanto, considerar que o vigente Decreto Federal nº 5.376,
de 2005, malgrado tenha revogado expressamente o Decreto Federal nº 895,
de 1993, que deu suporte ao Decreto Estadual nº 40.151, de 1995, recepcionou este estadual, salvo naquilo que, pontualmente, este possa contrariálo, o que não pode ser objeto deste estudo que se limita ao poder de polícia
da Defesa Civil.

7LAZZARINI,

Alvaro. Estudos de Direito Administrativo, 2ª ed., 1999, Ed. Revista dos Tribunais, São
Paulo, p. 412-416.
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3. Poder de Polícia e Defesa Civil
Fixada, assim, a competência do Governador para editar privativamente,
por decreto, as normas que cuidam do Sistema Estadual de Defesa Civil
Estadual e dos Municípios, atribuindo, sob a sua direção e em seu nome, o
exercício ao Secretário-Chefe da Casa Militar do seu Gabinete, passa-se a
examinar o poder de polícia para o eficiente e eficaz desempenho das atividades inerentes ao Sistema Estadual de Defesa Civil.
Para tanto, e desde logo, deve-se lembrar a lição magistral de Hely Lopes
8
Meirelles no sentido de que "Dentre os poderes administrativos figura, com
especial destaque, o poder de polícia administrativa, que a Administração
Pública exerce sobre todas as atividades e bens que afetam ou possam afetar
a coletividade. Para esse policiamento há competências exclusivas e concorrentes das. três esferas estatais, dada a descentralização político-administrativa decorrente do nosso sistema constitucional. Em princípio, tem competência para policiar a entidade que dispõe do poder de regular a matéria. Assim
sendo, os assuntos de interesse nacional ficam sujeitos à regulamentação e
policiamento da União; as matérias de interesse regional sujeitam-se às normas e a polícia estadual, e os assuntos de interesse local subordinam-se aos
regulamentos edilícios e ao policiamento administrativo municipal. Todavia, como certas atividades interessam simultaneamente às três entidades
estatais, pela sua extensão a todo território nacional (v.g. saúde pública,
trânsito, transporte, etc.), o poder de regular e de regular e policiar se difunde
entre todas as Administrações interessadas, provendo cada qual nos limites
de sua competência territorial. A regra, entretanto, é a exclusividade dopoliciamento administrativo ; a exceção é a competência desse policiamento.
Em qualquer hipótese, a entidade que detém a competência não pode demitir-se desse poder, que é de natureza irrenunciável".
Não podendo demitir-se desse poder de polícia, devendo usá-lo com a
sua irrenunciável autoridade pública, mesmo para remover eventuais obstáculos que se oponham ao ato de polícia, o órgão competente de Defesa Civil
deve lembrar, ainda como ensina o saudoso Hely Lopes Meirelles em pas9
sagem da mesma obra , que "A cada restrição de direito individual - expres-

8MEIRELLES,

Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 32ª ed., atualizada por Eurico de Andrade
Azavedo, Délcio Balestero Aleixo e José Emmanuel Burle Filho, 02.2006, Editora Revista dos Tribunais,
São Paulo, p.130.
9
MEIRELLES, Hely Lopes. Obra e ed. cits., p. 133.
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sa ou implícita em nonna legal - corresponde equivalente poder de polícia
administrativa à Administração Pública para torná-la efetiva e fazê-la obedecida. Isto porque esse poder se embasa, como já vimos, no interesse superior da coletividade em relação ao direito do indivíduo que a compõe. O
regime de liberdades públicas em que vivemos assegura o uso normal dos
direitos individuais, mas não autoriza o abuso, nem permite o exercício antisocial desses direitos."
Bem por isso, à vista do Decreto Estadual nº 40.151, de 16 de junho de
1995 e naquilo que não colida com o Decreto nº 5.376, de 2005, e demais
disposições de regência - o que será examinado pelos órgãos competentes
na oportunidade em que apareçam -, deve ser reconhecido que os órgãos e
entidades públicas que integram o Sistema Estadual de Defesa Civil têm o
correspondente Poder de Polícia Administrativa para as ações de defesa
civil, como são os seus objetivos previstos no artigo 3º do Decreto Estadual
nº 40.251, de 1995, ou seja, planejar e promover a defesa permanente contra desastres naturais ou provocados pelo homem, atuando na iminência e
em situações de desastres, prevenindo ou minimizando danos, socorrendo e
assistindo populações atingidas e recuperando áreas afetadas por desastres.
Reitere-se que, conceitualmente e a teor do Decreto Federal nº 5.376, de
2005, que é ato normativo a nível federal, Defesa Civil é "o conjunto de
ações preventivas, de socorro, assistenciais e recuperativas destinadas a evitar ou minimizar os desastres, preservar o moral da população e restabelecer
a normalidade social".
Toda essa gama de ações atribuídas aos órgãos e entidades públicas de
Defesa Civil, com certeza, há de ser balizada pelos princípios e normas de
Direito Administrativo, uma vez que próprias desses órgãos e entidades
públicas federais, como também as dos Estados e Distrito Federal, e as dos
Municípios, a que se sujeitam as entidades privadas e a comunidade, tudo
conforme artigo 1º do decreto federal de regência (Decreto nº 5.376, de
2005).
Mas, o que são os princípios a que me referi? Respondo, inicialmente,
10
como já o fiz em estudo sobre o "Poder de Polícia e Direitos Humanos" ,
adotando o ensino de José Cretella Júnio/, que o Direito Administrativo é
10
LAZZARINI, Alvaro. Temas de Direito Administrativo, 2ª ed. , 09-2003, Editora Revista dos Tribunais,
São Paulo, pp. 252 e sgtes.
11
CRETELLA JÚNIOR, José. Tratado de Direito Administrativo, v. X, 1ª ed., 1972, Editora Forense, Rio
de Janeiro, pp. 17-18.
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dominado pela idéia de princípio, certo que "Há um conjunto de cânones ou
proposições que informam este setor da ciência jurídica, dando-lhe autonomia e impedindo que se confunda com outros setores. Princípio - no dizer
do mesmo mestre - é termo análogo, suscetível de diversos sentidos, certo
que, antes de tudo, significa ponto de partida", observando, em seguida, que
"Princípios de uma ciência são as proposições básicas, fundamentais, típicas que condicionam todas as estruturas subsequentes. Princípio, neste sentido, são os alicerces, os fundamentos da ciência."
Posto isto e examinando agora os princípios jurídicos que informam o
Direito Administrativo, é de invocar-se o ensinamento de Celso Antonio
12
Bandeira de Mello ao dizer que as pedras angulares do Direito Administrativo estão consagradas em dois princípios, ou seja, no princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e no princípio da indisponibilidade,
pela Administração, dos interesses públicos, merecendo esclarecer que o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, segundo o conhe13
cido administrativista , proclama a superioridade do interesse da coletividade, firmando a prevalência dele sobre o do particular, com a condição, até
mesmo, da sobrevivência e asseguramento deste último, sendo pressuposto
de uma ordem social estável.
Do mesmo modo merece esclarecimento, ainda conforme Celso Antonio Bandeira de Mello, o princípio da indisponibilidade, pela Administra14
ção, dos interesses públicos "significa que sendo interesses qualificados
como próprios da coletividade - internos ao setor público - não se encontram à livre disposição de quem quer que seja, por inapropriáveis. O próprio órgão administrativo que os representa não tem disponibilidade sobre
eles, no sentido de que lhe incumbe apenas curá-los - o que é também um
dever - a estrita conformidade do que predispuser o intensio legis".
Estes dois princípios, ao que se entende, sustentam o que os franceses
denominam de puissance publique, expressão que, traduzida literalmente
para o português, significa "Poder Público" de que, também, estão investidos os órgãos e entidades públicas de Defesa Civil a que aludem os textos
infralegais de regência.

2

BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio. Curso de Direito Administrativo, 4ª ed., 1993, Malheiros
Editores, São Paulo, pp. 16-18.
3
' BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio. Obra e ed. cits., p.19.
" BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio. Obra e ed. cits., p. 23.
'
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A propósito da locução "Poder Público" acima aludida, não é demais
15
lembrar os ensinamentos de Jean Rivero , quando enfoca no seu Droit
Administratif o tema de "Os meios de acção administrativa: o poder público", sustentando que a Administração Pública deve satisfazer o interesse
geral e não o conseguirá se encontrar colocada em pé de igualdade com os
particulares, pois, as vontades destes, determinadas por motivos puramente
pessoais, colocam a sua - a da Administração Pública - em xeque sempre
que as colocar em presença dos constrangimentos e sacrifícios que o interesse geral exige. Foi, bem por isso, que a Administração recebeu o poder de
vencer essas resistências, certo as suas decisões obrigam, uma vez que se
presumem legítimas, diante do princípio jurídico da verdade e legitimidade
de seus atos. A Administração Pública, portanto, não necessita obter o consentimento dos interessados e pode, assim, prosseguir na execução de seus
atos, certo que - ainda no ensino de Jean Rivero - pela tradicional expressão Poder Público "deve entender-se esse conjunto de prerrogativas concedidas à Administração para lhe permitir fazer prevalecer o interesse geral".
Para tal fim da Administração Pública, ela tem, no Direito Administrativo, um importante instrumento jurídico, um poder instrumental da Administração Pública, denominado Poder de Polícia, que a autoriza a exercer os
atos coercitivos necessários, quando colidentes o interesse geral com o interesse individual, fazendo aquele prevalecer sobre este.
Para as ações de Defesa Civil, entenda-se, a colocação acima é de importante conhecimento para saber da legitimidade de fazer prevalecer, quando
16
resistido, o interesse geral sobre o interesse individual, com o uso, inclusive, do denominado constrangimento de polícia estudado nos atributos do
Poder de Polícia.
Mas - advirta-se desde logo-, o Poder de Polícia tem barreiras que, se

15
RIVERO, Jean. Direito Administrativo, tradução do título original Droit Administratif pelo Professor
Rogério Ehrhardt Soares, Livraria Almedina, Coimbra (Portugal), 1981, p. 15.
16
Por exemplo, o jornal "Folha de S. Paulo", ed. de domingo, 07.03.2010, caderno Cotidiano, p. C9,
publicou reportagem local que cuida da "Remoção de famílias" como sendo o maior desafio no Projeto do
Parque "Várzeas do Tietê", tocado pelo Governo do Estado de São Paulo. Salienta que "A dificuldade é
que os moradores não querem deixar a várzea do Tietê. A Prefeitura de São Paulo, que coordena o
trabalho de remoção em áreas da capital, tem encontrado dificuldades para convencer a deixar suas casas
entre 7.000 e 7.500 famílias que estão nos Jardins Pantanal, Romano e imediações, apesar dos recorrentes
problemas com enchentes que os moradores dessas regiões têm enfrentado a cada dia de chuva mais forte
na cidade", certo que "o melhor antídoto para essa dificuldade é o consenso que existe entre os prefeitos
das cidades afetadas pela ocupação ilegal que as várzeas do Tietê não devem continuar mais ocupadas".
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ultrapassadas, levam ao arbítrio, à arbitrariedade, ao abuso de poder, ao
abuso de autoridade, sujeitando o agente público responsável, de qualquer
dos Poderes Políticos e nível hierárquico, às sanções legais, de natureza administrativa, criminal, civil e, até mesmo, política pela sua improbidade administrativa.
Nestas barreiras ou limites do Poder de Polícia inserem-se os Direitos
Humanos Fundamentais, porque o compromisso com os direitos humanos
deve ser uma das principais dimensões programáticas da Administração
Pública, como o é a do Estado de São Paulo, que tem como base a firme convicção de que o respeito e a promoção desses direitos que constituem a pedra angular para a vigência de uma autêntica democracia participativa e de
um processo de desenvolvimento sustentável, com justiça social, conforme
o Governador Mário Covas prefaciou o "Programa Estadual de Direitos
17
Humanos" .
Cees de Rover, com a sua autoridade enaltecida pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que, em prefacio, adotou e fez distribuir o seu (do
8
autor) Manua/ , ensina que "As funções das organizações de aplicação da
lei, independente de suas origens, estrutura ou vinculação, estão geralmente
relacionadas a: * manutenção da ordem pública; * prestação de auxílio e
assistência em todos os tipos de emergência; e * prevenção e detecção do
crime".
Assim, aos órgãos e entidades públicas envolvidos nessas ações de interesse da Defesa Civil, mesmo que não integrantes de forças policiais, nos
limites de suas atuações, deve ser atribuída parcela de Poder de Polícia Administrativa, sendo útil lembrar que, para a concretização deste poder administrativo, as suas condutas deverão pautar-se como as dos encarregados
da aplicação da lei (Law enforcement, em inglês), como tal considerados,
inclusive, "todos os agentes da lei, quer nomeados, quer eleitos, que exerçam poderes policiais, especialmente poderes de prisão ou detenção", consoante a autoridade de Cees de Rover, em sua obra adotada e distribuída

" COVAS, Mário. Programa Estadual de Direitos Humanos , 1998, Imprensa Oficial do Estado de São
Paulo, São Paulo, Prefácio, p. 1.
' 8ROVER. Cees de. Manual de Ensino para Instrutores - Direitos Humanos e Direito Internacional
Humanitá,io para Forças Policiais e de Segurança, tradução de Sílvia Backes e Ernani Pilla, Capítulo 4,
Comitê Internacional da Cruz Vermelha, Genebra, 1998, p. 4.
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19

pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha , a propósito do artigo 1º do
Código de Conduta para os Encarregados da Aplicação da Lei, que estipula
que "Os encarregados da aplicação da lei devem sempre cumprir o dever
que a lei lhes impõe", isto é, ern termos de Direito Administrativo, devem
cumprir o princípio da legalidade, ou seja, não podem exceder, pena de abuso de autoridade, o que a lei autoriza de rnodo expresso ou implícito, sern
esquecimento do princípio da moralidade administrativa.
Aliás, na questão ética profissional na aplicação da lei, tenha-se presente, corno atesta a citada obra adotada e distribuída pelo Comitê Internacio20
nal da Cruz Verrnelha , "tern recebido alguma consideração nos instrumentos internacionais de Direitos Humanos e Justiça Criminal, de maneira
mais destacada no Código de Conduta para os Encarregados da Aplicação
da Lei (CCEAL) adotado pela Assembléia Geral das Nações Unidas, ern
sua resolução 34/169 de 17 de dezembro de 1979. A resolução da Assembléia Geral que adota o CCEAL estipula que a natureza das funções dos
encarregados da aplicação da lei na defesa da ordem pública, e a maneira
pela qual essas funções são exercidas, possui urn impacto direto na vida dos
indivíduos assim corno da sociedade corno urn todo. Ao rnesrno tempo que
ressalta a importância das tarefas desempenhadas pelos encarregados da
aplicação da lei - adverte o referido Manual adotado pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha - a Assembléia Geral tarnbérn destaca o potencial
para o abuso que o curnprirnento desses deveres acarreta".
Quanto ao Uso da Força por Encarregados da Aplicação da Lei, Autoridade e Obrigação, que aliás decorre do atributo da coercibilidade do Poder
de Polícia para eventualmente tornar efetivo o curnprirnento da ordem de
polícia resistida pelo seu destinatário , reconhece o Manual adotado pelo
21
Comitê Internacional da Cruz Verrnelha que ''A aplicação da lei não é urna
profissão ern que se possa utilizar soluções padronizadas para problemas
padronizados que ocorrem ern intervalos regulares. Trata-se rnais da arte
de compreender o espírito e a forma da lei, assim corno as circunstâncias
únicas de urn problema particular a ser resolvido. Espera-se que os encarregados da aplicação da lei, nos seus limites e nos do que sejam razoáveis,

19

ROVER. Cees de. Obra e ed. cits., Capítulo 5, p. 5.
ºROVER, Cees. Obra, Capítulo 5 e p. cits.
21
ROVER, Cees. Obra cit., Capítulo 10, p. 5.
2
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tenham capacidade de distinguir entre inúmeras tonalidades de cinza, em
vez de apenas fazer a distinção entre preto e branco, certo ou errado", vale
dizer usem do atributo da discricionariedade do Poder de Polícia, ou seja, da
aptidão para decidir o que é conveniente, oportuno e justo para a realidade da
atividade policiada que envolva, no caso da Defesa Civil, a prevenção ou
minimização de desastres, bem como a preservação do moral da população
e o restabelecimento da normalidade social.
Nada melhor, para tanto, que as lembranças da doutrina divulgada pelo
22
Comitê Internacional da Cruz Vermelha no sentido de que '~s palavras
chaves na aplicação da lei serão negociação, mediação, persuasão, resolução de conflito. Comunicação é o caminho preferível para alcançar os objetivos de uma aplicação da lei legítima. Contudo, os objetivos da legítima
aplicação da lei não podem sempre ser atingidos pelos meios de comunicação, permanecendo basicamente duas escolhas. Ou a situação é deixada
como está, e o objetivo da aplicação não será atingido, ou os encarregados
da aplicação da lei decidem usar a força para alcançar o objetivo. Os países
outorgaram a suas organizações da aplicação da lei a autoridade legal para
usarem a força, se necessário, para servirem aos propósitos legais de aplicação da lei. Os países não apenas autorizaram seus encarregados da aplicação da lei a usar a força, mas alguns chegaram a obrigar os encarregados a
usá-la. Isso significa que, de acordo com a legislação nacional, os encarregados da aplicação da lei têm o dever de usar a força se, em dada situação, o
objetivo não puder ser alcançado de outro modo. Apenas em situações nas
quais o uso da força seria considerado inapropriado de acordo com as circunstâncias, isto é, dada a importância do objetivo a ser alcançado e a quanr-~~~~~ .1~uerida para realmente atingi-lo, a força não deveria ser
usada".
Reitera-se ser necessário que, com certeza, '~s funções das organizações de aplicação da lei, independente de suas origens, estrutura ou
vinculação, estão geralmente relacionadas a manutenção da ordem pública,
prestação de auxílio e assistência em todos os tipos de emergência, e prevenção e detecção do crime", razão pela qual '~os encarregados é concedida
uma série de poderes que podem ser exercidos para alcançar os objetivos

22

ROVER, Cees. Obra cit., Capítulo 10, p. 6.
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legítimos da lei: entre aqueles mais conhecidos e utilizados estão a captura
e a detenção, e a autoridade para empregar a força quando necessário. A
autoridade legal para utilizar a força - incluindo a obrigação de empregá-la
quando inevitável - é exclusiva à organização de aplicação da lei." [ ... ]
Além dos poderes de captura, de detenção e do emprego de força, os encarregados da aplicação da lei são investidos de vários outros poderes para o
cumprimento eficaz de seus deveres e funções. Alguns desses poderes estão relacionados à prevenção e detecção do crime, incluindo poderes para
busca e apreensão de objetos relativos a um crime cometido ou a ser cometido. Cada um desses poderes é definido claramente pela lei e deve ser exercido somente para fins legais", recomendando-se, para tanto, que, para exercer qualquer poder ou autoridade, observem-se as perguntas de legalidade,
necessidade e proporcionalidade seguintes: "a) o poder ou a autoridade
utilizados em uma determinada situação têm fundamento na legislação nacional? e b) o exercício deste poder e/ou autoridade é estritamente necessário, dadas as circunstâncias da respectiva situação? e e) o poder ou a autoridade utilizados são proporcionais à seriedade do delito e o objetivo legítimo de aplicação da lei a ser alcançado?", certo que "Somente nas situações
em que as três perguntas podem ser respondidas afirmativamente é que o
23
exercício de determinado poder ou autoridade pode ser justificado."
Tais indagações, a bem da verdade, aproximam-se, em muito, do instituto
da fiscalização estudado por Mário Masagão no seu clássico Curso de Direi4
to Administrativ/ que, entre outros aspectos, tem por fim assegurar a legitimidade e conveniência das atividades administrativas, sendo que ''A fiscalização de legitimidade averigua se o ato está ou não de acordo com a lei. A
de mérito indaga da conveniência dos respectivos efeitos. Finalmente, a fiscalização técnica investiga a conveniência dos meios empregados."
Essas indagações, também, são apropriadas para o regular exercício das
atividades inerentes à Defesa Civil, lembrando-se que ela, a Defesa Civil, é
atribuição da Administração Pública, enquanto Poder Público, conforme
previsto na legislação de início citada, sendo, bem por isso, o Poder de Polícia um poder instrumental exclusivo de suas autoridades, indelegável a particulares.
I

23

24

ROVER, Cees. Obra cit., Capítulo 4, "Poderes e Deveres", p. 5.
MASAGÃO, Mário. Obra cit., 5ª ed., 1974, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, n. 152, p. 63.
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O Poder de Polícia de que tratamos, diga-se desde logo, não é somente
deferido aos órgãos policiais previstos no artigo 144, caput, da Constituição
de 1988, com as respectivas competências delimitadas nos seus parágrafos
1º a 7º, dentre os quais destaca-se o § 5º por atribuir aos Corpos de Bombeiros Militares "a execução de atividades de defesa civil". Todo órgão da
Administração Pública tem correspondente parcela de Poder de Polícia Administrativa, porque ele está presente, mesmo que implicitamente, em toda
25
atividade administrativa, ou como diz Hely Lopes Meirelles , ''A polícia
administrativa é inerente e se difunde por toda a Administração Pública",
mesmo porque ''A cada restrição de direito individual - expressa ou implícita em norma legal - corresponde equivalente poder de polícia administrativa à Administração Pública para tomá-la efetiva e fazê-la obedecida. Isto
porque esse poder se embasa, como já vimos, no interesse superior da coletividade em relação ao direito do indivíduo que a compõe."
Ao estudar polícia, e os limites da sua atividade, para evitar que ela
descambe para o arbítrio, para a arbitrariedade, para o abuso de poder, para
o abuso da autoridade, não se pode deixar de lado o estudo do Poder de
Polícia e o do Poder da Polícia no que interessa aos que exercem as amplas
atividades de Defesa Civil para evitar ou minimizar os desastres, preservar
o moral da população e restabelecer a normalidade social. Repita-se que
26
não estamos tratando do significado de Polícia em sentido estrito , limitado àqueles órgãos elencados taxativamente no artigo 144, caput, da Constituição de 1988, embora um deles, os Corpos de Bombeiros Militares, expressamente, tenham a incumbência da execução de atividades de Defesa
Civil, o que não significa que outros órgãos e entidades públicas não participem dessas mesmas atividades nos limites de suas competências.
7
No ensinamento de José Cretella Júnio/ , "ao passo que a polícia é algo

25

MEIRELLES, Hely Lopes. Ob ra e ed. cits., p. 130-131 e 133.
DE PLÁCIDO E SILVA (Vocabulário Jurídico, v. III, 1ª ed., 1063, Forense, Rio de Janeiro, verbete
"Polícia", p. 1174) preleciona que "Polícia designa, em sentido estrito, o conjunto de instituições,
fundadas pelo Estado, para que, segundo as prescrições legais e regulamentares estabelecidas, exerçam
vigilância para que se mantenha a ordem pública e se assegure o bem-estar coletivo, garantindo-se a
propriedade e outros direitos individuais", enquanto que em seu sentido amplo, "quer o vocábulo [Polícia]
exprimir a ordem pública, a disciplina política, a segurança pública, instituídas , primariamente, como
base política do próprio povo erigido em Estado.
27
CRETELLA JÚNIOR, José. Lições de Direito Administrativo, 2ª ed., 1972, José Bushatsky Editor, São
Paulo, p.229.
26
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em concreto, é um conjunto de atividades coercitivas exercidas na prática
dentro de um grupo social, o poder de polícia é uma facultas , uma faculdade,
uma possibilidade, um direito que o Estado tem de através da polícia, que é
uma força organizada, limitar as atividades nefastas dos cidadãos. [ ... J O
poder de polícia legitima a ação da polícia e a sua própria existência ".
28
No seu Tratado de Direito Administrativo, mesmo publicista acrescenta
que "Se a polícia é uma atividade ou aparelhamento, o poder de polícia é o
princípio jurídico que informa essa atividade, justificando a ação policial,
nos Estados de Direito", continuando por afirmar que, por sua vez, o "Poder da Polícia é a capacidade atuante da polícia quando age. Numa expressão maior, que abrigasse as designações que estamos esclarecendo - insiste José Cretella Júnior - diríamos: em virtude do poder de polícia o poder
da polícia é empregado pela polícia a fim de assegurar o bem-estar público
ameaçado."
29
Com essas noções torna-se possível entender - dando-se o conceito que "Como poder administrativo, o Poder de Polícia, que legitima o poder
da polícia e a própria razão dela existir, é um conjunto de atribuições da
Administração Pública, como poder público, indelegáveis aos entes particulares, embora possam estar a ela ligados, tendentes ao controle dos direitos
e liberdades das pessoas, naturais ou jurídicas, incidentes não só sobre elas,
como também em seus bens e atividades, tudo a ser inspirado nos ideais do
bem comum."
Pois bem, até agora, foi visto que a Defesa Civil é locução prevista na
Constituição da República de 1988, no seu artigo 144, § 5º, quando expressamente dispõe que, aos Corpos de Bombeiros Militares, além das atribuições definidas em lei, "incumbe a execução de atividades de defesa civil".
Foi visto, também, que a execução dessas atividades não se restringe só
aos Corpos de Bombeiros Militares, pois, elas englobam atividades de diversas áreas do serviço público, dentro de um contexto de Defesa Civil, o
que caracteriza um verdadeiro "Sistema de Defesa Civil", planejado e promovido pela União (artigo 21, inciso XVIII, da Constituição de 1988), cabendo ao Presidente da República dispor sobre a organização e funciona-

"'CRETELLA JÚNIOR, José. Obra cit., v. V, 1ª ed., 1968, Forense, Rio de Janeiro, p. 51.
29
LAZZARINI, AJvaro. Limites do Poder de Polícia , "Revista de Direito Administrativo", n. 198, out/
dez-1994; Editora Renovar/FGV-Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, p.74.
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mento desse "Sistema" em razão do disposto no artigo 84, inciso VI, alínea
"a", da Constituição de 1988, ou seja, a ele compete privativamente dispor,
mediante decreto, sobre a organização e funcionamento da administração
federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção
de órgãos federais. Essa a hipótese da Defesa Civil que não pode ser considerada como órgão público e nem implica o aumento de despesa, como
também a criação ou extinção de órgãos públicos. O Chefe do Executivo
Federal é que tem a competência privativa para planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as referentes
às secas e inundações, dispondo sobre quais os órgãos da Administração
Pública Federal devem ser convocados para exercer as atividades de Defesa
Civil, certo que, nos Estados, com a obrigatória participação dos Corpos de
Bombeiros Militares, estes por força do artigo 144, § 5º (final), da Constituição de 1988.
Bem assim foi expedido o Decreto Federal n. 5.376, de 17 de fevereiro
de 2005, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Defesa Civil-SINDEC e o
Conselho Nacional de Defesa Civil, e dá outras providências, cabendo, a
nível estadual, ao Governador do Estado a competência privativa para adequar e organizar o Sistema Estadual de Defesa Civil à política nacional de
defesa civil, o que, no Estado de São Paulo, a teor do artigo 47, inciso XIX,
alínea "a", de sua Constituição Estadual de 1989, ocorreu com o vigente
Decreto Estadual n. 40.151, de 16 de junho de 1995, que reorganizou o
Sistema Estadual de Defesa Civil e dá outras providências, sistema este constituído por órgãos e entidades da Administração Pública Estadual e dos
Municípios, como também de entidades privadas e pela comunidade, tudo
sob a coordenação da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, da qual é
Coordenador o Secretário-Chefe da Casa Militar do Gabinete do Governador.
Isso relembrado, deve-se insistir nos limites desse poder instrumental da
Administração Pública, ou seja, as barreiras ao Poder de Polícia exercido
pelos encarregados de aplicação da lei no que se refere à Defesa Civil, mesmo sem adentrar em pormenores da distinção que deve ser feita entre polícia administrativa e polícia judiciária, a primeira atuando preventivamente
para evitar ou minimizar os desastres, em defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e inundações (artigo 21, inciso
XVIII, da Constituição de 1988), lembrando-se que legislar sobre "Defesa
Civil" é da competência privativa da União nos termos do artigo 22, inciso
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XXVIII, da Constituição de 1988, podendo, no entanto, a teor do seu parágrafo único, através de lei complementar, ser autorizados os Estados a legislar sobre questões relacionadas à Defesa Civil. À segunda, a polícia judiciária, só cabe a denominada polícia repressiva, também conhecida como polícia auxiliar ( aUXI1io à Justiça Criminal, que tem o monopólio da repressão
criminal), na apuração de infrações penais que possam ocorrer como nas
hipóteses de desobediência a uma ordem de polícia da Defesa Civil, desacato a um agente em atividade de Defesa Civil, entre outras hipóteses.
De qualquer modo, contudo, o Poder de Polícia não é ilimitado, não é
carta branca para quem o exerce na atividade inerente à Defesa Civil, que é
da competência da Administração Pública, seja policial ou não.
30
No prisma legal, no ordenamento jurídico brasileiro , considera-se "regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e,
tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou
desvio de poder."
Norma legal, como se verifica, impõe barreiras ou limites que devem ser
intransponíveis, pois abrigam atividades humanas, protegendo-a contra os
desmandos dos governantes e administradores, barreiras ou limites estes
que são de três ordens, pelo magistério escorreito de José Cretella Júnio/ :
"os direitos dos cidadãos; as prerrogativas individuais; as liberdades públicas garantidas pelas Constituições e pelas leis".
32
Diogo de Figueiredo Moreira Neto , aliás, distingue três sistemas ao
exercício da discricionariedade no poder de polícia, em especial o de segurança pública, ou seja, os sistemas decorrentes dos princípios da legalidade,
da realidade e da razoabilidade. Ele demonstra, em seguida, que a legalidade conforma o primeiro e o mais importante dos sistemas de limite, é a moldura normativa dentro da qual deve se conter o exercício do poder de polícia de segurança".

3

ºCÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966, artigo 78, parágrafo
único, com a redação dada pelo Ato Complementar n. 31, de 28 de dezembro de 1966.
31
CRETELLA JÚNIOR, José. Lições de Direito Administrativo, ed. e p. cits.
32
MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Considerações sobre os limites da discricionariedade do
exercício do poder de polícia de segurança pública. Intervenção em Painel sobre o tema, no "I Congresso
de Segurança Pública", Fortaleza, Ceará, maio de 1990.
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Diríamos, então, o princípio da legalidade é inerente a todas atividades
da administração pública em geral, a teor do artigo 37, caput, da Constituição da República de 1988 e, assim, abrangendo as atividades que cabem à
Defesa Civil.
Em relação à realidade - continua Diogo de Figueiredo Moreira Neto como segundo sistema, não basta "que estejam diretamente observados os
parâmetros legais. É preciso que os pressupostos de fato do exercício do
poder de polícia de segurança pública sejam reais, bem como realizáveis as
suas conseqüências. A vigência do direito não comporta fantasias. O irreal
tanto não pode ser a fundamentação como tampouco pode ser objeto de um
ato do Poder Público. Enquanto limite, a realidade também resulta óbvia,
pois o mediano bom senso pode detectar a inconsistência da atuação policial se não manifestam como reais ou realizáveis os motivos e objetos considerados, respectivamente, como fundamentos e resultados visados" . O
princípio em exame, portanto, está bem justificado e aplica-se a todo ato
administrativo decorrente do exercício dos poderes instrumentais de que é
dotada a Administração Pública.
A razoabilidade comparece, por fim, como o terceiro sistema de limite
que, se ultrapassado, demonstra , a exemplo dos dois anteriores abuso de
poder, abuso de autoridade. Diogo de Figueiredo Moreira Neto, a propósito, afirma que, quanto a razoabilidade, "modernamente pode-se estabelecer para distinguir a discrição do arbítrio. Seu desenvolvimento recente deixa patente sua maior sofisticação, a começar do referencial, que é o de mais
difícil trato doutrinário e o mais elusivo na prática operativa: a finalidade .
De modo amplo, a razoabilidade é uma relação de coerência que se deve
exigir entre manifestação da vontade do Poder Público e a finalidade específica que a lei lhe adscreve".
Diogo de Figueiredo Moreira Neto, em novas reflexões sobre os limites e
3
controle da discricionariedade3 , reafirmou que a sua sistematização parte
de dois princípios que ao tempo de Forsthoff não tinham curso e que hoje
ganham os mais sérios tratamentos da doutrina e ascendem aos projetos
constitucionais, ou seja, "São dois princípios técnicos que não existem autonomamente mas servem de instrumento para que se afirmem os princípios

" MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Legitimidade e Discricionariedade, lª ed., 1989, Editora
Revista Forense, Rio de Janeiro, p. 37.
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substantivos: são eles o princípio da realidade e o princípio da razoabilidade ."
O princípio da razoabilidade, aliás, foi expressamente acolhido pela Cons-

tituição Paulista de 1989, no seu artigo 111, que o tomou obrigatório ao
\ado daqueles outros enunciados no artigo 37, caput, da Constituição da
República de 1988, na sua atual redação, isto é, os princípios da legalidade,
da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência.

Assim, como ficou examinado, e bem o afirma Maria Sylvia Zanella Di
34
Pietro , ''A discricionariedade não é mais a liberdade de atuação limitada
pela lei, mas liberdade de atuação limitada pelo Direito. [ ... ] À medida que
o princípio da legalidade adquire conteúdo material antes desconhecido, aos
limites puramente formais à discricionariedade administrativa, concernentes
à competência e à forma, outros foram sendo acrescentados principalmente
pela jurisprudência dos países em que o papel do Poder Judiciário não se
resume à aplicação pura e simples da lei formal, mas se estende à tarefa de
criação do direito. "

Há, portanto, uma forte evolução, na atualidade da doutrina jurídica administrativa, para que o regular exercício do Poder de Polícia não se converta em arbítrio, em arbitrariedade, em abuso de poder, em abuso de autoridade, no que, com certeza, influíram as novas tendências dos Direitos Humanos.
Tais posicionamentos, resumindo, levam-nos a afirmar que as barreiras
ao Poder de Polícia da Administração Pública inerentes às atividades de
Defesa Civil, também, estão na estrita observância dos Direitos Humanos
Fundamentais, pois, no regime democrático, repetindo o que anteriormente
foi dito, todas as pessoas devem ter garantidos seus direitos civis, políticos,
econômicos, sociais, culturais e ambientais. Os Estados, pelos seus agentes
públicos, não podem violar tais direitos humanos nem a pretexto do exercício do Poder de Polícia.
Deve, portanto, ficar assentado que o Poder de Polícia, por discricionário que é, forçosamente, sofre limitações, como, por exemplo, as previstas
na Constituição da República e relativas às liberdades pessoais, à manifestação do pensamento e à divulgação pela imprensa, ao exercício das profissões, ao direito de reunião, aos direitos políticos, à liberdade do comércio,

34

01 PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Discricionariedade Administrativa na Constituição de 1988, Editora
Atlas, São Paulo, 1991, p. 171.
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etc.
Aliás, a limitação do exercício do Poder de Polícia, que é capítulo do
Direito Administrativo, ramo do direito público interno, tem paralelo no
direito privado, porque o Código Civil, mesmo sendo o regulador dos interesses privados, também cuida de limitar o exercício dos direitos individuais, quando os condiciona ao seu uso normal, proibindo, no seu artigo 160,
o seu abuso, isto é, o abuso do direito.
Mas, fica a indagação: tudo isto se aplica aos órgãos e entidades públicas
empenhados no Sistema Estadual de Defesa Civil?
A resposta é afirmativa: Sim, aplica-se!
35
Deve-se, a propósito, lembrar Caio Tácito , segundo o qual ''A primeira
condição de legalidade é a competência do agente. Não há, em direito administrativo, competência geral ou universal: a lei preceitua, em relação a cada
função pública, a forma e o momento do exercício das atribuições do cargo.
Não é competente quem quer, mas quem pode, segundo a norma de direito. A
competência é, sempre, um elemento vinculado, objetivamente fixado pelo
legislador."
Os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual e dos Municípios, que constituam o Sistema Estadual de Defesa Civil, todos sob a coordenação da Coordenadoria Estadual deste Sistema, do qual é Coordenador
o Secretário Chefe da Casa Militar do Gabinete do Governador, passam ter
investidura legal para o regular exercício das atividades de Defesa Civil,
destacando-se, mais uma vez, as próprias dos Corpos de Bombeiros Militares por força da norma constitucional do artigo 144, § 5º, da Constituição
de 1988, razão pela qual o correspondente Poder de Polícia lhes é deferido
com as limitações já examinadas.
Devem buscar, mesmo naquele momento de tragédia, aquilo que Hely
36
Lopes Meirelles recomenda, ou seja, "O equilíbrio a ser procurado entre
a fruição dos direitos de cada um e os interesses da coletividade, em favor
do bem comum", pois, "Em nossos dias e no nosso País predomina a idéia
da relatividade dos direitos, porque, como adverte RIPERT, 'o direito do

35

TÁCITO, Caio. O A buso de Poder Administrativo (Conceito e Remédios) , 1959, Departamento Administrativo do Serviço Público e Instituto Brasileiro de Ciências Administrativas, Rio de Janeiro, p.27
36
MEIRELLES, Hely Lopes. Poder de Polícia e Segurança Nacional, 1972, Imprensa Oficial do Estado
de São Paulo, p. 11; idem, Direito Administrativo Brasileiro , 18ª ed., 1993, p. 119.
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indivíduo não pode ser absoluto, visto que absolutismo é sinônimo de soberania. Não sendo o homem soberano na sociedade, o seu direito é, por
conseqüência, simplesmente relativo' ( O Regime Democrático e o Direito
Civil Moderno, Editora Saraiva, 1937, p. 233)."
7
Mas, conforme o raciocínio de José Cretella Júnio/ , "Do mesmo modo
que os direitos individuais são relativos, assim também acontece com o poder de polícia que, longe de ser onipotente, incontrolável, é circunscrito,
jamais podendo pôr em perigo a liberdade e a propriedade. Importando,
regra geral, o poder de polícia, restrições a direitos individuais, a sua utilizaç;re, não deve ser excessiva ou desnecessária, para que não se configure o
abuso de poder. Não basta que a lei possibilite a ação coercitiva da autoridade para justificação do ato de polícia. É necessário, ainda, que se objetivem
condiç__,ões materiais que solicitem ou recomendem a sua invocação. A coexistência da liberdade individual e o poder público repousam na conciliação
eJJtre a necessidade de respeitar essa liberdade e assegurar a ordem social.
O requisito da conveniência ou do interesse público é, assim, pressuposto
necessário à limitação dos direitos dos indivíduos. Escreve Mário Masagão
- continua José Cretella Júnior - : 'Pode a polícia preventiva fazer tudo quanto
se torne útil a sua missão, desde que com isso não viole direito de quem quer
que seja. Os direitos que principalmente confinam a atividade da polícia
administrativa são aqueles que, por sua excepcional importância, são declarados na própria Constituição"', ou seja, os denominados "Direitos Humanos Fundamentais", como examinamos linhas passadas.
Deve-se, verdadeiramente, buscar o bem comum, que é a missão primordial do Estado Democrático de Direito, porque, para isto ele foi constituído. É missão a ser desempenhada por meio de uma legislação adequada,
instituições e serviços capazes de controlar, ajudar e regular as atividades
privadas e individuais, fazendo-as convergir para o bem comum, afirmando
8
José Cretella Júnio/ que a segurança das pessoas e dos bens é o elemento
básico das condições universais, fator absolutamente indispensável para o
natural desenvolvimento da personalidade humana.
É fundamental, assim, no campo do saber jurídico, que a Defesa Civil
,
3
'CRETELLA JÚNIOR, José. Polícia e Poder de Polícia, "Revista de Direito Administrativo", Fundação
Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, n. 162, p. 31-32.
38 CRETELLA JÚNIOR, José. Lições de Direito Administrativo, ed. cit., p. 227.
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conheça o importantíssimo capítulo do Direito Administrativo que é o Poder de Polícia, porque, conhecendo-o nos seus aspectos fundamentais, ao
certo a Administração Pública, quando executa as suas legítimas atividades
de Defesa Civil, e administrado, este o cidadão sujeito à lei, ficam em condições ideais de conhecer os seus limites, ou seja, a Administração terá condições de aquilatar até que ponto poderá exercitar este seu poder administrativo sem lesar o direito do administrado, respeitando, pois, a cidadania e, bem
por isso, os Direitos Humanos Fundamentais, enquanto que o mesmo cidadão poderá aquilatar, no Estado Democrático de Direito, até que ponto
deverá respeito ao ato de polícia, como tal considerado o que decorrer do
exercício do Poder de Polícia que a atividade de Defesa Civil encerra.
Mas, é justamente aí que não se pode descartar, mais uma vez, o ensino
9
de José Cretella Júnio/ ao abordar o tormentoso tema dos limites do Poder de Polícia, quando então, com grande acuidade e coragem moral, observa que o Poder de Polícia deve ser discricionário e não arbitrário, mas, fixado o conceito, ficamos diante do mais crucial, relevante e moderno problema do direito público: "onde termina o discricionário? onde principia o
arbitrário?".
Estas indagações, com certeza, serão feitas por aqueles que atuam em
atividades de Defesa Civil.
Mas, para tal responder mister se toma entrar na temática da cidadania
40
como o fez Vera Regina Pereira de Andrade , em dissertação que, partindo
do discurso jurídico da cidadania, de fato, caminhou ampliando as argumentações, interpelando-se por facetas que, invisíveis a esse discurso, visaram
fundamentar o porquê de suas limitações analítico-políticas, acabando por
gerar inúmeras problemáticas que, reconhecidamente, permanecem em aberto.
Na Conclusão desta sua dissertação, bem por isso, Vera Regina Pereira
41
de Andrade formulou proposta de "Ser fundamental promover-se o diálogo do saber jurídico através da constituição de uma teoria jurídica que,
suplantando o nível puramente teórico, articule teoria e praxis ( conheci-

39

CRETELLA JÚNIOR, José. Polícia e Poder de Polícia, "Revista de Direito Administrativo", Editora
cit., n. 162, p. 30.
'°PEREIRA DE ANDRADE, Vera Regina. Cidadania: Do Direito aos Direitos Humanos , 1993, Editora
Acadêmica, São Paulo, 143 páginas.
41
PEREIRA DE ANDRADE, Vera Regina, Obra e ed. cits., p. 137.
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ro, assistenciais e recuperativas destinadas a evitar ou minimizar os desastres, preservar a moral da população e restabelecer a normalidade social,
quando então, para cumprir as suas atuações, estão dotados de poder de
polícia administrativa, preventiva ou repressiva em relação aos só ilícitos
administrativos, nos limites de suas respectivas funções dentro do "Sistema
Estadual de Defesa Civil".
4. Considerações finais
Após esta longa exposição, tornam-se necessárias as considerações finais, para concluir sobre o que é a Defesa Civil, locução que está prevista no
final do § 5º do artigo 144 da Constituição da República de 1988, quando
diz caber aos Corpos de Bombeiros Militares a execução de atividades de
defesa civil.
Verificamos, então, que as atividades de defesa civil são múltiplas e englobam a participação solidária de outros entes públicos e privados, estes como
pessoas jurídicas de direito privado ou pessoas físicas, sendo obrigatória a
presença dos Corpos de Bombeiros Militares conforme o mandamento constitucional acima referido.
Por força da Constituição Federal, as atividades de Defesa Civil são próprias da Administração Pública e sob a responsabilidade do Chefe do Executivo que, legitimamente por decreto, deve dispor a respeito desta temática
de Defesa Civil, tudo a teor do seu artigo 21, inciso XVIII, que prevê a
competência da União para planejar e promover a defesa permanente contra calamidades públicas, especialmente as secas e inundações, cabendo, o
planejamento e a promoção destas ao Poder Executivo, cujo Chefe é o Presidente da República que, por força do artigo 84, inciso VI, alínea "a", tem
a competência privativa de dispor, mediante decreto, sobre organização e
funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de
despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos.
Os demais Chefes de Executivo, no âmbito de suas áreas territoriais,
devem observar a legislação federal de regência, sendo que os Municípios
também devem observar as normas dos respectivos Estados.
O Chefe do Executivo, sob sua responsabilidade, pode delegar a órgão
hierárquico a ele subordinado a coordenação das múltiplas e complexas atividades de Defesa Civil, buscando a eficiência (princípio da eficiência) e a
eficácia destas ações que, conceitualmente a teor do Decreto Federal nº
5.376, de 17 de fevereiro de 1995, formam "o conjunto de ações preventiRevista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 65 - jan/fev/mar 2010
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vas, de socorro, assistenciais e recupera tivas destinadas a evitar ou minimizar
os desastres, preservar o moral da população e restabelecer a normalidade

social".
Sendo atividades administrativas as de Defesa Civil, para o seu regular
exelcício deve-se reconhecer estar presente o Poder de Polícia Administrativa, como poder instrumental inerente à Administração Pública.
Esse Poder da Administração é indelegável aos entes privados, sejam ~<:r
soas físicas ou pessoas jurídicas de direito privado, estando, bem por isso,
implícito em toda atividade administrativa, porque, se a lei prevê direitos e
obrigações, inclusive as de interesse da Defesa Civil, implicitamente, outorga o correspondente Poder de Polícia aos executores da lei para torná-la
efetivamente cumprida quando resistida pelo destinatário do ato administrativo que envolva o regular exercício de atividade própria da Defesa Civil,
como nos casos de resistência à ordem de desocupação de prédios (casas e
outros), desocupação de áreas inundáveis e/ou sujeitas a desmoronamento,
etc., tudo a critério do agente público investido para assim determinar.
Nessas hipóteses os executores da lei levarão em consideração os atributos do Poder de Polícia, quais sejam o da discricionariedade, o da auto
executoriedade e o da coercibilidade, devendo ainda considerar os princípios
da realidade e o da razoabilidade, sempre presente o que se espera de um
executor da lei em termos de Direitos Humanos.
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II. DIREITO PENAL MILITAR JUVENIV

CÍCERO ROBSON COIMBRA NEVES, Capitão da Polícia Militar do Estado de São
Paulo, Diretor da Divisão de Convênios da
Coordenadoria Estadual de Defesa Civil.
Mestre em Direito Penal pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Professor
de Polícia Judiciária Militar do Centro de
Aperfeiçoamento e Estudos Superiores
(CAES) e de Direito Penal Militar da Academia de Polícia Militar do Barro Branco.
1. Introdução

Muito comum, na atualidade, é a discussão acerca da redução da maioridade penal no Brasil, um movimento que, embora tenha o afago popular, é
muito criticado por alguns aplicadores do Direito.
A questão, no entanto, pode ganhar uma complexidade adicional, se avaliada sob a possibilidade da prática de ato capitulado no Código Penal Militar por adolescente, razão pela qual o tema tem ganhado muita relevância
no âmbito das Justiças Militares e no círculo dos atores de polícia judiciária
militar, sendo fundamental que alguns postulados sejam indicados.
A presente construção, portanto, presta-se a ingressar por esse assunto
tão espinhoso, atendo-se a duas vertentes principais: primeiramente, será
exposta a atual conformação da legislação em vigor acerca do fato típico
militar praticado por adolescente; em seguida, será exposta, brevemente, a
nova direção com as atuais Propostas de Emenda Constitucional (PEC),
avaliando-se o seu impacto na legislação penal castrense.
2. A tríplice responsabilidade
O militar do Estado, como espécie de agente público, está sujeito a uma
tríplice responsabilidade, no que tange aos atos ilícitos que pratica. É dizer
que o militar das Forças Armadas, o policial militar ou bombeiro militar, ao
praticar uma conduta irregular, poderá sofrer conseqüências nas esferas

'Texto produzido por ocasião da participação do autor no VIII Seminário de Direito Militar, promovido
pelo Superior Tribunal Militar, em Brasília/DF, em 9 de outubro de 2008.
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penal, civil e administrativa. Para alguns, não se pode ignorar, há ainda a
improbidade administrativa como uma quarta esfera, da qual não nos ocuparemos por merecer, se quisermos compreendê-la, um estudo específico,
que fugiria ao propósito desta construção.
Como bem se sabe, a responsabilidade penal decorre da aplicação das
leis penais, dentre elas o Código Penal Militar, o Decreto-lei 1.001, de 21 de
outubro de 1969, que define quais são os crimes militares em tempo de paz
e de guerra.
A responsabilidade administrativa, por sua vez, encontra seu delineamento nos estatutos e regulamentos disciplinares, o que colore a responsabilidade em relevo com a designação de "disciplinar". Em outras palavras,
surge a chamada responsabilidade administrativo-disciplinar ou, simplesmente, responsabilidade disciplinar.
Por fim, a responsabilidade civil decorre da aplicação do Código Civil,
tendo, em regra, como contrapartida o dano, material ou moral, que gera o
dever de reparação por seu autor. Esse dever de reparação poderá dar-se de
forma direta ou de forma reflexa, em face do direito de regresso.
Muito importante para nosso propósito que se entenda como se processa, na visão doutrinária, a interação dessas esferas. Em outros termos, devese averiguar, para a apresentação que se afigura, se as esferas são independentes ou não entre si, principalmente no que se refere à responsabilização
penal e administrativa.
Cediço na doutrina que as esferas de direito supracitadas (penal, administrativa e civil) funcionam de modo autônomo e harmônico, uma em relação às outras.
Entendemos que essa relativa independência, no caso específico dos militares, é mitigada, mas ainda assim existente e necessariamente reconhecida.
No que tange especificamente às esferas penal e administrativa, Di Pietro,
com peculiar maestria, ensina que, em face de um fato que é, ao mesmo
tempo, definido em lei como crime e transgressão, "instauram-se o processo administrativo disciplinar e o processo criminal prevalecendo a regra da
independência entre as duas instâncias, ressalvadas algumas exceções, em
que a decisão proferida no juízo penal deve prevalecer, fazendo coisa julgada
na área cível e na administrativa',2.
/

2

D1 PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2004. p. 522.
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Cumpre, por derradeiro, anotar que as esferas em apreço constituem
círculos concêntricos, o que permite afirmar que nem toda transgressão é
crime, porém, todo crime é transgressão. Assim, um fato pode não ser considerado um crime (comum ou militar), mas poderá, contudo, sofrer arepressão disciplinar e, em alguns casos, fomentar a obrigação de reparar o
dano.
3. A identificação do crime militar
Uma das principais tarefas para os atores do Direito Penal Militar é distinguir o ilícito penal militar do crime comum e, nesse mister, a tipicidade é
fundamental.
Deve-se lembrar que, em várias situações, a tipicidade de um crime militar dá-se de forma indireta, ou seja, não basta apenas verificar a descrição
típica da Parte Especial, carecendo verificar também sua complementação
pela Parte Geral, em especial o art. 9º do CPM. Como última averiguação,
devemos verificar a possibilidade de o sujeito ativo praticar crime militar na
esfera analisada, verificando-se, neste ponto, não só um problema de
tipicidade, mas também uma questão atrelada à culpabilidade.
Assim, pode-se sistematizar a averiguação da tipicidade do crime militar
seguindo-se três passos, evidenciados por três questões, a saber:
1ª) O fato praticado está previsto na Parte Especial do Código Penal
Militar?
2ª) Há previsão das circunstâncias do crime em um dos incisos do art. 9º
do CPM?
3ª) O sujeito ativo do crime pode ser processado e julgado pela Justiça
Militar que apreciará o delito?
Caso a resposta seja "sim" às três proposições, haverá tipicidade do fato
no aludido Código, lembrando que a conclusão por crime depende ainda da
análise da antijurídicidade e da culpabilidade.
Deve-se entender que essa abordagem, mera automação de ferramentas
para atingir o fim principal (identificar um fato tipificado no CPM), não
pode ser observada com o rigor técnico da dogmática penal em dias atuais.
Dessa forma, deve-se entender a "fórmula" apresentada como um procedimento de rápida distinção entre crime comum e crime II}ilitar.
Raciocinemos com o seguinte exemplos:
Exemplo l: soldado da Polícia Militar, de folga, intervém em roubo a
uma casa lotérica, entrando em confronto com os roubadores, fere mortalRevista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 65 - jan/fev/mar 2010
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mente um deles. Posteriormente, vem a saber que o morto era também policial militar da ativa. Nesse caso, vamos responder às questões:
1ª) Sim, há o tipo "homicídio" no art. 205 do CPM, e o crime contém
igual definição no Código Penal.
2ª) Sim, por ter sido cometido por policial militar da ativa e por ter igual
definição no Código Penal, aplicamos o inciso II do art. 9U, enquadrando-se
na alínea "a", já que o sujeito passivo também é militar da ativa; recorde-se
3
que, na visão doutrinária e jurisprudencial majoritária , para o preenchimento da alínea "a", prescinde-se da constatação de que o sujeito ativo,
militar da ativa, conheça a condição de militar da ativa do sujeito passivo.
3ª) Sim, nos termos do § 4° do art. 125 da CF, a Justiça Militar Estadual
julga policial militar.
Estamos, no caso acima, diante de um crime militar, pois houve resposta
positiva às três indagações.
Exemplo 2: um cadete da Academia de Polícia Militar do Barro Branco
(ou da Escola Preparatória de Cadetes do Exército), com 17 anos de idade,
na função de sentinela mata alguém em repulsa a uma invasão armada daquela Unidade. Às questões, apenas averiguando à tipicidade, diríamos:
1ª) Sim, há o tipo "homicídio" no art. 205 do CPM, e o crime contém
igual definição no Código Penal;
2ª) Sim, por ter sido cometido por militar em serviço, aplicamos a alínea
"c" do inciso II do art. 9°.
Exatamente na terceira questão estaríamos concentrando a discussão do
presente trabalho, navegando, desta vez, no campo da culpabilidade, já que
tratamos de imputabilidade.
Assim, questiona-se: para o Código Penal Militar o adolescente pode
praticar crime militar?
Para responder a essa indagação, carecemos de conhecer as disposições
acerca da maioridade penal do Código Penal castrense e compará-las ao
ordenamento jurídico constitucional, o que passaremos a fazer em seguida.
4. Dispositivos do CPM que tratam da maioridade penal
Como bem assinalam Bitencourt e Mufi.oz Conde, três sistemas prestam-

3

Embora discordemos dessa visão, não nos prestaremos à discussão detida sobre o assunto, porquanto fugiríamos extremamente do tema proposto. Acerca do tema vide NEVES, acero Robson Coimbra e STREIFINGER,
Marcello. Apontamentos de Direito Penal Militar. São Paulo: Saraiva, 2005, vol. 1, p. 114.
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se à definição da imputabilidade penal: "a) biológico, que condiciona a responsabilidade à saúde mental, devendo o portador de uma deficiência mental ser considerado inimputável sem que se questione o fato psicologicamente; b) psicológico, que não avalia se há uma deficiência mental mórbida,
mas investiga se havia, ao tempo do crime, a possibilidade de apreciar a
ilicitude do fato (momento intelectual) e de se conduzir de acordo com esse
entendimento (momento volitivo); e c) biopsicológico, que é a reunião dos
dois anteriores, ou seja, o agente somente é imputável se, em razão de enfermidade ou retardamento mental, era, ao tempo do crime, capaz de entender
a ilicitude do fato (momento intelectual) e de se conduzir de acordo com
4
esse entendimento (momento volitivo )" •
Urge, pois, averiguar qual o critério adotado pelo Brasil e se esse critério
também se aplica ao adolescente.
Comecemos pela legislação penal comum para, após, ingressarmos na lei
penal castrense.
4.1. Imputabilidade no Código Penal comum
O Código penal comum, como regra geral, adotou o critério
biopsicológico, grafando no art. 26 que é "isento de pena o agente que, por
doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao
tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter
ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento". No
parágrafo único, complementa a regra dispondo sobre a semi-imputabilidade,
quando a pena deverá ser "reduzida de um a dois terços, se o agente, em
virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado não era inteiramente capaz de entender o caráter
ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento".
Contudo, em relação ao menor de 18 anos, o legislador abandonou o
5
critério biopsicológico e adotou o critério biológico, grafando no art. 27

' BITENCOURT, Cezar Roberto; MUNOZ CONDE, Francisco. Teoria geral do delito. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 368.
5Não é pacífica a visão de que para o adolescente no CP adotou-se puramente' o critério biológico e sim o
biopsicológico. Nesse sentido, Sérgio Shecaira ao dispor que "a fixação da idade de 18 anos, com base em
critérios biopsicológicos, acabou por inibir a discussão sobre a responsabilidade dos atos praticados por
aqueles que estejam abaixo da idade limite da imputabilidade". SHECAIRA, Sérgio Salomão. Sistemas de
Garantias e o Direito Penal Juvenil. São Paulo: RT, 2008, p. 155.
Revista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 65 - jan/fev/mar 2010

39

que os "menores de 18 (dezoito) anos são penalmente inimputáveis, ficando
sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial".
É importante consignar que nem sempre essa foi a disposição da legislação penal comum, sendo conveniente fazer uma breve incursão histórica
acerca da maioridade penal na legislação penal brasileira, a iniciar pelas
Ordenações.
As Ordenações do Reino, abrangendo ainda o Brasil Colônia, iniciaramse com as Ordenações Afonsinas (1446), seguindo com as Ordenações
Manuelinas (1521) e, finalmente, com as Ordenações Filipinas (1603), perdurando estas até 1830, com a entrada em vigor do Código Criminal do Império.
As Ordenações Afonsinas e Manuelinas não trouxeram inovações, mesmo porque as primeiras conviviam no Brasil com as normas do Direito
Canônico. Detecta-se uma diferenciação em relação aos menores, no entanto, desde as Ordenações Filipinas. "No Título CXXXV, do Livro V, estabelecia-se 'Quando os menores serão punidos por delictos, que fizerem'. Na
dicção da referida lei, seriam punidos com a pena total aqueles que tivessem
mais de vinte e menos de vinte e cinco anos (idade de maioridade plena). Se,
no entanto, tivesse o autor do fato entre dezessete e vinte anos, ficaria ao
arbítrio do julgador dar-lhe a pena total ou diminuí-la. Para tanto, deveria o
juiz olhar o modo como foi cometido o delito, suas circunstâncias, bem
como a pessoa do menor. Poderia, pois, dar a pena total ou a pena mitiga,,6
da .
No que concerne às legislações genuinamente brasileiras, Sérgio Shecaira
divide os períodos históricos em três etapas: etapa penal indiferenciada, etapa tutelar e etapa garantista. A primeira etapa caracteriza-se por "considerar os menores de idade praticamente da mesma forma que os adultos, fixando penas atenuadas e misturando nos cárceres adultos e menores na
7
mais absoluta promiscuidade" • A etapa tutelar é marcada por uma separação com a criação de instituições próprias para o acolhimento de menores,
bem como pela rotulação e classificação dessas pessoas como "menores em
situação irregular", não se distinguindo, por outro lado, entre menores

6

SHECAJRA, Sérgio Salomão. Sistemas de Garantias e o Direito Penal Juvenil. São Paulo: RT, 2008, p.
26-7.
7
Idem, p. 28.
Revista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - n2 65 - jan/fev/mar 2010

40

carecedores de assistência do Estado daqueles carecedores de correção, em
face do envolvimento com a delinqüência juvenl. Por fim, a etapa garantista,
além da manutenção da separação de instituições acolhedoras de menores,
procede-se a diferenciação entre delinqüentes juvenis e menores carecedores
de assistência, substituindo-se a "situação irregular" pela "proteção integral", priorizando-se extremamente os interesses da criança e do adolescen9
te .
No estudo dos Códigos Penais comuns, nosso propósito neste ponto,
frise-se, já de início, que as Constituições anteriores à "Constituição Cidadã" de 1988, não versaram sobre a maioridade penal, razão pela qual a matéria ficava a cargo apenas da legislação infraconstitucional, i.e., os Códigos
Penais que tiveram diferentes concepções acerca do tema.
O Código Criminal do Império, iniciando nosso estudo evolutivo, foi
inovador ao estabelecer uma idade mínima para a responsabilização do menor, fixando em seu art. 10, que não haveria responsabilização para os menores de quatorze anos, salvo se demonstrassem ter discernimento, quando
seriam encaminhados para as casas de correção, pelo tempo que o juiz considerasse razoável, sem que se ultrapassasse a idade de dezessete anos. Fixou-se, assim, uma doutrina do discernimento, segundo a qual não havia a
eleição de critérios objetivos puros para a responsabilização de menores,
mas a permeação de avaliações psicológicas, subjetivas, a influenciar na
responsabilização. Para os maiores de quatorze e menores de dezessete,
poderiam ser impostas, se parecesse justo ao juiz, impor as "penas da cumplicidade"10 . Vale assinalar que as chamadas "casas de correção" não foram
construídas, o que coloca o Código Criminal do Império na etapa de responsabilidade indiferenciada, conforme a classificação acima proposta.
O Código Penal de 1890, ingressando no período republicano, fixava a
possibilidade de responsabilização penal acima dos nove anos, desde que
houvesse capacidade psicológica, adotando, assim, um critério biopsicológico, dentro de uma doutrina do discernimento.
Na época, previa-se, para os menores de quatorze e maiores de nove
anos que agissem com discernimento, a internação em estabelecimento dis-

8

ldem, p. 34.
Idem, p. 43.

9

'ºSHECAIRA, Sérgio Salomão, p. 29.
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ciplinar industrial, que também não foi implantado pelo Poder Público, o
que classifica o Código Penal de 1890 como uma legislação presente na
etapa da responsabilização indiferenciada.
Um marco importante nessa evolução foi o surgimento, em 1923, do
primeiro Juizado de Menores do Brasil, que teve como titular o Magistrado
José Cândido Aluquerque Mello Matos, criando-se também um abrigo para
menores infratores e abandonados, com a dupla finalidade de acolhimento e
de reeducação. A nova realidade ensejou várias críticas e debates, culminando, anos mais tarde, com a edição do "Código Mello Matos", o Código
de Menores trazido ao ordenamento pelo Decreto 17.943-A, de 12 de outubro de 1927.
Nesse contexto, são idealizadas as Consolidações das Leis Penais de 1932
que reproduziram o art. 68 do "Código Mello Matos", elevando a maioridade penal para quatorze anos, especificamente em seu art. 27, optando-se
por um critério biológico, abandonando-se o critério do discernimento, para
a definição da inimputabilidade dos menores de quatorze anos. O "Código
Mello Matos" inaugurou a etapa tutelar, o que, obviamente, inebria também
a legislação penal, superando a etapa indiferenciada.
Ainda nessa etapa, surge o Código Penal de 1940 que, em sua Parte Geral original, sob o esclarecimento de que não cuidaria dos imaturos "se não
para declará-los inteira e irrestritamente fora do direito penal (art. 23), su11
jeitos apenas à pedagogia corretiva de legislação especial" (sic), optou pela
definição de maioridade penal, sob o critério biológico, acima dos dezoito
anos de idade, também afastando, portanto, a doutrina do discernimento.
Como bem se sabe, no ano de 1969, mais precisamente em 21 de outubro daquele ano, juntamente com o atual Código Penal Militar (Decreto-lei
1001/69), surgiu no universo jurídico o novo Código Penal comum (Decreto-lei 1004/69), que teve sua entrada em vigor postergada e foi revogado
antes que pudesse viger. Por essa razão, é conhecido como "natimorto Código Penal de 1969". Naquele diploma, inicialmente, a maioridade penal
dava-se após os dezesseis anos, desde que houvesse entendimento da ilicitude
da conduta (critério biopsicológico, atrelado ao critério do discernimento).
No entanto, a redação do referido diploma foi alterada pela Lei nº 6.016, de

''Item 19 da Exposição de Motivos da Parte Geral do Código Penal de 1940 em seu texto original.
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31 de dezembro de 1973, retornando a uma concepção afastada do critério
do discernimento, e passou a dispor que os menores de dezoito anos eram
penalmente inimputáveis e sujeitos às medidas educativas, curativas ou disciplinares determinadas em leis especiais (art. 33 e 34 do CP de 1969).
Em 1979, surge no cenário a Lei n. 6.697, inaugurando um novo momento da etapa tutelar. Trata-se do novo Código de Menores. "Como 1979 era
o ano internacional da criança, o legislador foi acusado de ter elaborado a
nova lei de afogadilho, apenas para atender à data comemorativa. O certo é
que o Código de Menores de 1979 não mudava a essência do problema,
mantendo a doutrina da situação irregular, nome oriundo da Legislação
12
Espanhola de 1918" .
Ainda sob a égide do Código de Menores houve a reforma da Parte Geral
do Código Penal comum, trazida pela Lei n. 7.209/84, que manteve o critério puramente biológico para a responsabilização dos menores de dezoito
anos, critério atual conforme já anotado acima.
No entanto, com a constituição de 1988, inaugura-se uma nova fase, a
etapa garantista, que é posteriormente regulamentada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90). A influência para essa nova abordagem vem dos diversos instrumentos internacionais, como, além daqueles
referentes aos Direitos Humanos (Declaração Universal dos Direitos do
Homem e o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos), a Declaração dos Direitos da Criança de 1959, as Regras Mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça da Infância e da Juventude de 1985
("Regras de Beijing"), a Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989,
as Diretrizes das Nações Unidas para a Prevenção da Delinqüência Juvenil
de 1990 ("Diretrizes de Riad") e as Regras Mínimas das Nações Unidas
para a Proteção dos Jovens Privados de Liberdade de 1990 ("Regras de
Tóquio").
Por essa nova vertente, os interesses da criança e do adolescente ganham
prioridade absoluta, deixando-se a doutrina da situação irregular para ingressar na doutrina da proteção integral. A legislação penal, deve-se notar,
não foi alterada pela nova realidade trazida pelo Estatuto da Criança e do
Adolescente, mas, sem dúvida alguma, matiza com foco na Constituição

"Cf. SHECAIRA, Sérgio Salomão, p. 41.
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Federal - frise-se novamente, a primeira a tratar da maioridade penal -,
especificamente o Título VIII, nos art. 227 a 229, toda e qualquer interpretação que se queira dar à aplicação das normas de responsabilização aos
menores de dezoito anos.
4.2. Imputabilidade no Código Penal Militar
Ingressaremos agora no Direito Penal Militar, iniciando por uma evolução histórica sob a premissa de que a responsabilização do menor de idade
não continha previsão no plano constitucional, como acima indicado.
Inicialmente, para o Direito Penal Militar no Brasil vigeram, junto com
as Ordenações Filipinas, os Artigos de Guerra do Conde de Lippe, que
vigoraram no Brasil até final do século XIX, com o surgimento do Código
Penal da Armada. Referidos Artigos surgiram em virtude da reestruturação
do Exército português, no século XVIII, levada a efeito por Wilhelm Lippe,
Conde de Schaumbourg, oficial alemão alistado na Marinha Inglesa e profundo conhecedor de Artilharia, que foi convidado pelo Rei D. José I, de
13
Portugal, para a empreitada • Em verdade, os citados Artigos são fragmentos de um regulamento mais abrangente que surgira por ocasião da reorganização, encontrando-se os dispositivos especificamente nos Capítulos 23 e
26.
Tomemos, então, como marco do Direito Penal Militar republicano o
Código Penal da Armada (Decreto 949, de 5 de novembro de 1890, substituído pelo novo diploma pelo Decreto 18, de 7 de março de 1891, assinado
pelo então Ministro da Marinha, o Contra-Almirante Fortunato Poster Vidal),
que pôs termo aos supracitados Artigos de Guerra, o qual aplicou-se inicialmente à Armada e, na seqüência, ao Exército Nacional (Lei n. 612, de 29-91899) e à Força Aérea (Dec.-Lei n. 2.961, de 20-1-1941).
No texto do Código Penal da Armada (o diploma de 1891), para a regra
geral de imputabilidade, percebe-se a tendência a um critério biopsicológico,
grafado no art. 23 que dispunha que os "indivíduos isentos de culpabilidade,
em resultado de afectação mental, serão entregues às suas famílias ou recolhidos a hospital de alienados, se o seu estado mental o exigir para a segurança do público".

13
CORRÊA, Univaldo. A evolução da Justiça Militar no Brasil - alguns dados históricos. ln: Direito
militar: história e doutrina: artigos inéditos. Florianópolis: AMAJME, 2002. p. 22.
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No que se refere à maioridade penal, foi ela fixada aos nove anos (critério biológico), havendo um intervalo em que adotava-se o critério biopsicológico, com enfoque na teoria do discernimento (dos nove anos aos quatorze). Contudo, como consequências da prática criminosa por menor de
dezessete anos, apenas haveria sanções disciplinares, em estabelecimento
próprio ("estabelecimentos disciplinares"), e não a aplicação das penas grafadas no Código Penal da Armada.
Ressalte-se que, como já mencionado acerca das Casas de Correção e do
Estabelecimento Disciplinar Industrial, referidos no Código Criminal do
Império e no primeiro Código Penal comum republicano, não se tem notícia
nessa época de um estabelecimento disciplinar específico, caracterizandose em uma fase indiferenciada no que concerne à acomodação do menor
infrator da lei penal militar.
O Código Penal Militar de 1944 (Decreto-lei 6.227, de 24 de janeiro de
1944), que sucedeu ao Código Penal da Armada, definia a imputabilidade,
como regra geral, sob o critério biopsicológico, ao consignar no art. 35 que
é "isento de pena quem, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente
incapaz de entender o caráter criminoso do fato ou de determinar-se de
acôrdo com êsse entendimento" (sic). Previa ainda o parágrafo único que a
"pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, em virtude de
perturbação de saúde mental, ou por desenvolvimento mental incompleto
ou retardado, não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter criminoso do fato ou de determinar-se de acôrdo
com êsse entendimento".
A maioridade penal, numa etapa tutelar sob égide do "Código Mello
Matos" de 1927, foi fixada pelo diploma em foco acima dos dezoito anos e
acolhia o critério biológico, afastando-se do critério do discernimento, nos
termos do art. 36, que dispunha que os "menores de dezoito anos são penalmente irresponsáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação
especial".
Todavia, para os militares e assemelhados, havia uma equiparação amaior de dezoito anos, ainda que não tivessem atingido essa idade, conforme o
parágrafo único do artigo supracitado. Essa foi uma importante distinção
em relação ao Direito Penal comum, que não previa essa possibilidade de
equiparação.
Ressalte-se que, nessa etapa tutelar, numa primeira fase, foram criadas
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instituições específicas, mas sob a doutrina da situação irregular, não diferenciando o menor infrator do abandonado.
No atual Código Penal Militar (Decreto-lei 1001, de 21 de outubro de
1969), a regra geral na definição da imputabilidade adota o critério biopsicológico, conforme dispõe o art. 48 ao versar que não é "imputável quem,
no momento da ação ou da omissão, não possui a capacidade de entender o
caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, em virtude de doença mental, de desenvolvimento mental incompleto ou
retardado". No parágrafo único do referido dispositivo, previu-se a semiimputabilidade, firmando-se que se "a doença ou a deficiência mental não
suprime, mas diminui consideravelmente a capacidade de entendimento da
ilicitude do fato ou a de autodeterminação, não fica excluída a imputabilidade,
14
mas a pena pode ser atenuada , sem prejuízo do disposto no art. 113".
A maioridade penal, ainda em uma etapa tutelar marcada pelo "Código
Mello Matos", foi fixada acima dos dezesseis anos, seguindo também o critério biopsicológico para os maiores de dezesseis e menores de dezoito,
adotando-se o critério do discernimento e o critério biológico para os menores de dezesseis anos, pelo disposto no art 50, in verbis: "O menor de dezoito anos é inimputável, salvo se, já tendo completado dezesseis anos, revela suficiente desenvolvimento psíquico para entender o caráter ilícito do
fato e determinar-se de acordo com este entendimento. Neste caso, a pena
aplicável é diminuída de um terço até a metade".
De acordo com a redação acima, podemos entender que os menores de
dezoito, maiores de dezesseis, possuem uma semi-imputabilidade.
Essa previsão, no entanto, não se aplica aos menores de dezoito anos que
sejam militares, convocados (os que se apresentam para a incorporação e os
que, dispensados temporariamente desta, deixam de se apresentar após o
prazo de licenciamento) ou alunos de estabelecimentos de ensino sob disciplina militar, porquanto são eles, a exemplo do que o Código Penal Militar
de 1944 fazia para militares e assemelhados, equiparados a maiores de dezoito anos, segundo o disposto no artigo 51 do atual Código Penal Castrense.

14
Sempre que o CPM menciona atenuação ou agravação sem determinar o quantum, deve-se recorrer ao
art. 73, que orienta o juiz a fixar o aumento ou a diminuição entre um quinto e um terço, guardados os
limites da pena cominada ao crime.
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Pela redação do citado artigo, há a impressão de que as pessoas nele
citadas - o militar, os convocados etc. -, a qualquer idade, são equiparados
a maior de dezoito anos, porém, em uma investigação mais amiúde, verificaremos que, sistematicamente, a equiparação aplica-se apenas aos maiores
de dezesseis anos. Os autores aquém dos dezesseis anos incompletos são, na
visão do CPM, inimputáveis, estando sujeitos à legislação especial (critério
biológico).
A essa conclusão chegamos após a análise do art. 52 do CPM, que dispõe
que os "menores de dezesseis anos, bem como os menores de dezoito e
maiores de dezesseis inimputáveis, ficam sujeitos às medidas educativas,
curativas ou disciplinares determinadas em legislação especial".
Claramente, o art. 52 aplica-se tanto aos sujeitos definidos no art. 50 civis - como àqueles definidos no art. 51 - os convocados e os alunos de
estabelecimentos de ensino sob disciplina militar - firmando que o menor
de dezesseis é penalmente inimputável.
Dessa forma, poderíamos assentar, de acordo com a literalidade do CPM,
as seguintes regras:
1ª) para os civis autores de fatos descritos como crime no CPM: os menores de dezesseis anos são penalmente inimputáveis (adoção de critério
biológico, conforme art. 50 e 52 do CPM); os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos são semi-imputáveis, desde que revelem "suficiente desenvolvimento psíquico para entender o caráter ilícito do fato e determinarse de acordo com este entendimento" (critério biopsicológico, adotando-se
o discernimento como foco da responsabilização); os maiores de dezoito
anos são penalmente imputáveis, desde que não sejam, no momento da ação
ou da omissão, acometidos de doença mental, de desenvolvimento mental
incompleto ou retardado que lhe suprimam a capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento
(critério biopsicológico, expresso no art. 48 do CPM como regra geral);
2ª) para os militares autores de fatos descritos como crime no CPM: os
menores de dezesseis anos são penalmente inimputáveis (adoção de critério
biológico, conforme art. 52 do CPM); os maiores de dezesseis e menores de
dezoito anos são imputáveis por equiparação a maiores de dezoito anos (art.
51, "a", do CPM, afastando-se o critério do discernimento), desde que não
sejam, no momento da ação ou da omissão, acometidos de doença mental,
de desenvolvimento mental incompleto ou retardado que lhe suprimam a
capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo
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com esse entendimento (critério biopsicológico, expresso no art. 48 do CPM
como regra geral); os maiores de dezoito anos são penalmente imputáveis,
desde que não sejam, no momento da ação ou da omissão, acometidos de
doença mental, de desenvolvimento mental incompleto ou retardado que
lhes suprimam a capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento (critério biopsicológico, expresso no art. 48 do CPM como regra geral);
3ª) para os convocados (os que se apresentam para a incorporação e os
que, dispensados temporariamente desta, deixam de se apresentar após o
prazo de licenciamento) autores de fatos descritos como crime no CPM: os
menores de dezesseis anos são penalmente inimputáveis (adoção de critério
biológico, conforme art. 52 do CPM); os maiores de dezesseis e menores de
dezoito anos são imputáveis por equiparação a maiores de dezoito anos (art.
51, "b", do CPM, afastando-se o critério do discernimento), desde que não
sejam, no momento da ação ou da omissão, acometidos de doença mental,
de desenvolvimento mental incompleto ou retardado que lhes suprimam a
capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo
com esse entendimento (critério biopsicológico, expresso no art. 48 do CPM
como regra geral); os maiores de dezoito anos são penalmente imputáveis,
desde que não sejam, no momento da ação ou da omissão, acometidos de
doença mental, de desenvolvimento mental incompleto ou retardado que
lhes suprimam a capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento (critério biopsicológico, expresso no art. 48 do CPM como regra geral); como exemplos de menores de
dezoito anos nos casos citados, podemos enumerar o voluntário para o serviço militar inicial, que pode, como lembra Jorge César de Assis, alistar-se
a partir dos dezessete anos de idade, mediante autorização do Comandante
de cada Força, nos termos dos art. 20 e 127 do Dec. nº 57.654, de 20 de
junho de 1966, que regulamenta a Lei do Serviço Militar (Lei nº 4.375, de
15
17 de agosto de 1964) ;
4ª) para os alunos de colégios sob disciplina militar autores de fatos descritos como crime no CPM: os menores de dezesseis anos são penalmente
inimputáveis (adoção de critério biológico, conforme art. 52 do CPM); os

5
' ASSIS, Jorge César de. Comentários ao Código Penal Militar. Comentários - Doutrina - Jurisprudência
dos Tribunais Militares e Tribunais Superiores. Curitiba: Juruá, 2007, p. 140.
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maiores de dezesseis e menores de dezessete anos estariam sujeitos às regras da semi-imputabilidade do art. 50, ou seja, podem ser responsabilizados penalmente com uma pena reduzida, desde que revelem "suficiente desenvolvimento psíquico para entender o caráter ilícito do fato e determinarse de acordo com este entendimento" (critério biopsicológico ); os maiores
de dezessete e menores de dezoito anos são imputáveis por equiparação a
maiores de dezoito anos (art. 51, "c", do CPM), desde que não sejam, no
momento da ação ou da omissão, acometidos de doença mental, de desenvolvimento mental incompleto ou retardado que lhes suprimam a capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com
esse entendimento ( critério biopsicológico, expresso no art. 48 do CPM
como regra geral); os maiores de dezoito anos são penalmente imputáveis,
desde que não sejam, no momento da ação ou da omissão, acometidos de
doença mental, de desenvolvimento mental incompleto ou retardado que
lhes suprimam a capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento (critério biopsicológico, expresso no art. 48 do CPM como regra geral).
Todas essas regras, no entanto, não podem contrariar a Constituição Federal de 1988, cabendo, então, averiguar se as regras de imputação por delito militar de menores de dezoito anos foram respaldadas pela atual Constituição Federal.
5. Maioridade penal na Constituição Federal de 1988 e a "teoria da recep-

ção"
O CPM foi idealizado de acordo com as regras estabelecidas na Constituição Federal de 1967, com a Emenda Constitucional número 1, de 17 de
outubro de 1969.
A referida Constituição possuía apenas um Título (Título IV) que tratava genericamente da família, da educação e da cultura, a partir do art. 175,
não versando sobre a maioridade penal, o que deixou o legislador ordinário
a vontade para dispor sobre a matéria, tanto no Código Penal comum corno
no CPM.
Com a CF de 1988, no entanto, a matéria ora discutida passou a ter
relevância constitucional, verificando-se que o Constituinte Originário, adotando o critério biológico, fixou a maioridade penal acima dos dezoito anos.
O art. 228 da CF de 1988 dispõe que são "penalmente inimputáveis os
menores de dezoito anos, sujeitos às normas da legislação especial".
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Não poderia ser diferente, já que a atual Constituição, no que concerne à
proteção da criança e do adolescente adotou a "doutrina da proteção integral", significando dizer que o "Estado brasileiro tem o dever de garantir as
necessidades da pessoa em desenvolvimento (de até 18 anos de idade), velando pelo seu direito a vida, saúde, educação, convivência, lazer, liberdade,
profissionalização e outros (art. 4º do ECA), com o objetivo de garantir o
'desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de
16
liberdade e dignidade' (art. 3º do ECA)" •
Essa doutrina adotada pela Constituição está evidente em seu art. 227,
que consigna como "dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à
criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde,
à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além
de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão".
Dessa forma temos que, apesar de o CPM, em tese, permitir a responsabilização penal de menores de dezoito anos, nas regras suso comentadas,
a Constituição Federal rechaça essa possibilidade no art. 228, não recepcionando os art. 50 a 52 do Código Penal Castrense.
Com a edição de uma nova Constituição, o ideal seria que todas as legislações fossem refeitas, contudo, na prática, isso é impossível, lançando mão
os aplicadores do Direito da teoria da recepção. Como bem dispõe Pedro
Lenza, todas "as normas que forem incompatíveis com a nova Constituição
serão revogadas, por ausência de recepção. Vale dizer, a contrario sensu, a
norma infraconstitucional que não contrariar a nova ordem será recepciona17
da, podendo, inclusive, adquirir uma nova 'roupagem"' • Está-se, para alguns, diante de uma inconstitucionalidade superveniente, entendida como
"aquela em que o ato, emanado do órgão legislativo, viola norma constitucio18
nal que ainda será editada" •

16
Cf. DEL-CAMPO, Eduardo Roberto Alcântara e OLIVEIRA, Thales Cezar de. Estatuto da Criança e
do Adolescente - Série Leituras Jurídicas: Provas e Concursos. Sâo Paulo: Atlas, 2007, p. 3.
17
LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. Sâo Paulo: Método, 2007.,p. 125.
'ªBULOS, Uadi Lammêgo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 82. O autor

anota que o STF, há mais de 50 anos, rejeita a tese de inconstitucionalidade superveniente e entende que
a essa insconstitucionalidade provém "de uma construção doutrinária equivocada", isso porque "as leis
nascidas em ordenamentos constitucionais pregressos ao surgimento da nova constituição são automaticamente revogadas ou recepcionadas por ela". Idem, p. 81.
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Um grande problema da teoria da recepção está no fato de que não há
uma revogação expressa, ou seja, os textos legais não recepcionados continuam intactos, dificultando a detecção do fenômeno. Dessa forma, há casos
em que a não recepção é clara, inconteste, enquanto outros há em que a
concepção pessoal do ator do Direito comandará a conclusão pela recepção
ou não de um dispositivo. Obviamente, a maioridade penal encontra-se no
primeiro grupo, dada a clareza já evidenciada do art. 228 da Constituição
Federal.
Em conclusão deste tópico, portanto, os menores de dezoito anos,
malgrado as previsões dos art. 50 a 52 do CPM, não estão sujeitos à repressão penal militar, mas estarão "sujeitos às normas da legislação especial",
19
conforme dispõe o final do art. 228 da CF • Observe-se que essa expressão
- "sujeitos às normas da legislação especial" -, com fulcro na análise da
tradição legislativa brasileira - mormente partindo-se da análise dos dispositivos dos vários Códigos Penais acima discutidos - não se refere, como
alguns entendem, a uma "legislação penal especial" - no qual incluiríamos o
CPM -, mas sim a uma legislação menorista, específica para crianças e adolescentes, ou seja, hoje o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069,
de 13 de julho de 1990). É dizer: o menor de dezoito anos que pratique
conduta tipificada no Código Penal Militar, não praticará crime, mas ato
infracional, como abaixo esmiuçaremos.
6. Antecipação da capacidade civil e maioridade penal
Como bem se sabe, o novo Código Civil (Lei n. 10.406, de janeiro de
2002) reduziu a idade para o início da capacidade de vinte e um para dezoito anos, prevendo, ademais, situações em que essa idade pode ser antecipada.
O art. 5º do referido Código dispõe que a "menoridade cessa aos dezoito
anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos
da vida civil", versando ainda no inciso III do parágrafo único que a incapacidade cessará pelo "e exercício de emprego público efetivo".
A indagação que surge, pois, é a seguinte: como o exercício de emprego
público efetivo antecipa a capacidade civil, não anteciparia também a maio-

19
Nesse sentido ASSIS, Jorge César de. Comentários ao Código Penal Militar. Comentários - Doutrina Jurisprudência dos Tribunais Militares e Tribunais Superiores. Curitiba: Juruá, 2007, p. 139 e 140.
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ridade penal?
Por óbvio, a resposta é em sentido negativo e a fundamentação é bem
simples: não há permissibilidade constitucional para tal conclusão.
Como visto, o art. 228 da CF dispõe de forma clara e intransigente acerca da maioridade penal, sendo inconstitucional qualquer ilação em sentido
oposto.
7. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)
7.1. Criança ou adolescente

O Estatuto, como sabido, aplica-se à criança e ao adolescente, o que leva
à necessidade, para que se tenha uma compreensão científica da matéria, de
firmar a distinção entre essas duas categorias, sendo clara a disposição do
art. 2º do ECA, ao considerar criança, a pessoa até doze anos de idade
incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade.
· Para a aferição da transição da infância para a adolescência - bem como
da adolescência para a maioridade penal -, embora haja divergência
jurisprudencial, a corrente dominante entende que se deve considerar o primeiro instante do dia do aniversário em que seja completado o décimo segundo aniversário - ou décimo oitavo, no caso da maioridade penal. Caso a
pessoa tenha nascido em 29 de fevereiro, considerar-se-á o primeiro dia
subseqüente, ou seja, 1º de março, desde que o ano também não seja bissex20
21
to (art. 3º da Lei nº 810, de 6-9-1949 , que define o ano civil).

7. 2. Configuração de ato infracional
Como já aduzimos, o menor de dezoito anos não pratica crime militar,
mas ato infracional, sendo importante verificar a sua definição legal no ECA,
o que encontraremos no art. 103 do referido Estatuto, que considera "ato
infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal".
Como se vê, todo fato descrito como contravenção praticado por criança
ou adolescente é um ato infracional. Assim também o é o fato descrito como

20
"Quando no ano ou mês do vencimento não houver o dia correspondente ao do início do prazo, êste
findará no primeiro dia subseqüente".
21
Cf. DEL-CAMPO, Eduardo Roberto Alcãntara e OLIVEIRA, Thales Cezar de. Estatuto da Criança e
do Adolescente - Série Leituras Jurídicas: Provas e Concursos. São Paulo: Atlas, 2007, p. 6.
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crime, e o Estatuto não limita tal previsão ao crime comum, abrangendo,
pois, o crime eleitoral, o crime de trânsito e, obviamente, o crime militar.
Sérgio Salomão Shecaira, em sentido oposto, defende que o adolescente
comete crime, apenas não estando sujeito a penas. Nesse sentido, postula o
autor que por "esse entendimento, os menores de dezoito anos podem cometer crimes não se sujeitando às sanções penais correspondentes por
inimputabilidade decorrente de sua peculiar condição de pessoa em desenvolvimento"22. Por essa razão o autor sustenta existir um "Direito Penal
Juvenil", que deve ser permeado pelos princípios e conseqüentes garantias
do Direito Penal, com algumas adaptações em favor da condição especial de
pessoa em desenvolvimento. Nesse sentido, dispõe:
"Pode parecer um paradoxo que a responsabilização do adolescente seja
sustentada exatamente com base no instrumental do Direito Penal, quando
é ele próprio que nega a capacidade penal, ou seja, a imputabilidade. Mas se
não for esse o instrumental teórico - potencial consciência da ilicitude e
exigibilidade de conduta diversa -, como se justificaria a atribuição de responsabilidade ao autor de ato infracional, quando a própria Constituição
assevera serem os adolescentes pessoas com dignidade própria com diver23
sos direitos assegurados com prioridade absoluta sobre os demais?"
Com efeito, embora alguns possam não concordar com a designação Direito Penal Juvenil (ou Direito Penal Militar Juvenil, como o título deste
trabalho indaga) - e isso o próprio autor considera possível de ocorrer inequivocamente, deve-se assemelhar a ocorrência do ato infracional à do
crime, ingressando não só pela tipicidade, mas, também, pela antijuridicidade
e pela culpabilidade, claro, sem avaliar a imputabilidade, afastada por presunção juris et de jure.
Note-se que a tendência em levar a discussão de mérito a seu termo,
ainda que presente uma causa excludente da culpabilidade ou extintiva da
punibilidade é recorrente na doutrina e na jurisprudência, chegando mesmo
a influenciar a própria produção legislativa.
Doutrinariamente, à guisa de exemplo, tome-se trabalho detido do Eminente Ministro Carlos Alberto Marques Soares, acerca da extinção da punibi-

22

SHECAIRA, Sérgio Salomão. Sistemas de Garantias e o Direito Penal Juvenil. São Paulo: RT, 2008, p.
156-7.
23
SHECAIRA, Sérgio Salomão, p. 157.
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!idade pela prescrição e o direito do acusado em obter uma sentença de
mérito. Sacramenta o autor que o "acusado tem o direito de exigir que a
Justiça se pronuncie sobre o mérito do processo, proclamando sua inocência, se for o caso, mesmo quando se achar extinta a punibilidade pela pres24
crição da pretensão punitiva" • Guardadas as proporções, se o jurisdicionado, seja ele adulto ou adolescente, tem o direito ao reconhecimento de
questão de mérito em face de uma causa extintiva da punibilidade, também
o terá em face de uma causa excludente da culpabilidade.
No plano legislativo, essa visão se sedimenta e nada melhor para
exemplificar que a recente alteração no procedimento do Tribunal do Júri,
trazida pela Lei n. 11.689, de 9 de junho de 2008, vedando a absolvição
sumária, nos termos do parágrafo único do art. 415 do Código de Processo
Penal, em casos de inimputabilidade prevista no caput do art. 26 do Código
Penal - não se referindo neste caso, obviamente, aos menores de dezoito
anos, mas podendo o exemplo indicar o que se pretende construir - salvo
quando esta for a única tese defensiva. Explica-se essa previsão no fato de
que, ainda que acometido por uma doença mental que o conduza a uma
incapacidade de discernimento e impossibilite a condução de atos com base
nessa compreensão, o cidadão tem direito a um decreto absolutório que
avalie o cerne do injusto típico (fato típico e antijurídico).
Com efeito, a visão de Sérgio Shecaira é muito perspicaz e deve ser
abarcada pela compreensão atual da doutrina. É notório que com a disposição do art. 103, o ECA também consagra para o ato infracional o princípio
da legalidade, podendo-se dizer que não há ato infracional sem que haja, por
25
lei, prévia definição do fato como crime ou contravenção • Como reflexo
inequívoco, surge a impossibilidade de ato infracional em face de uma
excludente de antijurídicidade, já que o conceito analítico de crime importa
em constatação, também, da ilicitude do ato praticado. Não há ato infracional,
por exemplo, na lesão corporal praticada por adolescente militar que, em
repulsa a uma invasão do quartel, dentro de uma proporcionalidade, agride

24
SOARES, Carlos Alberto Marques. Do exame de mérito na legislação penal e plocessual penal militar
ante a prescrição da pretensão punitiva. Brasília: Superior Tribunal Militar, 2000, p. 3.
25
Frise-se que as escusas absolutórias afastam a tipicidade do crime e, portanto, do ato infracional. Em
sentido contrário DEL-CAMPO, Eduardo Roberto Alcântara e OLIVEIRA, Thales Cezar de. Estatuto
da Criança e do Adolescente - Série Leituras Jurídicas: Provas e Concursos. São Paulo: Atlas, 2007, p.
145.
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o invasor.
No que concerne à culpabilidade, como o Código Penal Militar possui
uma estrutura impulsionada pelo causalismo neoclássico, deve ela ser considerada elemento integrante do conceito analítico de crime, donde se conclui
que a excludente de culpabilidade, ao excluir o crime, também excluirá o ato
infracional. Assim, por exemplo, um adolescente que pratique um determinado fato típico de crime comum, ignorando, de forma invencível, elementar do tipo penal, não poderá ser responsabilizado pelo ato infracional em
razão de estar afastada a tipicidade por ausência do dolo ou de culpa, não
havendo que se falar em conduta penalmente relevante (art. 20, caput, do
CP). Contudo, na mesma situação, ignorando, de forma plenamente escusável, situação de fato que compõe o delito, um militar adolescente também
não poderá ser responsabilizado pelo ato infracional, porém, terá incidido
em erro de fato essencial, que embora também afaste o dolo e a culpa, constitui-se em uma causa de exclusão da culpabilidade (art. 36, caput, do CPM),
tendo por conseqüência não a isenção de pena como diz o texto do Código
Penal Militar, mas a não imposição de medida socioeducativa.
Por essa construção, o art. 189 do Estatuto da Criança e do Adolescente
deve ser interpretado de forma mais ampla, não se detendo, como faz supor,
apenas na existência do fato ou na concorrência do adolescente para ele.
Advirta-se, no entanto, que a constatação de excludente de antijuridicidade
ou de culpabilidade deve ser invocada e reconhecida pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário. Excepciona-se a essa regra a situação de patente
excludente quando o responsável pela polícia judiciária militar poderia optar pela instauração de IPM ao invés da autuação em flagrante delito, con26
forme comandam os art. 243 e 244 do CPPM . Contudo, levando-se em
consideração que o adolescente não comete crime, a instauração de feito de
polícia judiciária militar seria incorreta, devendo-se fazer o registro do ato
infracional - pela autoridade competente que abaixo indicaremos - e do
fato em procedimento interna corporis, a exemplo da sindicância, para que
sejam avaliados eventuais resíduos administrativos.

26
De se notar que o art. 243 do CPPM determina às autoridades que prendam quem se encontre em flagrante delito. O art. 244, por sua vez, indica que está em flagrante aquele que é encontrado cometendo o
crime (bem como em outras circunstâncias também ligadas ao conceito de crime). Ora, se crime é fato típico, antijurídico e culpável, em havendo qualquer patente excludente de antijurídicidade ou de culpabilidade ao excluir o crime, exclui também a obrigatoriedade de prisão em flagrante, podendo-se optar pelo IPM.
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No que se refere ao momento do ato infracional, deve-se adotar a teoria
da atividade, ou seja, considera-se o ato infracional praticado no momento
da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento da consumação.
Assim, se um adolescente com dezoito anos incompletos atira em alguém
no dia anterior ao do seu aniversário, ainda que a vítima faleça no dia seguinte, tomaremos o momento da ação como aquele que definirá a responsabilidade do agente, sendo portanto, ato praticado por adolescente, isto é,
um ato infracional.
Firmemos, ainda neste tópico, que para a nossa construção, a criança
estaria fora das hipóteses definidas no Código Penal Militar, que impossibilita a imputação de responsabilidade penal ao menor de dezesseis anos (art.
52 do CPM).
Todavia, não é inútil discorrer brevemente acerca da criança e a prática
de ato infracional.
A criança também comete ato infracional, devendo-se, no entanto, observar certas restrições, das quais as duas são principais: as vedações de
27
apreensão e de aplicação de medidas socioeducativas (art. 112 do ECA),
sendo-lhe aplicadas apenas as medidas protetivas (art. 105 do ECA). Dessa
forma, não haveria responsabilização para a criança, responsabilização aqui
encarada como medida de reforma, donde se conclui estar ela à margem do
Direito Penal Juvenil (comum ou militar).
7.3. Consequência da prática de ato infracional
7.3.1. Criança
A prática de ato infracional por menor de 18 anos coloca-o em situação
de risco (art. 98 do ECA), cabendo a aplicação de medidas protetivas para
crianças (art. 105 do ECA).
Nos termos do art. 101 do ECA, segundo o qual sempre que os direitos
reconhecidos no Estatuto forem ameaçados ou violados, seja, por exemplo,
por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, ou mesmo em razão da

27
Conclusão a que se chega após análise do art. 106 do ECA que menciona apenas a apreensão de
adolescente. Nesse sentido, vide DEL-CAMPO, Eduardo Roberto Alcântara e OLIVEIRA, Thales Cezar
de. Estatuto da Criança e do Adolescente - Série Leituras Jurídicas: Provas e Concursos. São Paulo: Atlas,
2007, p. 148. Para os autores, no entanto, a criança poderia ser encaminhada ao Conselho Tutelar ou à
Autoridade Judiciária para medida protetiva.
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conduta ou do adolescente, a autoridade competente poderá determinar,
dentre outras que entender adequadas, as medidas protetivas, a saber, o
encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade, a orientação, apoio e acompanhamento temporários, a matrícula e
freqüência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental,
a inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à família, à criança
e ao adolescente, a requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial, a inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos, o abrigo em entidade e a colocação em família substituta.
Todas essas medidas podem ser aplicadas pelo Conselho Tutelar ou pelo
Juízo da Infância e Juventude, com exceção da colocação em família substituta, que somente pode ser aplicada pela autoridade judiciária.
Verifica-se também que a aplicação não é obrigatória ("poderá determinar", diz o artigo em comento) e que o rol acima não é exaustivo ("dentre
outras", também dispõe a norma), podendo o juízo da infância e da juventude admitir outras medidas que não as enumeradas no ECA.
Deve-se lembrar que essas medidas, para a criança, podem ser substituídas, a critério do juízo a qualquer tempo, nos termos do art. 99 do ECA.
Outra importante observação está na previsão do art. 100 do ECA, que
determina que na "aplicação das medidas levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários".
7.3.2. Adolescente

Conformação diversa temos para os adolescentes, onde estaria o Direito
Penal Juvenil (comum ou militar). Para eles as medidas protetivas podem
ser aplicadas isoladamente, ou cumulativamente com as medidas socioeducativas do art. 112, que se constituem em um rol exaustivo. Assim, verificada
a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente a advertência, a obrigação de reparar o dano, a prestação de serviços à comunidade, a liberdade assistida, a inserção em regime de semi-liberdade e a internação em estabelecimento educacional, além, segundo o art.
em foco, de qualquer das medidas protetivas do art. 101, exceto o abrigo em
entidade e a colocação em família substituta.
As medidas socioeducativas, pela visão jurisprudencial dominante, somente podem ser aplicadas pela Autoridade Judiciária, sob o crivo do conRevista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 65 - jan/fev/mar 2010
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28

tra d1tono .
Por força do art. 113, deve-se verificar que também há a necessidade de
se avaliar a aplicação de medida socioeducativa nos termos do art. 100 do
ECA, ou seja, na "aplicação das medidas levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários".
A regra de substituição a qualquer tempo, por força do art. 113 do ECA,
também é aplicável reflexamente às medidas socioeducativas.

7. 4. Punição disciplinar e sua validade em substituição de medidas
protetivas ou socioeducativas
Como se viu, o art. 99 permite que as medidas protetivas sejam substituídas, sem estabelecer parâmetros dessa substituição. Por força do art. 113,
também podem ser substituídas as medidas socioeducativas.
Ademais, tanto o art. 101 como o art. 112 facultam a aplicação de medidas protetivas ou socioeducativas, não havendo a obrigatoriedade de sua
aplicação.
Por fim, as medidas protetivas estão em um rol exemplificativo (...dentre
outras... ), deixando aberto o rol à prudente avaliação do juízo da infância e
juventude.
Pelo acima disposto, conclui-se perfeitamente possível que o juízo da
infância e da juventude entenda que uma sanção disciplinar, aplicada ao
adolescente militar nos parâmetros do Regulamento Disciplinar de sua
Corporação, tenha cumprido a função almejada pelas medidas do ECA mormente atendendo-se às necessidades pedagógicas e em favor de uma
medida que fortaleça os vínculos familiares e comunitários, alinhando-se à
doutrina da proteção integral que orienta o sistema normativo constitucional e infraconstitucional - deixando, assim, de aplicá-las.
7. 5. Apreensão
Por defendemos que o menor de dezoito anos não comete crime militar,
mas ato infracional, devemos aceitar a impossibilidade de prisão em flagrante delito, sendo possível, no entanto, a apreensão em flagrante de ato

28
Súmula 108 do STJ: ''A aplicação de medidas socioeducativas ao adolescente, pela prática de ato infracional,
é da competência exclusiva do juiz".
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infracional.
Frise-se, mais uma vez, que somente adolescente pode ser apreendido,
não estando a criança sujeita a essa medida. Todavia, devem-se ressaltar
vozes em sentido oposto à de Jorge César de Assis, para quem as "crianças
flagradas na prática de ato infracional podem, por óbvio ser apreendidas
pela polícia, civil ou militar. Entretanto, ao invés de irem para a Delegacia
29
de Polícia, deverão ser levadas para o Conselho Tutelar" • Essa também
parece ser a visão de Sérgio Shecaira, ao dispor que "havendo apreensão da
criança (termo utilizado para designar a prisão quando o fato é praticado
por aquele que ainda não tem doze anos completos), ela deve ser encaminhada imediatamente para o Conselho Tutelar ou, na falta deste, para a
30
autoridade judiciária competente" •
A apreensão de adolescente, nos termos do art. 106 do ECA, somente
pode-se dar por flagrante de ato infracional ou por ordem judicial fun damentada, consagrando-se, assim, um paralelismo com o inciso LXI do art.
5º da CF. A apreensão fora dessas situações configurará delito capitulado
31
no art. 230 do ECA .
As hipóteses de flagrante, cumpre indicar, são as mesmas da legislação
processual (comum ou militar) e, uma vez não verificadas, impedem a apreensão, salvo por ordem judicial, quando então a autoridade policial encaminhará ao representante do Ministério Público apenas o relatório das investigações e demais documentos (art. 177 do ECA).
Necessário lembrar que, no ato da apreensão, alguns pontos devem ser
observados, a exemplo da prestação de informação ao adolescente da identificação do responsável pela apreensão e de seus direitos, bem como a imediata comunicação, pela autoridade policial, à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou à pessoa por ele indicada.
Também carece firmar que o art. 174 do ECA impõe à autoridade policial a imediata liberação do apreendido em face do comparecimento de qualquer dos pais, ou de um responsável, desde que firmado compromisso e
responsabilidade de sua apresentação ao representante do Ministério Públi-

29 ASS1S,

Jorge César de. Estatuto da Criança e do Adolescente. Juruá: Curitiba, 2003, p. 15.
SHECAIRA, Sérgio Salomão. Ob. cit., p. 170.
31
'J\rt. 230. Privar a criança ou o adolescente de sua liberdade, procedendo à sua apreensão sem estar em
llagrante de ato infracional ou inexistindo ordem escrita da autoridade judiciária competente"
30
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co ou, na impossibilidade, no primeiro dia útil imediato. Excetuam-se à imposição de imediata liberação, os casos em que pela gravidade do ato
infracional e sua repercussão social, deva o adolescente permanecer sob
internação para garantia de sua segurança pessoal ou manutenção da ordem
pública. Neste caso, no entanto, a autoridade policial encaminhará, desde
logo, o adolescente ao representante do Ministério Público, juntamente com
cópia do auto de apreensão ou boletim de ocorrência (art. 175 do ECA).
7. 6. Registro e primeira apuração de ato infracional
A atribuição para o registro do ato infracional e sua apuração primeira
será do Delegado de Polícia. Nesse sentido, dispõe o art. 172 do ECA que o
"adolescente apreendido em flagrante de ato infracional será, desde logo,
encaminhado à autoridade policial competente".
Ao grafar "autoridade policial" o Estatuto, em sintonia com o art. 144, §
4º, da CF, refere-se à autoridade policial comum, ou seja, o Delegado de
Polícia.

7. 7. Local de internação
Como visto, a internação é uma medida socioeducatva, aliás, a mais severa das enumeradas no art. 112 do ECA, e consiste, nos termos do art. 121
do mesmo Estatuto, em medida privativa de liberdade, sujeita aos princípios
de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em
desenvolvimento. Por essa razão, apesar de não comportar prazo determinado, deve ter sua manutenção reavaliada, mediante decisão fundamentada,
no máximo a cada seis meses e nunca poderá exceder o prazo de três anos.
Admite-se a internação provisória, antes da sentença, podendo ser determinada pelo prazo máximo de quarenta e cinco dias (art. 108 do ECA). Somente pode ser aplicada, nos termos do art. 122 do ECA, quando tratar-se
de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa,
por reiteração no cometimento de outras infrações graves, por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta.
Deverá ser cumprida em entidade exclusiva para adolescentes, em local
distinto daquele destinado ao abrigo, obedecida rigorosa separação por critérios de idade, compleição física e gravidade da infração. ,
Diante dessas previsões, uma pergunta naturalmente surge: em impondo
o juízo da infância e da juventude a medida de internação de militar adolescente, poderá ele ser destinado às instituições próprias para a internação de
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adolescentes, como a "Fundação Casa" no Estado de São Paulo?
Obviamente, se houver possibilidade de proteção da integridade física do
adolescente, é perfeitamente possível sua internação em estabelecimento
destinado genericamente a adolescentes infratores.
Contudo, na prática, a realidade sugere que um militar adolescente em
um tal estabelecimento não teria sua integridade física respeitada pelos demais internos, mesmo que a vigilância fosse acirrada.
Dessa forma, duas seriam as soluções: 1) internar o militar adolescente
em presídio militar, separado dos presos por infrações penais, tomando-se
por base a possibilidade já admitida pela jurisprudência na falta de estabele32
cimento adequado ; 2) internar o militar em estabelecimento militar (quartel), com especial recomendação para o Comando da Unidade acerca dos
cuidados necessários à internação.

8. Os novos rumos
Como bem se sabe, há uma grande comoção popular clamando pelo combate à delinqüência juvenil, postulando-se com muita freqüência a redução
da maioridade penal na Constituição Federal, tornando-se uma verdadeira
bandeira de alguns segmentos sociais. Defende-se, então, uma alteração
constitucional em nome dos anseios populares. Muito pertinente se faz, nesse
contexto, lembrar as palavras de Thomas Mann, que há muito já nos alertou
de que "( ... ) Para o adepto das luzes, o termo e o conceito 'povo' sempre
conservam qualquer traço de arcaico, inspirador de apreensões, e ele sabe
que basta apostrofar a multidão de 'povo' para induzi-la à maldade reacionária. Quanta coisa não aconteceu diante de nossos olhos, em nome do povo,
e que em nome de Deus, da Humanidade ou do Direito nunca se deveria ter
33
consumado!" • Assim, nem sempre a vontade popular aponta para o que o
Direito entende como adequado, em especial tendo por foco a dignidade da
pessoa humana, como sabemos, fundamento de nosso Estado Democrático
de Direito.
Esse clamor, no entanto e até não poderia ser diferente, alcançou o Congresso Nacional, e foi versado em Propostas de Emenda Constitucional (PEC)

32
Nesse sentido, DEL-CAMPO, Eduardo Roberto Alcântara e OLIVEIRA, Thales Cezar de. Estatuto da
Criança e do Adolescente - Série Leituras Jurídicas: Provas e Concursos. São Paulo: Atlas, 2007, p. 169.
33 MANN, Thomas. Doutor Fausto . Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000, p.56.
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no Senado Federal, em espécie, as PEC Nº 18 e 20 de 1999, respectivamente de autoria dos Senadores Romero Jucá e José Roberto Arruda.
A primeira delas propunha o acréscimo de um parágrafo único ao art.
228, que disporia que nos "casos de crimes contra a vida ou o patrimônio,
cometidos com violência, ou grave ameaça à pessoa, são penalmente
inimputáveis apenas os menores de dezesseis anos, sujeitos às normas da
legislação especial".
A PEC 20/99 propunha uma alteração do caput do art. 228, consignando
que são "penalmente inimputáveis os menores de dezesseis anos, sujeitos às
normas da legislação especial", porém, condicionando essa imputabilidade,
por um parágrafo único à constatação de um "amadurecimento intelectual e
emocional, na forma da lei".
As propostas indicadas, todavia, no trâmite pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC) do Senado Federal, ganharam um substitutivo do Relator, o Senador Demóstenes Torres, segundo o qual são inimputáveis os menores de dezesseis anos, sujeitos às normas da legislação especial, estabelecendo, no entanto, algumas regras específicas para os maiores
de dezesseis e os menores de dezoito anos. Em primeiro lugar, são penalmente imputáveis somente quando, ao tempo da ação ou omissão, tiverem
plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de
acordo com esse entendimento, atestada por laudo técnico, elaborado por
junta nomeada pelo juiz. A pena dessas pessoas deverá ser cumprida em
local distinto dos presos maiores de dezoito anos. Finalmente, uma vez condenados, terão a pena substituída por uma das medidas socioeducativas,
previstas em lei, desde que não estejam incursos em nenhum dos crimes
referidos no inciso XLIII, do art. 5º, desta Constituição.
Pela redação final, portanto, embora a maioridade penal tenha sido reduzida para os dezesseis anos, a consequência será a aplicação de medida socioeducativa, exceto em crimes hediondos ou a eles equiparados pela Constituição Federai34. Como bem se sabe, a Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania do Senado Federal, no dia 26ABR07, aprovou, por maioria (12

34
Ao persistir a imposição de pena somente para os crimes hediondos ou equiparadós, estariam excluídos
dessa possibilidade os crimes militares, já que a Lei dos Crimes Hediondos possui um rol taxativo calcado
no Código Penal comum. Todavia, pedimos vênia para continuar a construção ignorando tal detalhe, vez
que a inconstância da matéria é patente, não sendo impossível uma mudança de direção no sentido das
alterações.
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votos a favor e 10 votos contra) a proposta em sua redação final.
Embora o processo legislativo ainda não esteja findo, é pertinente averiguar, em caso de alteração do art. 228 da CF, quais serão os reflexos na
legislação penal militar.
8.2. A aprovação da PEC 20/99 e sua influência no Código Penal Militar
8.2.1. Art. 228 da Constituição Federal: núcleo rígido da Lei Maior
Não poderíamos, antes de avaliar o impacto da alteração constitucional,
evidenciar nossa posição acerca da patente inconstitucionalidade da Proposta de Emenda Constitucional.
Preliminarmente, tenha-se em mente que as emendas constitucionais
podem sim padecer perante o controle concentrado ou difuso de constitucionalidade. Nessa linha, propugna unanimemente a doutrina, a exemplo de
Alexandre de Moraes que, após enumerar o dispositivo legal limitador para
o Poder Constituinte derivado, expõe que é "plenamente possível a incidência do controle de constitucionalidade, difuso ou concentrado, sobre emendas constitucionais, a fim de verificar-se sua constituciona-lidade ou não, a
partir da análise do respeito aos parâmetros fixados no art. 60 da Constitui35
ção Federal para a alteração constitucional."
Pelo§ 4º do art. 60 da CF, especialmente no inciso IV, a Emenda Constitucional tendente a abolir os direitos e garantias individuais, sequer pode
ser objeto de deliberação, ou seja, deve ser fulminada ainda quando proposta de alteração constitucional. Trata-se de matéria integrante do núcleo rígido da Constituição Federal, cláusulas pétreas, que não podem ser alteradas
sem um cisma que inaugure uma nova ordem constitucional. Tal núcleo intangível constitui um limite material à alteração constitucional pelo Poder Cons36
tituinte Derivado, intitulado por Canotilho como limites absolutos •
Tais limites, note-se, sequer podem ser aviltados de forma reflexa, com
a alteração dos limites constitucionais, para, após, alterar-se aquilo que se
pretende. Nesse sentido, o mestre português dispõe que a "existência de limites absolutos é, porém, contestada por alguns autores, com base na possibilidade de o legislador de revisão poder sempre ultrapassar esses limites

35

MORAES, Alexandre. Direito Constitucional. São Paulo: Atlas, 2004. p. 564.
José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7ª ed .. Coimbra:
Almedina, 2003. p. 1067.

36CANOTILHO,
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mediante a técnica da dupla revisão. Num primeiro momento, a revisão
incidiria sobre as próprias normas de revisão, eliminando ou alterando
esses limites; num segundo momento, a revisão far-se-ia de acordo com as
leis constitucionais que alteraram as normas de revisão. Desta forma, as
disposições consideradas intangíveis pela constituição adquiririam um caráter mutável, em virtude da eliminação da cláusula de intangibilidade
37
operada pela revisão constitucional" • Mais adiante, Canotilho sentencia que "a supressão de limites de revisão através da revisão pode ser um
38
sério indício de fraude à Constituição" •
Mas a maioridade penal, que não está no cardápio do artigo 5º da Constituição Federal - está no art. 228 da CF - configura-se em um direito individual, portanto, cláusula pétrea?
A resposta pode ser extraída da própria Constituição Federal, em especial do § 2º do art. 5º, que dispõe que os direitos e garantias expressos na
Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios
por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.
Como evidente, o art. 5º não esgota a carta de direitos individuais, encontrando-se eles também diluídos por todo o texto constitucional. A esse
respeito, lapidar a construção de Flávia Piovesan, sobre uma força expansiva dos direitos fundamentais, portanto também os individuais:
''A Constituição vem a concretizar, deste modo, a concepção de que 'os
direitos fundamentais representam uma das decisões básicas do constituinte, através da qual os principais valores éticos e políticos de uma comunidade alcançam expressão jurídica. Os direitos fundamentais assinalam um horizonte de metas sócio-políticas a alcançar, quando estabelecem a posição
jurídica dos cidadãos em suas relações com o Estado, ou entre si', no dizer
de Antonio Enrique Pérez Lufio. Os direitos e garantias fundamentais são
assim dotados de uma especial força expansiva, projetando-se por todo universo constitucional e servindo como critério interpretativo de todas as nor39
mas do ordenamento jurídico" •
O § 2º do art. 5º da Constituição traz essa força expansiva de forma

37

ldem. Ibidem.
ldem. p. 1068.
39
PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. São Paulo: Max Limonad,
2004. p. 58.
38
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expressa, de modo que se pode concluir que a fixação da maioridade penal
acima dos dezoito anos é sim norma constitucional de direito fundamental
do indivíduo que se encontre aquém dessa idade, tudo em alinho à adoção
da doutrina da proteção integral.
Ressalte-se, por fim, que essa visão possui vozes em sentido contrário,
aliás, de renomados doutrinadores. Por todos, tome-se Guilherme Nucci,
que dispõe:
"Não podemos concordar com a tese de que há direitos e garantias humanas fundamentais soltos em outros trechos da Carta, por isso também
cláusulas pétreas , inseridas na impossibilidade de emenda prevista no art.
60,§ 4º, IV, CF, pois sabe-se que há 'direitos e garantias de conteúdo material' e 'direitos e garantias de conteúdo formal' ( ... ).
Por isso, a maioridade penal, além de não ser um direito fundamental em
sentido material (não há notícia de reconhecimento global nesse prisma),
também não o é em sentido formal. Assim, não há qualquer impedimento
para a emenda constitucional suprimindo ou modificando o art. 228 da Constituição"40 .
8.2.2. Reflexos da aprovação
Em que pese nosso inconformismo, tudo indica que a alteração constitucional está a caminho, e vem a "galope", sendo conveniente, buscando uma
maior utilidade do presente trabalho, a averiguação do impacto da alteração
no Direito Penal Militar.
De pronto, duas possibilidades podem ser admitidas, alternativamente:
1) a alteração constitucional trará uma norma de eficácia plena e passará
a valer imediatamente, sendo novamente aplicados os art. 50 e 51, apenas
para os maiores de 16 anos (os menores, mesmo pela equiparação estarão
fora), em uma espécie de repristinação constitucional da norma penal
militar; 2) a alteração constitucional trará uma norma de eficácia limitada, de princípio institutivo, que, em nome do princípio da legalidade irá
requerer uma lei ordinária para sua alteração nos Códigos Penais.
Passemos à avaliação dessas possibilidades.
8.2.2. 1. Norma constitucional de eficácia plena e a repristinação dos art.

"'NUCCJ, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. São Paulo: RT, 2006, p. 283.
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50 a 52 do CPM
A repristinação consiste na "ressurreição" de uma norma outrora
revogada ou, no plano constitucional, não recepcionada.
Majoritariamente, afasta-se a repristinação por não ser admitida no Direito brasileiro, exceto em raríssimos casos em que haja comando expresso
nesse sentido. Oportuno, para tornar a explanação mais clara, citar julgado
do Pretório Excelso colhido por Pedro Lenza:
"Ementa: Agravo regimental - Não tem razão o agravante. A recepção
de lei ordinária como lei complementar pela Constituição posterior a ela só
ocorre com relação aos seus dispositivos em vigor quando da promulgação
desta, não havendo que pretender-se a ocorrência de efeito repristinatório,
porque o nosso sistema jurídico, salvo disposição em contrário, não admite
a repristinação (artigo 2º, § 3º, da Lei de Introdução ao Código Civil). Agravo
a que se nega provimento' (AGRAG-235800/RS; Rei. Ministro Moreira
Alves; DJ 25.06.1999, p. 16, Ement. Vol. 01956-13, p. 02660 - 1ª Turma 41
original sem grifos )"
Percebe-se, portanto, que nem o Poder Constituinte Originário tem a
capacidade de repristinar tacitamente uma norma outrora revogada, muito
menos sendo tal possibilidade conferida ao Poder Constituinte Derivado.
Note-se, ademais, que o texto final da PEC aprovado pela CCJC do Senado
não menciona expressamente os art. 50 e 51 do CPM, não havendo que se
falar, portanto, em repristinação.
8.2.2.2. Norma constitucional de eficácia limitada e a necessidade de inovação legislativa infraconstitucional para a imputabilidade plena e a repristinação dos art. 50 a 52 do CPM
Afastada a possibilidade de repristinação, a única via possível seria compreender a nova disposição do art. 228 da CF como uma norma de eficácia
limitada, carecedora de instrumento infraconstitucional para poder viger.
Como já postulado, o ato infracional está atrelado ao princípio da legalidade e muito mais o está o crime. Assim comanda o inciso XXXIX do art.
5º da CF, in verbis: "não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena
sem prévia cominação legal". Note-se que tal princípio também vincula a
imposição de pena.

41

LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. São Paulo: Método, 2007. p. 126-7.
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Significa dizer, por outras palavras, que toda espécie de responsabilização
penal, seja pela configuração de um crime, seja pela alteração das regras de
imposição de pena, está condicionada à prévia existência de uma lei, não
bastando a abstrata previsão constitucional.
9. Conclusão

Por tudo o que foi aduzido, sem a pretensão de tornar o assunto esgotado, podemos traçar algumas conclusões gerais, na seguinte conformidade:
1) pelo atual ordenamento, o menor de 18 anos não comete crime militar, mas ato infracional;
2) o registro do ato infracional cabe ao Delegado de Polícia Civil;
3) a não responsabilização penal não significa impunidade, pois haverá,
para o militar adolescente, a responsabilização disciplinar e possível
responsabilização pela justiça menorista à luz de um Direito Penal Militar
Juvenil;
4) a justiça menorista poderá deixar de aplicar medidas protetivas ou
socioeducativas, por entendê-las substituídas pela sanção disciplinar;
5) em havendo a aplicação de internação, deve-se buscar estabelecimento adequado, e um quartel seria ideal para esse fim, inclusive com as atividades necessárias durante a internação (desporto, por exemplo);
6) os novos rumos, postulando-se a redução da maioridade penal, são
inconstitucionais;
7) se mesmo assim vingar a alteração, em nosso entendimento, deveria
haver alteração legislativa, em observância ao Princípio da Reserva Legal.
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III. O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO EM
PERSPECTIVA: A AUTUAÇÃO (*)

BENEVIDES FERNANDES NETO, Oficial
da Polícia Militar do Estado de São Paulo,
Bacharel em Direito, Especialista em Direito
Administrativo pelo Centro Universitário do
Norte Paulista (UNORP) e em Segurança
Pública pela PUC/RS.

RESUMO
A Constituição Federal de 1988 trouxe importante avanço no tocante à
defesa da dignidade da pessoa humana ao assegurar a garantia do contraditório e ampla defesa aos litigantes em sede de processo administrativo, com
os meios e recursos a ela inerentes. Essa disposição constitucional contribuiu significativamente para a redução da desigualdade existente na relação
administrado x Administração Pública, permitindo ao cidadão o direito de
er ouvido, produzir provas e de contrapor-se a sanha arrecadatória do Poder Público.
Note-se, entretanto, que essa garantia constitucional foi negligenciada
durante muito tempo no âmbito do Direito de Trânsito, sendo esta assegurada em sua plenitude somente após a edição da Resolução nº 149/2003 do
Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN). Insta pontuar, nesse intróito,
o desconhecimento da imensa maioria de nossos condutores acerca de seus
direitos e das garantias que lhe são ofertadas para tal desiderato, o que lança
por terra todo o arcabouço jurídico erigido para a limitação da atuação estatal. Assim, buscando sedimentar a doutrina acerca de tema tão contagiante,
traremos a lume conhecimentos úteis à educação e conscientização de nossos condutores.
Palavras-chaves: Direito de trânsito. Poder de Polícia. Sanção de Polícia.
Autuação. Processo Administrativo para imposição de penalidade.

(' ) Adaptado e atualizado do artigo "Processo administrativo de trânsito: da autuação à cassação da CNH".
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I - DAS INFRAÇÕES

O processo administrativo de trânsito foi considerado tão importante
para o legislador que fez por merecer capítulo próprio no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Dividido em duas seções, ele descreve minuciosamente todos os procedimentos a serem observados pelas autoridades e agentes
da autoridade de trânsito no caso de infração à legislação de trânsito, a fim
de que o Estado, por meio dos órgãos e entidades integrantes do Sistema
Nacional de Trânsito (SNT), na esfera de suas competências, exerça o jus
puniendi e aplique a penalidade cabível ao infrator.
Prescreve o artigo 161 do CTB que a inobservância a qualquer preceito
do Código, da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN
constitui infração de trânsito, sendo o infrator sujeito às penalidades e medidas administrativas cabíveis indicadas em cada artigo, além das punições
previstas como crimes automobilísticos.
Insta salientar, entretanto, que não é todo preceito contido no CTB que
será tipificado como infração, mas tão somente aqueles indicados no Capítulo XV (Das Infrações). Explica-se: o Capítulo III trata das normas gerais
de circulação e conduta e elenca uma série de mandamentos a serem observadas pelos usuários das vias públicas, porém um sem número delas não
apresenta preceito sancionador em caso de desobediência. Neste passo devese registrar que muitas infrações de trânsito são previstas em legislação complementar, como, por exemplo, aquelas dispostas no Regulamento para o
Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos (Decreto nº 96.044, de 18 de
maio de 1988).
Questão polêmica surge quando o intérprete se debruça sobre o § único
do artigo 161, o qual prescreve, ipsis literis, que "as infrações cometidas em
relação às resoluções do CONTRAN terão suas penalidades e medidas administrativas definidas nas próprias resoluções". É consabido que àquele
órgão, coordenador do SNT e instância máxima normativa e consultiva, o
CTB concedeu atribuição para estabelecer as normas regulamentares referidas no Código, necessárias a sua melhor execução (inciso I do artigo 12
e.e artigo 314).
Para introdução da presente questão mister se faz relembrar o insígne
Pontes de Miranda, em cujo escólio assevera que:
Regulamentar é editar regras que se limitem a adaptar a atividade humana ao texto e não o texto à atividade humana - cria meios que sirvam à atiRevista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 65 - jan/fev/mar 2010
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vidade humana para melhor se entender o texto. Tanto assim que, se os
casos apontados não esgotam o conteúdo da regra legal, os intérpretes, judiciários e administrativos, não ficam adstritos à taxatividade intrusa. Onde se
estabelecem, alteram, ou extinguem direitos, não há regulamentos - há abuso de poder regulamentar, invasão da competência do Poder Legislativo. O
regulamento não é mais do que auxiliar das leis, auxiliar que sói pretender,
não raro, o lugar delas, mas sem que possa, com tal desenvoltura, justificar1
se e lograr que o elevem à categoria de lei.
O nosso legislador foi imensamente infeliz e laborou em erro crasso ao
admitir que uma simples resolução do CONTRAN possa criar uma nova
infração, originalmente não prevista no CTB. O que se observa atualmente
é um abuso desse poder regulamentar, com a elaboração de resoluções regulamentando assuntos já perfeitamente delineados no CTB e para o qual
não se verifica remissão à necessidade de regulamentação por aquele órgão.
Interessante se frisar que o Chefe do Poder Executivo à época, por meio
da Mensagem nº 1.056, de 23 de setembro de 1997, nos termos do § 1º do
artigo 66 da Constituição Federal, ve tou p a rcialm e nte , por
inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público, o Projeto de Lei
nº 3.710, de 1993 (nº 73/94 no Senado Federal), que instituiu o CTB. A
mensagem de veto do § 2º do art. 256 está assim descrita:
Art. 256 .... ..................... ........... ......... .......... ............. ............. ..... .
§ 2º As infrações para as quais não haja penalidade específica serão punidas com a multa aplicada às infrações de natureza leve, enquanto não forem
tipificadas pela legislação complementar ou resoluções do CONTRAN.

Razões do veto:
''A parte final do dispositivo contraria frontalmente o princípio da reserva legal (CF, art. 5º, II e XXXIX), devendo, por isso , ser vetado" (grifo
2
meu).

1
Apud ABREU , Waldyr de. Código de trânsito brasileiro: infrações administrativas, crimes de trânsito e
questões fundamen tais. São Paulo: Saraiva, 1998. p. 246.
' Di ponível em: http://www. pl analto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9503.htm.
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O que não se pode olvidar, entretanto, é que igual orientação não se
observou no tocante ao contido no artigo 161, o qual, de igual forma e pelos
mesmos motivos, deveria ser vetado parcialmente. Nesse sentido alinho-me
com o pensamento do inigualável Waldyr de Abreu, que em brilhante lição
destaca:
Se os regulamentos estão infra legem, quanto mais as resoluções,
açodadamente produzidas ao sabor das circunstâncias e interesses às vezes
pouco claros. Quando chegam à veleidade de criar infrações, mesmo administrativas de trânsito, ferem, no mínimo, o item II do art. 5º da Constituição Federal: Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão
em virtude de lei". Até mesmo dentro dos limites legais de sua competência,
a proliferação desordenada de resoluções, como já vem ocorrendo e ameaça
agravar-se, aumentará as incertezas no trânsito, fora do alcance necessário
do grande público e insuficientemente conhecidas do próprio CONTRAN
e seus conselheiros. Ninguém é capaz de dizer hoje quantas estão em vigor
e em que limites. É expressiva a disposição transitória ao art. 314 do novo
Código.
Pela ampla argumentação alinhada, todas as infrações de trânsito
pretensamente criadas por resoluções do CONTRAN, que não sejam meros
desdobramentos não exorbitantes das impostas no código, por manifesta
inconstitucionalidade não resistirão à apreciação judiciária. Fomentam a
3
balbúrdia viária, a arbitrariedade e minam o prestígio da autoridade pública.
Com a sucinta finalidade de arrematar o assunto, a fim de exemplificar o
acima exposto, trago à lembrança as infelizes iniciativas da Carteira Nacional de Habilitação com faixa dourada (Resolução nº 121/01) e, mais recentemente, a autuação do motorista que conduz veículo com a Permissão para
dirigir vencida há mais de 30 dias como incurso nas sanções do inciso V do
artigo 162 (Resolução nº 168/04).
II - DA AUTUAÇÃO

Finda a polêmica acerca da tipificação das infrações, passemos a estudar
o procedimento de autuação das infrações de trânsito. O CTB prescreve
que, ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto

3

Código de Trânsito Brasileiro: infrações administrativas, crimes de trânsito e questões fundamentais. São
Paulo: Saraiva, 1998. p. 252.

Revista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 65 - jan/fev/mar 2010

72

de infração, do qual deverá constar:
Art. 280 .... ................. ....... ....... ................. ....... ... ... ... ..... ..
I - tipificação da infração;
II - local, data e hora do cometimento da infração;
III - caracteres da placa de identificação do veículo, sua marca e espécie,
e outros elementos julgados necessários à sua identificação;
IV - o prontuário do condutor, sempre que possível;
V -identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente autuador
ou equipamento que comprovar a infração;
VI - assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como noti4
ficação do cometimento da infração.
Os elementos acima indicados são os dados mínimos que deverão fazer
parte do auto de infração, sendo que a estes ainda se somam as informações
5
constantes dos Anexos I e II da Portaria nº 28/07 do Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN), cujas disposições serão explanadas abaixo. Oportuno trazer a lembrança que a infração de trânsito comprovada
mediante a utilização de sistemas automáticos não metrológicos, por força
de interpretação do contido no § 2º do artigo 280 do CTB, deve trazer em
seu auto de infração a imagem gerada pelo referido equipamento, a qual
deve observar os requisitos previstos na Resolução nº 165/04 do CONTRAN
e nas Portarias nº 16/04 e 27/05 do DENATRAN. Igual assertiva se dirige à
infração por excesso de velocidade, cuja imagem captada deve atender ao
disposto na Resolução nº 146/03 do CONTRAN.
Importa consignar que por meio da Resolução nº 217/06, de 14 de dezembro de 2006, o CONTRAN delegou competência ao DENATRAN para
estabelecer os campos das informações mínimas que devem constar do auto
de infração, além da incumbência de definir o tipo e número de caracteres
de cada campo para fins de processamento dos dados, os códigos de
enquadramento que deverão ser utilizados, os campos que deverão ser de
preenchimento opcional e os campos obrigatórios para infrações específicas, nos termos estabelecidos em normas complementares.
Nesse sentido, em 29 de maio de 2007 foi expedida a Portaria nº 28/07
do DENATRAN, a qual estabelece os campos para as informações míni-

' Disponível em: http://www.pl ana lto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9503.htm.
5Disponível em: www.denatran .gov.br.
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mas que deverão constar do auto de infração e define a formatação,
codificação e preenchimento do auto de infração para fins de determinar a
sua regularidade e consistência, em virtude do disposto no inciso I do §
único do artigo 281 do CTB.
Muito se discute sobre as diferenças entre a consistência e a regularidade
do auto de infração. O Conselho Estadual de Trânsito de Santa Catarina
(CETRAN/SC), por meio do Parecer nº 057/07, que trata da consistência
do auto de infração quando nele constar mais de uma infração, traz interessante fundamentação acerca do conteúdo teórico relacionado à análise da
consistência do auto de infração, buscando, inicialmente, a doutrina de Nei
Pires Mitidiero, para quem:
"Logo após lavrado o auto de infração (art. 280, "caput", CTB) pelo
agente da autoridade de trânsito e notificado o possível infrator desta autuação para contrastar, via defesa, o conteúdo e/ou a forma do auto infracional
(arts. 280, VI; 281, parágrafo único, II, CTB), obviamente transcorrjda o
prazo de defesa, deve a autoridade de trânsito julgar a consistência
(materialidade) e regularidade (formalidade) da peça inicial do processo
administrativo. Nota-se, o legislador viário utilizou o termo "julgar", que
traz ínsita a idéia de sopesar argumentos e dar as razões de convencimento.
Portanto, não basta a mera homologação do auto de infração (ou seja, mera
ratificação do apregoado antanho pelo agente): é de mister que se julgue,
efetivamente, os articulados acusatórios e defensivos, enfim, julgue-se o
6
conteúdo do auto infracional."
As explanações acima ofertadas indicam que o julgamento do auto de
infração é tarefa que envolve a apreciação dos elementos formais e materiais do referido ato administrativo, distante, portanto, da mecanização e
informatização que assistimos atualmente na lavratura dos autos e na imposição de penalidades. Segundo entendimento do CETRAN/SC, externado
no supracitado Parecer:
[... ] Infere-se da leitura do dispositivo legal e da manifestação doutrinária acerca do assunto, que a lei impõe à autoridade de trânsito o julgamento
material, formal e sistêmico não de um documento singular denominado

ºParecer nº 57/07. Relator: José Vilmar Zimmermann. Disponível em: www.cetran.sc.gov.br. Acesso em:
11 ago. 2007.
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Auto de Infração de Trânsito, mas sim do ato administrativo por ele
exteriorizado, ou seja, do Ato Administrativo de Autuação, até mesmo por
que a validade do Auto de Infração depende não só das informações nele
contidas (indicadas nos incisos do art. 280), como também da observância
pela autoridade de trânsito das normas administrativas impostas para a fiscalização do tipo infracional, v.g. nos casos em que para a comprovação da
infração, imprescindível a aferição através de equipamento ou instrumento
hábil, assim entendido aqueles reconhecidos e aferidos pelo INMETRO ou
homologados pelo DENATRAN (Embriaguez, Resolução nº 109/00; Velocidade: Resolução nº 146/2003; Som/alarme/buzina: Resoluções 204/2006
e 35/98 respectivamente; etc ... ).
[... ] Portanto, conclui-se que a análise de consistência do Auto de Infração preconizada no artigo 281 encontra-se vinculada não ao documento
singular Auto de Infração de Trânsito, mas sim ato integrante de um conglomerado e:xteriorizador do Ato Administrativo de Autuação. Ato este que é
vinculado à infração flagrada pelo agente, consoante depreende-se da exegese
do caput do artigo 280, onde: "Ocorrendo infração prevista na legislação de
7
trânsito, lavrar-se-á auto de infração, ... ".
Aprofundando-se sobre a diferenciação entre a consistência e regularidade, colha-se a magistral lição do jurista Alessandro Samartin de Gouveia,
para quem, antes de se julgar a consistência e regularidade do auto, mister
se faz analisar sua existência, ou seja, verificar a presença de três elementos
essenciais, quais sejam, a lavratura por autoridade de trânsito ou por seu
agente, uma conduta possivelmente infratora e a forma escrita. Assim, sua
existência depende de agente competente, que a conduta do infrator se subsuma na legislação vigente e o auto de infração tenha forma escrita. Quanto
a consistência e regularidade propriamente dita, impende transcrever o
escorreito ensinamento ofertado pelo supracitado jurista, que nos apresenta as seguintes definições:

4.1 - (IN)CONSISTÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
[.... ] Logo, ser consistente o AIT implica, necessariamente, em ser, o auto

'Parecer nº 57/07. Relator: José Vilmar Zimmermann. Disponível em: www.cetran.sc.gov.br. Acesso em:
11 ago. 2007.
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de infração, existente, pela concreção dos elementos nucleares do suporte
fático e que as informações nele contidas sejam absolutamente verdadeiras.
Destarte, podemos afirmar que um auto de infração de trânsito será consistente, sempre que as informações nele narradas, desde a competência da
autoridade ou agente da autoridade de trânsito até a infração, forem absolutamente verdadeiras.
Por exemplo, um cidadão estaciona o seu veículo em um local proibido, o
agente da autoridade de trânsito competente descreve no auto de infração
aquela conduta e a tipifica. Todos os elementos do auto de infração que
estão presentes são verdadeiros, logo, o auto de infração será consistente,
porém, mesmo sendo consistente ele poderá ser irregular, porque, nesta, o
que se exige é a presença do elemento e naquela é necessária a verdade da
informação trazida pelo elemento presente.

4.2 - DA (IR)REGULARIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
A irregularidade do auto de infração diz respeito à ausência dos requisitos
de validade do AIT, que são os previstos no art. 280, do CTB. Ser irregular
é não dispor das informações essenciais para que o infrator exerça, regularmente, seu direito de defesa. Noutras palavras, é suprimir os elementos
prescritos pelos incisos I, II, III, Iv, V e VI, do Art. 280, do CTB.
Notemos que não dispor da informação impede, logicamente, que se possa
exercer um juízo adequado de valor sobre a veracidade ou inverdade da
declaração presente no auto de infração de trânsito, porque o elemento simplesmente não existe.
[...] O AIT inconsistente possui um vício decorrente da concreção defeituosa dos elementos complementares, pois não retrata a verdade. Entretanto, um auto de infração irregular, que traga consigo a notícia do cometimento de uma infração de trânsito, não terá seu efeito produzido porque a
concreção dos elementos complementares não foi completa, por não esta8
rem presentes todos os elementos do suporte fático.
Findas as considerações acima, passemos ao estudo pormenorizado do
Anexo II da Portaria nº 28/07, o qual elenca os campos de informações do
auto de infração cujo preenchimento é obrigatório ou opcional. Passemos a

8

Do julgamento do auto de infração de trânsito. Jus Vigilantibus, Vitória, 1º nov. 2004. Disponível em:
http://jusvi.com/doutrinas_e_pecas/ver/889. Acesso em: 31 jan. 2007.
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analisá-los detidamente.
O código do órgão autuador e o número do auto de infração são informações obrigatórias que dizem respeito à identificação do órgão estatal responsável pela autuação, cuja competência é delimitada pela Resolução nº
66/98 do CONTRAN. Optou-se, no auto de infração, apenas pela descrição do órgão autuador, assim como faculta o inciso V do artigo 280 do
CTB, diferentemente da notificação da autuação e da penalidade, onde a
autoridade de trânsito pode optar entre a identificação do órgão ou da enti9
dade, conforme já asseverou o CETRAN/SC no Parecer nº 17/05.
Para perfeita identificação do veículo, deverá o auto de infração conter
os caracteres da placa de identificação, sua marca e espécie, de preenchimento obrigatório, além do código do país, cujo preenchimento é opcional.
Convém fazer remissão ao inciso III do artigo 280 do CTB, in finne, que,
sendo silente a referida Portaria, permite a inserção de outros elementos
julgados necessários à sua identificação, como, por exemplo, a sua cor ou a
numeração do chassis, este último no caso de veículos que ainda não tenham sido registrados. O CETRAN/SC, por meio do Parecer nº 14/05 'º,
anterior à edição da Portaria nº 28/07, assentou entendimento no sentido de
que a menção ao tipo do veículo e não à espécie não gera a nulidade do auto,
desde que não traga prejuízo à identificação do veículo e conseqüentemente
à defesa do condutor infrator.
Apesar da identificação do condutor não ser de preenchimento obrigatório, entendo que, em sendo possível a autuação em flagrante do condutor
infrator, essa providência deva ser obrigatória por parte do agente da autoridade de trânsito, visando, sobretudo, opor embaraços a proprietários de
veículos que, por questão social ou econômica, escapam ilesos ao sistema de
pontuação estipulado pelo CTB ao se utilizarem de subterfúgios na indicação de outros condutores.
As circunstâncias de local e de tempo devem ser descritas a seguir, obrigatoriamente, discriminando-se a via pública, o numeral ou ponto de referência onde ocorreu a infração, além da data e do horário de seu cometimento. O código do município deixou de ser de preenchimento obrigatório,
sendo exigido tão somente o nome do município e a sigla da Federação a que

9

Disponível em: www.cetran.sc.gov.br.
em: www.cetran.sc.gov.br.

10Disponível
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pertence.
A tipificação da infração consiste na descrição do dispositivo legal violado, acompanhado do respectivo código de enquadramento e de seu desdobramento, no caso de tipos infracionais com múltiplas condutas, a exemplo
do artigo 193 do CTB. A tipificação da infração, além de obrigatória, deve
ser feita de forma clara, a fim de permitir que o infrator tenha possibilidade
de conhecer a imputação que lhe está sendo feita e para que possa se defender adequadamente, conforme assentado no Parecer nº 22/01 do CETRAN/
RJ'1.
Igualmente obrigatória é a identificação da autoridade ou do agente da
autoridade de trânsito e do equipamento que comprovar a infração. Con2
forme já defendi em posicionamento anterio/ , mister se faz necessário
que o agente de trânsito tenha presenciado a infração, ainda que a tenha
comprovado por meio de equipamento eletrônico. Esta situação ganha maiores contornos ao se observar as explanações constantes dos campos 4, 5, 6
e 7 do bloco 5 (identificação da infração), os quais fazem remissão à
obrigatoriedade de preenchimento para infrações verificadas por equipamentos "operados" por agentes de trânsito, ou seja, distintamente do que
hoje se verifica no tocante aos radares (fixos, estáticos e móveis) e aos sistemas automáticos não metrológicos, os quais são operados, em sua grande
maioria, por meio de contratos firmados com empresas particulares.
O § 4º do artigo 280 prescreve que o agente da autoridade de trânsito
competente para lavrar o auto de infração poderá ser servidor civil,
estatutário ou celetista, ou policial militar designado pela autoridade de trânsito com jurisdição sobre a via no âmbito de sua competência. Referida
norma estabelece, cristalinamente, que o servidor civil deva ser nomeado
para exercer a referida função, ou seja, trata-se de provimento originário a
ser efetuado por meio de concurso público para um cargo específico, o que
afasta, por via de conseqüência, o servidor celetista. Igualmente, com arrimo na Deliberação nº 01/05 do Conselho Estadual de Trânsito (CETRAN)
de São Paulo, em Parecer do DENATRAN e na regra inserta no § 8º do

11

Disponível em: www.cetran.rj.gov.br.
Comprovação da infração de trânsito: necessidade da presença do agente de trânsito. Disponível em
vários sites e na Revista L&C - Revista de Administração Pública e Política, ed. 101, nov. 2006, p. 17-21.
12
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artigo 144 da CF/88, diga-se o mesmo a respeito das Guardas Municipais n .
Conforme prescrito nos incisos IV e VI, o número de registro e a assinatura do condutor deverão ser colhidos, sempre que possível, sendo que no
caso de impossibilidade esta circunstância deverá ser obrigatoriamente relatada no próprio auto de infração pelo agente de trânsito, em campo próprio do documento (observações), local onde ficará assentada a razão pela
qual não foi possível a abordagem do veículo infrator. Essa assertiva também é defendida por Waldyr de Abreu, para quem:
O § 3º exige certa reflexão. Parece-nos que se refere ao infrator ausente, mas nem sempre também o veículo, como em geral ocorre no estacionamento irregular; ou quando o infrator advertido da infração, num avanço
de sinal, por exemplo, não pára em atendimento aos silvos regulamentares
do agente de trânsito e foge. Enfim, uma terceira hipótese, com tendência
a crescer, é a de a infração ser surpreendida e provada, por meio eletrônico e outros, sem a presença do guarda no momento. Então, com os dados
constantes dos incisos I, II e III do artigo ora em apreço e os esclarecimentos acima, o auto irá à autoridade competente, para seu julgamento,
14
na forma do art. 28.
Igual orientação externou o CETRAN/SC, ao nos ofertar o Parecer nº
032/05, de lavra do eminente Conselheiro Rubens Museka Junior, por meio
do qual assentaram entendimento no sentido de que, se não for possível a
autuação em flagrante, o agente da autoridade de trânsito tem o dever de
mencionar tal fato no corpo do auto de infração, sem o qual a insubsistência
do registro é latente. Para um melhor esclarecimento, asseveraram que:
[... ] A conjugação do disposto no § 3º do artigo 280 com o que prevê o
inciso VI do mesmo dispositivo legal, com clareza inobjetável, deixa
transparecer que a regra consiste na necessidade de se promover a autuação
em flagrante. A exceção, ou seja, quando não for possível a autuação em

13
A esse respeito confira: Guardas Municipais como agentes de trânsito - Estudo de Caso Inconstitucionalidade. Disponível em vários sites e na Revista L&C - Revista de Administração Pública e
Política, ed. 102, dez. 2006, p. 19-23 (Parte I) e ed. 103, jan. 2007, p. 23-25 (Parte Final).
14
0 p. cit. p. 125.
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flagrante, impõe ao agente de trânsito o dever de relatar o fato à autoridade
no próprio auto de infração, informando os dados a respeito do veículo,
tipificação da infração, bem como local, data e hora do ocorrido, para que
esta promova o julgamento da autuação e, conforme o caso aplique a penalidade cabível.
[...] Em diversas oportunidades, este Conselho já se manifestou no sentido de que o agente da autoridade de trânsito tem o dever de envidar os
esforços necessários para, sempre que possível, promover a autuação em
flagrante do infrator, sob pena de desvirtuar sua atuação, que deve ser sempre ostensiva, não podendo desviar-se da sua real finalidade que outra não é
senão garantir a segurança pública e a fluidez do trânsito viário. Assim, não
sendo levada a efeito a autuação em flagrante e não sendo mencionado o
fato na própria peça acusatória, a teor do que dispõe o §3º do art. 280 do
15
CTB, a insubsistência do registro é latente •
Na seqüência o auto será encaminhado à autoridade de trânsito, a qual,
na esfera de sua competência e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade de multa ou de advertência por escrito, essa última desde que se trate de infração de natureza
leve ou média da qual o infrator não seja reincidente nos últimos 12 (doze)
meses, tratando-se de direito público subjetivo do infrator, sujeito tão somente à análise pela autoridade dos seus requisitos objetivos.
Todavia, caso a autoridade de trânsito não expeça a notificação da autuação no prazo máximo de 30 (trinta) dias ou considere o auto de infração
inconsistente ou irregular, este será arquivado e seu registro julgado
insubsistente.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Vimos que o processo administrativo de trânsito se inicia com a
inobservância, pelo infrator, de qualquer preceito do Código de Trânsito
Brasileiro, da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN;
constitui infração de trânsito, sujeitando-se às penalidades e medidas administrativas cabíveis indicadas em cada artigo, além das punições previstas
como crimes automobilísticos. O cometimento da infração faz nascer para

'

5

Disponível em: http://www.cetran.sc.gov.br. Acesso em 27 set. 2006.
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o Estado o direito de exercer seu jus puniendi, tornando-se um ato vinculado para o agente da autoridade de trânsito, o qual, ato contínuo, irá registrar o fato por meio da lavratura do auto de infração, cuidando para que
estejam presentes os requisitos elencados no artigo 280 do CTB e na Portaria nº 28/07 do DENATRAN, além do previsto em legislação complementar.
Assim, a existência ào auto restará preenchida se os seus três elementos
essenciais se encontrarem insertos: a lavratura por autoridade de trânsito
ou por seu agente, uma conduta possivelmente infratora e a forma escrita.
Sendo a resposta afirmativa, deve a autoridade de trânsito, efetivamente,
julgar a consistência e a regularidade do auto de infração, observando a
concreção dos seus elementos formais e materiais, a fim de possa expedir
validamente a notificação da autuação.
Os órgãos colegiados (CETRAN) têm se manifestado contrários à nulidade dos autos de infração que contenham irregularidades formais, sob o
entendimento de que é necessária a efetiva demonstração de prejuízo à defesa do recorrente, fato de que ouso discordar. Bem sabemos que a lei não
traz disposições inúteis, o que nos leva a concluir que se o legislador erigiu
como requisitos obrigatórios do auto de infração aqueles elencados no artigo 280 do CTB, complementados pela Portaria nº 28/07 do DENATRAN,
não cabe ao intérprete da norma pretender que o ato administrativo se complete sem que estes se façam presentes, ou seja, ou são de preenchimento
obrigatório e tornam nulo o auto ou se deixe de criar disposições para não
serem observadas.

'
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Iv. FORMAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DA ACADEMIA DO BARRO

BRANCO, ATRAVÉS DOS CADETES DA ESCOLA DE
OFICIAIS, NA REVOLUÇÃO DE 1932

PAULO SÉRGIO DOS SANTOS, 1º colocado do Concurso de redações do Núcleo Cadete PM Ruytemberg Rocha, Técnico em Segurança Pública pela PMESP e cursa o bacharelado em Ciências Policiais em Segurança e Ordem Pública pela Academia de Polícia Militar do Barro Branco.

SUMÁRIO

1. A Academia de Polícia Militar do Barro Branco no período pré-revolucionário; 2. Motivos Determinantes da Revolução Constitucionalista; 2.1.
Governador Pedro de Toledo e o M.M.D.C.; 3. A Academia de Polícia Militar do Barro Branco em paralelo com o período revolucionário; 3.1. Cadete Ruytemberg Rocha; 3.2. Cadete Antônio Ribeiro Junior; 3.3. Cadete
Manoel dos Santos Sobrinho; 4. Conseqüências à Academia do Barro Branco após o fim da Revolução de 32; Epílogo; Bibliografia; Resenha; Anexos.
RESUMO

Para compreender a análise do trabalho, inicialmente abordo os motivos
que foram determinantes para que se desencadeasse a Revolução de 32,
principalmente após a Revolução de 30, que colocou Vargas no poder. Em
São Paulo, a crise se inicia com a nomeação consecutiva de Interventores,
fiéis a Vargas, e pouco eficientes nas soluções das questões do Estado. As
manifestações contra o governo de Vargas se intensificam, culminando na
grande manifestação de 23 de maio de 32, na Praça da República, onde o
Interventor Pedro de Toledo é aclamado pelo povo como autêntico Governador do Estado, logo após ter decidido romper politicamente com as imposições de Vargas a São Paulo. Neste dia, também, surge o MMDC ou também conhecido MMDCA, nome criado com as iniciais dos jovens que morreram: Miragaia, Martins, Dráusio, Camargo e Alvarenga, entidade esta que
se tornou no maior símbolo cívico do movimento de 32, que fez abrir os
olhos de milhares de pessoas em todo o Estado contra a situação subjugadora
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de Vargas sobre São Paulo. Logo no início do movimento constitucionalista,
o Governador Pedro de Toledo editou um decreto paralisando o funcionamento de todos os cursos do então Centro de Instrução Militar, inclusive a
Escola de Oficiais, empregando imediatamente os Alunos Oficiais como
Oficiais comissionados da Força Pública nas unidades do Exército
Constitucionalista que se formavam para a revolução. Três deles merecem
destaque: Cadete Manoel dos Santos Sobrinho, Antônio Ribeiro Junior e
Ruytemberg Rocha, que de forma resumida atuaram da seguinte forma:
Ruytemberg Rocha foi para o Batalhão Marcílio Franco, para atuar na Frente
Sul da batalha, fronteira com Paraná. Na cidade de Buri, na madrugada do
dia 27 de julho, após mais de 17h de combate, com o pelotão diminuto de
doze homens que ainda restavam vivos, morre Ruytemberg Rocha com um
tiro na cabeça, depois de ter abatido com seu fuzil mais de dez soldados das
tropas legalistas. Também pela Frente Sul o Cadete Antônio Ribeiro Junior
assumiu a 2ª Companhia do Batalhão Borba Gato, como 2º Tenente
comissionado. Na cidade de Itapetininga, sustentou com eficiência o policiamento de toda a cidade, comprovando notória atitude de comandante, pois
mesmo em meio a fogo aberto dos aviões das tropas legalistas sob sua tropa,
manteve-se firme no cumprimento da missão, sendo logo promovido ao posto
de 1º Tenente, com nem trinta dias de Revolução. Em agosto é designado
para a linha de frente da batalha, na qual com o desenrolar dos combates
passa de comandante de companhia a comandante de todo o batalhão, exercendo função de Tenente Coronel, episódio que lhe confere mais uma promoção, agora, para o posto de Capitão. Em uma batalha pela Frente Sul, em
15 de setembro de 1932, é atingido e falece no Hospital de Sangue, não suportando os ferimentos graves que sofrera. Por fim, pelo Setor Leste de batalha, o Cadete Manoel dos Santos Sobrinho foi comissionado como 2º Tenente para servir na 2ª Companhia do 2º B.C.P., atuante no Vale do Rio Paraíba, na qual logo é promovido ao posto de 1º Tenente e, em seguida, a Capitão da Força Pública. Em 18 de agosto de 32, entre as cidades de Socorro
e Lindóia, juntamente com mais três voluntários do Batalhão 23 de Maio,
foi surpreendido e cercado pelas tropas legalistas, sendo metralhado brutalmente até morte tendo ainda seu crânio desfigurado com golpes de coronha. A
Revolução Constitucionalista, por conseqüência, permitiu várias mudanças
nos cursos de formação da Força Pública, principalmente no CFO, após a
edição da Constituição de 34, dentre elas cito a edição do Decreto nº 7.689/
36, que fez retornar ao currículo dos cursos de formação a disciplina de InsRevista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 65 - jan/fev/mar 2010
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trução Policial, passando a ter 30% das horas/aula voltadas ao ensino eminentemente policial.
PALAVRAS-CHAVES

Revolução Constitucionalista; M.M.D.C.; APMBB; Força Pública; Cadete.
1. A Academia de Polícia Militar do Barro Branco no período pré revolucionário
Em 28 de abril de 1931 ocorre a Sublevação da Força Pública, sendo a
primeira tentativa de revolução contra a situação política alarmante que Vargas perpetuava a São Paulo. A Força Pública Paulista, integrada pela Academia de Polícia Militar do Barro Branco, então Batalhão Escola, participou.
O Batalhão Escola participou do levante com todo o seu efetivo, desde a
Escola de Recrutas à Escola de Oficiais, durando apenas um dia, pois foi
logo abafado pelo governo provisório de Vargas, com o resultado de cerca
de mais de 300 militares estaduais presos (DONATO, 2001, p. 526-527).
Após este fato o Batalhão Escola deixa de existir, passando a se chamar
Centro de Instrução Militar, no qual a Escola de Oficiais passou a dedicar
cerca de 25% de suas vagas para o terceiro ano do Curso de Formação de
Oficiais a civis, acabando com a exclusividade de acesso somente a militares.
O requisito para se entrar no curso era ter concluído com êxito o ginasial, no mínimo, hoje equivalente ao ensino fundamental completo, além de
outros requisitos, como não possuir idade superior a 26 anos e portar condição física e moral elevada para galgar o Oficialato da Força Pública Paulista.
O recém criado Centro de Instrução Milita/ unificou os cursos de Instrução Militar e Instrução Geral, em apenas um curso, e reunificou, também, todos os outros cursos de formação em um único estabelecimento de
ensino, constituído em: Escola de Recrutas, Escola de Cabos, Escola de
Sargentos, Escola de Aperfeiçoamento Aplicado, Escola de Educação Física e Escola de Oficiais, deste último em Oficiais de Cavalaria e de Infantana.
A Escola de Oficiais, até então, preocupava-se em ter em sua grade cur-

'Decreto n.º 5.124, de 22 de julho de 1931.
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ricular conhecimentos voltados a atividades estritamente militares, ou seja,
eram ministrados conhecimentos para uma tropa militar do Estado com a
finalidade eminentemente de Defesa Territorial.
O Curso de Formação de Oficiais após este período passou a se importar
com as disciplinas voltadas à Instrução Policial para a formação do Oficial,
passando a ser cerca de 20% de sua carga horária total, ficando os outros
80% divididos em metade para a Instrução Militar e a outra metade acabou
ficando dividida entre as disciplinas de Noções de Administração, Legislação e Educação Moral.
2. Motivos determinantes da Revolução Constitucionalista
Para entendermos a Revolução Constitucionalista de 1932 é necessária a
total compreensão da revolução que derrubara Washington Luis da Presidência da República, dois anos antes, colocando Getúlio Vargas no poder
central do país, pondo ao fim ao revezamento no poder entre os líderes das
oligarquias cafeeiras paulistas e mineiras da República Velha, passando a
iniciar uma nova fase no país: a Era Vargas.
A Revolução de 30, também conhecida como Revolução Liberal Nacional ou Outubrista, teve como objetivo acabar com a oligarquia do "cafécom-leite", que imperava no país desde a Promulgação da República em
1889.
Outros conflitos na esfera sócio-econômica, como a crise proporcionada
pela queda da Bolsa de Valores de Nova Iorque, Estados Unidos, afetando a
economia de todo o globo terrestre, incluindo o Brasil e São Paulo, além da
política, também foram fundamentais para incitar a revolução.
Tudo começou com o término das conturbadas eleições presidenciais de
1930, repletas de denúncias de irregularidades contra os governistas, mas
que acaba concedendo a vitória ao paulista Julio Prestes, candidato do governo.
O "transbordar do copo" da tolerância e estopim da derrubada de Washington Luis foi o assassinato do candidato à Vice-Presidente da República da
chapa de Getúlio, João Pessoa; seus seguidores responsabilizaram os fiéis a
Washington Luis pelo crime.
A oposição se une e passa à luta armada, iniciando o movimento, formando o Exército Libertador.
Cessa a revolução logo após a destituição de Washington Luis da presidência por uma Junta Militar, fato este que não permitiu que acontecesse a
Revista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 65 - jan/fev/mar 2010

86

maior batalha das Américas: "Batalha de Itararé".
Vargas, logo após assumir o Governo Provisório, em 3 de novembro de
1930, toma algumas providências que começam a indicar o início de uma
ditadura, dentre elas a suspensão da Constituição do Brasil de 1891, adestituição dos governos dos Estados, criação dos Interventores dos Estados
sendo nomeadas pessoas fiéis a Vargas; dissolução do Congresso Nacional,
das Assembléias Legislativas dos Estados e das Câmaras de Vereadores
Municipais.
Vargas passa a governar através de medidas populistas e nacionalistas,
concedendo, por exemplo, direitos ao trabalhador e outras ferramentas estratégicas, como a capacidade de legislar mediante Decretos-Lei, que poderiam perpetuá-lo no poder por um período de tempo indeterminado.
Vargas nomeia para interventor do Estado de São Paulo, foco necessário
para a sedimentação da ditadura, o tenentista João Alberto Lins de Barros.
Esta nomeação ocasionou uma revolta em todo o Estado, passando o
povo paulista a criticar Vargas pela invasão e ocupação de São Paulo, haja
vista ser João Alberto pernambucano e militar, contrário ao anseio da sociedade local, que desejava possuir um governador eminentemente paulista e
civil.
Principia o ano de 1931, e o quadro social crítico se intensifica por dois
fatores, o primeiro proporcionado pela recessão comercial mundial que ainda afetava o Brasil, principalmente o café, produto mais importante de exportação do país e de São Paulo, e segundo, pelas medidas pouco eficientes
instituídas pelo Interventor João Alberto, que desagradou a toda a sociedade paulista, forçando a sua saída do governo do Estado.
Com as problemáticas sociais se agravando somadas com a ausência de
uma Constituição da República, de uma democracia real e com as nomeações de sucessivos Interventores para São Paulo pouco sensíveis aos interesses locais, inicia-se no seio da população paulista o desejo de uma mudança legítima, formava-se a campanha pela constitucionalização do Brasil.
2.1. Governador Pedro de Toledo e o MMD.C.
Em 1932, assume a interventoria de São Paulo o Dr. Pedro de Toledo, em
meio de um caos generalizado em todas os setores, tanto político, quanto
social e econômico.
No mês de fevereiro os partidos republicano e democrático, então adversários, se fundem numa liga chamada Frente Única, com o escopo de reverRevista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 65 - jan/fev/mar 2010
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ter o quadro e pressionar o governo.
As manifestações tomam corpo ainda maior durante os meses que se
seguiam, que culminariam, por fim, numa grande manifestação no dia 23 de
maio de 1932, na Praça da República, onde o povo aclamou Pedro de Toledo
como autêntico Governador do Estado de São Paulo, que há pouco decidira
romper politicamente com as imposições de Getúlio Vargas a São Paulo.
Neste dia, durante estas manifestações do povo paulista na Praça da República, morrem cinco jovens: Euclides Bueno Miragaia, de 21 anos, Mario
Martins de Almeida, de 31 anos, Dráusio Marcondes de Souza, 14 anos,
Antônio Américo de Camargo Andrade, de 30 anos e, Orlando de Oliveira
2
Alvarenga , de 32 anos, que acabariam se tornando a entidade de maior
símbolo cívico do movimento constitucionalista de 32: o M.M.D.C.
O M.M.D.C. fez abrir os olhos da população paulista levando milhares
de pessoas em todo o Estado, e de outros, a se alistar nos batalhões do
Exército Constitucionalista que se formara conjuntamente com unidades da
Força Pública, de unidades rebeladas do Exército Brasileiro, da Guarda Civil, e de demais órgãos públicos e instituições civis contra a imposição ditatorial subjugadora de Vargas sobre o Estado de São Paulo.
3. A Academia de Polícia Militar do Barro Branco em paralelo com o período revolucionário
3

O Interventor de São Paulo Pedro de Toledo edita um decreto , publicado no Boletim Geral n.º 156 de 11 de julho de 1932, que acaba por extinguir
o Curso de Instrução Militar, dividindo as unidades escolas centralizadas
em unidades escolas autônomas.
A separação das unidades escola se torna um marco histórico para a
Academia de Polícia Militar do Barro Branco, APMBB, pois a partir deste
decreto a Escola de Oficiais começou a tomar forma pela qual é conhecida
hoje, principalmente com a futura sede localizada no bairro do Tucuruvi,
Zona Norte de São Paulo.
No mesmo Boletim Geral, decreta-se a paralisação do funcionamento de

2

0rlando Oliveira Alvarenga não teve sua inicial inscrita no movimento M.M.D.C., pelo simples motivo de
ter morrido apenas semanas depois da já iniciada Revolução Constitucionalista. Por isso, muitos historiadores, hoje, denominam o movimento de M.M.D.C.A., dando o verdadeiro mérito a este jovem.
3
Decreto n.º 5.573, de 8 de julho de 1932.
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todos os cursos do Centro de Instrução Militar (ANEXO 1), excetuando-se
a Escola de Recrutas, empregando imediatamente os alunos e o efetivo da
administração das escolas nas unidades que se formavam para a revolução,
inclusive com o emprego dos Cadetes da Força Pública como Oficiais
Comissionados (ANEXO 2), enquanto durasse a revolução, sem ônus para
o Estado, exceto para 21 Cadetes do 4º ano do Curso de Formação de Oficiais que passariam a perceber, imediatamente, os vencimentos de 2º Tenente da Força Pública, conforme publicado nos Boletins Gerais de n.º 166
e 197 de julho e agosto, respectivamente (ANEXO 3).
Em 19 de agosto de 32, é promovido em critério de comissionamento ao
posto de 2º Tenente, por ter agido com bravura e dedicação no front, o Cadete Darcy Bloch de Castro, sendo da mesma forma promovidos os Alunos
Oficiais Olintho Ferreira Lima e Alcides José de Oliveira, em 15 de setembro,
conforme publicação nos Boletins Gerais de n.º 192 e 215 (ANEXO 4).
Em setembro, ainda, a situação se torna crítica e insustentável para manter o movimento, devido à dificuldade de acesso a armamento e munição
ocasionada pelo cerco feito pelas tropas legalistas nas fronteiras do Estado
e, principalmente, no bloqueio do litoral, ficando, assim, marcado o dia 30
deste mesmo mês, como o dia do retorno das unidades da Força Pública aos
seus quartéis, inclusive o retorno dos Cadetes para a Escola de Oficiais,
após seus comandantes receberem a ordem do Comandante Geral da Força
Pública, Coronel Herculano de Carvalho e Silva, substituto do grande General promovido post mortem Julio Marcondes Salgado, que morrera dois
meses antes, dia 23 de julho, por um estilhaço de morteiro que cortara a sua
carótida.
O retorno das tropas aos quartéis foi o que faltava para o fim dos combates dois dias depois, em 2 de outubro de 1932, conforme armistício solicitado pelo General Bertoldo Klinger, comandante das Forças Constitucionalistas, ao General Góes Monteiro, chefe das tropas legalistas, segundo publicação do Boletim Geral n.º228/1932.
Do Exército Constitucionalista nestes quase três meses de combate,
morreram 578 homens, sendo dentre eles três Alunos Oficiais: Cadete Manoel
dos Santos Sobrinho, Cadete Antônio Ribeiro Junior e o Cadete Ruytemberg
Rocha, todos estes sangues derramados em prol da conquista maior: a eleição para a Assembléia Constituinte de 1933 e a promulgação da tão sonhada Constituição da República em 1934 (DE MORAIS apud FORÇA POLICIAL N.º 25, 2000, p. 67).
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3.1. Cadete Ruytemberg Rocha
Com a paralisação das aulas dos cursos de formação
por conseqüência da Revolução Constitucionalista, a
Escola de Oficiais por determinação do comando da
instituição, envia para as unidades da Força Pública seus
Cadetes, comissionados a Oficiais.
4
O Aluno Oficial Ruytemberg Rocha tinha 24 anos
de idade e estava cursando o segundo ano do CFO da
Força Pública (ANEXOS) quando foi movimentado,
juntamente com os Cadetes Antônio Alembert, Walter Greenen e Alfredo
Guedes de S. Figueira e tantos outros Alunos Oficiais, para o Batalhão
Marcílio Franco, para atuarem na Frente Sul da batalha, fronteira dos Estados de São Paulo com Paraná.
O Batalhão Marcílio Franco começou, dia-a-dia, a passar por vários apuros na Frente Sul, local que foi o mais desguarnecido pelo Exército Constitucionalista durante toda a revolução, sendo palco de muitas mortes, por
implicação da desistência, na última hora, de outros Estados de enviar tropas para cobrir a Frente Sul em apoio a São Paulo.
O dia 26 de julho, na cidade de Buri, foi um destes dias, que por cerca de
17 horas sediou uma das mais intensas batalhas da Revolução Constitucionalista.
A 3ª Companhia do Batalhão Acadêmico 14 de Julho chega à noite, nas
proximidades da estação de trem da cidade, para reforçar o pelotão diminuto de doze homens que ainda restavam vivos de Ruytemberg (ANEXO 6).
Na madrugada do dia 27 de julho, morre Ruytemberg Rocha com um
tiro certeiro na cabeça, depois de ter abatido com seu fuzil mais de dez soldados das tropas legalistas, logo após ter saltado da trincheira em que estava.
O Cadete Ruytemberg foi enterrado na própria cidade de Buri, sendo
removido, em 1944, para São Paulo, Capital, para um túmulo localizado no
Cemitério São Paulo, onde somente após 19 anos, em 1963, teve seu corpo
trasladado para o Mausoléu do Soldado Constitucionalista.
/

4

Dados Biográficos: Nasceu em São João da Bocaina, em 19 de janeiro de 1908, filho de Ozório Rocha e
de Julieta Simões Rocha, era solteiro (MONTENEGRO; WEISSOHN, 1936, p. 404).
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3.2. Cadete Antônio Ribeiro Junior
O Cadete Antônio Ribeiro Junio/ saiu dos bancos
escolares da Escola de Oficiais para a linha de frente da
Revolução Constitucionalista, assumindo a 2ª Companhia do Batalhão Borba Gato, como 2º Tenente
comissionado da Força Pública, a fim de combater pelos ideais paulistas na Frente Sul.
Logo de início, Antônio demonstrava que tinha muita
competência e capacidade, principalmente liderança
perante sua tropa, sendo em pouco tempo designado para comandar a 3ª
Companhia do Batalhão, atividade inerente de Capitão.
Na cidade de ltapetininga, mesmo encontrando várias dificuldades materiais, inclusive déficit de armamento e munição, soube sustentar com eficiência o policiamento de toda a cidade e do campo de aviação, comprovando
notória atitude de comandante, pois mesmo em meio a fogo aberto dos aviões das tropas legalistas sob sua tropa, manteve-se firme no cumprimento
da missão, atuando com zelo e dedicação.
Pelos excelentes serviços prestados no Batalhão Borba Gato, logo foi
promovido ao posto de 1º Tenente da Força Pública, com nem trinta dias de
Revolução.
Em agosto é designado para a linha de frente da batalha, no qual com o
desenrolar dos combates deixa de ser comandante de companhia para ser
comandante de toda a unidade, com mérito e louvor, exercendo função de
Tenente Coronel.
Em decorrência de seus atos nas batalhas que se seguiam, agindo sempre
com bravura e destreza, Antônio é reconhecido perante toda a Oficialidade,
sendo novamente conferida mais uma promoção, agora, para o posto de Capitão.
A revolução continua e continuam também os combates.
As unidades do Exército Revolucionário, dispostas na Frente Sul, começam a sofrer baixas sucessivas pelas mãos das tropas do Exército Legalista
de Vargas, sendo que em uma destas batalhas, em 15 de setembro de 1932,
falece o Cadete Antônio Ribeiro Junior, então Capitão comissionado da

5Dados

Biográficos: Nasceu em São Paulo, Capital, em 16 de dezembro de 1908, filho de Antônio Ribeiro
e de Adelaide Figueiredo Ribeiro, era solteiro (MONTENEGRO; WEISSOHN, 1936, p. 88).
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Força Pública Paulista, no Hospital de Sangue, não suportando os ferimentos graves que sofrera a frente de
sua tropa.
3.3 Cadete Manoel dos Santos Sobrinho
6
Manoel dos Santos Sobrinho foi comissionado
como 2º Tenente da Força Pública para servir na 2ª
Companhia do 2º B.C.P., atuante no Vale do Rio Paraíba, juntamente com o 1º e 5º Batalhão de Infantaria,
formando o então Destacamento do Coronel Andrade.
Inteligente e pró-ativo no comandamento, principalmente nas campanhas, teve por mérito de seu comando duas promoções conferidas, seguidamente, sendo para 1º Tenente, primeiramente, e logo à frente para Capitão
da Força Pública.
Em 18 de agosto de 32, entre as cidades de Socorro e Lindóia, pelo Setor
Leste da batalha, o Cadete, então Capitão Manoel, juntamente com mais
três voluntários do Batalhão 23 de Maio, Aristeu Valente, Jorge Jones e
Fernando Camargo, foi surpreendido e cercado pelas tropas legalistas.
Mesmo em uma situação crítica, não se entregou, resistindo bravamente
até o término de sua munição, com os voluntários, sendo metralhado brutalmente até morte pelos fuzis das tropas legalistas, que não satisfeitos, ainda
desfiguraram o crânio do AI Of Manoel com golpes incessantes de coronha.
Seu corpo e o dos voluntários foram abandonados no local da morte,
sendo bem mais tarde localizados pelo Exército Constitucionalista, o qual
trasladou o corpo do Cadete para o Cemitério São Paulo, localizado na Capital paulista.
4. Consequências à Academia do Barro Branco após o fim da Revolução
de 32.
A Revolução Constitucionalista permitiu mudanças nos cursos de formação da Força Pública em 1933, principalmente para o Curso de Formação de Oficiais, com o novo regulamento para o Centro de Instrução MiliI

6

Dados Biográficos: Nascido em Pedra, Pernambuco, filho de Quirino José dos Santos e de Maria Mônica
Jesus, era solteiro.
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ta/, criando o Curso de Oficiais de Administração, com duração de apenas
dois anos, distintamente do antigo Curso de Oficiais Combatentes, de duração de três anos.
No mesmo ano ocorrem mudanças para o ingresso na Escola de Oficiais
da Força Pública, ficando restrito o acesso ao Curso de Oficiais Combatentes somente para a praça que já estivesse na graduação de Sargento há mais
de dois anos na graduação.
Outra mudança bastante significativa foi a retirada do currículo do CFO
da disciplina de Instrução Policial, marcando um retrocesso educacional ao
embrião da Escola de Comandantes, Academia de Polícia Militar do Barro
Branco, tendo como disciplinas substitutas as matérias de aspecto jurídico,
como: Direito Público Civil, Constitucional, Administrativo e Criminal.
Ainda no ano de 1934, é editado o Decreto n.º 6.226, de 28 de fevereiro,
o qual muda pela segunda vez o regulamento do Centro de Instrução Militar
em menos de um ano.
A mudança foi a diminuição da carga horária das disciplinas jurídicas do
currículo do Curso de Formação de Oficiais Combatentes e do Curso de
Formação de Oficiais Administrativos, ficando apenas o Direito Penal como
matéria jurídica, acrescentando, à grade curricular, a disciplina de Polícia
Administrativa, assunto de extrema importância para a existência da Polícia
Militar até os dias de hoje.
A nova Constituição de 1934 transformou significativamente o ensino
da Força Pública, pois mudou pela terceira vez o regulamento do Centro de
Instrução Militar, com a edição do Decreto n.º 7.689/36, fazendo retornar
ao currículo de todos os cursos de formação a Instrução Policial, principalmente ao Curso de Formação de Oficiais, passando a ter 30% das horas/
aula acadêmicas voltadas ao ensino eminentemente policial.
Epílogo
A vitória paulista na Revolução Constitucionalista de 32 foi a promulgação da Constituição da República de 1934.
A conquista da Força Pública foi a Lei n.º 192, que regulamentou o art.
167 da Constituição de 1934, que definiu a missão das Polícias Militares.

'Decreto n. 2 5.857, de 25 de fevereiro de 1933.
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O triunfo da Academia do Barro Branco foi a sedimentação da Instrução
Policial no currículo do Curso de Formação de Oficiais, com o Decreto n.º
7.689/1936.
O sangue e o suor dos seguintes Cadetes Paulistas não foram derramados
em vão:
Accacio Silva;
Alcides José de Oliveira;
Alfredo Candeia Filho;
Alfredo Guedes de S. Figueira;
Aníbal Francisco Ribeiro;
Antônio Alembert;
Antônio Juliano;
Antônio de Oliveira Andrade;
Antônio Martins Navarro;
Apparício Barros Messias;
Armínio de Mello Gaya Filho;
Arrisson de Souza Ferraz;
Athur Benedicto de Oliveira;
Arthur de Monteiro e Costa;
Autílio Gomes de Oliveira;
Benedicto de Albuquerque;
Benedicto Dorival Monteiro;
Benedicto Ignácio de Araújo;
Benedicto Soares;
Darcy Bloch de Castro;
Davino Francisco dos Santos;
Edgard José Pinto;
Enoch Torrentes;
Fausto Quinno Simões;
Geraldo Theodoro da Silva;
Guilherme de Faria;
Henrique Gil Netto;
Homero dos Santos;
Horácio Falcão de Barros;
Hugo Bradaschia;
Irineu Guisolphe de Castro;
João AI cindo
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João Urbano de Aguiar;
José Antônio Machado de Oliveira;
José João;
José Marques de Oliveira;
José Moreira Cardoso;
Luiz de Cicco;
Manoel de Carvalho Villar;
Manoel Pereira dos Santos;
Mario de Camargo;
Mario Lameira de Andrade;
Napoleão José Leite;
Octávio Gomes de Oliveira;
Olinto Ferreira Lima;
Oscar Moreira Coelho;
Paulino Vieira das Neves;
Paulo Bastos;
Pedro Alves de Britto;
Pedro Marques Magalhães;
René da Silva Velho;
Romeu Carvalho Pereira;
Walter Greenen;
Walter Henrique Guerner;
Zeferino Astolfo de Araújo Filho; além de outros, e
principalmente daqueles que tombaram no cumprimento do dever:
Antônio Ribeiro Junior;
Manoel dos Santos Sobrinho; e
o patrono do Diretório Acadêmico XV de Dezembro:
Cadete PM Ruytemberg Rocha!!!
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RESENHA
Paulo Sérgio dos Santos - Aluno Oficial - Academia de Polícia Militar do
Barro Branco - 4º ano - Curso de Formação de Oficiais - Sublevação da
Força Pública - Batalhão Escola - Centro de Instrução Militar - Força Pública - Instrução Militar - Instrução Geral - Escola de Oficiais - grade
curricular - Instrução Policial - motivos determinantes da revolução - derrubou Washington Luis - Getulio Vargas - Revolução de 1930 - oligarquia
do café-com-leite - quebra da bolsa - morre João Pessoa - Exército Libertador - Governo Provisório - início de ditadura - nomeação de interventores
nos Estados - João Alberto em São Paulo - problemas socioeconômicos Governador Pedro de Toledo - Frente Única - 23 de maio - Praça da República - morre 5 jovens - Exército Constitucionalista - Boletim Geral - cessam as aulas na APMBB - Cadetes com Oficiais Comissionados - bloqueio
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no litoral - Coronel Herculano - retorno aos quartéis - armistício - Bertoldo
Klinger - Forças Constitucionalistas - morrem 578 homens - 3 Alunos Oficiais - Cadete Ruytemberg Rocha - Batalhão Marcilio Franco - Frente Sul
- Buri - Batalhão Acadêmico 14 de Julho - tiro na cabeça - Cadete Antonio Ribeiro Junior - 2º Companhia do Batalhão Borba Gato - Itapetininga
- comandante da unidade - Hospital de Sangue - Cadete Manoel dos Santos Sobrinho - 2ª Cia do 2º B.C.P. - Setor Leste - golpes incessantes de
coronha - consequências após a revolução - mudanças Força Pública - novo
regulamento CIM - retrocesso educacional - Constituição de 1934 - ensino policial - art. 167 - Lei n.º 192.

ANEXOS

Funcionamento dQ C/1/M
Devido as exigencias do atual momento historico que
n~o permitem o funcionamento regular das escolas de graduados, e oficiais, até 2a. ordem só funcionará a E/R.
- Todos os elementos das demais escolas prestarão
, ru concurso ú escola de recrutas, de acordo com as indicações do senhor comandante do C/I/M.
- A decentralisação determinada pelo decreto hoje pulilicado, será efetn,1do em época oportuna, pelos motivos
l'Xpostos.
- · O comandante do C/I(M, determine para que qualq1wr dos seus elementos que eventualmente vettha receber
ordens ou instruções do E/M, as cumpra notificando-o imediatamente.
·

Paralisação do Funcionamento do CIM
(BG nº 156, de 11 de julho de 1932)

Oficiais e praças comissionados em postós superior

Declara-se aos senhores comandantes de corpos e ma
chefes de serviços, que o comissionamento àe oficiais
praças em postos superiores, feito em virtude da autoi+
·ção constante da circular nº 10 deste Comando> é !em on
para o Estado, por isso que tal medida foi adotada e
carater de emergencia para efeito moral de comando.
Comissionamento de Praças e Oficiais em graduações
e postos superiores (BG nº 178, de 3 de agosto de 1932)
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Graduação e comissionamento
-recomendação1kl'l ara-se aos senhores comandantes de tropas subordt111ull111 á Força Publica, que a graduação ou comissionan1r11lu de oficiaís em postos superiores ou comissionamento
d11 i11ft-riort•s 110 posto de :1.º tt>nente, por serviços de rea l

v~Í~~ . p~~ta'.4~

qu~r\~;~.Hnha

ck c;~mpate, · q~er no raiô
dé àçãó dépendente de~~a;_µie~má Ii11:h:.1. , ()U ainda_ por . qual:quer outro motivo de ·rélevància ássinalâda · serão de ót
em·. dea11-te · · feitosc .p or este Comando, mediante p::-oposta
fundamenta.da . :do com.andante., ou rcl}.efe; em ' cnja tropa
servir o candidato.
.,1
••
,.,. ,.,
f' • >'

~·,.~

>~ .{

l

• :

;-+-~.,.-:- ', ··~ . ;. ;~

f~

•ti,. . :. ~--~----

)['· os'.cdrhissíô:rfiim~nfos feitos ''até' a presente data, a 'titulo de emêtgetícia, de ' acordo com ·a ·· autorização contida
n,~ . telegrama çircular· no 10, de 28 de julho, vão ser conve11[.enJ~.~en.~é. e.~aminados para efeito de · pos!erior solução .

..•.,

. .,. , O ofiqç1.l gr_a,duádo ou cqmissióna~lo en1 posto superior
será conservad,o no cargo do · t,eu posto -efetivo, Sétlvo quan•
do se· tratar de· substituições normais. · ·
A graduação ou comissão- é sem onus para o Estado,
como está estabelecido em publrcações anteriores, exceplo
para os inferiores comissionados em 2°- tenente por decreto
e os alunos do 4° ano ~ue excepcionalmente foram comissionados em boletim n° 166, de 21 de julho ultimo, os qual(
terão as vantagens do posto de 2° tenente.

Comissionamento de Praças e Oficiais em graduações
e postos superiores (BG nº 197, de 25 de agosto de 1932)
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Comissionamentos
Por decretos de 17, publicados no "Diario Oficiai" de 18,
tud0 do corrente, foram comissionados no posto de 2° tenente,
por relevantes serviços pres!2dos na linha de frente, os 3° _sargento Moacyr Oorgoni, do 1° B/C/P e aluno da E /0 do CjI/iv\
Darcy Bloch de Castiy.

Comissionamentos
Pnr decretos de 13, publicados no •Diario Oficial> de 14,
111t1 0 do corrente, foram comissionados no posto de 2• tenente,
,·1 11 virtude dos relevantes serviços prestados num . d?s setores
,1.1 linh a de frente. os alunos da E/O do C/1/M, Ohntho Fer11•11n Lima e Alcícies José de Oliveira; sargento ajudante Heniique Manoel do 5° B/C/P; 3° sargtm!<l Nilo Gomes Rangel,
dü !i• B/C/P 'e t O sargento Odeio Pereira Pinto, do C/B.

Comissionamento de Cadetes ao posto de 2º Tenente da
Força Pública (BG nº 192/32 e nº 215/32)

1603

BOLETIM N.179, DE 4-8- 1932

sen~enciadas ou aguardando julg::uncnto, bem como :ís !,,
rag1das que se apresentassem á antoridade competenlt'.

Promoções
. ~or decretos da mesma data, publicados no refendo
,D1a!lo Of1c1al», e nos termo.s do decreto n• 5602, de 2s di
Julho ulhmo, foram promovidos, ao posto de capitõo P
1.• tenente J9rg: de Almeida Quirino, que, morto no setor dn
lunel. fez 1us a admiração de seus comandantes e coma11d.i
dos; ao po~fo de 2° tenente da Forca Publica o aluno do
2º ano da E/0, do C/1/M, Ruitemberg Rocha morto em co11 1
bate no setor de Burí.
'
5. Promoção do Cadete Ruytemberg Rocha para
2º Tenente (BG n.º179, de 4 de agosto de 1932)
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A

EPOPEA

fül

Victorino Carmillo. Installa-se desde logo no Thentro e na Agencia do Correio. A' noite, parte para
tomar posição, mas volta logo após t•er alcançado
as alturas do cemiterio, que fica á ,esquerda e be1n
na frente da cidade. O 3. 0 pelotão parte novamente, desta vez para se collocar junto a uma capellinha no alto de tuna encosta, bem á .esquerda da
estação de Bury, posição com1nandada por um official da E. O. da F. Publica, Ruttemberg Rocha,
(24) o qual dispõe de 12 homens.
Os soldados do "14" são collocados em linha
<le fogo, sem trincheira, ag,nentando a impertinencia de uma chuva fina e fria pela noite toda. E o
commandante Rutte1nberg, de dez em dez minutos: "1\Ioco, não durma não". Dormir. como?! A'
direita, f1.1zilaria intensa até alcançar a manhã.
Novas ordens, e o pelotão parte ao ,encontro do
,·,estante da Cia., com elle embarcando a seguir
para posições em campo aberto. Os soldados são
visados pelo fogo inimigo com insistencia. Onde
,·slú o inimigo, é o que se pergunta, uma vez que
, >s I iros não indicam a sua origem. A artilheria
p:111 I ista está trabalhando com vigor. Sabe-se que
" 11111nero dos contrarios é bastante numeroso, o
q11t· não constitue novidade.
Mais ou menos ás 11 horas, a 3.ª Cia., comple111, vol l·a para as imm,ediações da capellinha, onde
p, ·n11:1ncce pouco tempo, pois ao ineio dia está de
""li:, para Bury. Depois de 1nuito corre-corre (al1:11111:1 coisa de extraordinario está acontecendo)
11nvas posições nas redondezas do cemiterio, desta
,.,.,.. ,·111 trincheiras. A tropa está collocada na
f' ,,, · 11 I (' d a artilharia, e os tiros que lhe passam pela
4 :\ .1 >

Morreu no dia segui•n te, lutando valorosamente.

Trecho da Obra '54. Epopéa ", pág. 69, na qual consta o Cadete
Ruytemberg Rocha
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V. LEGISLAÇÃO

a. LEI Nº 14.006, DE 29 DE MARÇO DE 2010
Autoriza o Poder Executivo a prestar contragarantia à União em operações de
crédito externas junto ao Japan Intemational Cooperation Agency - JICA, e
dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei:
Artigo 1º - As operações de crédito externas a serem celebradas entre a
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp e a
Japan International Cooperation Agency - JICA, autorizadas pela Lei nº
13.535, de 30 de abril de 2009, com as alterações introduzidas pela Lei nº
13.815, de 17 de novembro de 2009, passam a ser regidas por esta lei.
Artigo 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a prestar contragarantias
à União, para obter garantias nas operações de crédito externas a serem
celebradas entre a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
- Sabesp e a Japan International Cooperation Agency - JICA, até o valor
equivalente a V 92.208.000.000,00 (noventa e dois bilhões duzentos e oito
milhões de ienes japoneses), à taxa de juros, prazos, comissões e demais
encargos vigentes à época das contratações dos empréstimos que forem admitidos pelo Banco Central do Brasil para o registro de operações da espécie, obedecidas as demais prescrições legais.
Parágrafo único - Os recursos das operações de crédito externas, a que
se refere o "caput" deste artigo, serão obrigatoriamente aplicados na execução dos seguintes Programas:
1 - Programa Integrado de Melhoria Ambiental na Área de Mananciais
da Represa Billings - Sabesp - JICA: até V 6.208.000.000,00 (seis bilhões
duzentos e oito milhões de ienes);
2 - Programa de Recuperação Ambiental da Região Metropolitana da
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Baixada Santista - Fase II - JICA: até V 38.000.000.000,00 (trinta e oito
bilhões de ienes);
3 - Programa de Redução de Perdas de Água e Eficiência Energética JICA: até V 48.000.000.000,00 (quarenta e oito bilhões de ienes).
Artigo 3º - As operações de crédito serão garantidas pela República Federativa do Brasil.
Parágrafo único - As contragarantias de que trata o artigo 2º desta lei
compreendem a cessão de:
1 - direitos e créditos relativos a cotas ou parcelas da participação do
Estado na arrecadação da União, na forma do disposto no artigo 159, inciso
I, alínea "a", e inciso II, da Constituição Federal, ou resultantes de tais
cotas ou parcelas transferíveis de acordo com o preceituado na mesma Constituição;
2 - receitas próprias do Estado a que se referem os artigos 155 e 157 da
Constituição Federal, nos termos do § 4º do artigo 167, acrescentado pela
Emenda Constitucional nº 3, de 17 de março de 1993.
Artigo 4º - Para a concessão das garantias a que se refere o artigo 3º
desta lei, deverá a Fazenda do Estado firmar contrato de contragarantia
com a Sabesp nos termos do disposto no artigo 18, inciso I, da Resolução nº
43/01, do Senado Federal.
Artigo 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, aos 29 de março de 2010.
JOSÉ SERRA
Mauro Ricardo Machado Costa
Secretaria da Fazenda
Francisco Graziano Neto
Secretário do Meio Ambiente
Dilma Seli Pena
Secretária de Saneamento e Energia
Aloysio Nunes Ferreira Filho
Secretário-Chefe da Casa Civil
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 29 d
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b. LEI Nº 13.987, DE 26 DE MARÇO DE 2010
Estabelece normas para a realização de jogos das Olimpíadas de 2016 no
território do Estado.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:

Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei:
Artigo 1º - Para a realização de jogos das Olimpíadas de 2016 no território do Estado será observado o disposto nesta lei.
Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, as expressões "Olímpiadas de
2016", "Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016", "XXXI Jogos Olímpicos Rio 2016 e Jogos Paraolímpicos Rio 2016" e "Jogos Rio 2016" equivalem-se.
Artigo 2º - Para os fins do disposto no artigo 1º desta lei, caberá ao
Estado:
I - reforçar a segurança pública, especialmente em áreas de interesse
turístico, em locais de acomodação de turistas, atletas e dignatários estrangeiros e nos estádios de futebol, incluídas as suas imediações;
II - facilitar o trânsito de pessoas e de veículos nas áreas mencionadas no
inciso I;
III - zelar pelo cumprimento das normas relativas a contratos de publicidade e propaganda, coibindo a prática de atos ilícitos que possam comprometer, de forma direta ou indireta, a realização dos eventos olímpicos;
IV - assegurar que os eventos olímpicos sejam realizados sem prejuízo da
proteção ao meio ambiente;
V - desenvolver ações de estímulo ao envolvimento da iniciativa privada
na realização dos eventos olímpicos, podendo adotar medidas de incentivo
fiscal e creditício;
VI - viabilizar a acomodação de turistas e atletas e a utilização de bens e
serviços públicos disponíveis;
VII - promover a integração entre os setores da administração pública
estadual que atuem em áreas afetas, de modo direto ou indireto, à realização dos eventos olímpicos, como saúde, segurança pública, transportes, tuRevista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 65 - jan/fev/mar 2010
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rismo, indústria e comércio;
VIII - adotar as medidas solicitadas pelo Comitê Olímpico Internacional
- COI, para garantir a boa realização dos eventos olímpicos;
IX - cooperar com as autoridades federais e municipais no que for necessário para garantir a boa realização dos eventos olímpicos.
§ 1º - Os bens de domínio estadual serão disponibilizados para a realização dos eventos olímpicos, sempre que necessário, para garantir a execução
das medidas a que se refere o "caput" deste artigo.
§ 2º - A disponibilização dos bens de domínio estadual, nos termos do §
1º deste artigo, dar-se-á com a observância das garantias asseguradas pela
legislação pertinente.
Artigo 3º - O Estado poderá suspender, mediante ato divulgado com
antecedência mínima de 180 (cento e oitenta) dias, a concessão de meiaentrada e gratuidade nos eventos olímpicos.
Artigo 4º - As autoridades estaduais deverão, no âmbito de sua competência, atuar e cooperar com as autoridades federais na investigação e na
repressão a atos ilícitos que infrinjam os direitos sobre os símbolos relacionados com os "Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016".
Parágrafo único - Entende-se por símbolos relacionados com os "Jogos
Olímpicos e Paraolímpicos de 2016":
1 - os signos graficamente distintivos, bandeiras, lemas, emblemas e hinos criados pelo COI;
2 - as denominações "Jogos Olímpicos", "Jogos Paraolímpicos", "Jogos
Olímpicos Rio 2016", "Jogos Paraolímpicos Rio 2016", "XXXI Jogos Olímpicos", "Rio 2016", "Rio Olimpíadas", "Rio Olimpíadas 2016", "Rio
Paraolimpíadas", "Rio Paraolimpíadas 2016" e demais abreviações e variações;
3 - o nome, o emblema, a bandeira, o hino, o lema, as marcas e outros
símbolos do Comitê Organizador dos "Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de
2016";
4 - os mascotes, as marcas, a tocha e outros símbolos relacionados com
os "Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016".
Artigo 5º - É facultada ao Comitê Organizador dos "Jogos Olímpicos e
Paraolímpicos de 2016" a exclusividade na utilização dos espaços publicitáRevista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 65 - jan/fev/mar 2010
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rios de propriedade do Estado, nas áreas de interesse das Olimpíadas de
2016, a preços equivalentes aos praticados em 2008, corrigidos nos termos
de regulamento.
Artigo 6º - As autoridades estaduais, no âmbito de sua competência,
deverão atuar e cooperar com as autoridades federais na investigação e na
repressão a práticas publicitárias e medidas de caráter comercial que, sem a
aquiescência das autoridades organizadoras, visem a tirar proveito do destaque de um determinado evento olímpico.
Artigo 7º - Compete ao Estado, por meio da Secretaria dos Transportes
e da Secretaria dos Transportes Metropolitanos, implantar, em articulação
com os órgãos de transporte e de trânsito, federal e municipais, operação
especial de trânsito e transporte que garanta a mobilidade da frota de veículos credenciados para as Olimpíadas de 2016, dos organizadores dos jogos,
dos atletas participantes, dos turistas e dos demais espectadores dos eventos olímpicos.
Artigo 8º - Caberá ao Estado para implantação das medidas exigidas
pelo COI:
I - desenvolver programa ambiental visando a melhorar a qualidade das
vias fluviais e do corpo hídrico urbano, especialmente daqueles próximos às
instalações olímpicas;
II - condicionar a implantação de instalações e a realização de atividades
efetiva ou potencialmente causadoras de alteração no meio ambiente e na
qualidade de vida à prévia elaboração de Estudo de Impacto Ambiental EIA e de Relatórios de Impacto Ambiental - RIMA e de impacto
ocupacional;
III - intensificar a fiscalização e a repressão, em áreas de preservação
permanente, de atividades que contribuam para descaracterizar ou prejudicar os atributos e funções essenciais dessas áreas.
Parágrafo único - Os relatórios a que se refere o inciso II do "caput"
deste artigo terão ampla publicidade e poderão ser discutidos pela sociedade em audiências públicas, das quais se dará conhecimento, 10 (dez) dias
antes de sua realização, aos interessados.
Artigo 9º - O Estado, nos limites de sua competência, desenvolverá proRevista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 65 - jan/fev/mar 2010
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gramas e projetos para aproveitamento posterior das instalações utilizadas
para os eventos olímpicos, a fim de assegurar sua viabilidade em longo prazo e o beneficio da comunidade.
Artigo 10 - Nas construções e instalações destinadas às Olimpíadas de
2016 serão observadas as regras de acessibilidade e funcionalidade para
pessoas com deficiência, previstas pela legislação vigente, bem como as diretrizes do COI.
Artigo 11 - O Estado, observada a Lei Complementar federal nº 101, de
4 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, disponibilizará gratuitamente, em favor do Comitê Organizador dos "Jogos Olímpicos e
Paraolímpicos de 2016", serviços médicos, de segurança, de saúde e outros
de sua competência, necessários ao desempenho das atribuições do Comitê.
Artigo 12 - O Estado procederá a avaliações de ordem financeira e orçamentária com vistas a viabilizar, em seu território, a execução dos projetos
vinculados ao dossiê de candidatura dos "Jogos Rio 2016" relacionados, em
especial, às áreas de:
I - saúde;
II - meio ambiente;
III - transportes e vias públicas estaduais;
IV - segurança;
V - construção e modernização de instalações desportivas;
VI - sustentabilidade do esporte olímpico.
Artigo 13 - A realização de eventos de grande porte abertos ao público,
entre os dias 28 de julho e 20 de agosto de 2016, em Municípios que venham
a ser sede de jogos de futebol das Olimpíadas e em Municípios vizinhos,
somente será admitida mediante licença do órgão estadual responsável pelos assuntos afetos à segurança pública, nos termos de regulamento.
Parágrafo único - Para os efeitos deste artigo, entende-se por evento de
grande porte a atividade desportiva, recreativa, cultural ou artística, de caráter excepcional, realizada em área pública, com público igual ou superior
a 15.000 (quinze mil) pessoas.
Artigo 14 - Poderá ser decretado recesso escolar no sistema estadual de
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ensino, no período em que os jogos forem realizados no Estado de São Paulo, sem prejuízo do cumprimento da carga horária anual mínima.
Artigo 15 - Na contratação de trabalhadores temporários para as "Olimpíadas de 2016", serão adotadas ações afirmativas que garantam a representação da diversidade racial brasileira e a inclusão das pessoas com deficiência.
Artigo 16 - O Estado empregará os meios necessários para promover a
segurança da população durante a realização das "Olimpíadas de 2016" e
atuará em conjunto com a União e os Municípios, preservadas as respectivas competências, conforme planejamento operacional elaborado sob a coordenação dos órgãos federais.
Artigo 17 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, aos 26 de março de 2010.
JOSÉ SERRA
Claury Santos Alves da Silva
Secretário de Esporte, Lazer e Turismo
Aloysio Nunes Ferreira Filho
Secretário-Chefe da Casa Civil
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 26 de março de 2010.

/
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e. DECRETO DE 14 DE JANEIRO DE 2010
Institui o Comitê Gestor para definir, aprovar e supervisionar as ações previstas no Plano Estratégico das Ações do Governo Brasileiro para a realização
da Copa do Mundo FIFA 2014, e dá outras providências.
OPRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o
art. 84, inciso VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista a realização
da Copa do Mundo FIFA 2014 no Brasil,
DECRETA:
Art.1º Fica instituído o Comitê Gestor para definir, aprovar e supervisionar as ações previstas no Plano Estratégico das Ações do Governo Brasileiro para a realização da Copa do Mundo FIFA 2014 - CGCOPA 2014.
Parágrafo único. O Plano Estratégico das Ações do Governo Brasileiro
para a realização da Copa do Mundo FIFA 2014, constitui-se conjunto de
ações governamentais voltado ao planejamento e execução das ações necessárias ao bom desenvolvimento do referido evento no Brasil.
Art. 2º O CGCOPA 2014 será integrado pelos titulares dos seguintes
órgãos:
I - Ministério do Esporte, que o coordenará; (Redação dada pelo Decreto de 7 de abril de 2010).
II - Advocacia-Geral da União; (Redação dada pelo Decreto de 7 de abril
de 2010).
III - Casa Civil da Presidência da República; (Redação dada pelo Decreto de 7 de abril de 2010).
IV - Controladoria-Geral da União; (Redação dada pelo Decreto de 7
de abril de 2010).
V - Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da
República; (Redação dada pelo Decreto de 7 de abril de 2010).
VI - Ministério das Cidades; (Redação dada pelo Decreto de 7 de abril
de 2010).
VII - Ministério da Ciência e Tecnologia; (Redação dada pelo Decreto
de 7 de abril de 2010).
VIII - Ministério das Comunicações; (Redação dada pelo Decreto de 7
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de abril de 2010).
IX - Ministério da Cultura; (Redação dada pelo Decreto de 7 de abril de
2010).
X - Ministério da Defesa; (Redação dada pelo Decreto de 7 de abril de
2010).
XI - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior; (Redação dada pelo Decreto de 7 de abril de 2010).
XII - Ministério da Fazenda; (Redação dada pelo Decreto de 7 de abril
de 2010).
XIII - Ministério da Justiça; (Redação dada pelo Decreto de 7 de abril
de 2010).
XIV - Ministério do Meio Ambiente; (Redação dada pelo Decreto de 7
de abril de 2010).
XV - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; (Redação dada
pelo Decreto de 7 de abril de 2010).
XVI - Ministério das Relações Exteriores; (Redação dada pelo Decreto
de 7 de abril de 2010).
XVII - Ministério da Saúde; (Redação dada pelo Decreto de 7 de abril
de 2010).
XVIII - Ministério do Trabalho e Emprego; (Redação dada pelo Decreto de 7 de abril de 2010).
XIX - Ministério dos Transportes; (Redação dada pelo Decreto de 7 de
abril de 2010).
XX - Ministério do Turismo; (Redação dada pelo Decreto de 6 de setembro de 2010).
XXI - Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da
República; (Redação dada pelo Decreto de 6 de setembro de 2010).
XXII - Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República; e (Incluído pelo Decreto de 6 de setembro de 2010).
XXIII - Secretaria de Portos da Presidência da República. (Incluído pelo
Decreto de 6 de setembro de 2010).
Parágrafo único. O CGCOPA 2014 poderá convidar representantes de
outros órgãos ou entidades, públicos ou privados, para participar das reuniões, assim como fazer subdivisões por câmaras temáticas. ..
Art. 3º Fica instituído o Grupo Executivo - GECOPA 2014, vinculado
ao CGCOPA 2014, com o objetivo de coordenar e consolidar as ações,
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estabelecer metas e monitorar os resultados de implementação e execução
do Plano Estratégico das Ações do Governo Brasileiro para realização da
Copa do Mundo FIFA 2014.
Art. 4º O GECOPA 2014 será integrado por um representante de cada
órgão a seguir indicado:
I - Casa Civil da Presidência da República;
II - Ministério do Esporte;
III - Ministério da Fazenda;
IV - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; e
V - Ministério do Turismo.
§ 1º Os membros titulares e suplentes do GECOPA 2014 serão indicados pelos titulares dos órgãos representados e designados pelo Ministro de
Estado do Esporte.
§ 2º O GECOPA 2014 poderá convidar, para participar de suas reuniões, representantes de outros órgãos ou entidades do Poder Público ou do
setor privado, cujas atribuições guardem relação com a execução de seus
trabalhos.
§ 3º A participação no CGCOPA 2014 e no GECOPA 2014 será considerada serviço de natureza relevante e não enseja qualquer tipo de remuneração.

Art.

sº

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 14 de janeiro de 2010; 189º da Independência e 122º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Nelson Machado
João Bernardo de Azevedo Bringel
Orlando Silva de Jesus Júnior
Luiz Eduardo Pereira Barreto Filho

Este texto não substitui o publicado no DOU de 15.1.2010
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d. DECRETO Nº 55.655, DE 30 DE MARÇO DE 2010
Institui a Medalha "Mérito da Inteligência" da Polícia Militar do Estado de
São Paulo e dá providências correlatas

JOSÉ SERRA, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso
de suas atribuições legais e à vista da manifestação do Conselho Estadual de
Romarias e Mérito,

DECRETA:
Artigo 1º - Fica instituída a Medalha "Mérito da Inteligência" da Polícia
Militar do Estado de São Paulo, como distinção a personalidades civis e
militares, ou instituições, que tenham contribuído com o Sistema de Informações da Polícia Militar ou, de algum modo, prestado relevantes serviços
ao Estado de São Paulo e à população paulista, atuando direta ou indiretamente para a elevação do nome da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
Artigo 2º - A medalha é de formato circular de bronze de 35mm (trinta
e cinco milímetros) de diâmetro:
I - no anverso ao centro uma esfera armilar em baixo relevo, brocante
sobre tudo uma coruja com as asas abertas e segurando uma chave, circundada pelas seguintes inscrições em caracteres versais maiúsculos, em alto
relevo, "MÉRITO DA INTELIGÊNCIA'' na parte superior, e "POLÍCIA
MILITAR" na parte inferior, orlada por uma coroa de louros;
II - no verso, ao centro em alto relevo, o brasão de Armas da Polícia
Militar do Estado de São Paulo ao centro, orlado com a legenda "POLÍCIA
MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO" na parte superior e "15-XII1831" na parte inferior, separados por 2 (duas) estrelas de 5 (cinco) pontas;
III - a medalha está ligada a uma barreta na forma de ornato de folhas de
louro, e pende de uma fita de gorgorão de seda chamalotada, medindo 60
mm (sessenta milímetros) de comprimento e 35mm (trinta e cinco milímetros) de largura tendo as seguintes cores em suas listras verticais: ao centro
de goles (vermelho) com 11mm (onze milímetros) e na seqüência em cada
lado de sable (preto) com 2mm (dois milímetros), de prata (branco) com
2mm (dois milímetros), de sable (preto) com 2mm ( dois milímetros), de
ouro (amarelo) com 3mm (três milímetros) e em cada extremidade de blau
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(azul) com 3mm (três milímetros), no centro da faixa uma coruja com asas
abertas segurando uma chave, tudo de bronze com 11mm (onze milímetros).
§ 1º - Acompanharão a medalha: a miniatura, a barreta, a roseta, o diploma, o histórico e as condições de uso da medalha.
§ 2º - A miniatura terá 15mm ( quinze milímetros) de diâmetro, pendente de uma fita de 15mm (quinze milímetros) de largura e 30mm (trinta milímetros) de comprimento nas mesmas cores àquelas mencionadas no inciso
III deste artigo.
§ 3º - A barreta terá 35mm (trinta e cinco milímetros) de comprimento
por 11mm (onze milímetros) de altura, com a mesma disposição de cores da
fita, contendo no campo em goles (vermelho), a coruja em bronze, com as
asas abertas segurando a chave.
§ 4º - A roseta terá 10mm (dez milímetros) de diâmetro, com a mesma
disposição de cores da fita.
§ 5º - O diploma terá as características e dizeres a serem estabelecidos
pela comissão a que se refere o artigo 3º deste decreto.
Artigo 3º - A medalha será outorgada pelo Comandante Geral da Polícia
Militar do Estado de São Paulo, mediante proposta da comissão integrada
pelo Chefe do Sistema de Informações da Polícia Militar, que será seu presidente, e mais 4 (quatro) membros por este escolhidos, sendo todos, obrigatoriamente, Oficiais do Sistema de Informações da Polícia Militar.
§ 1º - A comissão se reunirá tantas vezes quantas se fizerem necessárias,
por convocação de seu presidente.
§ 2º - A aprovação das indicações das personalidades e instituições a
serem agraciadas dependerá do voto da maioria absoluta dos membros da
comissão "ad referendum" do Conselho Estadual de Honrarias e Mérito.
§ 3º - A medalha poderá ser concedida a título póstumo.
Artigo 4º - Os diplomas, acompanhados do "Curriculum Vitae" do indicado, serão encaminhados ao Conselho Estadual de Honrarias e Mérito para
deliberação e registro.
Parágrafo único - A recusa do Conselho Estadual de Honrarias e Mérito
em registrar o diploma, importará no cancelamento da indicação.
Artigo 5º - Perderá o direito ao uso da condecoração, bem como a ela
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não fará jus, aquele que tenha sido condenado à pena privativa de liberdade
ou praticado qualquer ato contrário à dignidade ou ao espírito da honraria.
Artigo 6º - O militar do Estado indicado deverá se Praça, estar, no mínimo, no comportamento "bom", e se Oficial, não ter sido punido pelo cometimento de falta desabonadora.
Artigo 7º - Publicado o ato concessório da honraria em Boletim Geral
Reservado da Instituição, a comissão de que trata o artigo 3º deste decreto,
providenciará a lavratura do diploma respectivo, que será assinado pelo
Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo e pelo Chefe
do Sistema de Informações da Polícia Militar.
Parágrafo único - A comissão manterá um Livro-Ata (Livro de Ouro da
OPM), que em sua abertura deverá constar o histórico da 2ª Seção do Estado-Maior da Polícia Militar (2ª EM/PM) e a seguir em ordem numérica os
nomes e as qualificações dos agraciados.
Artigo 8º - A entrega das medalhas será feita, preferencialmente, em
solenidade pública, na data de aniversário do Estado-Maior da Polícia Militar (EM/PM), no dia 1º de julho, na presença do Comandante Geral da
Polícia Militar do Estado de São Paulo.
Artigo 9º - As despesas decorrentes da aplicação deste decreto concorrerão à conta das dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento-programa vigente.
Artigo 10 - O presente regulamento somente poderá ser alterado após
submissão ao Conselho Estadual de Honrarias e Mérito.
Artigo 11 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 30 de março de 2010
JOSÉ SERRA
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VI. JURISPRUDÊNCIA

1. 9ª VAi<A DA FAZENDA PÚBLICA DE SÃO PAULO
PROCESSO Nº 1156/053.02.018340-5
APELAÇÃO CÍVEL Nº 528/05
Apelante
Advogado
Apelada

:PAULO COVO, ex-CB PM RE 883589-6
:Dr. José Barbosa Galvão César - OAB/SP 124.732
:A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Procuradora do Estado: Dra. Maria Beatriz N. S. Martins Lazarini
OAB!SP 99.614

POLICIAL MILITAR - Pedido de anulação de ato de expulsão com a consequente reintegração ao cargo - Independência entre as esferas administrativa e penal - Inteligência do
art. 935 do Código Civil e da Súmula 18 do STF - Irrelevância
de absolvição criminal - Argumentação defensiva fundada em
voto vencido - Improvimento do recurso - Decisão unânime.
Relatório lançado às fls. 564/567
Fundamento e voto.
A peça recursa} encontra-se lastreada tão somente na alegação de nulidade do ato exclusório em razão de absolvição do Apelante na esfera penal,
com base no art. 439, "e", do Código de Processo Penal Militar, ou seja, por
inexistir prova suficiente para condenação (fl. 483).
Inconteste a notória dependência entre as esferas administrativa e penal,
gerando, consequentemente, a possibilidade de cumulação de responsabilidades. Evidentemente, por vezes haverá a repercussão da sentença penal no
processo administrativo, mas impende aqui definir com exatidão as hipóteses em que tal projeção é admitida.
No campo cível - no sentido de "não penal" - a matéria é resolvida pelo
Revista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 65 - jan/fev/mar 2010

117

art. 935 do Código Civil, segundo o qual demonstrada a inexistência do fato
ou a negativa de autoria no juízo criminal não mais se admite o questionamento desses pontos para fins de identificação da responsabilidade civil.
Esse preceito é perfeitamente aplicável em relação às esferas criminal e
administrativa e norteia o alcance da sentença penal na área disciplinar, até
porque o conjunto legislativo pátrio integra um sistema de normas jurídicas,
não sendo formado por textos legais desconexos e isolados.
Claro está que a absolvição foi fundada em motivos diversos da comprovação da inexistência dos fatos ou da negativa de autoria não repercutem no
processo administrativo, como, por exemplo, nos casos de absolvição baseada em: ausência de prova dos fatos; falta de prova da autoria; ausência de
prova suficiente para condenação; não constituir o fato infração penal. Isso
porque, segundo lições de Odete Medauar,
"a falta ou insuficiência de provas para fins penais não implica
necessariamente falta de insuficiência de provas para caracterizar a conduta como infração administrativa; e o fato que
nãoconstitui infração penal pode constituir infração administrativa disciplinar. Nessas hipóteses, ao servidor poderá ser imposta
pena disciplinar, se ficar caracterizada sua autoria na prática de
infração administrativa disciplinar" ( cf. Direito Administrativo
Moderno, 10ª ed. São Paulo: RT, 2006, p. 311).

Nada mais é do que a figura do resíduo administrativo ou, simplesmente,
falta residual, instituto reconhecido até mesmo pelo Supremo Tribunal Federal, na Súmula 18, nos seguintes termos: "pela falta residual não compreendida na absolvição pelo juízo criminal, é admissível a punição administrativa do servidor público".
Como ensina Edmir Netto de Araújo, trata-se de consequência lógica do
fato de que no processo penal o Judiciário
"examina os fatos e principalmente suas provas com muito maior rigor que a Administração: pode acontecer que certas provas,
insuficientes para a Justiça penal para justificar uma condenação, sejam o bastante para fundamentar uma penalização no
processo administrativo... Com efeito, a prova insuficiente (frágil
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ou pouco robusta para a tipificação criminal), deficiente (falhas
no material probante, que não é hábil para fundamentar a condenação) ou ineficiente (prova suficiente, mas não para enquadrar aquele comportamento no tipo penal, podendo sê-lo em relação a outro: inábil para a tipificação pretendida), pode ser,
entretanto, suficiente, capaz ou bastante para fundamentar a decisão administrativa, que perdura apesar da decisão absolutório
do Poder Judiciário" (cf. Curso de Direito Administrativo. 3ª ed.
São Paulo: Saraiva, 2007, p. 981).
As ponderações aqui consignadas direcionam a exegese do art. 138, § 3º,
da Constituição do Estado de São Paulo, o qual demanda análise que extrapole
a observação meramente perfunctória, gramatical. Preceitua o referido
disposivi to:
Art. 138 ....................................................... .... .......... ............... .
§ 3º O servidor público militar demitido por ato administrativo,
se absolvido pela Justiça na ação referente ao ato que deu causa
à demissão, será reintegrado à Corporação com todos os direitos estabelecidos.

É fundamental o exame cauteloso da aludida norma constitucional estadual, a fim de que não se incorra em erro proveniente da literalidade do
texto. Oportunamente salienta Edmir Netto de Araújo, que

"o dispositivo não deve ser interpretado isoldamente, mas em
consonância com o ordenamento jurídico no qual está inserido,
embora norma constitucional (estadual). Mas as normas constitucionais estaduais são editadas com base no Poder Constituinte
decorrente (ou "derivado"), outorgado aos Estados-membros pelo
art. 25 da Constituição Federal. Portanto, com ela não pode
conflitar, nem com o ordenamento da competência exclusiva da
União. Ocorre que, de acordo com o art. 66 do Código de Processo Penal... (e legislar sobre Direito Processual é competência
privativa da União), está bastante claro que a absolvição criminal que não reconhece categoricamente a inexistência material do
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fato não impedirá a propositura de qualquer ação civil. Também
não a impedirá, dentre outras hipóteses (art. 67 do mesmo Código) a sentença criminal que decidir que o fato imputado não constitui crime (inc. III). Ação civil, no caso, está em oposição a
ação penal, ou seja: é ação "não penal", que pode ser qualquer
ação intentada no juízo cível (Direito Civil, Trabalhista, p. ex.),
ou mesmo a "ação" administrativa (como se diz, p. ex., no art.
142 da Lei 8.112/90: "ação disciplinar"), que é o processo administrativo... Por outro lado, o Código Civil (e também é competência privativa da União legislar sobre Direito Civil), dispõe,
de forma clara, em seu art. 935, que a responsabilidade civil
independe da criminal, embora não se possa questionar a existência do fato ou sua autoria quando, no processo criminal, tais
questões já se acharem decididas" (cf. Curso de Direito Administrativo, 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 982).
Torna-se patente que a projeção da sentença penal na esfera administrativa não pode ser reconhecida em todo e qualquer caso, mas apenas nas
hipóteses de inexistência do fato ou negativa de autoria, sob pena de contrariedade frontal ao sistema jurídico pátrio, instalando-se verdadeira incongruência legislativa.
O Recorrente ainda destaca a posição divergente lançada pelo Vogal
membro, na Solução Final do Conselho de Disciplina, que opinou pela improcedência da acusação. Esta argumentação contida na peça recursai volta-se contra o próprio Apelante, vez que se trata de voto vencido e o Conselho, por maioria, considerou procedente a acusação (fls. 464/465).
Ante o exposto e por tudo o que foi aqui analisado, NEGO provimento
ao apelo, mantendo-se, na íntegra, a r. sentença de 1º grau.
Paulo Adib Casseb
Relator
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 528/05,
em que é apelante PAULO COVO, Ex-Cb PM RE 883589-6, e apelada a
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
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ACORDAM os Juízes da Primeira Câmara do Tribunal de Justiça Militar
do Estado, à unanimidade dos votos, em negar provimento ao apelo interposto, de conformidade com o relatório e voto do E. Relator, que ficam
fazendo parte do acórdão.
O julgamento teve a participação dos Juízes Evanir Ferreira Castilho
(Presidente) e Clóvis Santinon (Revisor).

São Paulo, 18 de agosto de 2009
Paulo Adib Casseb
Relator

/
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2. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 104.579 - SP (2009/0070200-6)

RELATOR

:MINISTRO JORGE MUSSI

AUTOR

:JUSTIÇA PÚBLICA
:EVERTON LUIS ALENCAR DA ROCHA
:MIGUEL APARECIDO GOMES DO PRADO
:EVERTON LUIS ALENCAR DA ROCHA
:PAULO LOPES DE ORNELLAS
:JUÍZO DE DIREITO DA 26A VARA CRIMINAL
DE SÃO PAULO - SP
:JUÍZO AUDITOR DA 4A AUDITORIA DA JUSTIÇA MILITAR DE SÃO PAULO - SP

RÉU
RÉU

SUSCITANTE
ADVOGADO
SUSCITADO
SUSCITADO

EMENTA

CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. CORRUPÇÃO ATIVA. MILITAR PROCESSADO PERANTE AS JUSTIÇAS ESTADUAL
E CASTRENSE PELO MESMO FATO DELITUOSO. ART. 9º, INCISO
II, ALÍNEA E, DO CPM. CRIME MILITAR IMPRÓPRIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO MILITAR.
1. Tendo o delito de corrupção ativa sido cometido, em tese, na circunstância prevista no art. 9º, II, letra e, do Código Penal Militar, ou seja, por
militar em situação de atividade contra a ordem administrativa militar, resta
caracterizado o crime militar impróprio, sendo certo que a expressão "militar em situação de atividade" contida no aludido dispositivo legal, significa
da ativa, e não necessariamente em serviço, consoante precedentes deste
Sodalício e do Pretório Excelso.
2. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Auditor da
4ª Auditoria da Justiça Militar de São Paulo - SP, para o processamento e
julgamento do delito de corrupção ativa em tese cometido pelo suscitante.
ACÓRDÃO

Vistos, realtados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira Seção do Superior Trinal de Justiça, na conformidade dos votos e das
notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, conhecer do conflito e declarar competente o Suscitado, Juízo Auditor da 4ª Auditoria da Justiça MiliRevista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 65 - jan/fev/mar 2010
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tar de São Paulo - SP, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Votaram com o Relator os Srs. Ministros Og Fernandes, Celso Limongi
(Desembargador convocado pelo TJ/SP), Arnaldo Esteves de Lima, Maria
Thereza de Assis Moura e Napoleão Nunes Maia Filho.
Ausentes, justificadamente, o Sr. Ministro Feliz Fischer e, ocasionalmente,
os Srs. Ministros Nilson Naves e Haroldo Rodrigues (Desembargador convocado pelo TJ/CE).
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Laurita Vaz.
Brasília (DF), 28 de outubro de 2009 (data do julgamento).
MINISTRO JORGE MUSSI
Relator
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO JORGE MUSSI (Relator): Trata-se de conflito positivo de competência em que é suscitante EVERTON LUIS
ALENCAR DA ROCHA e suscitados o Juízo de Direito da 26ª Vara Criminal de São Paulo-SP e o Juízo Auditor da 4ª Auditoria da Justiça Militar
de São Paulo-SP.
Informa o suscitante, militar da ativa, que é réu em duas ações penais,
uma na Justiça Estadual e outra na Castrense, sendo acusado, em ambas,
pelo cometimento do crime de corrupção ativa, decorrente do mesmo fato
delituoso.
Diz que não cometeu aludido delito no exercício da função, razão pela
qual a Justiça Militar é incompetente para processar e julgar a ação penal na
qual foi denunciado pelo crime previsto no art. 309 do CPM.
Requereu, liminarmente, o relaxamento da prisão em flagrante, bem como
o sobrestamento do curso de ambas as ações e, no mérito, o conhecimento
do conflito para se declarar a competência do Juízo de Direito da 26ª Vara
Criminal de São Paulo-SP para processar e julgar o crime de corrupção
ativa.
Em decisão de fls. 23 e 24, foi considerada prejudicada a análise do pleito liminar de relaxamento de prisão, tendo em vista a concessão de liberdade provisória do réu pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; solicitadas informações aos Juízos suscitados, bem como postergada a apreciação do pedido de sobrestamento das ações penais.
O Juízo Auditor da 4ª Auditoria de Justiça Militar de São Paulo-SP, em
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oficio juntado às fls. 33 e 34, informa que foi oferecida denúncia contra o
suscitante, pelo cometimento do crime previsto no art. 309 do Código Penal
Militar, a qual foi recebida em 26.03.2009. Diz que a exceção da incompetência arguida pelo réu foi indeferida, sob a alegação de já haver manifestação sobre a competência da Justiça Militar. Noticia que o pedido de liberdade provisória foi deferido ao réu, pelo Conselho Permanente de Justiça, e
que o feito encontra-se aguardando a oitiva das testemunhas arroladas pela
defesa, que não residem na capital paulista. Juntou-se cópia da denúncia, do
despacho de recebimento da exordial acusatória, bem como dos depoimentos prestados até o momento (fls. 35 a 75).
Já o Juízo de Direito da 26ª Vara Criminal de São Paulo-SP, às fls. 79 a
81, diz que o suscitante, juntamente com o civil Miguel Aparecido Gomes
de Prado, foram denunciados pelos crimes previstos no art. 155, §4º, incisos
I e IV, c/c art. 14, incisco II e art. 333, caput, c/c art. 29, todos do Código
Penal. Sustenta que a citação do réu para responder à acusação, por escrito,
no prazo de dez dias, na forma da nova redação dos arts. 396 e 396-A do
Código de Processo Penal, informa que a defesa escrita foi apresentada em
18 de maio do corrente ano, e que os autos estão aguardando o cumprimento do mandado de citação do co-réu.
A análise do pleito de suspensão das ações penais foi postergada para
após a manifestação da douta Subprocuradoria-Geral da República (fls. 83
a 84), que opinou pela declaração da competência do Juízo de Direito da
26º Vara Criminal de São Paulo-SP (fls. 136 a 141).
Em decisum de fls. 143 a 144 foi determinado o sobrestamento do andamento do Processo nº 050.09.019405-5, que tramita perante o Juízo de Direito da 26ª Vara Crininal de São Paulo-SP, no tocante ao réu EVERTON
LUIS ALENCAR DA ROCHA, relativamente ao delito previsto no art. 333,
caput, do Código Penal, até o julgamento de mérito do presente conflito.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO JORGE MUSSI (Relator): Infere-se dos
autos que o suscitante está sendo processado perante a Justiça Estadual e a
Militar pelo crime de corrupção ativa.
Para melhor esclarecimento da matéria, transcreve-se trecho da denúncia oferecida perante a Justiça Estadual, in verbis :
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"Consta do incluso inquérito policial que no dia 17 de março de
2009, por volta das 3:30 horas, na Rua Domingos de Morais,
1164, Vila Mariana, nesta Capital, o policial militar EVERTON
LUISALENCAR DA ROCHA (qualif fls. 31), e MIGUEL APARECIDO GOMES DO PRADO (qualif fls. 41), agindo em concurso, eis que previamente ajustados e com identidade de propósitos, juntamente ainda com outros indivíduos não identificados,
tentaram subtrair, para si, mediante rompimento de obstáculo,
valores que se encontravam em caixas eletrônicos do auto-atendimento do Banco Bradesco, representado por Vera Lúcia da Silva Sampaio, não consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias às suas vontades.
"Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo, horário e local do parágrafo anterior, EVERTON LUIS ALENCAR
DA ROCHA (qualif fls. 31) e Miguel Aparecido Gomes do Prado (qualif fls. 41 ), agindo em concurso, ofereceram vantagem
indevida aos policiais militares Kleber Pires da Silva, José Luiz
de Andrade, Valdemar Pereira de Araújo e Luiz Alexandre Carvalho Esper, com o fim de determiná-los a omitir ato de ofício, qual
seja, não realizar a prisão.
"Segundo o apurado, na data dos fatos, os indiciados, preconcebidos à prática de delitos, dirigiram-se ao local supracitado, estando Everton (que é policial militar) a bordo de um moto Honda
CBX 250, placas ERE-3800, e Miguel a bordo de um veículo
Fiat Palio Branco, juntamente com outros comparsas não identificados. Lá chegando, Miguel e os comparsas permaneceram no
interior do veículo, estacionado em frente ao Banco Bradesco,
enquanto Everton posicionou-se com sua moto nas imediações,
ao lado da estação de Metrô Vila Mariana. Nesse momento, os
policiais Kleber e José Luiz, que realizavam patrulhamento de
rotina pelo local, passaram por ali e avistaram Everton e sua
moto, mas não suspeitaram de nada, continuando seu trajeto.
"Visando despistar os policiais, afastando-os do patrulhamento
pelo local, e assim facilitar a prática do furto aos caixas eletrônicos do Bradesco por seus comparsas, o policial Everton acionou
o COPOM, afirmando que sua moto quebrara e que precisava
de ajuda. Assim, os policiais Kleber e José Luiz receberam deterRevista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 65 - jan/fev/mar 2010
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minação para auxiliar Everton, e ali chegando lembraram-se de
tê-lo visto momentos antes. Everton lhes disse que a moto havia
quebrado, e que ele estava temeroso de pennanecer sozinho naquele local. Foi orientado, então, a se dirigir até a companhia da
PM situada na Rua Sena Madureira, onde poderia proceder a
reparos na moto em segurança. Para tanto, Everton foi empurrando a moto, enquanto era escoltado pela viatura dos policiais
Kleber e José Luiz, e também pela viatura dos policiais Valdemar
e Esper, que veio lhes auxiliar.
"Nesse ínterim, enquanto Everton afastava as viaturas policiais
daquelas imediações, o indiciado Miguel desceu rapidamente do
Fiat Palio no qual se encontrava e ingressou no banco Bradesco,
na parte de auto-atendimento, munido de uma barra de ferro, e
ali passou a arrancar os fios existentes na lateral e no teto dos
caixas eletrônicos, fazendo ainda um furo embaixo do leitor de
cartões de uma das máquinas.
"Ocorre que, nesse momento, o policial José Luiz olhou pelo
retrovisor da viatura e viu o indiciado Miguel entrando no autoatendimento do Bradesco, e estranhou tal fato, pois referido serviço não funcionava naquele horário. Ele e seu parceiro
retornaram então ao local, enquanto a outra viatura escoltava
Everton até a companhia. Tão logo chegaram ao Bradesco, viram que a porta do caixa eletrônico estava entreaberta, que os
fios estavam arrancados, e solicitaram apoio. A outra viatura,
que já havia conduzido Everton à base da PM, retornou para
ajudá-los, e então supreenderam Miguel escondido, agachado,
ali dentro do auto-atendimento, atrás de um "banner" de propaganda. O Fiat Palio do qual ele saíra deixara o local. Detido,
Miguel lhes ofereceu R$ 50. 000, 00 para não ser conduzido à delegacia, e, munido de dois aparelhos celulares, passou a efetuar
diversos telefonemas no sentido de conseguir o dinheiro, sempre
negociando a redução do valor inicialmente ofertado aos policiais, avisando-os de que logo o dinheiro chegaria com um comparsa dele.
'54.pós cerca de 45 minutos de telefonemas, o indiciado Everton
chegou ao local, a bordo da mesma moto em que estava quando
foi acompanhado até a base da PM, e, para surpresa dos palieiRevista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 65 - jan/fev/mar 2010
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ais, afirmou que "a casa havia caído", e que tinha vindo trazer o
dinheiro pra fazer um "acerto" com eles. Everton foi revistado, e
com ele foram encontrados quatro aparelhos de telefone celular,
uma pistola Taurus calibre 380 e um saco plástico contendo R$
9. 000, 00 em dinheiro. Everton e Miguel foram então detidos e
autuados em flagrante.
"Ouvidos em declarações, ambos negaram a prática dos delitos.
Os demais participantes dos crimes, que estariam a bordo do
Fiat Palio Branco, não foram identificados e nem localizados.
"O laudo pericial do local do crime será juntado oportunamente.
"Diante do exposto, denuncio EVERTON LUIZ ALECAR DA
ROCHA e MIGUEL APARECIDO GOMES PRADO como
incursos no artigo 155, § 4~ incisos I e Jv, e.e artigo 14, inciso II,
e no art. 333, "caput", ambos do Código Penal, cominados com
o artigo 29 do mesmo Diploma Legal, requerendo que, recebida e
autuada esta, sejam eles citados, oportunamente interrogados e
ao final condenados, ouvindo-se no decorrer da instrução as testemunhas abaixo arroladas, obedecendo-se ao rito previsto nos
artigos 394 e ss. do Código de Processo Penal, com a nova redação da Lei 11. 719/08" (fls. 15 a 18).

Da exordial acusatória ofertada perante a Justiça Militar extrai-se o seguinte excerto:
"[. .. ]
"Consta, outrossim, que versando às retrocitadas circunstâncias
fáticas, o ora denunciado deu a importância de R$ 9. 000, 00 (nove
mil reais), em dinheiro, aos policiais militares previamente acionados para o atendimento à ocorrência enfocada, bem como ofereceu-lhes, outrossim, sua arma de fogo particular (tipo pistola,
marca "TAURUS", calibre 380 e de numeração KRH45174),
além da motocicleta marca Honda, Modelo CBX-250 "Twister"
e de placas identificatórias ERE 3800/SP, (pe,feitamente descrito
a fls. 31) e prometeu-lhes vantagem indevida, para que os mencionados funcionários públicos se omitissem quanto à prática do
ato funcional devido.
"[. .. ]
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"O civil, por seu turno, supreendido no exato instante em que
praticava a conduta delituosa examinada, ofereceu a importância de R$ 50.000,00 (cincoenta mil reais) aos servidores públicos, no intuito de que fosse liberado, inclusive realizando sucessivos telefonemas, isto é, sempre visando à imediata obtenção do
quantum indicado. Os policiais militares aquiescera m,
dissimuladamente, quanto ao enunciado propósito e afirmaram
que aguardariam a entrega do dinheiro, forçando, assim, o comparecimento dos demais integrantes da quadrilha. Entretanto,
decorridos cerca de 30 (trinta) minutos, notaram a aproximação
do denunciado EVERTON, o qual, posicionado-se na direção
daquela motocicleta apreendida em auto próprio (cfr. Fls. 31),
estacionou-a junto à agência bancária e, após a respectiva
interceptação (considerando-se o reconhecimento pessoal imediatamente formulado pelos agentes da lei), afirmou aos gendarmes
que integrava o mencionado esquema ilícito e entregou-lhes, de
f arma sequencial, um invólucro contendo a importância de R$
9.000,00 (nove mil reais), em cédulas monetárias. Não obstante,
ofereceu-lhes a sua pistola particular e o referido veículo leve
(motocicleta) enquanto argumentava que entraria em contato com
seus comparsas, objetivando a integralização do capital inicialmente estipulado e, em conseqüência, a sua não autuação
fiagrancial.
[. .. ]
"Resta clarificado, por isso, que aproveitara-se o civil nominado
de específica e minudente orientação emanada do ora denunciado acerca do efetivo posicionamento das viaturas policiais junto
à área de localização da empresa-vítima, evidenciado-se, dessa
forma, o fornecimento de dados indispensáveis ao sucesso da
atividade delinquencial apontada, traduzida pelo forn ecimento
de meios que a propiciariam e denotando-se, nessa linha de raciocínio, inequívoco auxílio exclusivo e cooperação mútua, mormente quando acrescida da prévia divisão de tarefas para a consecução da empreitada criminosa estabelecida. Remanesce
induvidoso, por conseguinte, que o funcionário público denunciado estava associado para a prática da subtração descrita, concorrendo de modo preponderante para o seu pe,fazimento, porRevista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 65 - jan/fev/mar 2010
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quanto a ele incumbia, conforme sobredito, o monitoramento e o
desvio dos policiais militares de seus respectivos encargos funcionais (sob o argumento de que necessitava de auxílio), concorrendo ativamente, pois, para o conjunto de atividades direcionadas
a preparação do delito de furto em comento, haja vista as cautelas adotadas quanto ao asseguramento da ação perfilhada, o
que afasta, certamente, o eventual reconhecimento de hipótese relacionada à mera troca de informações entre os envolvidos. Tanto mais se fidedigna se toma a aludida asserção, quando se verifica que o teor da frase por ele proferia: [. .. ] A casa caiu, eu vim
trazer o dinheiro al vamos fazer um acerto aí {. ..}.
"Isto posto, denuncio-o a Vossa Excelência, como incurso nas
penas do art. 309, em sua forma fundamental, do CPM, requerendo a citação do ora denunciado, instaurando-se a competente
ação penal, {. .. ]" (fls. 08 a 13).

Ora, pela leitura dos trechos acima transcritos, observa-se que o réu está
sendo processado por oferecer dinheiro e bens a policiais militares para que
estes deixassem de autuar um flagrante, restando caracterizado o conflito
positivo de competência pela duplicidade de ações penais perante juízos
diversos sobre o mesmo fato.
No tocante à competência da Justiça Militar, o art. 124 da Constituição
Federal assim determina:
'54.rt. 124. Á Justiça Militar compete processar e julgar os crimes
militares definidos em lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da Justiça Militar".

Portanto, a Justiça Castrense julga os crimes propriamente militares, ou
seja, aqueles que somente o militar, em razão de seus deveres restritos, pode
cometer, a exemplo da deserção, da covardia, dormir em serviço, etc., assim
como aqueles considerados como impropriamente militares, que podem ser
cometidos tanto pelo civil como pelo miliciano, tomando a característica de
militar somente quando praticados nas circunstâncias previstas no art. 9º e
seus incisos do CPM.
Assim, a corrupção ativa, embora também prevista no Código Penal coRevista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 65 - jan/fev/mar 2010

130

mum, adquire conotação especial quando praticada por militar em situação
de atividade ou assemelhado contra a ordem administrativa militar, consoante o disposto no art. 9º, II, e, do CPM, o qual transcreve-se, in verbis:
'.5411. 9º - Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
[. .. ]
II - Os crimes previstos neste código, embora também o sejam
com igual definição na lei penal comum, quando praticados:
[. .. ]
e) por militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra
o patrimônio sob administração militar, ou a ordem administrativa militar. "

Ressalte-se que a expressão "militar em situação de atividade" quer dizer
da ativa, e não necessariamente em serviço, consoante recentes precedentes
desta Terceira Seção:
"CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL PENAL. CRIME PRATICADO POR MILITAR EM ATWI-

DADE CONTRA MILITAR EM IDÊNTICA SITUAÇÃO. COM-.
PETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR.
1. Compete à Justiça Castrense processar e julgar crime praticado por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra
militar na mesma situação ou assemelhado. (CC 85.607/SP, Rel.
Min. OG FERNANDES, DJ 8/9/08) 2. Mzlitar em situação de
atividade quer dizer "da ativa" e não "em se,viço ': em oposição
a militar da rese,va ou aposentado.
3. Conheço do conflito para declarar competente o Juízo de Direito da 3ª Auditoria da Justiça Militar do Estado de São Paulo,
ora suscitado. "
(CC 96.330/SP, rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, Terceira Seção, julgado em 22/04/2009, DJe de 20/05/2009, grifou-se).
"CONFLITO NEGATWO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL PENAL. CRIME PRATICADO POR MILITAR EM ATWIDADE CONTRA MILITAR EM IDÊNTICA SITUAÇÃO. COMRevista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 65 - jan/fev/mar 2010
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PETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR.
"l. Compete à Justiça Militar processar e julgar crime praticado
por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou assemelhado (art. 9º, inciso II, alínea 'a', do Código Penal Militar).
"2. Militar em situação de atividade quer dizer 'da ativa' e não
'em serviço', em oposição a militar da reserva ou aposentado.
"3. Precedentes do STJ e do STF.
"4. Conflito conhecido para declarar competente a Justiça Militar, juízo suscitante" (CC n. 85.607/SP, rel. Ministro OG FERNANDES, julgado em 27/8/2008, DJe de 8/9/2008, grifou-se).

Comentando o art. 309 do CPM, que tipifica o crime de corrupção ativa,
o doutrinador Jorge César de Assis traz a seguinte ensinança:
'54.rt. 309. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem indevida
para a prática, omissão ou retardamento de ato funcional.
Pena - reclusão, até oito anos.
Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço, se, em razão
da vantagem, dádiva ou promessa, é retardado ou omitido o ato,
ou praticado com infração de dever funcional.
[. .. ]
É crime militar impróprio.
O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa que dá, oferece ou promete dinheiro ou vantagem indevida. O servidor público, civil ou
militar, também pode ser sujeito ativo, desde que esteja agindo
como particular e despido de sua qualidade funcional.
O sujeito passivo, ao contrário do que se possa pensar, não é o
servidor público, mas, sim, a Administração Militar, em favor da
qual aquele opera na qualidade de seu agente.
A materialidade do fato consiste em dar, oferecer (exibir ou propor para que seja aceita), ou prometer (obrigar-se a dar) vantagem indevida a funcionário público (servidor público, civil ou
militar, na nomenclatura constitucional), para leva-lo a praticar,
omitir ou retardar ato de ofício.
Ato de ofício é aquele que se insere nas atribuições funcionais do
agente do delito" (in Comentários ao Código Penal Militar: coRevista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 65 - jan/fev/mar 2010
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Ante o exposto, conhece-se do conflito para declarar a competência do
Juízo Auditor da 4ª Auditoria da Justiça Militar de São Paulo-SP, para o
processamento e julgamento do delito de corrupção ativa em tese cometido
pelo suscitante.
É o voto.
CERTIDÃO DE JULGAMENTO - TERCEIRA SEÇÃO

Número Registro: 2009/0070200-6 CC 104579 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 357192003 50090194055 536972008 922006
EM MESA - JULGADO: 28/10/2009
Relator

Exmo. Sr. Ministro JORGE MUSSI
Presidenta da Sessão
Exma. Sra. Ministra LAURITA VAZ
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
Secretária
Bela. VANILDE S. M. TRIGO DE LOUREIRO
AUTUAÇÃO

AUTOR
RÉU
RÉU
SUSCITANTE
ADVOGADO
SUSCITADO
SUSCITADO

:JUSTIÇA PÚBLICA
:EVERTON LUIS ALENCAR DA ROCHA
:MIGUEL APARECIDO GOMES DO PRADO
:EVERTON LUIS ALENCAR DA ROCHA
:PAULO LOPES DE ORNELLAS
:JUÍZO DE DIREITO DA 26A VARA CRIMINAL
DE SÃO PAULO - SP
:JUÍZO AUDITOR DA 4A AUDITORIA DA JUSTIÇA MILITAR DE SÃO PAULO - SP .

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Particular Contra
a Administração em Geral - Corrupção ativa
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CERTIDÃO

Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em
epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Seção, por unanimidade, conheceu do conflito e declarou competente
o Suscitado, Juízo Auditor da 4ª Auditoria da Justiça Militar de São Paulo SP, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Votaram com o Relator os Srs. Ministros Og Fernandes, Celso Limongi
(Desembargador convocado do TJ/SP), Arnaldo Esteves Lima, Maria
Thereza de Assis Moura e Napoleão Nunes Maia Filho.
Ausentes, justificadamente, o Sr. Ministro Felix Fischer e, ocasionalmente,
os Srs. Ministros Nilson Naves e Haroldo Rodrigues (Desembargador convocado do TJ/CE).
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Laurita Vaz.
Brasília, 28 de outubro de 2009
VANILDE S. M. TRIGO DE LOUREIRO
Secretária
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No centro de nossa logomarca está nossa razão de existir,
nosso estilo, nossa finalidade e justificativa: ao fundo, a Cruz de Santo
André - símbolo internacional da Saúde -; sobre ela , uma estrela
dourada representando a Polícia Militar; e, sobre ela , o mapa do
Estado de São Paulo. Nós trabalhamos em prol da Saúde da Polícia
Militar, que trabalha para a população do Estado de São Paulo.

O POUCO DE CADA UM
CONSTRUINDO O MUITO DE TODOS
Participe desta obra que tem por objetivo melhorar o atendimento
nos órgãos que compõem o Sistema de Saúde da Polícia Militar.

vire para nos CONHECER melhor

tt t

O voluntário _~ aquele gue coJgbora para
fazer florescer o ser humano. A Associação Beneficente Pró-Saúde Policial-Militar do
Estado de São Paulo foi fundada pelo Comando-Geral da
Corporação para trabalhar em prol da melhoria do atendimento
nos vários órgãos de apoio à Saúde da Polícia Militar.
Nesses 1O anos, já investiu no Sistema de Saúde mais de
R$ 10.000.000,00. Com esse dinheiro foram adquiridos
equipamentos, materiais e serviços para o HPM, para o Centro
de Reabilitação, para o Centro Odontológico, para o CASJ e para
todas as Unidades Integradas de Saúde da Capital e do Interior.
Tudo isso só foi possível graças à colaboração voluntária e
espontânea de quase 50 mil policiais militares.

SEJA SOLIDÁRIO. JUNTE-SE A NÓS.

1C www.propm.org__._b_r_ __
TABELA DE DESCONTO
AI Of, Cbe Sd
R$ 3,00
Subten e Sgt
R$ 4,50
Cap, Ten e Asp Of
R$ 7,00
Oficiais Superiores
R$ 10,00
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRÓ-SAÚDE
POLICIAL-MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Alfredo Pujol, 285 - cj. 53
CEP: 02017-01 O - Santana - São Paulo (SP)
Fones: 2977-0771 / 2971-1409 / Fax: 2959-9906

E-mail: propm@uol.com.br

REVISTA ''A FORÇA POLICIAU'
(PERIODICIDADE TRIMESTRAL)
PROPOSTA DE ASSINATURA
Para assinar a revista, preencha e remeta este cupom para a Secretaria, no endereço constante
no verso. Caso não seja Policial Militar do Estado de São Paulo, junte comprovante de depósito
bancário no BANCO DO BRASIL S.A. (001), agência 5957-9, c/c nº 40046-7, em favor da
Associação Beneficente Pró-Saúde Policial-Militar do Estado de São Paulo - Revista ''A Força
Policial".
ATENDIMENTO AO ASSINANTE
Conselho Editorial/ Secretaria: Tel-Fax (11) 3327-7403 -fpolicial@policiamilitar.sp.gov.br

Posto/Graduação _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ RE _ _ _ Unidade _ _ __

Endereço para envio da revista - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - n º - - - - complemento - - Município _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ UF _ _ _ _ CEP-
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E- m a i l - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

OPÇÕES DE ASSINATURAS
Policiais Militares do Estado de São Paulo
(Valor do exemplar: R$ 5, 00)
) Permanente: destinada exclusivamente aos Policiais Militares do Estado de São
Paulo, com desconto em folha de vencimentos, por meio do código 097182
(PRÓ-PM), espécie 36 - divulgação, sendo que o assinante receberá a revista, por
período indeterminado, enquanto não houver manifestação em contrário.
Civis e Policiais Militares de outros Estados
) Anual / 4 números - R$ 20,00
( ) Bianual / 8 números - R$ 40,00

AUTORIZO o desconto em folha de vencimentos dos valores relativos às opções assinaladas.
A s s i n a t u r a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Data_ _
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Revista '~ Força Policial"
2ª EM/PM - Biblioteca
Praça Cel Fernando Prestes, 115, Bom Retiro
São Paulo-SP
CEP 01124-060
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Remetente:

Endereço - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - Complemento _ _ __ Município _ _ _ _ _ _ UF _ _
CEP _ _ __
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CANÇAO DO 15° GRUPAMENTO DE BOMBEIROS
Letra e Música

Ten Cel PM José Rubens Nunes Gomes
Arranjo

Sgt Elias José dos Santos

Quando ouvirmos o alarme tocar
No Décimo Quinto Grupamento
Com orgulho seguiremos
No incêndio ou sa lvamento
Temos Deus no pensamento.

Estribilho
Vidas por vidas, salvar ou morrer
As águas escuras vamos enfrentar
As chamas ardentes parecem dizer
"São vidas por vidas, salvar ou morrer".

Não importa quem esteja em perigo
Somos bombeiros, amigo
Enfrentando a morte por amor à vida
Temos a certeza do dever cumprido.

Estribilho (2 vezes)

