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Nossa capa

Coronel
Alcides do Valle e Silva
O Cel PM Alcides do Valle e Silva, filho de José Salomão da Silva e de Dona
Astrogilda do Valle, nasceu em 1899 em Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo.
Em 7 de agosto de 1919 alistou-se como voluntário na Força Pública do Estado
de São Paulo, tendo passado a pronto em 25 de novembro do mesmo ano e classificado no 1° Batalhão de Infantaria. Em 2 de março de 1920 começou a frequentar o
curso de cabos, sendo promovido em dezembro. Em abril de 1921 foi promovido
a 3° sargento e em julho foi promovido a 2º sargento. Em abril de 1923 foi matriculado no 2º ano do Curso Especial Militar. Em dezembro foi promovido ao posto de
aspirante sendo classificado no 1º Batalhão de Infantaria. Em março de 1924 foi
promovido ao posto de 2º tenente.
Em 25 de julho passou a servir na linha de frente da revolução, incorporado ao
Batalhão Policial do Estado do Espírito Santo, enquadrado à Força Pública de São
Paulo, passando a integrar o 1º Batalhão de Guerra, no Cambuci. Sua primeira missão foi proteger, com uma sessão de metralhadoras, no jardim da Aclimação, o 8°
BG, dos rebeldes entrincheirados na Vila Mariana. Após essa missão foi elogiado
pelo Presidente da Província por ter se conservado fiel ao governo, defendendo a
capital, a constituição do Estado e da República com inexcedível bravura, disciplina e
patriotismo.
Em 5 de novembro seguiu com o Batalhão para Santos, a fim de impedir o
desembargue naquela cidade de marinheiros rebeldes do couraçado São Paulo. Em
22 seguiu com o Batalhão para o sul do país em defesa da ordem e da legalidade. Em
23 chegou em Itararé penetrando no Estado do Paraná. Em 24 chegou em Ponta
Revista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 66 - abr/mai/jun 2010

3

Grossa. Em 25 atingiu Porto Umos, entrando no Estado de Santa Catarina. Em 26 atingiu
Marcelino Ramos, penetrando no Estado do Rio Grande do Sul. Em 28 chegou a Santa Maria.
Em 1° de dezembro prosseguiu marcha rumo a Uruguaiana. Em razão desta missão foi elogiado pelo Presidente da Província por sua competência sobejamente evidenciada na rápida organização de tropa e na incontestável eficiência na defesa em que repousa a segurança do poder
constituído do Estado e da Nação e a tranquilidade geral do povo brasileiro.
Em 23 de fevereiro de 1925, pattiu de Uruguaiana com destino a Ponta Grossa, Paraná. Foi
novamente elogiado e, desta vez, pelo Comandante das Forças em Operações nos Estados do
Paraná e Santa Catarina, pela maneira como agiu nesses duros meses de campanha, pondo em
contribuição toda sua lealdade, todo seu ardor na execução das diferentes missões que lhe foram
cometidas.
Em 13 de maio seguiu com o Batalhão para Mato Grosso, chegando a Campo Grande em
23 de maio. Na região de Campo Grande participou de vários combates principalmente em
Jaguarani, São João, Arapuá, Capim Branco, Sotero, Boa Vista, Fama e Barreiros. Em 1º de
agosto chegou a Porto Jupiá, penetrando no Estado de São Paulo, chegando na capital no dia 4
do mesmo mês, ponto terminal da marcha.
Em 16 de outubro foi promovido ao posto de 1º tenente. Em 25 de julho de 1926 seguiu
para o Estado de Goiás em operações de guerra contra os revoltosos, passando por Ribeirão
Preto, Santos Dumont, Vianópolis, Santa Luzia, Saia Velha, Santa Bárbara, Paranoá, Planaltina,
Pepiripau, Formosa, Poções, Quilombo, Ponta da Serra, Praim, Santa Rosa, Pedra Preta, Boa
Vista, Córrego Fundo, Fortes, Nova Roma, Porto Real, Cavalcanti, Olhos D'Agua,Jataí, Morrinhos e Bom Jesus.
Depois de vários combates, regressou a São Paulo em 1º de novembro de 1926. Em 5 de
fevereiro de 1927 foi promovido ao posto de Capitão sendo classificado no 5º Batalhão, regressando ao 1º Batalhão em 1Ode junho. Em 14 de setembro de 1927 casou-se com a senhora Delia
Stefani. Em 31 de maio de 1928 foi designado ajudante-de-ordens do Comandante Geral da
Força Pública. Em 8 de janeiro de 1931 foi nomeado para o cargo de delegado de polícia da cidade
de Vila Bela. Em 19 de matço de 1928 apresentou-se ao Centro de Instrução Militar - CIM, atual
Academia de Polícia Militar do Barro Branco, para exercer a função de professor de geografia e
história do Brasil.
Em 1935 foi reformado no posto de Capitão. Em 1951 foi apostilado no posto de Major.
Em 1954 foi apostilado no posto de Tenente Coronel. Em 1964 foi apostilado no posto de Coronel, com retroatividade a 1935.
O Coronel Alcides do Valle e Silva assumiu o cargo de Sereníssimo Grão Mestre da Grande
Loja Maçônica do Estado de São Paulo no triênio 1951/1953, sendo reeleito para o triênio 1953/
1956
Faleceu em 8 de janeiro de 197 5, no Hospital da Cruz Azul de São Paulo, deixando os filhos
Helena, Henrique e Edgar. Foi cremado no crematório São Paulo, na capital paulista.
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I. O ESTADO DE DIREITO CONTEMPORÂNEO E SUAS

DIMENSÕES FUNDAMENTAIS

"

MARILDA WATANABE DE MENDONÇA,
Procuradora do Estado de São Paulo, Consultora Jurídica da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo,
pós-graduada em Direito Constitucional pela
Escola Superior de Direito Constitucional,
professora de Direito Constitucional,
mestranda em Direito.

Resumo
O traçado do Estado de Direito é tema de fundamental importância para
o direito contemporâneo, notadamente ante os reflexos que imprime à compreensão atualizada do sentido de cidadania, do princípio da legalidade e da
idéia de Democracia.
Além disso, o sentimento de justiça, a responsabilidade do Estado, a separação dos poderes, também perpassam pelo entendimento do conceito,
pois um dos pilares do constitucionalismo é um Estado que se curve ao
Direito, que detenha mecanismos internos a conter qualquer desvirtuamento e seja comprometido com direitos fundamentais.
Assim busca-se traçar o perfil do Estado de Direito contemporâneo,
cunhando-se na história suas origens e a partir de sua evolução, estabelecese as dimensões fundamentais que devem caracterizá-lo.
Palavras chave: Estado de direito - Estado Democrático de Direito - Dimensões do Estado de Direito.
Sumário: 1. A compreensão do Estado de Direito e suas peculiaridades. 2.
Estado Social e Estado Democrático de Direito. 3 As Dimensões essenciais
do Estado de Direito. 4. Conclusões. Bibliografia.
1. A compreensão do Estado de Direito e suas peculiaridades
A expressão "Estado de Direito" tem uma carga de historicidade e se
desenvolve em etapas, marcadas por valores do contexto histórico em que
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estão inseridas, porém não se pode desprezar que seu "significado depende
1
da própria idéia que se tem do Direito" , por isso a ambÍgüidade da expressão e a utilização de referenciais históricos para desenvolver o tema.
Para o direito contemporâneo, trata-se de conceito de suma importância, uma vez que informa todo o sistema legal dos Estados que têm a Democracia como forma de governo.
A expressão "Estado de direito" está vinculada a determinadas características de Estado, que certamente a maior parte dos operadores de Direito,
tem exata noção do seu o oposto: o "Estado de não direito". E neste sentido
sabe-se que os estados que adotam regimes totalitários, tais quais as ditadu2
ras, não são "estado de direito" e tanto que Canotilho adverte:
" ... Tomar a sério o Estado de direito implica, desde logo, recortar com
rigor razoável o seu contrário - o "Estado de não direito". Três idéias bastam para o caracterizar: (1) é um Estado que decreta leis arbitrárias, cruéis
e desumanas; (2) é um Estado em que o direito identifica com a "razão do
Estado", imposta iluminada por "chefes"; (3) é um Estado pautado porradical injustiça e desigualdade na aplicação do direito ... é aquele em que existem leis arbitrárias, cruéis e desumanas que fazem da força ou do exercício
abusivo do poder o direito, deixando sem qualquer defesa jurídica eficaz o
indivíduo, os povos e as minorias ... "
Assim, qualquer que seja o Estado que se divorcie especialmente do prin3
cípio da dignidade da pessoa humana e da igualdade caracteriza-se como
Estado de não direito. E a história tem fartos exemplos a indicar, pois não se
concebe que, em nome do Estado, pratique-se o genocídio, ou ainda que se

1

SILVA, José Afonso. Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 24ª. Edição, 2005, p.113.
CANOTILHO, J.J. Gomes. Estado de Direito e Estado. Disponível em http://pt.scribd.com/doc/43038759/
Canotilho-Estado-de-Direito-LIVRO, consulta em 14.03.2011,, consulta em 15.03.2011., p.4.
3
SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 10ª. Edição, 2009. Afirma
o autor sobre o tema:" ... A dignidade, como qualidade intrínseca da pessoa humana, é algo que simplesmente existe, sendo irrenunciável e inalienável, na medida em que constitui elemento que qualifica o ser
humano como tal e dele não pode ser destacado, de tal sorte que não se pode cogitar na possibilidade de
determinada pessoa ser titular de uma pretensão a que lhe seja concedida a dignidade. Esta, portanto,
como elemento integrante e irrenunciável da natureza da pessoa humana, é algo que se reconhece, respeita
e protege, mas não que possa ser criado ou lhe possa ser retirado, já que existe em cada ser humano como
algo que lhe é inerente ... ".(p.100/101). GARCIA, Maria. Limites da ciência. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2004. Afirma sobre a dignidade humana: " ...... a dignidade da pessoa humana corresponde à
compreensão do ser humano na sua integridade física e psíquica, como autodeterminação consciente,
garantida moral e juridicamente... "(p.211).
2
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dispense o tratamento aos presos e mulheres com formas de tratamento
marcadas pela crueldade e desumanidade, ou ainda, que os governantes, em
nome do poder e do Estado, frustrem o sentimento natural de justiça e passem a aplicar a lei de forma absolutamente desigual, pois nos Estados de
"não direito" há uma dualidade, "há dois pesos e duas medidas na aplicação
4
das normas jurídicas consoante as pessoas em pauta" •
Foi justamente pautado na eliminação do arbítrio do Estado de "não direito" que surge o "Estado de Direito" nos séculos XVIII e XIX, em razão
dos ideais liberais da Revolução Francesa e Revolução Americana, que
surgem como grande resposta ao modelo absolutista de Estado e inspiradoras
5
do movimento constitucionalista •
A idéia de limitação de poder através da lei, do direito, por isso "Estado
de Direito", ou seja, a supremacia da lei ( rufe of Law), são próprias do seu
conceito.
6
A concepção tradicional do Estado de Direito provém de Kant e Rosseau ,
7
filósofos do Iluminismo e, José Afonso da Silva afirma serem características deste a submissão ao império da lei, a divisão dos poderes e o enunciado
de garantias e direitos individuais.
Neste sentido, a expressão Estado de Direito Liberal Burguês tem relação com um momento histórico em que eram estreitos os laços de proteção
.aos direitos individuais, que favoreciam a burguesia, tais como a propriedade privada e o direito de liberdade, entre outros, de forma a "converter os
8
súditos em cidadãos livres" •
Partindo-se da idéia de submissão do Estado à lei é possível afirmar que

4

CANOTILHO, J.J. Gomes. Estado de Direito e Estado. Disponível em http://pt.scribd.com/doc/43038759/
Canotilho-Estado-de-Direito-LIVRO, consulta em 14.03.2011,, consulta em 15.03.2011., p.4.
' FERRAZ, Anna Cândida."Aspectos da positivação dos direitos fundamentais na Constituição de 1988",
in Direitos Humanos Fundamentais: positivação e concretização. Osasco: Edifieo, 2006. Afirma a
autora : " O constitucionalismo, movimento eclodido no século XVIII, tinha como idéia mestra a limitação de Poder para assegurar os direitos do homem. Dentre os instrumentos identificados como aptos à
concretização desse ideal estavam a Constituição escrita, a separação de poderes e as Declarações de
Direitos" .(p.115).
6ACQUAVIVA, Marcus Claudio. Teoria Geral do Estado. São Paulo: Saraiva, 2ª. Edição, 2000, p.8.
'SILVA, José Afonso. Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 24ª. Edição, 2005, p.111/
112.
8SILVA, José Afonso. Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 24ª. Edição, 2005,p. 113.
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o Direito conforma o Estado e daqui decorre o princípio da legalidade
vinculando todos os poderes constituídos, que por sua v;z têm seu funcionamento e exercício institucionalizados pela ordem jurídica, por isso também a importância de uma Constituição rígida, no sentido de uma lei suprema que submete o Estado à sua ordem. Esta é primeira dimensão essencial
do direito, a legalidade, denominada como o império do direito, por
10
Canotilho •
Norberto Bobbio afirma que a compreensão da limitação do poder, enquanto elemento intrínseco do Estado de direito, perpassa, também, pelo
impacto que a constitucionalização dos direitos naturais imprimiram ao con11
ceito , classificando o Estado de direito como fraco, fraquíssimo e fortíssimo:
... Desse ponto de vista pode-se falar de Estado de direito em sentido forte para distingui-lo de Estado de Direito em sentido fraco, que é o Estado
não despótico, isto é, dirigido não pelos homens, mas pelas leis, e do Estado
de direito em sentido fraquíssimo, tal como o Estado kelseniano segundo o
qual, uma vez resolvido o Estado no seu ordenamento jurídico, todo Estado
é Estado de direito ...
Do Estado de direito forte, que é aquele próprio da doutrina liberal, são
parte integrante todos os mecanismos constitucionais que impedem ou obstaculizam o exercício arbitrário e ilegítimo do poder e impedem e desencora-

9

CARVALHO, Kildare Gonçaves. Direito Constitucional - Teoria do Estado e da Constituição Direito Constitucional Positivo, BH: Dei Rey, 15ª. Edição, 2009. Afirma o autor sobre o tema: " ... A
questão principal referente às relações entre o Estado e o Direito, reside em justificar a submissão do
Estado ao Direito, à justiça, ou a um conjunto de normas, tendo em vista, sobretudo a circunstância de que
o Direito Positivo é elaborado pelo Estado, força e ordem de coação. Assim a sujeição do Estado ao
Direito se daria, ou em virtude da preexistência de normas de Direito Natural, ditadas pela reta razão, ou
pela autolimitação do próprio Estado, que voluntariamente passaria a se submeter ao Direito... "(p. 184).
'ºCANOTILHO, J.J. Gomes. Estado de Direito e Estado. Disponível em http://pt.scribd .com/doc/
43038759/Canotilho-Estado-de-Direito-LIVRO, consulta em 14.03.2011,, consulta em 15.03.2011.
Afirma o autor: " ... Um Estado pode considerar-se Estado de direito quando: (1) está sujeito ao direito;
(2) actua através do direito;(3) positiva normas jurídicas informadas pela idéia de direito ... "(p.18).
VECCHIO, Giorgio Dei. Lições de Filosofia do Direito. Tradução Antonio José Brandão. Coimbra:
Armênio Amado, 2ª. Edição, 1951. Diz o autor:" ... A soberania da lei, o Direito de todos os cidadãos, a
participarem na sua formação, e a igualdade dos mesmos perante a lei, permanecem os pontos cardeais do
Estado moderno. Por este motivo, o Estado é e deve ser um Estado de Direito e não um Estado absoluto
ou de polícia... " (p. 361).
"BOBBIO, Norberto. Liberalismo e Democracia. Tradução Marco Aurélio Nogueira, São Paulo:
Brasiliense, 6ª. Edição, 1994, p. 18.
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jam o abuso ou o exercício ilegal do poder. ..
13
Ínsito, também, à limitação de poder, é a separação horizontal de poder, em órgãos e funções distintos, na concepção clássica de Montesquieu,
pois a preservação de um regime de legalidade está atrelada a um Legislativo,
um Executivo e um Judiciário, revelando-se como essência de um regime
consti-tucional.
. 14 afº1rma:
M ontesqmeu
"Quando na mesma pessoa ou no mesmo corpo de magistratura, o poder
legislativo está reunido ao poder executivo, não existe liberdade, porque se
pode temer que o mesmo monarca ou o mesmo senado crie leis tirânicas
para executá-las tiranicamente.
Tampouco existe liberdade se o poder de julgar não for separado do poder legislativo e do executivo. Se estivesse unido ao poder legislativo, o poder sobre a vida e a liberdade dos cidadãos seria arbitrário, pois o juiz seria
le-gislador. Se estivesse unido ao poder executivo, o juiz poderia ter a força
de um opressor. .. "
Destaque-se que esta noção tríade, além da desconcentração de poder, visa
15
equilíbrio e harmonia de ·tais funções, com controles recíprocos e proteção
dos direitos fundamentais, pois conforme adverte Dalmo de Abreu Dallari, "quando se pretende desconcentrar o poder, atribuindo o seu exercício a vários
16
órgãos, a preocupação maior é a defesa da liberdade dos indivíduos ... " •

12 BOBBIO, Norberto. Liberalismo e Democracia. Tradução Marco Aurélio Nogueira, São Paulo:
Brasiliense, 6ª. Edição, 1994, p. 19.
13
CARVALHO, Kildare Gonçaves. Direito Constitucional - Teoria do Estado e da Constituição Direito Constitucional Positivo, BH: Dei Rey, 15ª. Edição, 2009. Diferenciando a divisão horizontal da
vertical afirma o autor: " ... Há ainda a denominada repartição vertical que visa delimitar as competências
e as relações de controle segundo critérios fundamentais territoriais ou espaciais, envolvendo a competência, no Estado Federal, dos entes Federados, e no Estado Unitário e Autonômico, a competência das
regiões e dos órgãos locais ... "(p.173).
14
MONTESQUIEU, Charles-Louis de Secondat, Baron de. O Espírito das Leis. Tradução Cristina
Murachco. São Paulo: Martins Fontes, 2ª. Edição, 2ª. Tiragem; 2000, p. 168.
15
FRIEDE, Reis. Curso de Ciência Política e Teoria Geral do Estado. Rio de Janeiro: Forense, 3ª.
Edição, 2006. Acentua o autor sobre o tema: ''Assim, o princípio de MONTESQUIEU, ratificado e
adaptado por HAMILTON, MADISON E JAY, foi a essência da doutrina exposta no Federalist, de
contenção do poder pelo poder, que os norte -americanos chamaram sistema de freios e contrapesos... a
concepção fundamental da partição do poder, em forma tríade, permitiria que as três funções básicas do
poder...em sua particular interação, operassem como autênticos sistemas de freios e contrapesos , impedindo em tese, que o soberano, ainda que legitimamente eleito, se corrompesse ... pela ausência de mecanismos
de restrição ao exercício do poder. .. " (p. 460-461).
16
DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. São Paulo: Saraiva, 21 ª· Edição,
2000, P. 216.
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Neste contexto, coloca-se a importância de mecanismos constitucionais
de contenção de poder para o Estado de direito. Sobre õ tema afirma Nor17
berto Bobbio expressamente:
... Desses mecanismos os mais importantes são: 1) o controle do Poder
Executivo por parte do Legislativo; ou mais exatamente, do governo, a quem
cabe o Poder Executivo, por parte do parlamento, a quem cabe em última
instância o Poder Legislativo e sua orientação política; 2) o eventual controle do parlamento no exercício do Poder Legislativo ordinário por parte de
uma corte jurisdicional a quem se pede a averiguação da constitucionalidade
das leis; 3) uma relativa autonomia do governo local em todas as suas formas e em seus graus com respeito ao governo central; 4) uma magistratura
independente do poder político ...
Não há dúvidas que na atualidade o Estado forte é a aspiração do constituinte originário de 1988, face à natureza da Carta Constitucional e os mecanismos previstos para sua proteção e manutenção.
2. Estado Social e Estado Democrático de Direito
Mas se de um de lado tivemos a consolidação do estado liberal burguês,
o estado social ainda continuava relegado. Note-se que a abstração e subjetividade dos direitos individuais começaram a ser contestadas, por volta do
final século XIX e início do século XX, face o avanço ilimitado do capitalismo explorador, do grande desenvolvimento da indústria e da opressão da
classe operária, que se encontrava insatisfeita com a postura do Estado liberal.
Nesse momento, deflagra-se um processo de socialização do Estado,
porque o proletariado necessita de um Estado minimamente protetor em
seu favor, garantindo-lhes direito à aposentadoria, ao trabalho, a férias, educação, estabilidade no emprego, normatização das condições de trabalho,
direito à moradia, saúde, educação, lazer, cultura, etc. Surge então o Estado
18
social de Direito, no qual há uma afirmação por direitos sociais e a priorização dos direitos de igualdade.

17
BOBBIO, Norberto. Liberalismo e Democracia. Tradução Marco Aurélio Nogueira, São Paulo :
Brasiliense, 6ª. Edição, 1994, p. 19.
' 8FERRAZ, Anna Cândida."Aspectos da positivação dos direitos fundamentais na Constituição de 1988",
in Direitos Humanos Fundamentais: positivação e concretização. Osasco: Edifieo, 2006, p. 161.
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José Afonso da Silva entende que a expressão Estado Social de Direito
insuficiente para marcar a conotação de igualdade pretendida neste estágio
da história, pois este não foi capaz de atingir a justiça sociai19.
No mesmo sentido Canotilho afirma que o estado de direito não pode e
20
nem deve ser um "estado providência" , tendo em vista que os direitos
sociais se realizariam melhor sem o Estado, pois a história demonstra que
alguns estados totalitários apresentaram-se como estado social, fazendo referência a alguns diplomas legais como a Constituição Soviética de 1936 e a
Carta Del lavoro de 1927, da Itália e nem por isso fizeram justiça social. Por
isso a ordem livre do mercado seria "a única forma de garantir a justiça
21
distributiva, sem pôr em perigo a liberdade" •
Na realidade, a pós modernidade faz com que o sentido da expressão
Estado de Direito seja acrescido de uma concepção de Estado, no qual a
participação popular seja efetiva e através de mecanismos concretos exista
um controle das decisões de ordem política, por isso é mais apropriada a
22
expressão Estado Democrático de Direito •
Canotilho adverte que a democracia é que legitima o poder e neste sentido somente a soberania popular, enquanto detentora do real poder do Estado, é que o conforma e o limita. Habermas, também, aponta para esta forma
de legitimação do poder.
Observe-se, também, que a concepção de Estado Democrático de Direito vai além do direito de votar e ser votado, é mais ampla, ou seja, ultrapassa
o conceito forma de estado democrático, porque incorpora uma "transfor23
mação do status quo" , em consequência, são de total relevância os objetivos constantes da Constituição da República inscritos no artigo 3º e principalmente a construção de sociedade livre, justa e solidária, na qual o poder
vem do povo ( art.1 º.,§ único); daqui decorre a pluralidade de idéias, culturas e etnias, bem como a liberdade de escolha.
Há sem dúvida, um "contraditório" e uma "ampla defesa" instaurados,

19

SILVA, José Afonso. Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 24ª. Edição, 2005, p.118.
José Afonso. Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 24ª. Edição, 2005, p. 13.
21
CANOTILHO, J.J. Gomes. Estado de Direito e Estado. Disponível em http://pt.scribd.com/doc/
43038759/Canotilho-Estado-de-Direito-LIVRO, consulta em 14.03.2011,, consulta em 15.03.2011, p.
13.
22
SILVA, José Afonso. Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 24ª. Edição, 2005,p. 118.
23
SILVA, José Afonso. Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 24ª. Edição, 2005, p.119.
20 SILVA,
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com a participação popular e somente com a participação popular se con'"
quista um Estado democrático de direito.
A propósito, em artigo publicado na Universidade de Coimbra, intitulado
" A discussão do Conceito de Direito: Uma Reavaliação a partir do pensamento Habermasiano", Eduardo C.B. Bittar24, afirma:
" ... A formação discursiva da vontade é questão central da discussão
habermasiana, que vem claramente influenciada pelo pressuposto extraído
do jogo democrático, segundo as quais os atores e participantes atuam conforme pautas e procedimentos previamente constituídos para a garantia do
exercício do direito à voz e à participação.
É aí que a inspiração de Habermas se dá para apresentar uma proposta
de entendimento da cultura do direito. Diferentemente do princípio moral,
que opera orientando o processo interno de determinação do conteúdo
argumentativo de cada fala, o princípio da democracia serve como parâmetro
para a "a institucionalização externa e eficaz da participação simétrica numa
formação discursiva da opinião e da vontade a qual se realiza em formas de
comunicação garantidas pelo direito"
( ... )
Se há um atributo, diferentemente do pensamento marxista, que marca a
condição humana, este atributo é a capacidade de produção de linguagem e
de interação comunicativa através da linguagem ... "
Por isso somente a participação efetiva da sociedade na produção do
direito traz a democracia, concretiza o sentido de cidadania de forma ampla
e da expressão Estado Democrático de Direito e por certo o objetivo de
construção de sociedade justa, livre e solidária somente se dará através deste viés.
3. As Dimensões essenciais do Estado de Direito
Importante destacar que o império da lei, os direitos fundamentais, o
princípio da razoabilidade, a responsabilidade pelos atos do Estado, o acesso à via judiciária e a segurança e confiança das pessoas também integram o
catálogo das dimensões essenciais do Estado de direito, conforme preleciona

24

BITTAR, Eduardo C.B. A discussão do Conceito de Direito: Uma Reavaliação a partir do pensamento Habermasiano. Boletim da Faculdade de Direito, Universidade de Coimbra - vol LXXXI, Coimbra,
2005, p. 808/809.
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25

Canotilho •
'r
O império da lei deve ser entendido como dimensão essencial, no sentido
de que o poder político não é livre, mas subordinado ao direito, em especial
a uma Constituição, atua através dela e todas as demais normas devem ser
informadas pela idéia de direito. Neste passo, importante destacar que a
atuação através da lei comporta a idéia de que "só quem tenha competência
previamente definida por regras jurídicas está apto, num qualquer Estado
26
de direito a desempenhar funções, com o selo de autoridade pública" e
isto vale para a atividade administrativa, legislativa e judiciária. Além disso,
27
o Estado de direito, segundo Canotilho , deve ser conformado por princípios que se encontram na consciência jurídica geral, no sentido do que é
"justo" para o homem comum, que certamente tem ciência do que o jurista
chama de "bom direito", de "idéia de justiça". Tais princípios , por sua vez,
devem ser incorporados por todos os poderes do Estado, a fim de que a
ordem jurídica seja válida e legítima, por isso, sob esse prisma a utilização
da expressão Estado material de direito.
A dimensão essencial dos direitos fundamentais, necessariamente precisa de ênfase, quando se trata de Estado de direito, porque no passado alguns
juristas abordavam este tema, sem incluí-los. Por isso, os direitos individuais e sociais devem alcançar um "status" de constitucionalidade de forma a
dar fundamentalidade aos direitos e garantias, obrigando o Estado a observar o seu núcleo fundamental. Desta forma, restam afastadas as experiências pretéritas, em que os direitos fundamentais detinham um caráter meramente filosófico, muitas vezes dependendo de uma codificação para sua garantia, restando muitas vezes priorizado o direito privado, em detrimen28
to da cidadania , bem como as "constituições de fachada" ou "semân-

25
CANOTILHO, J.J. Gomes. Estado de Direito e Estado. Disponível em http://pt.scribd.com/doc/
43038759/Canotilho-Estado-de-Direito-LIVRO, consulta em 14.03.2011,, consulta em 15.03 .2011 ,
p.18-25.
26
CANOTILHO, J.J. Gomes. Estado de Direito e Estado. Disponível em http://pt.scribd.com/doc/
43038759/Canotilho-Estado-de-Direito-LIVRO, consulta em 14.03.2011,, consulta em 15.03.2011 ,
p.18.
27
CANOTILHO, J.J. Gomes. Estado de Direito e Estado. Disponível em http://pt.scribd.com/doc/
43038759/Canotilho-Estado-de-Direito-LIVRO, consulta em 14.03.2011,, consulta em 15.03.2011 ,
p.18 .
28
1 CANOTILHO, J.J. Gomes. Estado de Direito e Estado. Disponível em http://pt.scribd.com/doc/
43038759/Canotilho-Estado-de-Direito-LIVRO, consulta em 14.03.2011,, consulta em 15.03.2011,
p.19.
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30
Sobre o tema discorre Willis Santiago Guerra :
" .... Com a adoção da fórmula política do Estado Democrático de Direito
ingressaríamos em etapa histórica do constitucionalismo em que uma série
de inversões se mostraram necessárias, a fim de evitar as perversões sofridas pelo Estado de Direito, constitucional, em regimes políticos autoritários e, mesmo, totalitários ...
... o Estado passa a se organizar em função da defesa e realização dos
direitos fundamentais, tidos agora não apenas como direitos subjetivos inerentes à cidadania, mas também como pautas objetivas, a determinarem que
se consagrem normas, instituições e políticas públicas para concretizar tais
direitos, efetivando-os e defendendo-os. A própria topografia constitucional revela a inversão que estamos aqui a referir, quando os direitos e garantias fundamentais passam a ser consagrados, tal como entre nós, a partir de
outubro de 1988, de maneira ampla, e já no início da Constituição, ao invés
de ocuparem aquela posição inferior, secundária, que até então era a deles,
enunciados ao final das consti-tuições, de maneira sintética, como a apenas
determinar uma área residual de impedimento à interferência estatal na esfera jurídica de seus cidadãos .... "
Neste contexto, os direitos fundamentais, além de constitucionalizados
devem vir resguardados por garantias31 de igual teor, ou seja, não há direito
de liberdade de expressão, senão garantida pela expressa identificação do
seu autor e na mesma linha há diversos outros exemplos, a tutela judicial enquanto direito a ser garantida pelo viés do devido processo legal; o direito à
intimidade e garantia da inviolabilidade domiciliar, entre tantos outros.
O Estado de Democrático de Direito somente se constrói com um sólido

29
CANOTILHO, J.J . Gomes. Estado de Direito e Estado. Disponível em http://pt.scribd.com/doc/
43038759/Canotilho-Estado-de-Direito-LIVRO, consulta em 14.03.2011,, consulta em 15.03.2011,
p.20
30 GUERRA, Willis Santiago. Estado Democrático de Direito Como Estado de Direitos Fundamentais
com Múltiplas Dimensões, <http://www.fiscolex.com.br/doc_l l34779 _ESTADO _DEM0CRATICO_DIREITO_COMO_ESTADO _DIREITOS_FUNDAMENTA1S_MULTIPLAS_DIMENSOES.aspx>
- consulta em 14.03.2011. p. 2/3.
31
NUNES JUNIOR, Vida! Serrano. ARAUJO, Luiz Alberto David. Curso de Direito Constitucional. São
Paulo: Saraiva, 5ª. Edição, 2001. Diferenciam os autores direitos e garantias individuais: " ... Enquanto os
direitos teriam por nota de destaque o caráter declaratório ou enunciativo, as garantias estariam marcadas
pelo seu caráter instrumental, vale dizer, seriam os meios voltados para a obtenção ou reparação dos
direitos violados ... "(p.81).
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catálogo de direitos fundamentais. A construção de sociedade igualitária,
justa e solidária não se dissocia de tal dimensão, por isso sua essencialidade.
32
O princípio da razoabilidade é a terceira dimensão do Estado de Direi33
to. Canotilho o denomina como "justa medida" • Na realidade, o Estado de
Direito deve-se pautar por decisões que afastem decisões excessivamente
34
restritivas de direitos, conectando-se à idéia de moderação, de equilíbrio ,
preservando-se o máximo do conteúdo de cada bem constitucional, da cada
bem jurídico a ser analisado. Trata-se, pois de princípio que "emana direta35
mente das idéias de justiça, equidade, bom senso, prudência" •
Destaque-se que não existe dispositivo constitucional a dispor como operar
as restrições de direito fundamental, valendo ressaltar as palavras de Anna
6
Candida da Cunha Ferraz3 :
... Não há regra geral específica sobre as limitações e as restrições aos
direitos fundamentais que, em nosso sistema, como em qualquer outro, não
são absolutos.
Os limites e as restrições, quando não decorrem da norma específica
definidora de determinado direito são, em regra, deduzidos dos princípios
que regem o "sistema constitucional dos direitos fundamentais" ( princípio
da legalidade, com a reserva absoluta ou a proibição de legislação restritiva,
princípio da igualdade etc) ...
Também integra, enquanto dimensão essencial do Estado de direito, o
37
princípio da legalidade da Administração • Equivale afirmar que toda a
Administração pública está vinculada aos comandos da lei, sendo proibido

32
TOLED0, Suzana de Toledo. O Princípio da Proporcionalidade e o Controle de Constitucionalidade
das Leis Restritivas de Dh·eitos Fundamentais. Brasília: Brasília Jurídica, 1996. Afirma a autora: " ... o
juiz quando considera adequada a relação entre determinada restrição e o fim a que se destina, ou mesmo
quando reconhece a inexistência de outro meio menos gravoso que pudesse conduzir ao mesmo resultado,
nem por isso está a chancelar uma providência que imponha ônus demasiados ao cidadão. Há situaçôes em
que é plenamente possível identificar um desequilíbrio na relação meio fim, sem que se possa concluir pela
desnecessidade da providência legislativa porque não está em causa a existência de outra medida menos
lesiva, mas sim a precedência de um bem ou interesse sobre outro .... "(p.80).
33 Ibidem, p.21.
34
FIGUEIRED0, Mariana F. Direito à Saúde, Porto Alegre: Livraria do Advogado, lª. Edição, 2007, p.
121.
36
FERRAZ, Anna Candida Cunha, in Aspectos da positivação dos direitos fundamentais na Constituição
de 1988", in Direitos Humanos Fundamentais: positivação e concretização. Org. Eduardo C.B.Bittar
e Anna Candida da Cunha Ferraz. Osasco: Edifieo, 2006, p.172.
37
CANOTILHO, J.J. Gomes. Estado de Direito e Estado. Disponível em http://pt.scribd.com/doc/43038759/Canotilho-Estado-de-Direito-LIVRO, consulta em 14.03.2011, consulta em 15.03.2011, P. 22.
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qualquer atividade que não detenha fundamento legal. Canotilho afirma
que este princípio dá sentido às afirmações correntes "'de que o "governo é
um governo de leis e não de homens", "ninguém está acima da lei". A propósito, destaque-se que a lei detém um lugar privilegiado no Estado de Direito porque reflete a vontade comunitária, através de um Legislativo, organizado e escolhido legitimamente, por um processo eleitoral, previsto na
39
Constituição • Por isso, o estado constitucional lhe dá este prestígio, ao
40
mesmo tempo que "controla a própria validade das leis" •
Outra dimensão essencial é que o Estado de Direito responde por seus
atos. Tal afirmação afasta a máxima do estado absolutista "the king do not
wrong" e repisa a responsabilidade do Estado e de seus representantes legais.Tem-se aqui a idéia da responsabilidade civil do estado, impondo-lhe
dever de indenização, sempre que causar danos e tomando a responsabilidade objetiva, são estas as deduções do dispositivo do artigo 37,§ 6º.da
Constituição da República.
41
Azor Lopes da Silva Junior ressalta sobre o tema:
" ... Fundamenta-se teoricamente a responsabilidade objetiva da Administração em três teorias: da culpa administrativa, do risco administrativo e
do risco integral. A teoria da culpa administrativa trabalha com o dever de
in-denizar exigível da Administração que causa prejuízo por inexistência do
serviço, seu mau funcionamento ou seu retardamento ... Na teoria do risco
administrativo ... sustenta-se o direito de ser indenizado ao particular que
tenha sido praticado por uma fato de serviço público ao qual não provar haja ele operado com culpa ... a teoria do risco integral não é adotada entre
nós, a Administração Pública seria responsabilizada pelos danos suportados pelo administrado ... "
Inúmeras são as situações noticiadas pela mídia, tais como questões liga-

38

CANOTILHO, J.J. Gomes. Estado de Direito e Estado. Disponível em http://pt.scribd.com/doc/
43038759/Canotilho-Estado-de-Direito-LIVRO, consulta em 14.03.2011,, consulta em 15.03.2011, p.
22 .
39
CANOTILHO, J.J. Gomes. Estado de Direito e Estado. Disponível em http://pt.scribd .com/doc/
43038759/Canotilho-Estado-de-Direito-LIVRO, consulta em 14.03.2011,, consulta em 15.03 .201 1,
p.22.
'ºCOELHO, Inocência Martires. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 5ª Edição, 2010,
222.
41
SILVA JUNIOR, Azor Lopes. Constituição Federal Interpretada. Org. Costa Machado.Barueri: Manole,
2010, p.304.
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das à integridade física de menores e detentos internos em estabelecimentos
prisionais; fatos cotidianos ligados à condições inadequadas de cumprimento de pena corporal etc., acidentes de trânsito envolvendo veículos oficiais,
o emprego indevido de recursos públicos, são exemplos de questões que
abordam a responsabilidade do Estado de Direito.
A função de interpretar o direito, com força institucional de Estado, é do
Poder Judiciário, restando garantido constitucionalmente o direito a seu
acesso, nos casos de lesão ou ameaça de direito, conforme dispõe o artigo
5º, inciso XXXV, da Constituição da República. E assim, não poderia deixar de ser, porque a garantia de acesso à via judiciária integra o rol de dimensões essenciais do Estado de Direito, que necessariamente, perpassa
por outras garantias, para sua concretização. O juiz natural, a garantia do
devido processo legal, o direito a defesa técnica, sem dúvida integram a
idéia de acesso à justiça, mas também há de se ter uma distribuição igualitá42
ria deste acesso, por isso as considerações de Canotilho :
... A primeira pergunta , porém, a fazer num Estado de direito é a de
saber como se assegura o acesso ao direito e aos tribunais... Mediante esquemas adequados de organização e procedimento - serviços de informação
jurídica, provedores dos cidadãos, centros de aconselhamento jurídico, direito ao patrocínio jurídico -, o Estado de direito presta aos indivíduos um
bem escandalosamento distribuído de forma desigualitária nas sociedades
contemporâneas - o direito de acesso ao direito, o direito de reconhecer os
seus direitos. Só assim o Estado de direito poderá responder às acusações
de alguns que vêem na frieza das regras do Estado de direito-segurança
jurídica, clareza das normas, proibição do excesso, generalidade e abstracção
das lei - uma cobertura inescapável para a manutenção das estruturas de
poder e da desigualdade social...
Derradeiramente, é de se afirmar que "o Estado de direito dá segurança
43
e confiança às pessoas" • É possível interpretar, na esteira de tais considerações, que esta dimensão do Estado de direito relaciona-se intrinsecamente com a certeza, a transparência e a previsibilidade na aplicação da lei pela

42

CANOTILHO, J.J. Gomes. Estado de Direito e Estado. Disponível em http ://pt.scribd.com/doc/
43038759/Canotilho-Estado-de-Direito-LIVRO, consulta em 14.03.2011,, consulta em 15.03.2011p.24.
43
CANOTILHO, J.J. Gomes. Estado de Direito e Estado. Disponível em http ://pt.scribd.com/doc/
43038759/Canotilho-Estado-de-Direito-LIVRO, consulta em 14.03.2011, consulta em 15.03.2011, p.25.
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Estado. Justificam-se neste sentido, o direito adquirido, a coisa julgada e a
irretroatividade da lei, enquanto garantias constituciõnais.
44
Gilmar Ferreira Mendes adverte sobre o tema:
... É possível que a aplicação da lei no tempo continue a ser um dos temas
mais controvertidos do Direito hodierno. Não raro, a aplicação das novas
leis às relações já estabelecidas suscita infindáveis polêmicas. De um lado, a
idéia central de segurança jurídica, uma das expressões máxima do Estado
de Direito; de outro, a possibilidade e necessidade de mudança ...
Conclusão
O Estado de Direito se desenvolveu em etapas: Estado Liberal, Estado
Social e Estado Democrático, e cada uma destas foi marcada por determinados valores, inseridos dentro do contexto histórico que detonou a mudança do perfil e das prioridades do Estado.
É possível a compreensão do sentido do Estado de Direito, optando-se
pela via inversa, entender o Estado de não direito, que por sua vez é marcado pela arbitrariedade, com a presença marcante dos "chefes de Estado" e
pela radical injustiça social e tratamento desigual na aplicação do direito.
Assim, o Estado de Direito é demarcado: i) pela limitação constitucional
do Estado pela própria lei, inspirando, portanto o princípio da legalidade,
que vinculará toda a ordem jurídica; ii) a separação constitucional dos poderes; iii) a proteção constitucional dos direitos fundamentais.
De outro lado, a pós modernidade exige um Estado, no qual a participação popular seja efetiva e através de mecanismos concretos exista um controle das decisões de ordem política, legitimando o poder e tornando
indissociável a Democracia e o Estado.
Por todo o exposto, repisa-se que o conteúdo atualizado do Estado de
Direito implica também reconhecer algumas dimensões do estado de direito: império da lei, os direitos fundamentais, o princípio da razoabilidade, a
responsabilidade pelos atos do Estado, o acesso à via judiciária e a segurança e confiança das pessoas.
Tal catálogo é de suma importância, tendo em vista que o caminho para a

44
MENDES, Gilmar Ferreira ET ai. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, Sª Edição,
2010, p.552.

Revista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 66 - abr/mai/jun 2010

20

realização da cidadania e da democracia plena, embora árduo, deve ser enfrentado como desafio maior para a construção de u'ma sociedade livre, justa e solidária, enquanto objetivo maior do texto Constitucional e marca intrínseca do Estado de Direito contemporâneo.
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II. LEI ORGÂNICA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO
...
PAULO

AUDI ANASTÁCIO FEL/X, Major da Polícia Militar do Estado de São Paulo, bacharel
em Direito pela Faculdade de Direito de
Guarulhos e pós-graduando em Gestão de
Políticas Preventivas da Violência, Direitos
Humanos e Segurança Pública pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São
Paulo.

Resumo

Lei Orgânica da Polícia Militar é o instrumento legal pelo qual deve ser
regida a Polícia Militar do Estado de São Paulo, com previsão de suas competências, organização e pessoal. A Lei Estadual n. 616, de 17 de dezembro de
1974, que disciplina a organização básica da Instituição, encontra-se desatualizada, inclusive com dispositivos que não foram recepcionados pela Constituição Federal de 1988, carecendo, portanto, de novo ordenamento jurídico
que a substitua.
Palavras-Chave: Polícia Militar. São Paulo. Organização. Lei Orgânica.
Abstract

The organic Law of the Military Police is the legal instrument that established the legal competencies, the organization and the personnel structure
of the Military Police of São Paulo State. The state law n. 616 of December
17 of 1974 that regulates the basic organization of the institution is out of
date and it is in conflict with the federal constitution of 1988, therefore, efforts need to be dane in arder to substitute it by a new legal mechanism.
Keywords: Military Police. São Paulo. Organization. Organic Law.
INTRODUÇÃO

A Constituição Federal de 1988 (CF) prevê capítulo próprio para a Segurança Pública, dispondo, em seu artigo 144, sobre os órgãos responsáveis
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pelo seu exercício e suas respectivas competências. Dentre os órgãos ali
relacionados, encontram-se as polícias militares e os torpos de bombeiros
militares. Uma vez que são consideradas forças auxiliares e reservas do Exército, o artigo 22, inciso XXI, da CF, determina ser de competência exclusiva
da União legislar sobre "normas gerais de organização, efetivos, material
bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias militares e corpos
de bombeiros militares".
A lei federal que trata o tema é o Decreto-lei n. 667, de 2 de julho de
1969 (DL 667/69), disciplinado, por sua vez, pelo Regulamento para as
Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares (R-200), aprovado pelo
Decreto n. 88.777, de 30 de setembro de 1983, institutos legais que foram
recepcionados pela CF, ainda que não em sua plenitude.
Cabendo à União legislar sobre normas gerais, deve o Estado editar lei
própria que organize sua polícia militar e seu corpo de bombeiros militar.
No caso do Estado de São Paulo, a Lei n. 616, de 17 de dezembro de 1974
(Lei 616/74), dispõe sobre a organização básica da Polícia Milita/ Poucas
foram as alterações sofridas por essa lei, ainda que alguns fatos posteriores,
de relevância para a ordem jurídica e social, tenham impacto sobre ela: (i) a
edição da Lei Complementar n. 207, de 5 de janeiro de 1979, que dispõe
sobre a Lei Orgânica da Polícia do Estado de São Paulo, que trata, em seu
Título I, de competências afetas à Polícia Militar; (ii) a edição de nova Constituição Federal em 1988, alterando sobremaneira a ordem constitucional
nacional e dando novo enfoque a determinadas questões, principalmente
àquelas pertinentes ao papel do Estado e seu respeito ao cidadão e à dignidade da pessoa humana, assuntos intrinsecamente correlatos à atividade da
Polícia Militar, além de dar um novo regramento quanto à questão de segurança pública; (iii) a atribuição, pela Constituição do Estado de São Paulo
de 1989, de especial missão para a Polícia Militar no contexto de órgão
participativo na defesa do meio ambiente; e (iv) a realização, em agosto
deste ano, d a 1ª Conferência Nacional de Segurança Pública (1 ª CONSEG),
que reuniu na Capital Federal cerca de 3.000 (três mil) representantes das
instituições policiais e da comunidade civil em geral, e que resultou na elaboração de 10 (dez) princípios e 40 (quarenta) diretrizes para a condução

'Denominada Lei de Organização Básica (LOB), será tratada por essa sigla ou por Lei 616/74.
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da política da segurança pública no Brasil .
...
Todos esses fatos fazem com que haja a necessidade de uma revisão do
ordenamento jurídico que regula a organização da Polícia Militar do Estado
de São Paulo, ou seja, a Lei 616/74, para que a Instituição se molde ao novo
contexto constitucional e social.
1. O PROBLEMA
O DL 667/69 não foi totalmente recepcionado pela CF, pois alguns de
seus dispositivos ferem claramente o pacto federativo, como seu artigo 6º,
ao prever que a nomeação do Cargo de Comandante Geral da Instituição,
apesar de ser ato do Governador do Estado, deve ser antecedida de ciência
do Ministro do Exército, além do fato de que poderá ser ocupado por oficial
superior do Exército. Ademais, a competência da União para legislar em
relação às polícias militares e corpos de bombeiros militares limita-se a normas gerais sobre "organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias militares e corpos de bombeiros militares";
logo, não foram recepcionadas as previsões que tratam da instrução (artigo
13) e da justiça e da disciplina (artigos 18 a 20).
Tendo seu fulcro no DL 667/69, observa-se, ao analisar a Lei 616/74,
que esse instrumento legal não atende às necessidades para contemplar as
suas competências institucionais ou para prever a estrutura organizacional
da Polícia Militar. Quanto às competências, por exemplo, seu artigo 2º diz
competir à Polícia Militar, com exclusividade, ressalvadas as missões peculiares das Forças Armadas, o policiamento ostensivo fardado, planejado pelas
autoridades policiais competentes. Aqui, duas críticas a esse dispositivo: (i)
não há que se fazer ressalva quanto a "missões peculiares das Forças Armadas", uma vez que estas não fazem policiamento ostensivo fardado (função
típica de polícia); e (ii) não prevê que o planejamento é próprio, mas de
"autoridades policiais competentes". Quanto a estrutura organizacional, a
LOB foi excessivamente descritiva, prevendo inclusive o nome de órgãos,
alguns dos quais, pela necessidade da evolução administrativa, tiveram de
ser extintos, como é o caso dos batalhões de polícia de trânsito ou de policiamento feminino.
2. LEI ORGÂNICA E ESTATUTO: DISTINÇÕES

Antes de prosseguir, necessário que se faça a distinção entre lei orgânica
e estatuto, pois é comum a confusão que é feita quanto ao objeto de cada um
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dos instrumentos legais.
,,..
De Plácido e Silva (1999, p. 578) ensina:
ORGÂNICO. Derivado do latim organicus,
de organum, possui o sentido de fundamental
ou de básico.
Assim, no sentido jurídico, exprime o que se
institui em caráter de fundamento ou de base
ou como inerente à instituição ou constituição de alguma coisa.
Orgânicas, pois, são as regras instituídas pela
organização, que veio instituir um organismo,
cuja vida está ligada às mesmas regras.
E, nesta razão, na expressão lei orgânica está
o sentido da lei fundamental ou que veio instruir um órgão do Estado, fixando-lhe a estrutura.
Lei orgânica é também a denominação atribuída à lei constitucional, lei fundamental e
base de um Estado, em distinção às leis ordinárias ou comuns, que se devem fundar ou estar
em harmonia com os princípios instituídos por
ela.
Assim, integram a lei orgânica: (i) a finalidade do órgão; (ii) as competências do órgão; (iii) a estrutura básica do órgão; (iv) as condições de ingresso na carreira.
O estatuto, por sua vez, não tem por objeto o órgão, mas o agente do
órgão, com a finalidade de regular seu relacionamento com a Administração Pública, enquanto sujeito de direitos e deveres. É ainda de De Plácido e
Silva (op. cit., p. 324-5), a seguinte lição:
ESTATUTO. No sentido de Direito Administrativo refere-se ao complexo de princípios ou regras que regulam as atividades dos
funcionários públicos, sejam civis ou militares, assegurando as vantagens e direitos sobre o exercício dos respectivos cargos ou funções. É o estatuto dos funcionários.
[ ... ]
Revista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 66 - abr/mai/jun 2010

26

..

ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS. Denominação que se dá à lei especial decretada com o objetivo de fixar as regras legais, reguladoras da situação do funcionário público, seja civil ou militar, nas quais
se inserem as condições de provimento dos
cargos ou funções públicas, os direitos e vantagens, os deveres e responsabilidades dos
funcionários civis e militares. O estatuto dos
funcionários públicos civis e o estatuto dos
militares constituem-se em leis próprias, trazendo os requisitos elementares prescritos na
lei constitucional, além de outras disposições
que se constituem em deveres e obrigações
funcionais e em vantagens inerentes ao cargo
ou função desempenhada.
Daí se dizer, pois, que tais agentes públicos são estatutários, em uma
referência clara ao regime jurídico a que estão submetidos.
No entanto, ainda que De Plácido e Silva ensine que as condições de
provimento do cargo ou da função pública devam ser objeto de estatuto,
melhor será se tal previsão estiver contida na lei orgânica, pois, uma vez que
esta tem a finalidade de regular o órgão, cabe-lhe definir o perfil do cidadão
que deverá ocupar o cargo ou a função pública, estabelecendo os requisitos,
condições e exigências para que participe do respectivo concurso público.
Ademais, não há que se falar em estatuto para aquele que ainda não faz
parte da Administração Pública, como é o caso daquele que ainda é candidato à vaga oferecida.
Não obstante a clara distinção apresentada, por vezes matéria que deva
ser tratada em estatuto acaba por ser objeto de lei orgânica. Exemplo disso
é a própria Constituição do Estado de São Paulo, que em seu artigo 98, § 1º,
estabeleceu que a Lei Orgânica da Procuradoria Geral do Estado disporá
sobre o regime jurídico dos integrantes da carreira de Procurador do Estado, em referência ao regime de direitos e deveres dos quais o agente público
é titular, matéria que deveria estar contida em estatuto, não em lei orgânica.
3. AS POLÍCIAS MILITARES E OS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
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O Brasil adotou um modelo no âmbito estadual em que duas instituições
se responsabilizam pelas ações policiais: as polícias militares atuam na prevenção do delito, e as polícias civis apuram o fato criminoso. Essa divisão,
entretanto, ainda que pareça clara, tem causado algumas dificuldades de
interpretação e de coordenação da atividade policial.
Doutrinadores classificam as polícias militares como polícias administrativas, e as polícias civis como polícias judiciárias; outra classificação aponta
serem as polícias militares preventivas, enquanto as polícias civis são repressivas (LAZZARINI, 1987, p. 28-40).
Não obstante, tais distinções não têm conseguido trazer um resultado
prático às dúvidas apresentadas, mesmo porque ambas as instituições, igualmente, podem transitar nas classificações apresentadas, sem que isso signifique invasão de competência do outro órgão. Por exemplo, as polícias militares são consideradas administrativas e preventivas; porém, passam a ter
função judiciária quando requisitadas para o cumprimento de uma sentença
judicial, assim como agem como polícia repressiva ao reprimir de imediato
os efeitos de fato delituoso ou que venha a perturbar a ordem pública. Por
sua vez, as polícias civis, consideradas tradicionalmente como de natureza
judiciária e repressiva, podem atuar administrativamente, e assim o fazem,
por exemplo, enquanto órgão responsável pela identificação civil do cidadão; de outra parte, também têm uma ação preventiva, como se faz por
meio da própria apuração da infração penal, uma vez que, ao elucidar o
crime e identificar seu agente, contribuem para que o fato não venha novamente a ocorrer.
O próprio Professor Álvaro Lazzarini (1995, p.30) assevera que a divisão entre polícia administrativa e polícia judiciária, apesar de bem precisa, é
doutrinária e, na prática, é impossível de ser efetivada. Necessário, pois,
partir-se do preceito constitucional que rege cada instituição e daí então
atribuir suas competências em leis orgânicas, partindo-se do geral para o
particular.
3.1 - Competências constitucionais de polícia
A CF é clara e singela ao ditar que "às polícias militares cabem a polícia
ostensiva", nos termos de seu artigo 144, § 5º. Cumpre-se, por obrigação,
conhecer o conceito de polícia ostensiva.
O vocábulo polícia vem do grego politeia, que passou para o latim politia,
e seu sentido original guarda relação com o governo da polis, ou seja, da
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cidade; portanto, governo ou administração da cidade. Com o passar do
tempo, o termo "polícia" passou a ter sentido próprio, designando, então,
uma ação da administração, ou governo, no sentido de garantir a tutela da
ordem jurídica e assegurar a tranquilidade do povo. Com a evolução da
sociedade, o significado de polícia se manteve no sentido de significar a ação
de gestão do Estado para garantir a convivência entre o povo, mas passou
também a designar um determinado órgão específico, do qual o governo
pode se valer para implementar, por vezes, medidas coercitivas, até mesmo
com o uso legal da força, para ver os ideais coletivos concretizados.
É enganoso, pois, reduzir o termo polícia apenas a designar determinadas instituições do Estado, uma vez que ele também pode referir-se a um
instrumento para sua gestão.
Nesse sentido, vários autores têm escrito sobre o "poder de polícia".
Caio Tácito, em "Poder de Polícia e Polícia do Poder" (Menezes, 1987, p.
98), afirma que cabe ao Estado o equilíbrio de conflitos entre as pessoas,
valendo-se a autoridade, para tanto, de um papel negativo, ou seja, de evitar
a perturbação da ordem e garantir a fruição dos direitos individuais. Esse é
o poder de polícia, ou seja, de impor a todos o dever de não perturbar. A
essência do poder de polícia está na capacidade de limitar e restringir ações,
e até, por vezes, direitos, com a finalidade de trazer equilíbrio à sociedade,
prevalecendo o interesse de muitos sobre o interesse de poucos.
Para que esse poder de polícia seja exercido em prol da sociedade, valese o Estado da "polícia". Polícia, aqui, não no sentido de um órgão especialmente criado com tal nome, mas da prerrogativa, inerente ao Estado, para
instrumentalizar o agente público para a restrição de direitos de terceiros
em favor do interesse público. Assim, exerce função de polícia o servidor
público que, incumbido de regular o ingresso de pessoas em determinado
órgão público, tem a capacidade de vetar a entrada daqueles que não estejam de acordo com o padrão estabelecido - é função de polícia porque tem o
poder de polícia para impedir o livre acesso de certas pessoas àquele local.
Porém, nem todo agente público é dotado de poder de polícia; é o caso do
agente incumbido de fiscalizar a "zona azul": falta-lhe poder de polícia, pois,
caso alguém estacione um veículo em local sujeito a cobrança e se negue a
comprar ou preencher o talão apropriado, não pode adotar qualquer medida coercitiva, como remoção do veículo (medida que caracteriza restrição
de direito de propriedade e de circulação), limitando-se ao preenchimento
de uma notificação de infração administrativa.
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Nestes termos, pode-se falar em diversas espécies de polícia, conforme o
campo de sua atuação: ambiental; de comunicações; de costumes e diversões; de viação e trânsito; sanitária; trabalhista; tributária. A CF, ao tratar
de segurança pública e prever os órgãos para seu exercício, refere-se a uma
espécie própria de polícia: a polícia de segurança pública.
Às polícias militares cabe o exercício da polícia ostensiva. Por ostensivo
deve-se entender aquilo que está à mostra, que está evidente, ou seja, de
fácil localização. São ostensivas, na medida em que seus integrantes podem
ser facilmente identificáveis. O R-200 conceitua o que vem a ser policiamento ostensivo: "ação policial, exclusiva das Polícias Militares, em cujo
emprego o homem ou a fração de tropa engajados sejam identificados de
relance, quer pela farda, quer pelo equipamento, ou viatura, objetivando a
manutenção da ordem pública" (artigo 2º, n. 27).
E oportuna é a distinção entre "polícia ostensiva" e "policiamento ostensivo". Polícia ostensiva se caracteriza por um conjunto de políticas e estratégias que têm por objeto a prevenção primária, a prevenção secundária, a
repressão imediata de infrações e a solução pacífica de conflitos que, muitas
vezes, sequer chegam a caracterizar infração penal, sendo exercida de variadas formas, não apenas por ações de policiamento ostensivo. Outra ação
de polícia ostensiva é o planejamento policial: adotando uma técnica própria denominada "inteligência policial", cabe às polícias militares a coleta
de dados, estatísticas e informações que permitam subsidiar a posterior análise que indicará a melhor maneira de empregar o policial militar e de aplicar os recursos materiais disponíveis. Essa coleta de dados, por vezes, terá
ser feita "em campo", fora do âmbito das unidades policiais, e, devido à
característica da informação a ser levantada, não se recomendará que o policial militar esteja fardado. Isso não ofende a competência das polícias civis, pois o objetivo destas é fazer a investigação criminal, com a finalidade
de identificar o autor de um delito e suas circunstâncias, para subsidiar futura ação penal; enquanto isso, a polícia ostensiva deverá fazer a investigação da criminalidade, ou seja, estudar os fenômenos que têm colaborado
para a ocorrência de certo fato, para a adoção de medidas para sua prevenção.
O artigo 144 da CF também incumbiu às polícias militares a preservação
da ordem pública, conferindo-lhes papel especial no contexto da segurança
pública. Note-se que o "caput" do artigo 144 diz que a segurança pública é
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cionados. Ao definir as missões de cada instituição, coube apenas às políci~
as militares, em especial, a preservação da ordem pública. Logo, residualmente cabe às polícias militares as atribuições de todos os órgãos policiais
arrolados no artigo 144 da CF, no caso "falência operacional deles"
(LAZZARINI, 1994, p. 56). Exemplo dessa medida extrema ocorreu quando da greve da Polícia Civil do Estado de Alagoas, que, ao chegar a seu 60º
(sexagésimo) dia, obrigou o Governador do Estado a decretar "estado de
2
perigo público iminente na área de segurança pública" , e, em razão dessa
medida, que, "excepcionalmente, no caso de recusa ou ausência de autoridade policial para a lavratura do auto de infração, o Termo de Ocorrência
deverá ser exarado, para qualquer ilícito penal, por Oficial Superior desig3
nado pelo Comando Geral da Polícia Militar" •
Em âmbito estadual, pois, as polícias militares são o último recurso para
a preservação da ordem pública. Se estas sucumbirem, o remédio será a
intervenção federal. Tanto assim, que uma das exceções que permite à União
intervir nos Estados e no Distrito Federal é para "por termo a grave comprometimento da ordem pública" (artigo 34, inciso III, da CF), e, nesse
caso de extrema fragilidade institucional, a ação da União se fará pelas Forças Armadas, destinadas à garantia da lei e da ordem (artigo 142 da CF).
3.2 - Competências constitucionais de bombeiros
Aos corpos de bombeiros militares incumbe, além das atribuições definidas em lei, a execução de atividades de defesa civil (artigo 144, § 5º, da CF).
Interessante como foi definida a missão, pois em primeiro plano se encontram as "atribuições definidas em lei", para, em segundo momento, incumbir os corpos de bombeiros da "execução de atividades de defesa civil",

' Por meio do Decreto n. 3.973, de 30 de janeiro de 2008, o Governador de Alagoas declarou estado de
perigo público iminente na área da segurança pública no Estado, "considerando que o contexto atual levou
a uma situação de insegurança à população alagoana, com grave risco à preservação da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio de Alagoas".
3
0 Governador de Alagoas, nos termos do Decreto n. 3.974, de 30 de janeiro de 2008, estabeleceu
providências administrativas, no caso de greve, para o cumprimento regular da missão constitucional da
segurança pública no Estado de Alagoas, "considerando ser a segurança pública dever do Estado e direito
e responsabilidade de todos, conforme preconiza o art. 144 da Constituição Federal" e, "ainda, a necessidade de assegurar, em caráter preventivo e repressivo, a preservação da ordem pública e da incolumidade
das pessoas e do patrimônio", determinando a adoção de medidas de polícia judiciária por parte de oficial
da Polícia Militar.
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como se esta fosse sua missão secundária, sendo a missão primária aquelas
...
atribuições que lhe forem dadas por meio de lei.
Deve-se lembrar que, enquanto nova lei federal que deve reger as "normas gerais" não for aprovada, vige, naquilo que foi recepcionado pela CF, o
DL 667/69. Entretanto, esse diploma legal, apesar de ter se proposto a reorganizar os corpos de bombeiros e determinar a sua aplicação a tais instituições (artigo 26, parágrafo único), não prevê sequer uma competência típica
de serviço de bombeiro. Enquanto isso, em vários Estados, o corpo de bombeiros militar tem adquirido autonomia em relação à polícia militar, e, por
consequência, legislação própria tem sido editada a fim de dar forma à instituição. Assim sendo, as "atribuições definidas em lei" a que se refere a CF
deverão ser encontradas em âmbito estadual, nas leis orgânicas dos corpos
de bombeiros militares.
Também compete aos corpos de bombeiros militares a execução das atividades de defesa civil. Essa expressão ocorre apenas duas vezes na CF: a
primeira, para definir que é competência privativa da União legislar sobre o
assunto (artigo 22, inciso XXVIII), e a segunda para atribuir aos corpos de
bombeiros militares sua execução (artigo 144, § 5º).
Embora a CF estabeleça que compete aos corpos de bombeiros militares
a execução de atividades de defesa civil, em alguns Estados a instituição foi
4
incumbida também de seu planejamento e coordenação • Alguns chegam a
conferir ao Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar a função de
Coordenador da Defesa Civil ou de Secretário da Defesa Civii5. Tendo em
vista a autonomia entre os entes federativos e a possibilidade de o Estado
organizar sua administração, não há qualquer inconstitucionalidade a ser
cogitada, uma vez que a CF não proibiu o planejamento e coordenação da
defesa civil por parte dos corpos de bombeiros. O impróprio, e aí sim se
torna objeto de ataque por inconstitucionalidade, é a previsão, nos estados
em que o corpo de bombeiros militar é organização autônoma, de competência para a polícia militar executar atividades de defesa civn6. O que é
razoável é dispositivo semelhante ao que consta na Constituição do Estado

4

Exemplo: Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Minas
Gerais, Pará, Roraima e Tocantins.
5
Exemplo: Alagoas, Amapá, Amazonas, Pará e Maranhão.
6
Exemplo: Acre, Paraíba e Rondônia.
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de Santa Catarina, em que é prevista, para a Polícia Militar, a atribuição de
"cooperar com órgãos de defesa civil".
3.3 A regulamentação do § 7° do artigo 144 da Constituição Federal
Diz o § 7º do artigo 144 da CF:
Art. 144. [... ]
[ ... ]
§ 7º - A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades.
A regulamentação desse parágrafo irá disciplinar o que se tem chamado
de "Sistema de Segurança Pública", regulando, em um único documento
legal, o funcionamento das polícias, garantindo-se a integração entre os órgãos e a eficiência de suas ações.
Em relação às polícias militares e aos corpos de bombeiros militares,
deve-se saber se a regulamentação também se prestará a regrar as "normas
gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação e
mobilização" (artigo 22, incisos XXI) das instituições militares estaduais,
ou estas deverão estar sujeitas a dois regramentos federais distintos.
Lazzarini sustenta, com propriedade, que a regulamentação do dispositivo constitucional não deve ser confundida com a aprovação de uma lei orgânica de polícia, seja civil ou militar, e que há de ser uma lei nacional que
otimize os meios, defina e esclareça melhor as competências dos órgãos
policiais e que trate do trabalho conjunto entre os órgãos (2000, p. 15).
Argumenta também que a regulamentação deve preceder as leis orgânicas
das polícias estaduàis (2008, p. 11-12).
Assim, as duas leis deverão estar alinhadas entre si, não se admitindo
contradições que inviabilizem a integração dos órgãos policiais e a eficiência do sistema ou a plenitude do desempenho das missões constitucionais
das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares.
Não obstante a argumentação ponderada e fundamentada de Lazzarini,
no sentido de aguardar a regulamentação do § 7º do artigo 144 da CF, alguns Estados tomaram a dianteira e se anteciparam na edição de leis que
regulem suas instituições militares, mormente pelo fato de que, em muitos
deles, os corpos de bombeiros militares adquiriram autonomia em relação
às polícias militares.
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Tão logo sejam editadas as leis necessárias a regulamentar as normas
gerais sobre as polícias militares e os corpos de bombeiros militares e a
regulamentação do§ 7º do artigo 144 da CF, deverá ser realizada uma revisão na legislação estadual que discipline os órgãos policiais, tanto naqueles
que se valem ainda de legislação anterior a 1988, como é o caso de Minas
Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, como para aqueles que já se adiantaram
e editaram novas leis orgânicas, a exemplo do Pará e Rio Grande do Sul.
Sob esta ótica, de que necessariamente deverá ocorrer revisão legislativa em
âmbito estadual, nenhum prejuízo traz o fato de os Estados estarem legislando sobre a organização de sua polícia militar e de seu corpo de bombeiros militar, enquanto essa regulamentação não ocorra em nível federal.
4. PRINCIPAIS TEMAS A CONSIDERAR NA LEI ORGÂNICA

Considerando-se a necessidade de edição de Lei Orgânica para Polícia
Militar do Estado de São Paulo, devem ser ressaltados alguns temas que
deverão estar presentes em sua proposta, com a finalidade de alinhar a Instituição às suas missões constitucionais de polícia ostensiva, de preservação
da ordem pública e, por meio de seu Corpo de Bombeiros, da execução da
defesa civil e de outras atribuições que lhe sejam típicas.
4.1 - Autoridade policial
Não se refere a uma competência, mas de um instrumento para o exercício de suas competências. No Estado da Paraíba foi inclusa, na lei orgânica
da Polícia Militar, a previsão de que o policial militar é autoridade policia{
Esse reconhecimento é questão de vital importância para os negócios da
segurança pública. Não se trata de pretensão de aquisição de prestígio, mas
de dotar o policial militar com as ferramentas necessárias para o integral
exercício de sua missão.
Essa previsão, entretanto, deve ser ampla, sem adjetivar autoridade policial com o vocábulo "militar", como o fizeram os Estados do Espírito Santo

7
Prevê o parágrafo único do artigo 1º da Lei Complementar n. 87, de 2 de dezembro de 2008, que dispõe
sobre a organização estrutural e funcional da Polícia Militar da Paraíba e determina outras providências:
"Os integrantes da Polícia Militar do Estado da Paraíba no desempenho de atividade policial militar no
âmbito de suas responsabilidades são considerados autoridades policiais".
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e do Rio Grande do Sui8. Considerar que o policial militar é "autoridade
policial militar" em nada contribui para conferir-llÍe a condição plena de
autoridade policial, pois demonstra que é apto apenas para tomar decisões
típicas da caserna ou para assuntos pertinentes aos regulamentos próprios
da instituição, ou seja, é um reconhecimento "para dentro", com efeito "interna corporis".
4.2 - Competências gerais de polícia

A Polícia Militar, correntemente, é convidada a participar de comissões,
por vezes municipais, e não há na legislação atual um permissivo expresso
de que integrantes da instituição possam fazer parte desse tipo de colegiado.
Assim, há necessidade de se prever a possibilidade de que policiais militares
participem em órgãos colegiados de interesse da segurança pública.
Deve ser previsto, também, que o exercício das atividades da Casa Militar será atribuição da Polícia Militar, ainda que a Casa Militar faça parte do
Gabinete do Governador, sendo, portanto, uma Secretaria de Estado.
Além do Gabinete do Governador, também é necessária a prestação de
assessoria militar junto a Secretarias do Estado e certos órgãos do Poder
Legislativo e Judiciário, a fim de se acautelar da segurança pessoal de seu
chefe e para interagir com assuntos de interesse institucional, facilitando a
solução de questões de interesse da segurança pública.
A Polícia Militar, pela sua importância histórica e cultural, não somente
em nível estadual, deve ser uma promotora da memória da Instituição e
difusora de sua cultura. Assim, o Estado de São Paulo deve prever na estrutura da Instituição, formalmente, tanto a existência do Museu de Polícia
Militar quanto do Corpo Musical, responsáveis por sua memória e cultura,
10
9
a exemplo dos Estados da Paraíba (Museu da Polícia Militar) e de Roraima
(Museu do Corpo de Bombeiros Militar e Banda de Música).

Constituição do Estado do Espírito Santo: "São autoridades policiais militares na função exclusiva de
polícia ostensiva e de preservação da ordem pública os oficiais da ativa da Polícia Militar e os Comandantes
de frações constituídas." (artigo 130, § 2º); Constituição do Estado do Rio Grande do Sul: "São autoridades policiais militares o Comandante-Geral da Brigada Militar, os oficiais e as praças em comando de
fração destacada." (artigo 129, parágrafo único).
'Artigo 16 da Lei Complementar n. 87, de 2 de dezembro de 2008, que dispõe sobre a organização
estrutural e funcional da Polícia Militar do Estado da Paraíba e determina outras providências.
10Artigo 23 da Lei Complementar n. 52, de 28 de dezembro de 2001, que dispõe sobre a Lei Orgânica do
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Roraima.
8
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4.3 - Competências de polícia ostensiva e de prese,vação da ordem pública
Acima de qualquer competência deve estar a capaciaade de a Polícia
Militar planejar e executar, com exclusividade, as ações de polícia ostensiva
e de preservação da ordem pública.
Em relação à atividade de trânsito, deve-se considerar que as polícias
militares, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, instituído pela Lei
federal n. 9.503, de 23 de setembro de 1997, integram o Sistema Nacional
de Trânsito, cabendo-lhes o policiamento ostensivo e a fiscalização de trânsito.
Em particular, há três ternas que merecem um aprofundamento, para
que sejam esclarecidos os princípios pelos quais tais atividades devem ser
exercidas pelas polícias militares, em razão da missão constitucional de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública: a inteligência policial, a
investigação da criminalidade e o registro de ocorrências de infração penal
de menor potencial ofensivo.
No combate ao crime não há mais espaço para o empirismo. Enquanto
gestor público de segurança pública, o policial deve valer-se de técnicas e
métodos que lhe permitam bem gerir o seu "negócio". Daí porque a lei orgânica deve prever princípios para que a ação de planejamento do gestor de
polícia deva fundamentar-se em critérios científicos próprios, utilizando-se
da técnica de inteligência policial.
Essa análise com base na inteligência policial muitas vezes necessitará de
levantamento de dados em campo, alguns deles devendo ser obtidos de maneira sigilosa, atividade essa que não é concorrente com a exercida pelas
polícias civis. A proposta de lei orgânica deve prever a possibilidade da prática da investigação da criminalidade, corno meio de se poder realizar o
trabalho de inteligência policial.
Há necessidade de se prever, expressamente, a capacidade dos policiais
militares elaborarem os registros de ocorrências de infrações penais de menor potencial ofensivo, condição essa já reconhecida pelo Supremo Tribunal
Federal, em sede da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2590-SP, que
considerou que tal prática apenas se caracteriza corno registro da ocorrência.
4. 4 - Competências de defesa civil e de bombeiros
Estudo comparado com organizações de outros Estados demonstrou que
a legislação que tem organizado os corpos de bombeiros militares em nível
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estadual tem previsto uma série de competências novas
para esse tipo de
...
atividade, aumentando, sobremodo, o papel das instituições naquilo que se
refere a prevenção de sinistros, podendo ser incluídas a previsão para o
atendimento pré-hospitalar de urgência, pesquisa tecnológica e de sinistro,
credenciamento e fiscalização de empresas que atuem na área de segurança
contra incêndios etc.
4.5 - Competências de polícia ambiental
As polícias militares não exercem atividade de polícia ambiental por ser
esta uma missão de "polícia ostensiva e de preservação da ordem pública",
mas porque, dada a relevância do objeto que se quer proteger, entendeu o
Estado, por bem, confiar sua execução a tais instituições. No caso do Estado de São Paulo, a competência para que a Polícia Militar atue como polícia
ambiental está contida no parágrafo único do artigo 195 da Constituição do
Estado, ao afirmar que "o sistema de proteção e desenvolvimento do meio
ambiente será integrado pela Polícia Militar mediante suas unidades de policiamento florestal e de mananciais, incumbidas da prevenção e repressão
das infrações cometidas contra o meio ambiente, sem prejuízo dos corpos
de fiscalização dos demais órgãos especializados". Pode-se prever, por exemplo, competência para apuração, autuação, perícia, e outras ações legais
pertinentes, além de ações conjuntas com os demais órgãos ambientais, colaborando na fiscalização das florestas, rios, estuários e em tudo que for
relacionado à fiscalização do meio ambiente.
4. 6 - Competências de polícia judiciária militar
Deve-se fazer a previsão de que compete, à Polícia Militar, o exercício da
polícia judiciária militar em relação aos seus integrantes, inclusive com a
possibilidade de requisição à polícia técnica de pesquisas e exames necessários a subsidiar o inquérito policial militar.
4. 7 - Estrutura da Instituição
A lei orgânica deve tratar também da estrutura da organização. O DL
667/69 determina, em seu artigo 5º, que as polícias militares serão
estruturadas em órgãos de direção, órgãos de execução e órgãos de apoio. A
Lei 616/74 segue a estrutura determinada pelo decreto-lei federal, porém
acrescenta algumas divisões em sua classificação, de modo que os órgãos
podem ser de direção geral, de direção setorial, de apoio, especiais de apoio,
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de execução e especiais de execução. O Decreto n. 53.733, de 27 de novembro de 2008, dispõe sobre a estrutura da Polícia Militar, observados os princípios da LOB.
Compete à Assembleia Legislativa dispor sobre a criação e extinção de
órgãos da administração pública. Essa competência não se refere a órgãos
que compõem a estrutura interna da Polícia Militar, pois essa é de competência privativa do Governador do Estado, nos termos do artigo 47, inciso
XIX, alínea "a"; a criação de uma unidade policial ou sua extinção não caracteriza a criação ou extinção de órgão, mas de organização do órgão (Polícia Militar).
Tendo em vista a dinâmica da administração e as necessidades que se
alteram correntemente, a estrutura a ser prevista na lei orgânica deve conter apenas princípios que norteiem o Governador do Estado na edição do
decreto de organização. A experiência trazida com a LOB, que prevê nominalmente algumas unidades policiais, demonstra que essa medida é inadequada.
Definir a melhor estrutura é tarefa das mais importantes, pois a correta
definição e a disposição dos órgãos no sistema administrativo determinarão
a eficiência da Instituição, garantindo-lhe uma maior produtividade e alcance dos resultados esperados.
Alguns Estados inovaram na organização de sua administração, abandonando a tradicional (e legal, nos termos do DL 667/69) estrutura dos órgãos
em direção, apoio e execução. Sem ingressar na discussão se os novos modelos criados proporcionarão um melhor resultado, o fato é que a estrutura
determinada pelo decreto-lei federal é insuficiente para atender às necessidades, em sua totalidade, das polícias militares, pois como classificar, por
exemplo, a Corregedoria? É órgão de direção, de apoio, de execução, ou
nenhum destes? E as assessorias? São órgãos de direção realmente, como
previsto na Lei 616/74?
Daí, pois, convém que a organização da Polícia Militar seja estruturada
em órgãos de direção, órgão de correição, órgãos de apoio, órgãos de execução e assessorias.
Quanto ao Estado-Maior da Polícia Militar, a experiência tem demonstrado que há um grande avanço na quantidade de expedientes e estudos que
tramitam por suas Seções, o que significa um acúmulo de atividades sobre o
Subchefe do Estado-Maior. Assim, a Lei Orgânica poderá prever a possibilidade de que o decreto de organização preveja a existência de mais de uma
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Subchefia de Estado-Maior, congregando, cada uma delas, as Seções que
tenham alguma afinidade em suas tarefas. Por exemplo, pode-se criar a 1ª
Subchefia de Estado-Maior, reunindo a 1ª, 4ª e 6ª Seções (pessoal, logística
e orçamento, respectivamente), e a 2ª Subchefia de Estado-Maior, para a
coordenação da 2ª, 3ª e 5ª Seções (inteligência, operações e comunicações),
sendo a primeira com atribuições de cunho mais administrativo, e a segunda
voltada a questões ligadas à operacionalidade da Polícia Militar.
Tendo em vista a dinâmica administrativa, os órgãos de direção setorial,
integrados pelas diretorias, não devem ser previstos nominalmente na lei
orgânica, para que não ocorra como se deu com a LOB, que prevê cinco
diretorias, mas que a necessidade demonstrou a exigência de se criar outras,
a fim de atender às carências que surgiram com o passar do tempo, por
exemplo, na área de tecnologia ou de direitos humanos. Considerando a lei
orgânica apenas os princípios de atuação dos órgãos de direção setorial, a
criação dos órgãos poderá ser reservada para o decreto.
A Corregedoria da Polícia Militar é considerada como integrante do
Comando Geral. Nada mais impróprio, pois os órgãos que integram o Comando Geral devem ter duas finalidades: a primeira, de comandar e administrar a Instituição, papel do Comandante-Geral; a segunda, de assessoramento ao Comandante-Geral. A Corregedoria, porém, não é órgão que presta
assessoramento ao Comandante-Geral, motivo que justifica a criação de
nova categoria: órgão de correição. Reconhecendo que a atividade da Corregedoria tem um exercício diferenciado no âmbito da Instituição, o coronel que ocupar a função de Corregedor deve ser excluído da possibilidade
de substituição do Subcomandante-Geral em caso de seu afastamento. Como
a Corregedoria é órgão subordinado ao Subcomandante PM, a precaução
evitará a ocorrência de tomada de decisão, por parte do Corregedor que
substitui o Subcomandante PM, em caso em que o órgão de correição tenha
participado da instrução.
Em relação aos órgãos de apoio, assim como os órgãos de direção setorial,
não é apropriado que sejam previstos em lei orgânica, incumbindo-se o decreto que regulamentar a organização da Polícia Militar de cuidar de sua
criação, extinção, denominação, subordinação etc.
Idêntica política deve ser adotada para os órgãos de execução, devendo a
lei orgânica tratar de princípios em relação a tais órgãos, e não a designação
de suas nomenclaturas. Lembre-se que a LOB prevê batalhões de rádio patrulha, de guarda e feminino, e, no corpo de bombeiros, de grupamentos de
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busca e salvamento, unidades essas que foram extintas. Quanto à distribuição das unidades operacionais no território do Estado, propõe-se que:
a) o território seja dividido em regiões, áreas, subáreas, setores e
subsetores de segurança pública, correspondendo, para estes, determinados
níveis de unidades operacionais;
b) a circunscrição das unidades operacionais observe a divisão políticoadministrativa do Estado, correspondendo, para cada região administrativa,
um único comando regional, e para cada região de governo, um único batalhão, regimento ou grupamento;
c) sejam observados critérios para a organização e o efetivo das unidades
operacionais; e
d) cada município tenha, pelo menos, uma unidade operacional.
Por fim, em relação à estrutura organizacional, há necessidade de criar
outra categoria de órgãos: assessorias. Ainda que a LOB considere as assessorias como órgãos integrantes do Comando Geral e, portanto, órgãos de
direção geral (artigo 10), essa classificação lhes é imprópria. Há necessidade, também, de se regrar exatamente qual a subordinação das assessorias,
situação omissa na legislação atual.
4.8 - O pessoal militar
A lei orgânica deve tratar de princípios que venham a reger seu pessoal.
Não se está referindo a princípios de ordem estatutária, ou seja, de direitos,
vantagens, remuneração ou tudo aquilo que, de alguma forma, se assemelhe
a benefícios, pois estes devem ser disciplinados em estatuto. A lei orgânica
deve tratar do pessoal naquilo que impacta o próprio exercício da atividade
e das atribuições do órgão.
Sob essa ótica, ingresso é assunto orgânico, não estatutário. O Estado
deve definir, portanto, as condições que o candidato deve preencher para
que possa ser recrutado, selecionado e formado, de modo a se enquadrar no
perfil do policial que irá exercer a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. As condições de ingresso representam a qualificação que o
Estado deseja que o candidato possua para que possa exercer adequadamente a função constitucional da Polícia Militar. Essas condições de ingresso, hoje, estão estabelecidas no Decreto n. 41.113, de 23 de agosto de 1996,
porém é matéria que deve ser tratada por lei específica, dada a inteligência
do artigo 142, § 3º, inciso X, combinado com o artigo 42, § 1º, tudo da CF.
Assim como a questão de ingresso na Polícia Militar é matéria de lei
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orgânica e não estatutária, assim também ocorre com a organização das
"
carreiras. Os militares tradicionalmente são organizados
em quadros, havendo, para cada um desses quadros, uma missão própria. Ainda que os
quadros que compõem o efetivo sejam matéria orgânica, é por óbvio que há
um grande componente de interesse pessoal na questão, pois afeta, diretamente, as perspectivas do militar em progressão na profissão.
CONCLUSÕES

O ordenamento jurídico atual que rege a Polícia Militar do Estado de São
Paulo em sua organização está em descompasso com a ordem constitucional
e com as necessidades administrativas da Instituição. Apesar disso, a Polícia
Militar tem conseguido avançar em sua vocação de bem servir o povo paulista.
Alguns Estados, ignorando a necessidade de regulamentação do § 7º do
artigo 144 da CF e a edição de novas normas gerais que estabeleçam regras
sobre a organização das polícias militares e corpos de bombeiros militares,
têm se adiantado e, na omissão do legislador federal, aprovado novas leis
orgânicas para regulamentar as instituições militares estaduais.
A Polícia Militar do Estado de São Paulo não pode ficar de fora desse
contexto. Há necessidade de se partir para o estudo de uma nova lei orgânica e de propô-la ao Governo do Estado, para que seja apresentada junto à
Assembleia Legislativa e, discutida amplamente, possa ser votada e aprovada. O que não se pode mais é aguardar indefinidamente até que as leis federais sejam aprovadas. É sabido que uma lei orgânica, apresentada na
Assembleia Legislativa, será objeto de uma série de emendas. Em todo o
caso, estes novos tempos têm demonstrado que não se pode estar avesso a
críticas ou a debates; deve-se estar preparado para eles, seja para respondêlos, seja para aceitá-los.
Por isso, ainda que o senso comum possa indicar que a apresentação de
uma proposta de lei orgânica na íntegra, disciplinando na totalidade a organização da Polícia Militar, será objeto de uma exposição acentuada da Instituição, este é um risco que se deve correr.
Outros Estados têm avançado nesse sentido, e por que não o Estado de
São Paulo?
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RESUMO
O presente trabalho buscou estabelecer a extensão da competência das
Polícias Militares na preservação da ordem pública e trazer conceitos pragmáticos dos elementos constitutivos desta. Utilizou-se dos métodos dogmático
jurídico e analítico sintético. Fez-se análise da competência constitucional
das Polícias Militares em face de disposições legais relacionadas ao tema;
tratou-se no âmbito da doutrina administrativa o conceito de ordem pública
e seus elementos, poder de polícia e suas áreas de atuação, poder discricionário e arbitrariedade. Concluiu-se que à Polícia Militar cabe o exercício pleno da preservação da ordem Pública em todos seus elementos, e não só na
segurança pública, bem como conseguiram-se estabelecer definições pragmáticas para os elementos integrantes da ordem pública.
Palavras-Chave: Polícia Militar. Competência Constitucional. Doutrina Administrativa. Ordem Pública.

ABSTRACT
This study aimed to establish the competencies of the Military Policies in
public arder preservation and bring pragmatic concepts of the constituent
elements of these competencies. We used the methods of dogmatic law and
synthetic analytical. It was made analysis of the constitutional authority of
the Military Policies in the face of legal provisions relating to the subject,
this was within the administrative approach the concept of public arder and
its elements, law enforcement concepts and their areas of expertise, powers
and arbitrariness. It was concluded that the Military Police is responsible
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for the full exercise of the preservation of public order in all its elements,
not only in public safety as well as been able to establish âefinitions for the
pragmatic elements of the public order.
Keywords: Military Police. Constitutional Jurisdiction. Administrative

Doctrine. Public Order.
INTRODUÇÃO

Perdura uma incerteza legal quanto à extensão da competência das Polícias Militares, bem como uma incerteza conceitua! dos elementos ou aspectos integrantes do conceito de ordem pública, problemas que se discutem.
Os problemas apresentados configuram-se questões fundantes na práxis
diária do exercício da preservação da ordem pública posto que à Administração só cabe fazer aquilo que a lei permite, razão de se buscar uma certeza
em tais questões.
O trabalho das Polícias Militares no exercício da polícia ostensiva para a
preservação da ordem pública é por demais complexo, lida-se diariamente
com toda gama de conflitos que partem de um simples atendimento social à
lida direta de conflitos que potencialmente ofenderiam o bem maior de todo
e qualquer cidadão, a vida; a busca da eficiência no trato dos problemas repercute diretamente na capacidade de pronta resposta aos atendimentos
subseqüentes e na eficiência de toda a Corporação; o conhecimento da efetiva competência por estes profissionais lhes garantirá o exercício pleno e
legalmente amparado da prestação dos serviços que lhes são afetos, propiciando garantir uma maior agilidade, satisfação na resolução dos conflitos sociais diários e, conseqüentemente, aumento da capacidade de responder à
demanda diária de conflitos.
Foram utilizados os métodos dogmático-jurídico e analítico-sintético; pelo
primeiro na análise dos postulados constitucionais e normas infralegais correlatas, e pelo segundo se trouxe aporte doutrinário de diversos autores à
discussão, citando-se Alvaro Lazzarini, Azor Lopes da Silva Junior, Celso
Antônio Bandeira de Mello, Diogo de Figueiredo Moreira Neto, Maria Sylvia
Zanella Di Pietro, Hely Lopes Meirelles, José Afonso da Silva e outros por
estes citados.
1. COMPETÊNCIA DAS POLÍCIAS DE SEGURANÇA BRASILEIRAS

A segurança pública, pela sua importância na vida cotidiana e função
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fundamental nas relações sociais, foi tratada com especial deferência na Constituição Federal de 1988, na qual se deu reconhecimento constitucional aos
órgãos integrantes do sistema nacional de segurança pública, privilégio até
então somente das Polícias Militares e da Polícia Federal.
CAPÍTULO III DA SEGURANÇA PÚBLICA
Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exer-cida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio,
através dos seguintes órgãos:
I - polícia federal;
II - polícia rodoviária federal;
III - polícia ferroviária federal;
IV - polícias civis;
V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.
O texto exposto estabelece de forma taxativa os órgãos incluídos em tal
sistema, quais sejam: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros
Militares; de forma que não cabe, exceto através do exercício do Poder Constituinte Reformador, aumentar o rol de instituições inseridas em tal sistema. Além destes integrantes do sistema de segurança pública, a Constituição Federal conferiu aos Municípios a possibilidade de criar sua Guarda
Municipal (144, § 8º da Constituição Federal) para proteção de seus bens,
serviços e instalações, ou seja, esta, se criada pelo Município, tem sua atividade restrita praticamente à segurança patrimonial em âmbito municipal,
mas, vale frisar, não será parte do sistema em questão posto que só o integram aquelas instituições relacionadas nos incisos do art. 144.
Da interpretação do citado artigo deduz-se que todos os órgãos relacionados como integrantes do sistema de segurança pública exercem a chamada polícia de segurança, e o fazem para preservação da ordem pública e a
incolumidade das pessoas e do patrimônio; em outras palavras, a segurança
pública é exercida para atingir a ordem pública, esta é objeto daquela e
muito mais abrangente.
Cabe ressalva para esclarecer que enquanto todos os órgãos incluídos no
sistema exercem a segurança para atingir a ordem pública, às Polícias Militares foi conferida especificamente a competência de preservação desta
mesma ordem, uma atuação excepcional inserida no capítulo constitucional
da segurança pública; tal inferência é evidente posto que se o constituinte
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optasse diferentemente não necessitaria inserir tal acréscimo às competências das Polícias Militares (144, § 5º da Constituição Federal) já que o exercício da segurança pública é função de todos os órgãos integrantes do sistema de segurança pública através do exercício da polícia de segurança.
2. O PODER DE POLÍCIA
A polícia de segurança, a exemplo de toda e qualquer espécie de polícia,
tem como poder instrumental para a execução de suas atividades o poder de
1
polícia ; poder este que se manifesta de duas formas: repressiva ou preventiva\ a primeira forma de atuação é competência característica da Polícia
Federal e das Polícias Civis, às quais competem a polícia judiciária e a apuração de infrações penais, sendo suas atividades voltadas a apurar a autoria
e materialidade de ilícitos penais; são auxiliares do Poder Judiciário, este o
verdadeiro responsável pela repressão criminal, até por isso a adjetivação
da forma de exercício do poder de polícia que é conferido a tais polícias:
polícia judiciária.
Já o poder de polícia com viés preventivo, chamado polícia administrativa, é característica de atuação das Polícias Rodoviária e Ferroviária Federal,
bem como das Polícias Militares, com uma diferença doutrinária importante, enquanto às Polícias Militares compete a polícia ostensiva, às Polícias
Rodoviária e Ferroviária Federal cabe unicamente o patrulhamento ostensivo, estas atuam tão somente na fiscalização de polícia, uma das fases do poder de polícia, enquanto as Polícias Militares exercem todas as fases da atuação do poder de polícia: ordem de polícia, consentimento de polícia, fisca3
lização de polícia e sanção de polícia • Enquanto a polícia judiciária atua
sobre pessoas, na apuração de crimes por estas cometidos, a polícia preven4
tiva atua sobre bens, direitos e atividades •
Meirelles (2009, p. 133) cita um terceiro ramo ao qual denominou polícia de manutenção da ordem pública e Cretella Junior (1998, p. 100) faz o

'Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito,
interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público
concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao
exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à
tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. (art. 78 do
Código Tributário Nacional)
2
Di Pietro (2009, p. 118); Meirelles (2009, p. 133); e Mello (2005, p. 770)
3
(MOREIRA NETO apud LAZZARINI, 1999, p. 103)
4
Meirelles (2009, p. 133)
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mesmo, denominando este terceiro ramo de polícia.,,mista, ambos buscando
achar uma nomenclatura que espelhe de forma mais conveniente e realista a
atividade executada pelas Polícias Militares e Rodoviária e Ferroviária Federais, que constitucionalmente têm uma função que engloba tanto a atuação como polícia administrativa quanto a atuação de polícia judiciária, esta
em uma área cinzenta da persecução penal que Lazzarini chamou de repressão imediata\ ou seja, falhando a atividade de polícia ou patrulhamento
preventivo (administrativo), tais polícias passam imediatamente à restauração da ordem turbada no campo penal, atividade de polícia judiciária ( repressiva), buscando a prisão dos criminosos. Ressalte-se, dever das polícias e faculdade conferida a qualquer do povo conforme disposição legal.
2.1 Polícia Administrativa
Quando se fala em polícia administrativa a doutrina corrente a divide em
dois ramos: a polícia administrativa geral e a polícia administrativa especial;
enquanto esta atua sobre ramos específicos da atividade humana, aquela
cuida genericamente da segurança, salubridade e moralidade públicas, sendo correta a afirmação de que as Polícias Militares exercem suas funções no
campo eminentemente de polícia administrativa e mais especificamente a de
polícia administrativa geral.
2.2 Os Poderes Vinculado e Discricionário
Outra diferença importante que cabe esclarecer é que a atuação repressiva das polícias judiciárias e a atividade preventiva das polícias administrativas especiais em regra são pautadas no poder vinculado ou regrado. A
polícia judiciária no regramento determinado no código de processo penal e
normas penais correlatas e as polícias especiais na norma específica que regrou a atividade humana sobre as quais atuam e, por conseqüência, deram
vida àquelas polícias especiais.
Por outro lado, a polícia administrativa geral se pauta essencialmente no
poder discricionário, necessidade da Administração em face das inovações
que emergem da complexidade das relações sociais e que, em razão de sua
incipiência, não foram regrados, mas carecem da intervenção da Administração para preservar um ambiente social harmonioso, forma primordial de

5

Lazzarini (1999, p. 203)
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atuação das Polícias Militares no exercício da polícia de yreseivação da ordem pública.
Enquanto o ato vinculado é imperativo, ou seja, estando presentes todos
os parâmetros legais estabelecidos, só cabe à autoridade fazer valer a lei,
sob pena inclusive de responsabilização, o ato discricionário é praticado
segundo a conveniência e oportunidade da autoridade, não podendo tender
à arbitrariedade, também sob pena de responsabilização.
Cabe ressaltar que em ambos os casos deverão ser atendidos os elementos fundamentais de um ato administrativo: competência, finalidade e forma.
2.3 O Ato Discricionário e a Arbitrariedade
A discricionariedade no exercício do poder de polícia não se confunde
com arbitrariedade, enquanto aquele é exercício legal da Administração e
balizado nos limites legais, este é contrário ou excede à lei.
Face o exposto, certamente incorreria em arbitrariedade aquela que praticasse qualquer ato administrativo sem ter competência para tal, pois a
competência é elemento fundamental no exercício do poder de polícia; no
6
dizer de Caio Tácito "não é competente quem quer, mas quem pode, segundo a norma de direito".
Ocorrerá também arbitrariedade quando do desvio de finalidade na prática do ato administrativo, ou seja, o agente, no exercício de sua função
legal, sempre deverá buscar atender ao interesse comum, vale dizer, sempre
terá que ter por alvo o interesse público; desviar-se desta finalidade configura-se uma das espécies de abuso do poder, incorrendo o agente público na
prática do crime de abuso de autoridade.
Quanto à forma do ato administrativo, é conveniente lembrar que no
exercício da discricionariedade raramente se terá uma forma fixada, em especial nos casos em que se requer providência ou medida urgente; nestes casos, a doutrina apregoa que sempre que possível se utilize para a manifestação da vontade da administração da forma escrita e, na impossibilidade, também poderá ser verbal ou mesmo por sina{
Ainda, em se tratando de ato discricionário, necessário se faz considerar a
conveniência e oportunidade para a prática do ato, análise intimamente liga-

6

(TACITO apud LAZZARINI, 2003, p. 84)
' (MEIRELLES, 2009, p. 156)
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da ao conceito de mérito administrativo que "consubstancia-se na valoração
...
dos motivos e na escolha do objeto" (MEIRELLES, 2009, p. 158).
Quanto à fixação do motivo, diz respeito à situação de direito ou de fato
que determina ou autoriza a prática ou realização do ato administrativo, deverá ter sempre por motivo o bem comum, ou seja, o interesse público. Em
se falando do objeto, se faz referência à criação, modificação ou comprovação de situações jurídicas concernentes a pessoas, coisas ou atividades sujeitas à ação do Poder Público (MEIRELLES, 2009, p. 157), a ilegalidade
do objeto ocorre quando o resultado do ato importa em violação da norma.
A prática do ato discricionário não pode, portanto, ser aleatória na análise da conveniência e oportunidade, é salutar ter sempre em mente também
a noção de razoabilidade, ou seja, o administrador deverá questionar-se sempre se de fato é razoável praticá-lo para o fim que se pretende atingir e também se a medida aplicada é proporcional e justa em face da situação fática.
É extremamente importante entender os limites do exercício da discricionariedade, posto que tal faculdade decorre da necessidade da Administração ter a possibilidade de ingerir de forma rápida na proteção do interesse coletivo contra ações e omissões incipientes que emergem das formas
mais inusitadas em razão da complexidade alcançada nas relações sociais,
bem como da impossibilidade de um regramento absoluto das matérias pertinentes às relações sociais.
3. ORDEM PÚBLICA
A ordem pública, como já dissemos, é a missão precípua das Polícias Militares e consequentemente conceito que deve ser conhecido na sua extensão, valendo esclarecer que doutrina pátria pauta-se basicamente na doutrina Francesa.
Silva (2009, p. 779), reportando-se a Paulo Barile, a entende de forma
reduzida e focada em vertente penal, registrando que ordem pública será
"uma situação de pacífica convivência social, isenta de ameaça de violência
ou de sublevação que tenha produzido ou que supostamente possa produzir, a curto prazo, a prática de crimes".
Meirelles (1998, p. 92), por sua vez, ao tratar de polícia de manutenção
da ordem pública e suas atribuições, define ordem pública como sendo "a
situação de tranqüilidade e normalidade que o Estado assegura - ou deve
assegurar - às instituições e a todos os membros da sociedade, consoante às
normas jurídicas legalmente estabelecidas", esclarecendo que ela "visa gaRevista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 66 - abr/mai/jun 2010
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rantir o exercício dos direitos individuais, manter a estabilidade das instituições e assegurar o regular funcionamento dos serviços públicos, como também impedir os danos sociais", e valendo-se dos ensinamentos de Marcello
Caetano esclarece que configuram-se como danos sociais "os prejuízos causados à vida em sociedade ou que ponham em causa a convivência de todos
os membros dela".
Para Moreira Neto (1998, p. 82) ao tratar de direito administrativo da
segurança pública e preocupado em forjar um conceito pragmático a define
como sendo "a situação de convivência pacífica e harmoniosa da população,
fundada nos princípios éticos vigentes na sociedade".
Lazzarini (2003, p. 77), tratando dos limites do poder de polícia, expõe a
definição do verbete ordem pública dada pela Enciclopédia Universal Ilustrada - Europeo/Ameriana, onde se vê:
Compréndese por esto que el orden público es la base fundamental de toda organización social y política. Cuando aquél
falte, no puede existir el Derecho ni, por lo tanto, seguridad
de las personas ni de la propriedad, com lo cual faltará la
tranquilidad, la paz social, y la vida de los pueblos quedará a
merced dei mas fuerte.
Ainda Lazzarini (1998, p. 5), em outra obra, traz a definição de De Plácido e Silva, para quem ordem pública é "a situação e o estado de legalidade
normal, em que as autoridades exercem suas precípuas atribuições e os cidadãos as respeitam e acatam, sem constrangimento ou protesto"; cita também Blaise Knapp, que traz a clássica definição de ordem pública adotada
pelo Tribunal Federal Francês: "l'ordre public proprement dit, la santé, la
sécurité, la moralité et la tranquilité publiques, ainsi que la bonne foi dans
les affaires, [... ] I..:ordre public proprement dit est l'absence de désordre,
d'actes de violence contre les personnes, les biens ou l'Etat lui-même"; busca ainda agregar o entendimento de Louis Rolland que ensina que "a polícia
tem por objeto assegurar a boa ordem, isto é, a tranqüilidade pública, a
segurança pública, a salubridade pública", pensamento análogo ao de Paul
Bernard que o complementa asseverando que "a ordem pública é a ausência
de desordem" (l'absence de troubles).
Lazzarini (1998, p. 4) faz referência ao entendimento de Salvat e
Despagnet que a disseram "constituir-se de princípios jurídicos, frutos de
razões próprias e contingentes de um determinado Estado", assim como
cita o Conselheiro Tillon, da Corte de Cassação de Paris, que teria cunhado
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a acertada frase onde asseverava que "procurar definir o termo ordem pública é aventurar-se a pisar em areias movediças". ""
Coroando todo o exposto em sua obra, Lazzarini, com autoridade e perfeitamente lastreado, conclui que "ordem pública é essencialmente a ordem material e exterior, considerada como um estado de fato oposto à desordem".
Contudo, mesmo esta noção de que a desordem pública se instalaria unicamente em face de uma turbação material e exterior, ou seja, aquela que
por suas manifestações efetivamente resultaria na perturbação da ordem de
maneira palpável, consagrada jurisprudencial e doutrinariamente na França, e referência dos mestres pátrios, como citado, tem experimentado mu8
dança, conforme expõe a respeito Joaquim Benedito Barbosa Gomes no
escrito intitulado "O poder de polícia e o princípio da dignidade da pessoa
humana na jurisprudência francesa", texto onde analisa um julgado havido
9
na França, conhecido como Morsang-sur-Orge , referente ao qual o Conselho de Estado, analisando em grau de recurso, reforma decisão da Justiça
Administrativa de Versailles, estabelecendo que o respeito à dignidade da
pessoa humana é um dos componentes da noção de ordem pública; a decisão tem o condão de inserir no contexto conceituai de ordem pública, contrariando último entendimento exposto, valores morais e éticos cuja ofensa
pública por si só não produziria a exteriorização material que eventualmente turbaria a ordem; a extensão conceituai imposta é tangível e compromete
direito somente para aquele que teve a dignidade diretamente afetada, que
pode inclusive não querer avocá-la em seu favor, contudo, o acórdão em

8

Ministro do Supremo Tribunal Federal, nomeado em 25 de junho de 2003 pelo Presidente Luiz Inácio
Lula da Silva.
'Cidade francesa, que emprestou o nome ao processo, da qual o prefeito, em outubro de 1991, sabedor de
uma inusitada atração a ser realizada em boates da urbe, o arremesso de anões (lancer de nain), proibiu a
atividade avocando para tal, entre outras normas, o art. 3º da Convenção Européia de Salvaguarda dos
Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais (norma supranacional), sob pretexto de desrespeito
à dignidade de tais deficientes; a promotora do evento obteve reconhecimento do abuso do poder exercido
pelo prefeito em recurso inicial, mas, em 1995, foi vencida no Conselho de Estado que reformou a decisão
do Tribunal Administrativo de Versailles, a despeito de um dos anões exercer litisconsórcio ativo na
demanda, sob alegação de que mesmo na ausência de circunstâncias locais específicas, a autoridade deve
interditar um espetáculo atentatório à dignidade da pessoa humana; apesar do anão ter avocado seu
inalienável direito ao trabalho, o Conselho entendeu que aquela atividade em si era atentatória à dignidade
da pessoa humana; a decisão propugna o dever do Estado em proteger o cidadão contra ele próprio,
estipulando a regra da irrenunciabilidade de certos direitos, como o que proíbe o individuo de se submeter
a tratamentos degradantes, ainda que bem remunerados. Disponível em: www.artnet.corn.br/ -lgm/
down6.doc. Acessado em: 18 ago. 2009.
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questão propugna que deve o Estado esmerar-se por defender, na órbita da
ordem pública, a dignidade da pessoa humana, a despeito de o desrespeito
ser consensual do ponto de vista do titular do direito, argumentando que a
dignidade humana é um direito irrenunciável.
Outros enfoques buscam novos rumos no campo conceitua! da ordem
pública, como é o caso de Silva Junior, posto que defende uma ordem pública internacional, resgatando pensamento análogo de Eduardo Espínola e
opondo-se a manifestação do Supremo Tribunal Federal, ambos registrados
por Lazzarini (1999, p. 188); para Silva Junior (2009, p. 28) ordem pública
é "um estado de paz social, onde não emergem conflitos, sejam entre os indivíduos da mesma sociedade, seja entre eles e o Estado, e mesmo entre Estados Soberanos".
Como se verifica, os doutrinadores vêm buscando no curso dos anos
compor uma definição que abarque todo e qualquer viés que possa ser, mesmo que eventual e transitoriamente, tocado pelo conceito de ordem pública,
contudo, as nuances e características de cada comunidade são tão díspares
que as tentativas são capazes unicamente de dar a idéia de sua extensão, seja
no espaço como no tempo.
Decorre daí a necessidade de se conhecer tal imprecisão para se compreender quão etérea é a possibilidade de regramento positivo de tudo quanto
possa repercutir na ordem pública, razão pela qual, com extrema propriedade Lazzarini (1998, p. 4) assevera que "a noção de ordem pública é mais
fácil de ser sentida do que definida" e lastreia tal assertiva no ensinamento
de Salvat que a entende como "um conjunto de princípios de ordem superior, políticos, econômicos, morais e algumas vezes religiosos, aos quais uma
sociedade considera estreitamente vinculadas a existência e conservação da
organização social estabelecida".
Como se observa a definição de ordem pública apresenta-se de forma extremamente ampla e esguia, de forma que não se permite aprisionar em uma
fórmula hermética e depende intimamente da cultura e ponto de vista de quem
a quer expor, varia no tempo e no espaço em um mesmo país; mas apesar de
a doutrina não conseguir consenso na definição, na doutrina pátria se buscou cristalizá-la.
3.1 Conceito legal de Ordem Pública
Apesar falta de unicidade doutrinária em questão de ordem pública, o
Executivo nacional fixou, e se traz à colação, o conceito legal que foi expresRevista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 66 - abr/mai/jun 2010
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so no item 21 do art. 2º do Decreto 88.777/83 ,vcte 30 de setembro de
1983, com a seguinte redação:
Ordem Pública - Conjunto de regras formais, que emanam
do ordenamento jurídico da Nação, tendo por escopo regular as relações sociais de todos os níveis, do interesse público, estabelecendo um clima de convivência harmoniosa e
pacífica, fiscalizado pelo poder de polícia, e constituindo uma
situação ou condição que conduza ao bem comum.
Apesar das imperfeições listadas por Lazzarini (1998, p. 8) e Moreira Neto (1998, p. 80), que criticam a construção gramatical e confusão de conceitos que doutrinariamente são cristalizados, e asseverarem que tal conceito
regulamentar deveria ser abandonado ou pelo menos, substituído, ele ainda
vige, contudo não oferece óbice ao que se propõe no presente trabalho.
Conforme se verifica, o conceito em foco foi editado sob a égide da Constituição de 1967, já alterada pela Emenda Constitucional de nº 1, de 17 de
outubro de 1969, onde a competência constitucional das Polícias Militares11
era a de manutenção da ordem pública.
Têm-se difundido que a substituição da expressão manutenção da or12
dem, do antigo texto constitucional, pela preservação da ordem teria o
objetivo de, por esta última, garantir-se a atividade não só de ações preventivas, como também a chamada repressão criminal imediata, isto na medida
em que nesta estaria compreendida a manutenção e o reestabalecimento da
ordem turbada, alteração elogiada e festejada por doutrinadores por sua
13
maior propriedade , em face dos postulados doutrinários.
Contudo, a maior celeuma referente à norma ora tratada decorre da de-

'ºAprova o regulamento para as policias militares e corpos de bombeiros militares (R-200).
"Art 13 [... ] § 4º - As polícias militares, instituídas para a manutenção da ordem pública nos Estados, nos
Territórios e no Distrito Federal, e os corpos de bombeiros militares são considerados forças auxiliares,
reserva do Exército, não podendo seus postos ou graduações ter remuneração superior à fixada para os
postos e graduações correspondentes no Exército.
12
Art 144 [...] § 5º - às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos
corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de
defesa civil.
13
No ta-se com clareza a maior amplitude de preservação comparada com manutenção, sendo fe liz o
legislador constitucional na mudança do vocábulo, pela sua maior propriedade. (LAZZARINI, 1991, p.
53).
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finição de manutenção da ordem pública 1 , inserida na mesma norma, que a
define como sendo "o exercício dinâmico do poder de polícia, no campo da
segurança pública (grifo nosso), manifestado por atuações predominantemente ostensivas, visando a prevenir, dissuadir, coibir ou reprimir eventos
que violem a ordem pública".
Tem sido apregoado que a expressão "no campo da segurança pública"
limitaria a atuação das Polícias Militares unicamente ao elemento segurança, integrante da ordem pública, posicionamento que certamente não deve
prosperar; é fato que a Constituição Federal foi promulgada bem depois da
norma que traz tal definição; na atual constituição criou-se um capítulo exclusivo dedicado à segurança pública, como se viu, de forma que todos os órgãos nele inseridos dedicam-se, por óbvio, ao exercício da polícia de segurança buscando preservar a ordem pública. Às Polícias Militares foram conferidas de forma expressa: a polícia de segurança, lugar comum no capítulo; a
polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. A não ser que se tome
os constituintes por incautos, situação que não amenizaria em nada, foi clara a vontade destes em conferir tal potencialidade às Polícias Militares, caso
contrário bastaria não acrescê-la; daí porque ser evidente que o constituinte
buscou intencionalmente conferir às Polícias Militares a possibilidade de
atuar de forma discricionária na proteção do interesse público em toda a extensão da ordem pública, conferiu-lhe expressamente a competência de polícia administrativa geral.

3. 2 Aspectos da Ordem Pública
Têm-se como ponto pacífico na doutrina administrativa que a ordem
pública se constitui de diversos aspectos, aspectos estes que podem variar
conforme o enfoque dado; contudo, três aspectos são cristalizados na doutrina do direito administrativo internacional e, para expô-los, nada mais coerente que avocar a celebre frase conferida por Lazzarini (1998, p. 6) a
Louis Rolland: "tem a polícia por objetivo assegurar a boa ordem, isto é, a
tranqüilidade pública, a segurança pública e a salubridade pública, ou seja,
garantir a ordem pública é, em suma, assegurar essas três coisas, pois a
ordem pública é tudo isso, nada mais do que isso".

14

Art. 2º, item 19, do Decreto nº 88.777.
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É correto, portanto, concluir que a ordem públ,ica só se concretiza com a
existência de ordem nestes três aspectos, que são distintos, integrantes e
complementares na análise do conceito de ordem pública, daí porque pactuarmos com a assertiva colocação de Lazzarini (1999, p. 76) no sentido de
15
16
que a segurança ( estar seguro, fora de perigo) pública, a tranqüilidade
17
(equilíbrio, em que reina a calma) pública e a salubridade (benéfico para a
saúde, saudável) pública são elementos e não aspectos da ordem pública como acata a maioria dos administrativistas; tal postura decorre da constatação
que o termo aspecto transmite o entendimento de níveis diferentes ou isolados, enquanto o termo elemento denota a noção de ligação intrínseca, integração e complementação, sentido mais adequado ao entendimento de
unicidade conferido à noção de ordem pública; pode-se afirmar que a turbação de um deles descaracteriza a ordem, assim como o restabelecimento
de um deles necessariamente não a reinstala.
3.2.1 Segurança pública
Dentre os elementos que constituem a ordem pública, o mais discutido
hodiernamente e que merece ser melhor analisado é a segurança pública,
expressão popularizada com o fito de manifestar toda e qualquer sensação
de desordem social, estando nitidamente ligado ao sentir que há uma situação fática. Conforme se verifica pelas definições de ordem pública já expostas, em muitos casos esta é tomada como sendo a própria segurança pública.
Pela sua importância convém conhecer o conceito, pouco estudado diga-se,
ao qual os administrativistas não tem logrado conferir um conceito pragmático e aplicável.
Segundo Souza (2009, p. 30), segurança pública "corresponde a um estado que possibilita o livre exercício dos direitos, liberdades e garantias consagrados na Constituição e na lei. A segurança é, simultaneamente, um bem
individual e colectivo [sic], tal como a sociedade pertence a todos e a cada um".

15

0 verbete segurança se verifica que significa estado, qualidade ou condição de seguro e, consultando-se
o verbete seguro, se obtêm os significados livre de perigo, livre de risco, protegido, acautelado, garantido.
(FERREIRA, 1975, p. 1282)
"0 verbete tranqüilidade manifesta o estado ou qualidade de tranqüilo e tranqüilo significa em que reina
a calma, o equilíbrio a ordem. (FERREIRA, 1975, p. 1396)
17
A palavra salubridade significa qualidade de salubre e salubre tem o valor de benéfico à saúde, saudável.
(FERREIRA, 1975, p. 1264)
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Lazzarini (1999, p. 237) traz o conceito de Digo Figueiredo Moreira
Neto, para quem a segurança pública "é o conjunto de processos políticos e
18
jurídicos, destinados a garantir a ordem pública"; em outra obra o mesmo
autor expõe a definição de De Plácido e Silva, onde cita que a segurança
pública é:
o afastamento, por meio de organizações próprias, de todo
perigo, ou de todo mal, que pos-sa afetar a ordem pública,
em prejuízo da vida, da liberdade, ou dos direitos de propriedade do cidadão.
A segurança pública, assim, limita as liberdades individuais, estabelecendo que a liberdade de cada cidadão, mesmo em fazer aquilo que a lei não lhe
veda, não pode ir além da liberdade assegurada aos demais, ofendendo-a. A
segurança pública tem sido definida por alguns autores, como é o caso de
Mário Pessoa, listado por Lazzarini (1999, p. 237), como "estado antidelitual,
que resulta da observância dos preceitos tutelados pelos códigos penais comuns e pela lei de contravenções [... ]".
Como se verifica tais definições enveredam por uma vertente ligada intimamente a regramentos preexistentes e em razão de tal não se valem como
definição de segurança pública como elemento da ordem pública (plano
administrativo); não há dúvida que a não ocorrência de delitos penais é um
grande avanço na busca da segurança pública, contudo, existe uma gama
enorme de ações e omissões que comprometem a segurança pública e estão
longe de ser objeto de ordenamento administrativo e menos ainda da legislação penal; a razão de ser do poder discricionário é justamente a impossibilidade da Administração Pública ou do legislador prever e normatizar todos
as possíveis áreas de atrito que podem emergir em uma sociedade, conflitos
que deverá solucionar em face do poder-dever de agir na busca do interesse
coletivo, considerar que só o que é normatizado estaria inserido na órbita
da segurança pública implica em não possibilitar a Administração de limitar
direitos, liberdades e atividades prejudiciais ao interesse público.
Os conflitos de interesses ocorrerão e turbarão a segurança pública e a
ordem pública por consequência, independente de estarem ou não regrados
por normas penais e processuais penais, ou seja, a segurança pública é mais

18

Lazzarini (1998, p. 9).
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ampla que mera e tão somente os ilícitos penais; ~la estão incluídos atos
que foram objeto de regramentos administrativos, como os relativos a controle de velocidade na vias públicas e obrigatoriedade de uso de capacete
pelo motociclista, assim como existem questões importantes que não mereceram a atenção sequer de regulamentação em âmbito administrativo, dentre estas estão compreendidas a necessidade de organizadores de eventos
promoverem o controle efetivo do público em espaço destinado à realização
de eventos, que não pode exceder ao máximo fixado, bem como a necessidade da existência de um anteparo rígido para proteger a assistência de eventuais falhas mecânicas ou humanas durante exibições acrobáticas com veículos e motocicletas, ambos os casos configuram-se situações que oferecem
risco imediato à vida dos envolvidos se não atendidos.
A gama de riscos à segurança pública que poderá ser relacionada é enorme, nos mais diversos ramos de atuação de convívio social; em face de tais
características a segurança pública depende muito da atuação da polícia
administrativa, seja através do exercício do poder vinculado ou discricionário. Conforme se constata pela leitura do caput do art. 144 da Constituição
Federal, a vida e a propriedade são os principais bens tutelados pela segurança pública, bem por isso acreditamos ser a segurança pública, como elemento integrante da ordem pública, o somatório de um estado antidelitual,
que resulta da observância dos preceitos tutelados pelas leis penais, ao de
ausência de todo e qualquer risco previsível que possa de forma objetiva e
imediata ofender a vida e o patrimônio individual ou coletivo.
3.2.2 Tranquilidade pública
A tranqüilidade pública é elemento da ordem pública do qual praticamente não se trata, ela se configura a partir do momento em que imperar
um ambiente equilibrado e calmo, no qual esteja presente o estado de paz e
serenidade individual e coletiva, propiciando o descanso, lazer e desenvolvimento de atividades produtivas com plena serenidade; as atividades para a
sua consecução, em regra, são desenvolvidas por polícias especiais e que
devem atuar eminentemente no campo da prevenção, em especial quando,
no âmbito municipal se fixarem áreas do território que contarão com instalações industriais, comerciais e de serviço, ou determinarão horários de funcionamento de estabelecimentos que poderão incomodar uma população
residente. Também se considera instalada quando a coletividade se sente
respeitada em suas convicções éticas, morais e mesmo religiosas.
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A partir do momento em que eclodiu o evento turbador, pode até existir,
conforme cada Município, sanção administrativa, contudo, quase sem exceção, o desrespeito à tranqüilidade individual ou coletiva relacionado à alga19
zarra e emissão de som pode ser objeto de atitude no campo penal • O bem
tutelado é a paz pública. A tranqüilidade pública está também relacionada
ao equilíbrio, à paz de espírito, à não contrariedade e à calma, e para que se
possa alcançá-la necessário se faz a prevenção e repressão não só a turbações
palpáveis, mas também às manifestações turbadoras relacionadas a ofensa a
sentimentos íntimos, individual ou coletiva, também estas turbações, eventualmente, são passíveis de repressão penal no campo dos crimes contra os costumes, sentimento religioso e outros. Como se verifica, muito do que possa
afetar a ordem pública relacionado no seu elemento tranqüilidade pública,
já foi objeto de regramento penal, situação em que, pelo nosso entendimento, passaria a ser objeto da segurança pública, como também o foi no campo
administrativo, quando passa a ser objeto de uma polícia especial; vale enfatizar que estando regradas de alguma forma, deixariam as tais matérias
objeto da polícia administrativa geral e, portanto, impossível de ser reestabelecida mediante exercício do poder discricionário. A análise do aporte doutrinário em face da realidade legal pátria nos conduz a definir a tranqüilidade pública como um estado de paz e calma, decorrente da inexistência de
turbações objetivas e mecânicas, bem como de afronta aos preceitos éticos,
morais, religiosos e de consciência, seja individual ou de um grupo social.
3.2.3 Salubridade pública
A salubridade pública tal qual a tranqüilidade é elemento pouco tratado
no campo conceitua!; nela insere-se o que é benéfico à saúde ou o que é
saudável; cuida das condições de higiene e saúde de lugares a serem habitados, definitiva ou transitoriamente; trata de ambientes que requeiram nível
de limpeza elevado como hospitais, matadouros, restaurantes, hotéis etc.;

9
' Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941 - Lei das contravenções penais. [... ] Art. 42. Perturbar
alguém, o trabalho ou o sossego alheios. 1. com gritaria e algazarra; II. Exercendo profissão incômoda ou
ruidosa, em desacordo com as prescrições legais; III. Abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos; IV Provocando ou não procurando impedir barulho produzido por animal de que tem guarda. Pena
- prisão simples, de 15 (quinze) dias a 3 (três) meses, ou multa.[ ... ] Art. 65. Molestar alguém ou perturbarlhe a tranquilidade, por acinte ou por motivo reprovável. Pena - prisão simples, de 15 (quinze) dias a 2
(dois) meses, ou multa.
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trata também de matérias relacionadas à poluição em todos seus aspectos e
...
a coleta e armazenamento de lixo entre outras. O trato é eminentemente
preventivo, portanto na esfera da polícia administrativa. Pode haver repercussão no campo penal, em especial no capítulo que discrimina crimes contra a saúde pública do Código Penal, bem como em normas extravagantes
que tratam do assunto, como é o caso da Lei de crimes ambientais, situações
em que, tal qual as matérias de tranqüilidade pública, deixaria de ser objeto
da polícia administrativa geral. Na mesma linha de raciocínio já feita, no
nosso entender a definição para salubridade pública seria o estado de ausência de riscos mediatos à higidez e à vida do indivíduo ou da coletividade.

CONCLUSÕES
Conforme se verifica do acima exposto as Polícias Militares, por disposição constitucional, são polícias de segurança e competentes para atuar na
repressão imediata objetivando a preservação da ordem pública; são as únicas Corporações competentes, na esfera de suas circunscrições territoriais,
para o exercício do poder discricionário na preservação da ordem pública,
sua competência e missão precípua, tendo por instrumento o poder de polícia e por meio a polícia ostensiva.
No exercício do poder de polícia são instituições polivalentes uma vez
que sendo eminentemente polícias administrativas (preventivas), por exercerem também a polícia de segurança, atuam na repressão imediata (polícia
judiciária) quando da eclosão de infrações penais.
São a polícia administrativa geral, opostas às polícias administrativas especiais que têm foco unicamente na matéria em função da qual foram criadas; atuam genericamente na preservação da segurança, salubridade e tranqüilidade, ou seja, da ordem pública de uma forma geral. ''A competência
ampliada da Polícia Militar na preservação da ordem pública engloba inclusive a competência específica dos demais órgãos policiais, no caso de falência operacional deles" (LAZZARINI, 1999, p. 61), como cabem ainda as
providências necessárias para preservação do status quo até a chegada da
polícia especial competente para adoção das providências pertinentes em
determinadas matérias.
Contrariamente à polícia judiciária e às polícias especiais que exercem
suas atividades de maneira essencialmente vinculada ou regrada, as Polícias
Militares no exercício de sua missão precípua têm a faculdade buscar o interesse comum através da prática de atos administrativos discricionários.
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ABORDAGEM POLICIAL: BUSCA PESSOAL E DIREITOS
V
HUMANOS

ADILSON LUÍS FRANCO NASSARO, Capitão PM, Comandante da Terceira Companhia do 2º BPRv -Assis/SP.

RESUMO
Identifica a dimensão das expressões "abordagem policial" e "busca pessoal" e analisa a evolução do instituto no universo jurídico, diante dos direitos humanos, apresentando a noção de relatividade dos direitos individuais
em face do interesse público. Estuda o direito à intimidade frente à busca
pessoal e a devida harmonização que há de existir entre as ações do poder
público e a garantia dos direitos individuais. Defende o argumento de que a
busca pessoal constitui ato administrativo próprio de polícia, no exercício
de missão constitucional e, como ato discricionário, está sujeito a limites a
fim de que os direitos individuais sejam ao máximo respeitados e o agente
não incorra na prática de abuso de autoridade.
SUMÁRIO
1. Considerações sobre abordagem policial e busca pessoal. 2. Evolução do
procedimento policial e o reconhecimento dos direitos humanos. 3. Noção
de relatividade dos direitos individuais diante do interesse público. 4. A
questão do respeito à intimidade. 5. Conclusões sobre possíveis casos de
abuso de autoridade.
1. CONSIDERAÇÕES SOBRE ABORDAGEM POLICIAL E BUSCA PES-

SOAL
No universo dos conhecimentos técnico-policiais e também na linguagem jurídica comum, a expressão "abordagem policial" é identificada normalmente pelo instituto da busca pessoal. Tal interpretação generalizante é
aceitável quando a análise do procedimento se mantém no plano superficial.
No entanto, com maior rigor técnico e na área da doutrina aplicada à prática policial que evolui para o campo atual das "Ciências Policiais", dispõe-se
que a abordagem policial envolve momentos distintos, reconhecíveis de um
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modo geral como: ordem de parada; busca pessoal propriamente dita; identificação (com consultas); e eventual condução do revTstado, no caso de
constatação de prática de infração penal.
Em razão da dinâmica própria do policiamento preventivo, admite-se a
existência de abordagem (note-se, sem o complemento), circunstancialmente
voltada à identificação, ou mesmo à simples transmissão de um alerta, de
uma recomendação ou orientação ao abordado, portanto, sem realização de
busca pessoal. Ainda, a palavra "abordagem" muitas vezes é utilizada para
descrever apenas a ação inicial de aproximação e ordem de parada em vista
de veículo ou pessoa em movimento, para qualquer que seja a sua finalidade, em razão do próprio significado geral da palavra "abordar" constante
em dicionários de língua portuguesa, como: "chegar à beira ou borda de;
acometer; achegar-se, aproximar-se". O que define se essas "abordagens"
são propriamente "policiais" é o objetivo que se pretende alcançar com a
ação e, naturalmente, a condição de serem realizadas por agente policial.
Propõe-se, por esse motivo, o uso uniforme da expressão "abordagem
policial", em amplo sentido envolvendo as três ou quatro etapas descritas
(ordem de parada, busca pessoal, identificação e eventual condução) e somente em estrito sentido como sinônimo de busca pessoal, que corresponde
exatamente ao núcleo do procedimento, a parte mais relevante da intervenção policial. Essa postura interpretativa se harmoniza com a análise legal da
ação, levando em conta a previsão do instituto no ordenamento jurídico nomeado busca pessoal - e a sua fundamentação na missão constitucional
do agente público ou no cumprimento de norma processual penal, ou mesmo na soma dos dois suportes legais.
De fato, o Código de Processo Penal brasileiro, Decreto-lei nº 3.689, de
03 de outubro de 1941, estabelece duas modalidades de "busca" no seu art.
240, quais sejam, a domiciliar e a pessoal. Por tratar-se de ação que inevitavelmente impõe restrição de direitos individuais em qualquer das duas espécies, somente deve ser concretizada em situação de razoável equilíbrio entre o interesse da ordem pública e os direitos e garantias individuais, ambos
de fundamento constitucional.
Portanto, para realização da busca pessoal impõe-se a preservação, na
medida do possível e do necessário, das garantias de prescrição genérica,
identificadas pelo respeito à intimidade, à vida privada e à integridade física
e moral do indivíduo, estabelecidas em pelo menos quatro dos incisos do
mesmo artigo (art. 5º) da CF, quais sejam:
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"Inciso III: ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante;
Inciso X: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e imagem
das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral
decorrente de sua violação;
Inciso XV: é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz ... ;
Inciso XLIX: é assegurado aos presos o respeito à integridade física e
moral".
Já indicamos, em estudo anterior, que a busca pessoal, ou "revista", que
é seu sinônimo, pode ser classificada como "preventiva" ou "processual",
de acordo com o momento em que é realizada, bem como a sua finalidade,
identificando-se a natureza jurídica do ato. Antes da efetiva constatação da
prática delituosa, ela é realizada por iniciativa de autoridade policial competente e constitui ato legitimado pelo exercício do poder de polícia, na esfera
de atuação da Administração Pública, com objetivo preventivo (busca pessoal preventiva). Realizada após a prática, ou em seguida à constatação da
prática criminosa, ainda que como seqüência da busca preventiva, tenciona
normalmente atender ao interesse processual (busca pessoal processual),
para a obtenção de objetos necessários ou relevantes à prova de infração, ou
1
mesmo à defesa do réu (alínea e, do parágrafo 1°, do art. 240 do CPP).
Durante a abordagem policial comum ocorre a restrição abrupta da liberdade de locomoção, que evidentemente não se amolda à conduta de cárcere privado, em que pese privação momentânea do "direito de ir e vir".
Também não há tipo penal específico para a proteção da intimidade (no
aspecto físico e pessoal) e igualmente para a intangibilidade corporal, que
são objetos jurídicos de sentido diverso da liberdade sexual. Na caracterização de conduta exorbitante, ou seja, com excesso, utiliza-se geralmente a
descrição de abuso de autoridade de agente público no exercício da função
(Lei 4.898/65).
Enfim, existem diversos níveis de busca pessoal, verificados de modo
proporcional ao fator de sua motivação em cada hipótese, decorrendo, obviamente, maior ou menor nível de necessária restrição de direitos individu-

1
NASSARO, Adilson Luís Franco. A busca pessoal e suas classificações. Revista A Força Policial, v. 51,
2007.
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ais; todavia, podem ser simplificados em duas espécies, sob a seguinte elas'" pessoal minuciosificação: busca pessoal preliminar (ou superficial) e busca
sa (ou íntima). A percepção do nível adequado está vinculada ao momento
da realização da busca, diante das circunstâncias da situação específica, bem
como a sua finalidade, observado o grau de suspeita na avaliação do agente
com competência legal na área de polícia de segurança, no exercício do chamado poder de polícia que lhe é próprio.
Daí a importância de se verificar quais os parâmetros que devem nortear
a conduta do agente responsável pela busca pessoal, na prática de ato discricionário característico do procedimento da abordagem policial, e no permanente esforço de harmonização da intervenção restritiva com o conjunto
dos direitos e garantias individuais consagrados na Constituição Federal,
diante do caso concreto.
A análise histórica do desenvolvimento da ação de busca e do reconhecimento dos direitos individuais também auxilia na compreensão da imprescindibilidade da intervenção policial, no campo da prevenção, para a garantia da segurança pública.
2. EVOLUÇÃO DO PROCEDIMENTO POLICIAL E DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS HUMANOS
O primeiro relato da realização de uma legítima busca pessoal, durante
uma abordagem policial, encontra-se no Livro do Génesis, parte III, ''A
História de José", da Bíblia Sagrada.
José, que ocupava um dos mais altos postos da hierarquia do Egito e
ainda não havia revelado sua identidade aos irmãos que vieram buscar trigo,
determinou ao oficial intendente que no deslocamento da volta procedesse
à busca em seus irmãos, particularmente nos seus sacos de viagem. José
sabia que seria encontrada no saco de viagem transportado por Benjamim o mais novo - uma taça de prata, pois a havia ali ocultado, a fim de observar
as reações dos irmãos depois que o valioso objeto fosse descoberto durante
a busca.
Ao serem abordados, os irmãos negaram a prática de furto e não ofereceram resistência à revista. O intendente, então, lhes proferiu algumas palavras e procedeu à busca, conforme segue:
"'Seja como dissestes! Aquele com quem for encontrada a taça será meu
escravo. Vós outros sereis livres'. E, imediatamente, pôs cada um o seu saco
por terra e o abriu. O intendente revistou-os começando pelo mais velho e
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acabando pelo mais novo; e a taça foi encontrada no saco de Benjamim"
2
(Livro do Gênesis, parte III, Capítulo 44, versículos 10-12)".
Trata-se de um raro relato, pois, desde a Antigüidade, a busca pessoal
acompanhava usualmente o procedimento da busca domiciliar como sua
conseqüência, em razão de que não faria sentido revistar tão-somente uma
pessoa e, não se encontrando o que era procurado, desistir da diligência.
Isso porque a ocultação do objeto buscado já poderia ter sido realizada no
interior da casa daquele sobre quem recaía a suspeita da subtração mediante furto, por exemplo.
No caso do referido texto bíblico, como situação excepcional, havia a
certeza de que o objeto procurado - a taça - não estaria na casa dos irmãos
de José, pois, naquela ocasião, eles se encontravam em viagem para trazer
trigo do Egito e longe de seus domicílios, motivo pelo qual foi realizada
exclusivamente a busca pessoal.
A busca domiciliar era o procedimento utilizado, em regra, para que
fosse verificado se alguém ocultava consigo o que se suspeitava ter sido
indevidamente retirado de outra pessoa. Por sinal, não é exagero afirmar
que no antigo direito romano dispensava-se maior proteção à casa do que ao
próprio corpo do indivíduo. A casa era o símbolo da identidade da pessoa,
do grupo familiar liderado pela figura do pate,familias e também era o ambiente do culto sagrado dos antepassados, dos mortos que recebiam na cerimônia do "fogo sagrado" - chamado "lar" - a oferenda doméstica como ga3
rantia de sua memória e do seu descanso eterno •
Em contraposição a essa sacralização do ambiente do lar - entenda-se
interior da casa - e o respeito à propriedade que identificava o grupo familiar, o corpo do cidadão, em sua individualidade, não era considerado de igual
importância, tanto que no antigo direito romano o corpo do devedor respondia pela sua dívida. Tal situação ilustra bem a condição de menor respeito à intimidade representada pelo corpo em relação à casa e à propriedade
familiar, como explica Fustel de Coulanges:
''A lei das Doze Tábuas não poupa, seguramente, o devedor, mas recusa,

2

BÍBLIA SAGRADA. Tradução dos originais mediante versão dos Monges de Maredsous (Bélgica).

lmprimatur Carolus, Card. Archiep. Sti. Pauli, 26-XII - 1957. 52. Ed. São Paulo: Ave Maria, p. 130.

'COULANGES, Fustel de. A cidade antiga. Tradução: Fernando de Aguiar. São Paulo: Martins Fontes,
1998, p. 32.
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no entanto, que a sua propriedade seja confiscada ern proveito do credor. O
corpo do hornern responde pela dívida, não a sua terra, porque esta se prende, inseparável, à família. Será rnais fácil colocar o hornern na servidão do
que tirar-lhe urn direito de propriedade pertencente rnais à família do que a
ele próprio; o devedor está nas rnãos do seu credor; a sua terra, sob qual4
quer forma, acompanha-o na escravidão".
Tarnbérn no direito romano cabia ao lesado a iniciativa para a apuração e
punição dos delitos privados, incluindo-se as subtrações indevidas. Nesse
contexto, a busca domiciliar foi praticamente regulamentada na Lei das XII
Tábuas, quando estabeleceu que a diligência devia ser realizada pelo interessado, ern ato solene, ingressando nu na casa de quern recaía a suspeita,
apenas protegido por urn cinto, ern respeito ao pudor alheio, e portando nas
rnãos urn prato para nele colocar o objeto encontrado e tarnbérn para demonstrar que ern suas rnãos nada rnais trazia (Tábua VIII, "Dos Delitos",
5
Número XV).
A busca pessoal seria então realizada corno conseqüência do ato solene
de entrada na casa, respeitado o ritual que a condicionava, no caso dos delitos privados, já que o corpo recebia menor proteção que a casa, conforme
se demonstrou, ou ainda mediante consentimento daquele sobre quern pesava a suspeita. Quanto aos delitos que lesavam a coletividade, perseguidos
pelo poder público - delitos públicos -, dava-se a busca tanto na esfera domiciliar quanto pessoal ern conjunto e, de rnodo geral, por imposição de autoridade constituída.
Quanto à busca pessoal preventiva para acesso a ambiente restrito, existe relato, tarnbérn da Antiguidade, que demonstra a associação do procedimento a algo desagradável e ainda assim imposto, no caso para a entrada no
palácio de urn rei, conforme o discurso Panegírico de Isócrates, publicado
na Grécia ern 380 a.C. para ser divulgado no período das Olimpíadas, ern
Olímpia precisamente, fazendo elogio aos helenos ern relação aos bárbaros
da Ásia, povos governados por persas, "ern que apenas urn tern todo o poder":
"Estes 'rnergulharn' no luxo corno consequência de sua riqueza, têrn a
alrna humilhada e assombrada pela monarquia, se deixam revistar à porta do

4
Idem.
' MARKY, Thomas. Curso elementar de direito romano. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 1995.
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palácio, se prostram diante do rei, sofrem todo tipo de humilhação adoran...
do um mortal que chamam de deus, mas se preocupando menos com
6
sua divindade do que com as honras (... )"
Retornando à questão da busca processual, já na Idade Média, com a
predominância do processo penal canônico, verificou-se uma transformação do sistema acusatório para o inquisitivo e, a partir desse momento, deixaram de ser observadas quaisquer prerrogativas individuais. Corno ensina
Tourinho Filho:
''Até o século XII, o processo era de tipo acusatório: não havia juízo sem
acusação. O acusador devia apresentar aos Bispos, Arcebispos ou Oficiais
encarregados de exercerem a função jurisdicional a acusação por escrito e
oferecer as respectivas provas. Punia-se a calúnia. Não se podia processar o
acusado ausente. Do século XIII em diante, desprezou-se o sistema acusatório, estabelecendo-se o 'inquisitivo'. Muito embora Inocêncio III houvesse consagrado o princípio de que Tribus modis processi possit: per accusationem, per denuntiationem et per inquisitionem, o certo é que somente as denúncias anônimas e a inquisição se generalizaram, culminando o processo
7
inquisitivo, per inquisitionem, em tornar-se cornurn".
Ainda que partindo de "denúncia" anônima, a inquisição apresentava
uma implacável busca à condenação do chamado "herege", sem o mínimo
respeito à integridade física e psíquica do "acusado", pois se utilizava inclusive do expediente da tortura para obtenção da confissão. No curso dessa
"busca de condenação", é;l busca domiciliar e a pessoal não eram condicionadas à qualquer justificativa a partir da conclusão da rápida instrução preparatória, mesmo sem a presença do "acusado", corno indica José Geraldo
da Silva:
"O processo inquisitório surgiu com o Concílio de Latrão, em 1215, e
possibilitava o procedimento de ofício, sem necessidade de prévia acusação,
pública ou privada. O termo inquisição vem do latim inquirere, inquirir.
Compõe-se de duas outras palavras latinas: in (em), e quaero (buscar). Portanto, a inquisição é urna busca, uma investigação ( ... ) Se a instrução prepa-

'!SÓCRATES, Discurso panegírico in Isocrate - Discours, Tome II, Texte établi et traduit par Georges
Mathieu et Émile Brémond, Les Belles Lettres, Paris, 2003, p. 53. Citação de fragmento do texto em
francês (escrito originalmente em grego), traduzido para o português.
'TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo penal. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 1997. v. 3. p. 34.
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ratória fornecia a prova do delito, os inquisidores ordenavam a prisão do
acusado, ao qual já não protegiam nem privilégios nem asilo. Depois de preso, ninguém mais se comunicava com ele; procedia-se à visita do seu domi8
cílio e fazia-se o seqüestro de seus bens".
Exemplo desse proceder foi descrito pelo historiador Carlo Ginzburg,
na pesquisa que reconstituiu o processo a que respondeu o moleiro Domenico
Scandella, conhecido por Menocchio, de Montereale, a partir de denúncia
ao Santo Ofício, em 1583, depois de ter pronunciado palavras consideradas
"heréticas e totalmente ímpias", em região identificada ao norte da atual Itália: "No momento da prisão, o vigário-geral mandou que revistassem sua casa". Já ao final de um segundo "processo", em torno de 1601, antes da execução de sua morte na fogueira, "todos os seus livros e 'escritos' foram con9
fiscados".
Superada essa difícil fase da história, iniciou-se a Idade Moderna, caracterizada pelo absolutismo, que foi o sistema de governo da maioria dos Estados europeus entre os séculos XVII e XVIII, quando o poder era exercido de modo centralizado pelo monarca e sustentado por uma burguesia emergente. E foi somente no século XVIII que surgiu um período de luzes, com
um movimento de defesa do predomínio da razão sobre a fé, estabelecendo
o progresso como destino da humanidade: o Iluminismo.
Representando a visão intelectual da época, essa corrente alcançou grande repercussão na França, onde enfim se opõe às injustiças sociais, aos privilégios da aristocracia decadente e também à intolerância religiosa. Também, abriu caminho para a Revolução Francesa, que veio a se inflamar em
1789 e marcou o início da Idade Contemporânea, oferecendo-lhe o lema
que sintetizou a mudança então clamada: "Liberdade, Igualdade e Fraternidade".
Um dos principais idealizadores desse pensamento foi Jean-Jacques
Rousseau, que defendeu o respeito à igualdade, no exercício dos direitos
individuais, reconhecendo a existência de um verdadeiro "contrato social",
que estabelece que cada cidadão abre mão de uma pequena parcela da sua
liberdade individual, a fim de que o Estado, representando a vontade geral

8

SILVA, José Geraldo da. O inquérito policial e a polícia judiciária. 2. ed. São Paulo: Leud. 1996. p. 31.
GINZBURG, Cario. O queijo e os vermes: o cotidiano e as idéias de um moleiro perseguido pela
Inquisição. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. p. 67 e 191.
9
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em seus atos de controle, viabilize a convivência Pé\.CÍfica, com base no exercício da liberdade civil e respeito à propriedade. Em sua obra máxima, de
1762, "O Contrato Social", oferece lições precisas desse novo pensamento:
"Limitemos tudo isso a termos fáceis de comparar. O que o homem perde pelo contrato social é sua liberdade natural e um direito ilimitado a tudo
o que lhe diz respeito e pode alcançar. O que ele ganha é a liberdade civil e
a propriedade de tudo o que possui ... De qualquer modo que remontemos
ao começo, chegaremos sempre à mesma conclusão, a saber: que o pacto
social estabelece entre os cidadãos tal igualdade, que todos se obrigam sob
as mesmas condições e devem gozar dos mesmos direitos. Assim, pela natureza do pacto, todo ato de soberania, isto é, todo ato autêntico da vontade
10
geral, obriga ou favorece igualmente a todos os cidadãos."
Influenciado pelos escritores dessa época, Cesare Beccaria lança em 1764
a sua obra: "Dos delitos e das penas", proclamando o princípio da igualdade
perante a lei, com enfoque na norma penal. O autor estabelece limites entre
a justiça humana e a justiça divina, ou seja, entre o pecado e o crime; condena a reivindicação do direito de vingança, com o fortalecimento do jus puniendi, baseado na sua utilidade social, além da devida proporcionalidade entre o delito e a sanção e tantas outras idéias que vieram a fortalecer o sentido de justiça aplicada ao indivíduo como sujeito de direitos inalienáveis, inserido no contexto de uma sociedade organizada e equilibrada mediante o
respeito às regras de convivência derivadas do contrato social.
Beccaria tece críticas ao sistema que não acolhia a pretensão ou garantia
de respeito ao acusado ou suspeito, indagando:
"Quem, ao ler a história, não se horripila diante dos bárbaros e inúteis tormentos, friamente criados e executados, por homens que se diziam sábios?
Quem não estremecerá, até em sua célula mais sensível, ao ver milhares de
infelizes que a miséria provocada ou tolerada por leis que sempre favoreceram a minoria e prejudicaram a maioria, forçou a desesperado regresso ao
primitivo estado da natureza, ou acusados de delitos impossíveis, criados
pela tímida ignorância, ou réus julgados culpados apenas pela fidelidade aos
próprios princípios, esses infelizes acabam mutilados por lentas torturas e

'ºROUSSEAU, Jean-Jacques. O contrato social: princípios de direito político. Tradução: Antônio de P.
Machado. São Paulo: Tecnoprint, 1995. p. 39.
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premeditadas formalidades, oriundas de homens dotados ~os mesmos sentimentos e, por conseguinte, das mesmas paixões, em alegre espetáculo para a
11
fanática multidão?"
Verifica-se, a partir dessa fase, uma acentuada evolução quanto ao reconhecimento dos direitos e garantias individuais, mediante o respeito ao ser
individual e o desenvolvimento de um novo conceito: o da inviolabilidade
pessoal, com base no aspecto físico, que diz respeito à intangibilidade corporal e também no aspecto moral, quanto à preservação da intimidade e da
vida privada.
A noção do que sejam os "direitos humanos" surge inicialmente permeada
pela idéia de direito natural, ou seja, os que podem ser deduzidos da própria
natureza do ser humano. Nesse sentido, a Declaração Francesa dos Direitos
do Homem e do Cidadão, de 1789, relaciona como direitos naturais e
inalienáveis, dentre outros, a liberdade, a propriedade, a resistência à opressão e a segurança. Importante notar que, dentre os dezessete artigos dessa
histórica Declaração votada e aprovada no mês seguinte à Tomada da Bastilha,
respectivamente nos dias 20 e 26 de agosto, e tendo por redatores principais
Mirabeau e Sieyes, se encontra uma previsão muito especial para a sustentação da garantia dos direitos do homem e do cidadão: a necessidade da criação de uma chamada "força pública" (force publique), que foi incluída em
. 12. 12
seu artigo
Ainda, a oposição dos direitos individuais em face da atuação do Estado,
até então absoluto, como fator de sua limitação, é observada por Sylvia Helena de Figueiredo Steiner, ao tratar da evolução dos instrumentos internacionais de proteção aos indivíduos:
"Na era moderna, grande parte das normas contidas nas Declarações de
Direitos dizem exatamente com os limites da atuação do Estado na invasão
da esfera de liberdade dos indivíduos. E essa invasão se torna mais sensível
quando o Estado exerce seu poder-dever de repressão a condutas que atin13
gem a comunidade."

11
BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. Tradução: J. Cretella Jr. e Agnes Cretella. São Paulo:
RT, 1997. p. 89.
12
TRINDADE, José Damião de Lima. Anotações sobre a história social dos direitos humanos, in
Grupo de Trabalho de Direitos Humanos. Direitos Humanos: construção da liberdade e da igualdade. São
Paulo: Centro de Estudos da Procuradoria Geral do Estado, 2000.
13
STEINER, Sylvia Helena de Figueiredo. A Convenção Americana sobre direitos humanos e sua
integração ao processo penal brasileiro. São Paulo : RT, 2000. p. 23.
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Segue-se, então, a internacionalização das normas de proteção aos direitos individuais em oposição ao poder do Estado, ein curso de evolução que
se interrompeu a partir do início da I Grande Guerra Mundial e foi retomado em 1919, com o Tratado de Versalhes, que estabeleceu a Liga das Nações
e a Corte Permanente de Justiça, como registra a mesma autora:
"Não há dúvidas de que o Tratado de Versalhes, ao criar o primeiro corpo de organizações internacionais permanentes para regulamentação e controle das relações entre os Estados, e entre o Estados e os indivíduos, em
tempo de paz, pode ser considerado um grande passo na internacionalização
14
dos direitos humanos."
Após a segunda Grande Guerra, iniciou-se um processo de submissão
das nações a compromissos de proteção e garantia dos direitos da pessoa,
como decorrência do fim do conflito mundial. Surge, inicialmente, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, que traz como princípios
gerais a liberdade, a igualdade, a não discriminação e a fraternidade, além
de prescrições sobre os direitos e liberdades de ordem pessoal, sobre direitos do indivíduo nas suas relações sociais, dentre outras.
Essa Declaração motivou a elaboração de outros instrumentos internacionais aos quais se vincularam nações não integrantes das Nações Unidas,
hoje de grande influência no ordenamento jurídico dos países a eles submetidos.
Finalizando essa breve digressão, grande parte dos ordenamentos jurídicos dos países da comunidade internacional identifica a separação da busca
pessoal em relação à busca domiciliar, reconhecendo a intervenção policial
como de iniciativa própria, na condição de medida necessária, sempre em
equilíbrio com os direitos e garantias individuais. Esses direitos inalienáveis
encontram-se estabelecidos na Constituição Federal, no caso do Brasil e de
vários outros países, como conseqüência da evolução histórica de sua própria organização social e a recepção de normas que devem ser consideradas
pelo seu valor universal. Verifica-se, na mesma trilha, o posicionamento do
Estado como exclusivo detentor do jus puniendi, o reconhecimento da igualdade de todos perante a lei, a atuação legítima da Força Pública e, também,
o desenvolvimento da noção de inviolabilidade pessoal ao longo dos tempos,
observada a sua relatividade.

" Idem.
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3. NOÇÃO DE RELATMDADE DOS DIREITOS INDMDUAIS DIANTE DO INTERESSE PÚBLICO
"
Tal como os demais instrumentos internacionais de proteção aos direitos
individuais, a Declaração Universal dos Direitos Humanos não prescreve
direitos absolutos. Enquanto, por exemplo, em seu artigo V, declara que
"ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante", o item 2, do seu artigo XXIX estabelece que:
"No exercício de seus direitos e liberdades, toda pessoa estará sujeita
apenas as limitações determinadas pela lei, exclusivamente com o fim de
assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de
outrem, e de satisfazer às justas exigências da moral, da ordem pública e do
15
bem-estar de uma sociedade democrática."
A Constituição Federal de 1988, no Brasil, foi fortemente influenciada
pelos instrumentos internacionais de proteção aos direitos individuais, particularmente no seu art. 5°, em que se verificam garantias da inviolabilidade
domiciliar (inciso XI) e da inviolabilidade pessoal, impondo o devido respeito à intimidade, à vida privada e à integridade física e moral do indivíduo
(incisos III, X e XLIX).
Todavia, no exercício de missão também de dimensão constitucional, e no
âmbito de suas atribuições, o policial pratica atos que naturalmente restringem liberdades individuais, na esfera administrativa de ação do Poder Público, particularmente no caso da comum abordagem policial com busca pes16
soal, exercendo o poder de polícia com requisitos e limitações próprias •
Nesse ponto, é importante lembrar a lição de Álvaro Lazzarini:
"O ato de polícia administrativa ou ato de polícia preventiva, como exteriorização do Poder de Polícia da Administração Pública, tem a mesma
infra-estrutura de qualquer outro ato administrativo. Nele se encerra a manifestação do "Poder de Polícia" e, assim, para ser válido, o ato de polícia
deve partir de órgão competente, tendo em vista a realização do bem comum, observando a forma que lhe for peculiar e que poderá ser a escrita,

15
SÃO PAULO (Estado). Procuradoria Geral do Estado. Grupo de Trabalho de Direitos humanos.
Instrumentos internacionais de proteção dos direitos humanos. São Paulo: Centro de Estudos da
Procuradoria Geral do Estado, 1996. p. 50.
16
No caso da atuação policial-militar, o § 5º, do art. 144, da CF, estabelece que: "às polícias militares cabem
a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública (...)"
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verbal ou simbólica, tudo diante de uma situaçã0yde fato e de direito que
diga respeito à atividade policiada, devendo, finalmente, ser lícito o seu objeto. Em outras palavras, como qualquer outro ato administrativo, o de polícia deve conter os requisitos da competência, finalidade, forma, motivo e
17
objeto."
A noção de limitação de direito, interesse ou liberdade é integrante exatamente do conceito de "poder de polícia", apresentado na sua forma genérica, no art. 78 do Código Tributário Nacional, nos seguintes termos:
"Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que,
limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática
de ato ou a abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à
segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do
mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão
ou autorização do Poder Público, à tranqüilidade pública ou ao respeito à
18
propriedade e aos direitos individuais ou coletivos."
De acordo com Hely Lopes Meirelles, o ato de polícia possui três atribu19
tos básicos: discricionariedade, auto-executoriedade e coercibilidade , ou
seja, caracteriza-se pela livre escolha da oportunidade e da conveniência do
exercício do poder de polícia, além dos meios necessários à sua consecução,
pela execução direta e imediata da decisão, sem necessidade de participação
do Poder Judiciário, bem como, pela imposição de medidas de modo coativo.
Para que o policial não pratique ato arbitrário, que consiste em posicionamento antagônico à prática de ato discricionário, deve ter a noção exata dos contornos legais da discricionariedade. Ainda que a Administração
disponha de certa margem de discricionariedade no seu exercício, os fins, a
competência do agente, o procedimento (sua forma) e também os motivos e
o objeto são limites impostos ao ato de polícia, conforme adverte Maria
Sylvia Zanella Di Pietro, em elucidativa exposição:
"Quanto aos fins, o poder de polícia só deve ser exercido para atender o
interesse público. Se o seu fundamento é precisamente o princípio da predominância do direito público sobre o particular, o exercício desse poder

7

LAZZARINI, AJvaro. Estudos de direito administrativo. 2. ed. São Paulo: RT, 1999, p. 205.
Lei Federal nº 5. 172, de 25 de Outubro de 1966, art. 78.
19
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo da ordem pública. 2. ed., Rio de Janeiro: Forense,
'

18

1987, p. 130.
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perderá a sua justificativa quando utilizado para beneficiar
ou prejudicar
y
pessoas determinadas; a autoridade que se afastar da finalidade pública
incidirá em desvio de poder e acarretará a nulidade do ato com todas as
conseqüências nas esferas civil, penal e administrativa. A competência e o
procedimento devem observar as normas legais pertinentes. Quanto ao objeto, ou seja, quanto ao meio de ação, a autoridade sofre limitações, mesmo
quando a lei lhe dê várias alternativas possíveis. Tem aqui aplicação um princípio de direito administrativo, a saber, o da proporcionalidade dos meios
aos fins; isto equivale a dizer que o poder de polícia não deve ir além do
necessário para a satisfação do interesse público que visa proteger; a sua
finalidade não é destruir os direitos individuais, mas, ao contrário, assegurar o seu exercício, condicionando-o ao bem-estar social; só poderá reduzilos quando em conflito com interesses maiores da coletividade e na medida
20
estritamente necessária à consecução dos fins estatais."
Portanto, a busca pessoal e a veicular, como seu desdobramento, constitui ato administrativo, enquanto ato próprio de polícia. No campo da polícia
preventiva é fundamentada na competência constitucional para iniciativas
que garantam a preservação da ordem pública. Também o policial competente pode - e deve por questão lógica - realizá-la em face do autor de um
delito, ou durante sua prisão em flagrante, no contexto da repressão imediata, nesse caso caracterizada como busca pessoal processual.
Ainda, tratando-se de busca preventiva individual, ou seja, aquela realizada antes da constatação da prática de infração penal e mediante seleção
de quem será revistado, existe o fundamento do art. 244 do Código de Processo Penal, para a ação policial com base em "fundada suspeita", sem mandado judiciai21 .
Mesmo considerando que as garantias individuais representam também
limitação ao poder do Estado, o que é fundamento histórico das Constituições, pode-se concluir que não são elas (as garantias individuais) absolutas
quando se trata da realização da busca pessoal e de outros procedimentos
imprescindíveis para a ordem pública e o bem-estar social, previstos em lei.

20

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2002, p, 116.
Decreto-Lei n.º 3.689, de 3 de outubro de 1941 (CPP), art. 244: ''A busca pessoal independerá de
mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma
proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no
curso de busca domiciliar".

21
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Deve ocorrer, naturalmente, que alguns direitos i~dividuais cedam espaço
ao interesse maior da sociedade, no limite do que seja necessário e razoável
à realização do bem comum.
Trata-se, na realidade, de equilibrar e garantir direitos individuais de
mesmo nível e dignidade constitucional, no caso, a inviolabilidade domiciliar e a pessoal e a segurança devida a todo cidadão (caput do art. 5°, da CF).
É este o sentido do artigo XXVIII, da Declaração Americana dos Direitos
e Deveres do Homem, de 1948, quando estabelece que: "Os direitos do
homem estão limitados pelos direitos do próximo, pela segurança de todos e
pelas justas exigências do bem-estar geral e do desenvolvimento democráti" 22
co.
4. A QUESTÃO DO RESPEITO À INTIMIDADE

A invasão da intimidade e da vida particular, que também é um dos aspectos da intimidade em sentido amplo, traz prejuízo moral objetivo (como
o indivíduo é visto por seus pares) e moral subjetivo (como o próprio indivíduo se vê, no convívio social).
A intimidade foi objeto de análise por Paulo José da Costa Júnior, que
defendeu a necessidade de tutela penal desse direito individual garantido
pelo inciso X, do art. 5º, da CF, conforme registrou em sua obra "O Direito
de Estar Só". O penalista apresentou o seguinte conceito para o que denominou intimidade exterior:
" ... é aquela de natur.eza psíquica. O homem a estabelece no burburinho
da multidão. Ensimesmando-se em pleno tumulto coletivo. Decretando-se
alheio, impenetrável às solicitações dos que o rodeiam. Presente e ausente.
23
Rodeado e só."
Nessa linha de raciocínio, a abordagem policial invadiria primeiramente
a intimidade exterior do indivíduo que, apesar de se encontrar em público,
não se vê normalmente obrigado a travar relações interpessoais além do que
lhe seja necessário ou oportuno. Quem nunca foi abordado em público, não
necessariamente pela polícia, e não se sentiu invadido em sua intimidade ou
privacidade?

22

ldem. Ob. cit., p. 12. p. 111.
COSTA JÚNIOR, Paulo José da. O direito de estar só: tutela penal da intimidade. 2. ed. rev. e atua.
São Paulo: RT, 1995, p. 12.

23
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Identificando as esferas individual e privada, relacionadas
... à intimidade,
ainda o autor observa que:
"Em correspondência com sua natural divisão em ser individual e ser
social, o homem vive como personalidade em esferas diversas: numa esfera
individual e noutra esfera privada.
Assim, o homem, como pessoa, procura satisfazer dois interesses fundamentais: enquanto indivíduo, o interesse por uma livre existência; enquanto
co-partícipe do consórcio humano, o interesse por um livre desenvolvimento na vida de relação.
Os direitos que se destinam à proteção da 'esfera individual' servem à
proteção da personalidade, dentro da vida pública. Na proteção da 'vida
privada', ao contrário, cogita-se da inviolabilidade da personalidade dentro
do seu retiro necessário ao seu desenvolvimento e evolução, em seu mundo
particular, à margem da vida exterior.
Estabelece-se, dessarte, a diferença entre a 'esfera individual' (proteção
24
à honra) e a 'esfera privada' (proteção contra a indiscrição )."
Por esse entendimento, a violabilidade pessoal verificada na busca pessoal pode atingir a esfera individual e a esfera privada daquele que é submetido à revista.
A garantia constitucional prevista no inciso X, do art. 5°, da CF, estabeleceu proteção à "intimidade" e à "vida privada". Entendemos que a primeira é dirigida às informações pessoais que cada um pode resguardar como
expressão da sua personalidade, inclusive quanto à revelação da imagem do
próprio corpo e da sua tangibilidade (física); já a segunda, a inviolabilidade
da vida privada, defende a reserva dos aspectos íntimos da vida particular,
que pressupõe o envolvimento restrito de algumas pessoas, primeiramente
quanto ao seu conhecimento e, em segundo momento, contra a indiscrição,
ou seja, a divulgação dessas informações. Ocorre que algumas informações
dizem respeito tanto à intimidade quanto à vida privada (em sentido estrito)
do indivíduo, não sendo possível, por vezes, dissociar esses dois enfoques,
razão pela qual é verificada a tendência de utilização comum da expressão:
"intimidade e privacidade", tendo a privacidade, nesse caso, o mesmo sentido de "vida privada".
Portanto, a busca pessoal restringe o direito de intimidade e também da

2

'Idem.
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vida privada, em diversos níveis, além da honra do revistado, como aspectos
pessoais de complexa análise para efeito de mensuração. Caso o procedimento policial seja fotografado, filmado ou registrado em imagem por qualquer outro meio, sem a autorização do revistado, de modo a possibilitar a
sua identificação, ocorrerá, também, violação da imagem dessa pessoa, dependendo do uso a que for destinado esse registro, ainda na interpretação
do mesmo dispositivo constitucional.
Não significa, absolutamente, impossibilidade legal de se proceder a busca pessoal. Assim como se dá com as demais garantias constitucionais, o
que ocorre é uma harmonização entre os direitos individuais e o interesse
geral, representado pelo almejado bem comum, lembrando que todos têm
também direito à segurança.
Nessa mesma avaliação e linha de raciocínio, quanto à necessária conciliação dos direitos estabelecidos na Constituição, registra-se a preciosa conclusão de José Joaquim Gomes Canotilho e Vital Moreira, nos seguintes
termos:
"Os direitos fundamentais só podem ser restringidos quando tal se torne
indispensável, e no mínimo necessário, para salvaguardar outros direitos ou
interesses constitucionalmente protegidos.
No fundo, a problemática da restrição dos direitos fundamentais supõe
sempre um conflito positivo de normas constitucionais, a saber, entre uma
norma consagradora de certo direito fundamental e outra norma consagradora de outro direito ou de diferente interesse constitucional. A regra de
solução do conflito é a da máxima obse,vância dos direitos fundamentais
envolvidos e da sua mínima restrição compatível com a salvaguarda adequada do outro direito fundamental ou outro interesse constitucional em causa.
Por conseguinte, a restrição de direitos fundamentais implica necessariamente uma relação de conciliação com outros direitos ou interesses constitucionais e exige necessariamente uma tarefa de ponderação ou de concordância prática dos direitos ou interesses em conflito. Não se pode falar
em restrição de um determinado direito fundamental em abstracto, fora da
sua relação com um concreto direito fundamental ou interesse constitucio25
nal diverso."

25

CANOTILHO, José Joaquim Gomes e MOREIRA, Vital. Fundamentos da Constituição. Coimbra:
Coimbra Editora. 1991. p. 134.
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5. CONCLUSÕES SOBRE POSSÍVEIS CASOS DE ABUSO DE AUTORIDADE
Respeitando o princípio da legalidade, o policial desenvolve ações próprias para alcançar o fim da preservação da ordem pública, podendo optar
entre intervenções e soluções (decisões) diferentes, posto que o ato de polícia possui como atributo a discricionariedade.
Deve observar, no entanto, os limites do ato discricionário, que são: os
fins a que se destina o ato, a competência, o procedimento (sua forma) e
também os motivos e o objeto. Ato arbitrário representa o contrário do
sentido de ato discricionário, pela não observância dessas limitações.
As buscas pessoais devem ser realizadas, ainda que causem eventuais
prejuízos de caráter individual, sempre sob o prisma da razoabilidade.
Exigível, para tanto, que a restrição de direitos individuais se dê na mínima
medida possível, ou seja, no limite do que possa ser considerado necessário
e razoável, para alcançar o interesse público.
Para a realização de buscas pessoais, o policial militar possui hoje como
instrumento o "Procedimento Operacional Padrão" (POP), amplamente
difundido, que prevê a seqüência de ações, a fundamentação legal da intervenção e preciosas orientações que o auxiliam a agir dentro dos limites do
ato policial discricionário. Esse padrão institucional de procedimentos, além
de garantir uma possível uniformidade de ações, também representa segurança ao agente, como garantia de que ele estará alinhado à doutrina
operacional da Instituição.
As próprias limitações impostas pela observância dos direitos e garantias
constitucionais encontram-se especificadas no art. 3º e 4º da Lei 4.898/65
("Lei de Abuso de Autoridade"). Consistem em verdadeiros freios à atuação policial, aplicáveis ao procedimento de busca, sob pena de incorrer o
agente em crime de abuso de autoridade, de competência da Justiça Comum ( estadual).
De acordo com Fábio Bellote Gomes: ''Assim, ocorre o abuso de poder
ou abuso de autoridade quando o agente público, embora competente, ao
executar ato administrativo excede os limites de suas atribuições legais na
, . d
,, 26
pratica o ato .

26

GOMES, Fábio Bellote. Elementos de direito administrativo. Barueri: Manolo. 2006. p. 42.
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Quanto à busca veicular, que é considerada desdobramento da busca
pessoal, observ_a-se que a doutrina e a jurisprudência reconhecem a sua legitimidade como ação preventiva da Polícias Militares, a partir de abordagens
em veículos de transporte individual ou coletivo, justificável pelo desempenho da missão constitucional de preservação da ordem pública, razão pela
qual o abuso de autoridade constitui exceção e não a regra nesses casos:
''ABUSO DE AUTORIDADE. Vistoria em veículos. Apreensão de mercadoria descaminhada. Não constitui atentado à liberdade de locomoção e
nem ofensa à honra e ao patrimônio de pessoa, definidas como crimes de
abuso de autoridade, a ação de policiais destacados por seus superiores para,
em barreiras em rodovias, efetuarem vistorias em veículos, de transporte
individual ou coletivo, em função de prevenção e repressão de delitos, até
por exercida no estrito cumprimento de dever legal. (Rec. Crim. n.º 1.456PR. TRF, 1ª T., Rel. Min. Dias Trindade, j. 8.11.88. DJU 5.12.88, p. 32.075)."
Com base na citada legislação especial, praticaria em tese abuso de autoridade o agente que procede à busca e, sem razoável motivo, atenta primeiramente contra a liberdade de locomoção do revistado (inciso XV, do art. 5º
e alínea "a", do art. 3º). Considera-se que o procedimento impõe necessária
restrição ao direito de locomoção, mormente quando enseja a condução ao
Distrito Policial a pretexto de "averiguação", o que, nesse caso, também
configuraria indevida privação de liberdade (inciso LIV, do art. 5º da CF).
Atualme.nte, o efetivo policial-militar dispõe de mecanismo eficiente para
verificação imediata de eventual situação criminal do sujeito da busca, a
partir dos dados de simples documento de identidade ou mesmo de declaração verbal, utilizando-se dos denominados sistemas inteligentes e de pesquisa online. Portanto, o revistado somente será conduzido do local original da
busca se com ele for encontrado - ou em sua bagagem - algum objeto de
ilícito, nesse caso na condição de preso em flagrante, ou se for verificada
alguma pendência em pesquisa preliminar, tal como um mandado de prisão
a ser cumprido, ou na hipótese de se encontrar na situação de foragido de
estabelecimento prisional.
Pratica abuso de autoridade também o agente que procede à busca pessoal atentando contra a incolumidade física do revistado (incisos III e XLIX,
do art. 5º e alínea "i", do art. 3º da Lei 4.898/65), em razão de que o procedimento deve ser desenvolvido, em princípio, de forma a não causar qualquer prejuízo físico em quem a ele for submetido. Imagine-se, por exemplo,
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do, lhe atinja um golpe, ou, então, uma busca pessoal procedida mediante
aUX11io de cães farejadores, incitados pelo buscador a agir"'de modo agressivo contra o revistado.
Ainda, pratica abuso o agente que realiza a busca pessoal submetendo
pessoa a vexame ou a constrangimento não autorizado em lei, indevidamente
causando-lhe prejuízo moral (incisos III, X e XLIX, do art. 5º, da CF e
alíneas "b" e "h" do art. 4º da Lei 4.898/65). O ato da busca pode provocar
certa restrição à intimidade, a vida privada, a honra e a imagem, em razão da
sujeição à interferência alheia na esfera da individualidade e da tangibilidade
corporal; no entanto, somente tolerável na medida do que seja necessário e
razoável, observado o estrito cumprimento do dever legal.
Assim, por exemplo, a revista minuciosa (em que é necessário tirar as
roupas do revistado) deve ser realizada em local reservado e somente em
situações específicas que justifiquem uma maior restrição de direitos individuais. Já a revista em mulher deve ser realizada por outra mulher, se tal
providência não importar retardamento ou prejuízo da diligência, nos termos do art. 249, do CPP e, pelo princípio da igualdade estabelecida entre
homens e mulheres, com base no inciso I, do art. 5º, da CF, também a revista em homem deve ser realizada por outro homem, sempre que possível.
Conhecendo os limites de imposição de restrição, o agente público aplicará na atividade policial o conjunto de normas que caracterizam o máximo
respeito possível aos direitos individuais do cidadão revistado. Ao mesmo
tempo, não incorrerá na prática de abuso de autoridade por excessos passíveis de responsabilização penal, cível e administrativo-disciplinar.
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V. O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE T~SITO EM
PERSPECTIVA: MECANISMOS DE DEFESA

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

Prescreve o artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) que, ocorrendo infração de trânsito, lavrar-se-á auto de infração do qual deverá constar, dentre outros elementos, a tipificação da infração e suas circunstâncias
de tempo e lugar. Finda a autuação o auto de infração será encaminhado à
autoridade de trânsito para julgamento de sua consistência e regularidade,
podendo a autoridade, estando convicta de sua insubsistência, determinar o
seu arquivamento.
A contrario sensu, verificando presentes seus três elementos essenciais,
quais sejam, a lavratura por autoridade de trânsito ou por seu agente, uma
conduta possivelmente infratora e a forma escrita, além de seus elementos
materiais (consistência) e formais (regularidade), determinará a autoridade
de trânsito a expedição da notificação da autuação (exceto nos casos em que
seja colhida a assinatura do condutor e a infração seja de sua responsabilidade, proprietário ou não), observando-se o lapso temporal de 30 (trinta)
dias entre o cometimento da infração e a sua expedição.
Nesse momento a autoridade de trânsito ainda não aplicou nenhuma penalidade, iniciando-se, a partir daí, a possibilidade do condutor infrator contrapor-se ao desiderato estatal através da defesa da autuação, a qual inaugura a fase do contraditório e ampla defesa no processo administrativo de
trânsito. Seguem-se a esta, caso não sejam acolhidas as argumentações
elencadas pelo infrator (mérito e de forma) ou não exercitada esta dentro

(*) Adaptado e atualizado do artigo "Proces.so administrativo de trânsito: da autuação à cassação da CNH".
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do prazo previsto, a imposição da penalidade e a fase recursa! propriamente
dita, em 1ª e 2ª instâncias.
Delimitado o alcance do tema, buscaremos estabelecer as fases e feições
do processo administrativo para imposição de penalidades, abarcando a
imposição das penalidades de advertência por escrito, multa, suspensão do
direito de dirigir e cassação da Carteira Nacional de Habilitação.
Palavras-chaves: Direito de trânsito. Poder de Polícia. Sanção de Polícia.
Processo Administrativo para imposição de penalidade.
I - NOTIFICAÇÃO E DEFESA DA AUTUAÇÃO

O exercício da defesa prévia, como o instituto era conhecido na vigência
do antigo Código Nacional de Trânsito (CNT), teve disciplina estabelecida,
respectivamente, pelas Resoluções nº 568/80, 744/89 e 829/97, tendo esta
última vigorado, segundo nosso entendimento, até a edição da Resolução nº
149/03, quando foi tacitamente revogada. Após a edição do CTB, abalizadas vozes negaram, por muito tempo, a existência do instituto ante a suposta lacuna do texto legal. Ocorre que o artigo 314 do CTB deu plena eficácia
à Resolução nº 829/97, a qual prescrevia em seu artigo 1º que:
O ato administrativo punitivo relativo à prática infracional
de trânsito, precedido de ações que tenham assegurado ao
infrator o exercício da defesa prévia, se efetiva a partir do
momento em que, comprovadamente, se deu ciência ao
1
apenado (grifo meu).
Diga-se mais ainda. Com a alteração efetuada pela Lei nº 9.602/98 no
inciso II do § único do artigo 281, restou evidente no texto legal a existência
da dupla notificação: esta, relativa à notificação da autuação, e a constante
do artigo 282, atinente à notificação da imposição da penalidade. Ainda que
não se tenha sido erigida pelo CTB à categoria de recurso próprio, apresenta esta todas as nuances daqueles institutos, uma vez que seu deferimento
propicia o imediato arquivamento do auto de infração. Apesar de todo o
arcabouço jurídico existente, capitaneado pelo inciso LV do artigo 5º da
CF/88, os motoristas brasileiros foram sumariamente destituídos de tão
importante direito por mais de cinco anos.

'Disponível em: http://www.denatran.gov.br/resolucoes.htm.
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E ainda continuam sendo face à consolidação da jurisprudência no senti...
do de que a autuação in facie do infrator, excluída tão somente a situação
em que esta seja de responsabilidade do proprietário e o mesmo não esteja
conduzindo o veículo, deve ser considerada como a primeira notificação,
iniciando-se a partir daí o prazo de 30 dias para apresentação da defesa da
autuação, desprezando por isso mesmo a regra contida no § 3º do artigo 3º
da Resolução nº 149/03, a qual não exime o órgão de trânsito de expedir
aviso informando ao proprietário do veículo os dados da autuação e do condutor identificado.
Equívoco expressivo comete nossos doutos julgadores e os eminentes
conselheiros do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN). Desconhecem esses ilustres personagens que o início do processo administrativo para
imposição de penalidade só irá se iniciar se a autoridade de trânsito julgar o
auto de infração consistente e regular, pois caso contrário este será arquivado e seu registro julgado insubsistente. Portanto, o proprietário do veículo
somente poderá apresentar a defesa da autuação quando esta for julgada
válida pela autoridade de trânsito e encaminhada para sua ciência, ocasião
então que se iniciará o prazo para apresentação do recurso. Qualquer entendimento em sentido oposto se chocará frontalmente com os sagrados
princípios da ampla defesa e do contraditório e, com certeza, causará sérios
prejuízos aos administrados.
Findo o julgamento do auto de infração pela autoridade de trânsito, deve
esta expedir, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data do cometimento da infração, a notificação da autuação dirigida ao proprietário
do veículo, na qual deverão constar, no mínimo, os dados definidos no art.
280 do CTB e em regulamentação específica (Portaria nº 28/07 do Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN), devendo ser frisado que para
infrações comprovadas por sistemas automáticos não metrológicos, tais como
o avanço do sinal vermelho do e semáforo e parada sobre a faixa de pedestre, a notificação da autuação (e da imposição de penalidade) deverá conter,
obrigatoriamente, a informação de que a infração foi comprovada por meio
do uso daqueles sistemas.
A expedição da notificação se fará por meio de remessa postal ou por
qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência do julgamento
da autuação ( aplicável à Defesa da Autuação, por analogia ao contido no
caput do art. 282). Note-se que o CTB é claro ao impor aos órgãos e entidades de trânsito o dever de assegurar efetiva ciência ao proprietário do veícuRevista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 66 - abr/mai/jun 2010
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lo, situação excepcionada tão somente no caso de devolução da notificação
'"
por desatualização do endereço do destinatário.
Ocorre que, inobstante tal fato, exorbitando de seu poder regulamentar,
o CONTRAN estipulou que a expedição se caracterizará pela entrega da
notificação da autuação à empresa responsável por seu envio, confrontando-se com a legislação maior e prejudicando claramente os administrados,
uma vez que é consabido que esta entrega se faz por meio do conhecido AR
(Aviso de Recebimento), o qual é restituído ao emitente após três tentativas
de entrega.
Verifica-se que grande parte dos proprietários de veículos trabalha durante o período comercial, ocasião em que suas residências se encontram
vazias, sendo cientificados tão somente, na imensa maioria das vezes, quando do licenciamento do veículo, tolhendo-se seus direitos inarredáveis de
contraditório e ampla defesa pelo transcurso dos prazos de recursos. E nem
se diga que a publicação de edital em jornal de circulação local e/ou regional
ou em Diário Oficial possa suprir tal lacuna, haja vista que seria ilógico e
indevido impor ao proprietário de veículo acompanhar diariamente essas
publicações.
Talvez uma solução intermediária para esse impasse seja a previsão contida na Deliberação nº 01/04 do Conselho Estadual de Trânsito de São Pau2
lo (CETRAN/SP) , a qual prescreve que a expedição se caracterizará pela
entrega da notificação à empresa responsável pelo seu envio, no endereço
constante nos registros do órgão expedidor do CLA, situação esta que aparenta ser mais condizente com o preconizado no CTB, deixando-se de utilizar o famigerado AR.
Outra questão a ser posta se relaciona com as matérias a serem ventiladas na defesa da autuação. A Deliberação nº 01/04 do CETRAN/SP e várias portarias de órgãos e entidades de trânsito cingem o campo de abrangência
da defesa da autuação aos aspectos formais do auto de infração, sem adentrar
ao mérito da imputação, restringindo inadvertidamente o alcance postulado
pela Resolução nº 149/03, que não limita a abrangência do instituto. E nem
poderia ser diferente, uma vez que a limitação imposta fere mortalmente o
princípio da ampla defesa.
Igual entendimento é ressaltado pelo CETRAN/SC na Resolução nº 008/

2

Disponível em: http://www.detran.gov.br.
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3

04 , a qual veda expressamente a discussão acerCJl do mérito da infração,
tendo, a par do entendimento ofertado pelo jurista Alessandro Samartin
Gouveia, em interpretação autêntica, confundido inconsistência com irregularidade do auto de infração ( artigo 8º, § 1º).
Nessa seara deve ser registrada e aplaudida a iniciativa dos preclaros Conselheiros do CETRAN/RJ, os quais fixaram entendimento no sentido de que
[... ] uma vez conhecidos elementos fáticos e/ou jurídicos capazes de proporcionar a análise das alegações apresentadas
pelos recorrentes, as autoridades de trânsito - estaduais ou
municipais, in casu específico - são obrigadas a promoverem
decisões de mérito nos processos de DEFESA DA AUTUAÇÃO (defesa prévia), regularmente interpostos na forma do
4
§2º. do artigo 3º. da Resolução CONTRAN nº. 149/2003.
Para abrilhantar o esmero da decisão acima adotada, tomo a liberdade de
transcrever excerto do voto lavrado na Ata da 14ª Seção Ordinária daquele
órgão:
[... ] Ao proceder o julgamento da defesa da autuação, decerto precedida de uma minuciosa análise da consistência ou regularidade do auto de infração, a autoridade de trânsito não poderá furtar-se em avaliar as alegações oferecidas pelo recorrente - proprietário e/ou condutor do veículo infracionado - sobre o
não cometimento da infração contestada; e, inclusive, das razões que o levaram, inesperadamente, a cometê-la.
[... ] VOTO pela OBRIGATORIEDADE DAS AUTORIDADES DE TRÂNSITO - ESTADUAIS E MUNICIPAIS -, sob
pena de nulidade dos seus atos, PROMOVEREM DECISÕES DE MÉRITO nos processos administrativos instaurados para apuração das responsabilidades dos proprietários ou condutores de veículos infracionados, regularmente notificados
para a apresentação de defesa da autuação, na forma do artigo 3º, caput, e seu§ 2º., da Resoluçao
CONTRAN nº. 149/2004.5

1

Resolução nQ 08/2004. Disponível em: http://www.cetran.sc.gov.br/resolucoes/resolucao008.htm. Acesso
em: 31 jan. 2007.
' Parece r nQ 01 /2005. Relator: Dr. Antônio Sérgio de Azevedo Damasce no . Disponível em:
www.cetran.rj.gov.br. Acesso em: 04 jul. 2006.
1
Parecer nQ 01/2005. Relator: Dr. Antônio Sé rgio de Azevedo Dam asce no . Disponível em:
www.cetran.rj.gov.br. Acesso em: 04 jul. 2006.
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A conclusão acima exposta também é reforçada pelo escólio do jurista
Alessandro Samartin Gouveia, que assevera:
A primeira situação a ser examinada decorre da apresentação tempestiva da defesa prévia.
[... ] com a interposição dentro do prazo, nasce para o autor
da defesa prévia o direito de ter todos os seus pedidos e fundamentos examinados e julgados pela autoridade de trânsito
que julgar o AIT. Por exemplo, se o suposto infrator alega a
inexistência do auto de infração de trânsito porque o agente
autuador não era agente da autoridade de trânsito, esse argumento não poderá ser relevado pela autoridade julgadora,
sob pena de infringência direita ao princípio da ampla defesa, porque a não apreciação da matéria implicará em sérios
danos à defesa do suposto infrator.
Portanto, temos, pela tempestiva apresentação da defesa prévia, a necessária vinculação da decisão da autoridade
julgadora, sob pena de nulidade da decisão de imposição de
penalidade. Salientemos que só não será necessário o
enfrentamento de todas as razões da defesa prévia se, com a
procedência de uma delas, as demais restarem prejudicadas,
mas, mesmo nessa hipótese, tal circunstância deve ser ex6
pressamente referida no julgamento.
II - DA APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA POR ESCRITO
A penalidade de advertência por escrito poderá ser imposta no caso de
infração de natureza leve ou média, passível de ser punida com multa, não
sendo reincidente o infrator na mesma infração, nos últimos doze meses,
quando a autoridade, considerando o prontuário do infrator, entender esta
7
providência como mais educativa. Para Waldyr de Abreu a advertência é
uma pena substitutiva da pena de multa leve ou média, de caráter essencialmente educativo, aplicável a critério da autoridade e desde que o condutor

6

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.
7
Código de trânsito brasileiro: infrações administrativas, crimes de trânsito e questões fundamentais. São
Paulo: Saraiva, 1998. p. 115.
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tenha bom prontuário, observando que a penalidade de multa anteriormente imposta deva apresentar decisão definitiva dentro""do prazo a ser considerado (doze meses).
A doutrina remansosa indica que esta não é uma faculdade concedida à
autoridade de trânsito, mas sim um direito público subjetivo do infra tor,
desde que as circunstâncias objetivas ali estatuídas se façam presentes.
Questão controvertida a ser desvendada pelo intérprete da norma em
comento se refere ao momento de sua imposição, ou seja, se esta deve ser
aplicada após o julgamento do auto de infração pela autoridade ou após
pedido expresso do infrator na análise da defesa da autuação. Sabe-se que a
maioria dos órgãos e entidades de trânsito, sob o manto de alegações absurdas e questionáveis, preferem impor a penalidade de multa ao revés da advertência por escrito, mesmo porque em nenhum momento há o efetivo
julgamento do auto de infração e as notificações de penalidade são impressas indistintamente, sob os auspícios da informática.
Cumpre-nos, nesse aspecto, parabenizar os eminentes conselheiros do
CETRAN/SC que, percebendo a lacuna legislativa e a oposição das autoridades de trânsito em impor a referida penalidade, em afronta ao princípio
da motivação dos atos administrativos, assentaram entendimento, por meio
do Parecer nº 016/05, no sentido de que "nas decisões hipoteticamente sujeitas à imposição da advertência, a autoridade de trânsito tem o dever de
motivar o seu ato, esclarecendo ao infrator o motivo pelo qual optou por
advertir ou multar, sob pena de tornar o ato nulo, caso não proceda dessa
8
forma" , situação esta a que me filio por entender ser a mais coerente com
a intenção do legislador. O referido parecer culminou, em 13 de junho de
2005, na publicação da Resolução nº 010/05, a qual estabelece, ipsis literis:
[... ] Art. lo Nas hipóteses em que o Código de Trânsito Brasileiro prevê a aplicação de penalidade de advertência, a autoridade de trânsito deve justificar o motivo pelo qual deixou
de fazê-lo.
Art. 2o As Juntas Administrativas de Recursos de Infrações
e o Conselho Estadual de Trânsito considerarão em suas decisões a falta de motivação do ato da autoridade de trânsito

8

Relator: Conselheiro Rafael de Mello. Disponível em: htt;p://www.cetran.sc.gov.brlpareceres/parecer0l6.htm.
Acesso em 20 fev. 2007.
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que deixar de aplicar a penalidade de advertência, sujeitando
9
esse ato ao reconhecimento da nulidade. ...
Entendimento contrário possui o eminente jurista Arnaldo Luis
Theodosio Pazetti, para o qual não pode a autoridade de trânsito impor, de
ofício, a referida penalidade, devendo esta ser solicitada pelo infrator, assentado no seguinte entendimento:
[... ] Embora a redação do supracitado artigo não tenha
explicitado, entendemos não ser possível a conversão de ofício da penalidade de multa em penalidade de advertência por
escrito, pois, embora tal conversão, em tese, fosse benéfica
em virtude de se afastar a aplicação de penalidade pecuniária,
o infrator poderia entender que, no seu caso, seria preferível
arcar com o valor de uma multa leve ou média ao invés de ver
lançada uma advertência por escrito em seu prontuário.
Havendo solicitação da conversão por parte do infrator, a
autoridade de trânsito poderá (na realidade deverá, caso não
fundamente o motivo do indeferimento do pedido de conversão) aplicar a penalidade de advertência por escrito, desde
que o interessado encontre-se nas hipóteses previstas no artigo 267, ou seja, desde que não tenha praticado a mesma
infração, de natureza leve ou média, nos últimos doze meses,
e a autoridade de trânsito entender esta providência como
mais educativa. w
III - NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA

Em caso de indeferimento da Defesa da Autuação ou de seu não exercício no prazo previsto (mínimo de quinze dias contados a partir da data da
notificação), a autoridade de trânsito aplicará a penalidade, expedindo a
notificação da penalidade, da qual deverão constar, no mínimo, os dados
definidos no art. 280 do CTB, o previsto em regulamentação específica (Portaria nº 28/07 do DENATRAN) e a comunicação do não acolhimento da

9

Disponível em : http://www.cetran.sc.gov.br/resolucoes/resolucao010.htm. Acesso em 20 fev. 2007.
'ºPenalidades de advertência por escrito. Centro de Estudos Avançados e Treinamento - Trânsito. Sâo
Paulo, 22 jun. 2006. Disponível em: http://www.ceatnet.com.br/modules/wfsection/article.php?articleid=43.
Acesso em 20 fev. 2007.
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defesa, além da informação de que a penalidade foi aplicada em virtude da
infração ter sido comprovada por meio de sistema automático não
metrológico, se for o caso.
Caso a penalidade de multa seja aplicada, na notificação da penalidade
deverá constar a data de término do prazo de apresentação de recurso pelo
responsável pela infração, que não será inferior a trinta dias, contados da
data da notificação, seja pelo condutor ou pelo proprietário, uma vez que
ambos possuem legitimidade para tal procedimento. A data ali estabelecida
delineará, também, a data para o recolhimento da multa, que poderá ser
feita, nesse interregno, por oitenta por cento do seu valor.
IV - RECURSO À JUNTA AMINISTRATIVA DE RECURSO DE INFRAÇÕES - JARI (1ª INSTÂNCIA) E AO CETRAN/CONTRADIFE/
CONTRAN/JARI (2ª INSTÂNCIA)
Recebida a notificação da penalidade de multa, inicia-se para o administrado o prazo para interposição de recurso à JARI, o qual deve ser
protocolado junto ao órgão ou entidade de trânsito que impôs a penalidade,
no prazo legal, sem o recolhimento de seu valor. Deve ser frisado que para
cada penalidade aplicada deverá ser interposto, isoladamente, um recurso à
JARI, no caso de cometimento de várias infrações, ainda que o infrator
tenha recebido um único auto de infração.
Se a infração for cometida em localidade diversa daquela do licenciamento
do veículo, o recurso poderá ser apresentado junto ao órgão ou entidade de
trânsito da residência ou domicílio do infrator, devendo a autoridade de
trânsito que receber o recurso remetê-lo, de pronto, à autoridade que impôs
a penalidade, certificando a data de seu recebimento e fazendo-o acompanhar das cópias dos prontuários necessários ao julgamento.
Recebido o recurso na forma acima indicada ou interposto diretamente
junto ao órgão de trânsito, incumbe à autoridade que impôs a penalidade
remeter o recurso à JARI, dentro dos dez dias úteis subseqüentes à sua
apresentação, e, se o entender intempestivo, assinalar o fato no despacho de
encaminhamento. Após ser capeado, numerado e rubricado, inicia-se o procedimento administrativo junto a JARI, que deverá julgá-lo em até trinta
dias; se, por motivo de força maior, o recurso não for julgado dentro deste
prazo, a autoridade que impôs a penalidade, de ofício, ou por solicitação do
recorrente, poderá conceder-lhe efeito suspensivo.
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trado opor-se à pretensão punitiva estatal por meio de recurso em 2ª instância, no prazo de trinta dias contado da publicação ou da n~tificação da decisão, desde que acompanhado do comprovante de recolhimento do valor da
multa, imposição esta que já foi devidamente validada por diversos Tribunais de Justiça e pelo Superior Tribunal de Justiça, devendo ser apreciado
pelo órgão colegiado no prazo de trinta dias.
Tratando-se de penalidade imposta por órgão ou entidade de trânsito da
União, será o recurso apreciado pelo CONTRAN nos caso de suspensão do
direito de dirigir por mais de seis meses, cassação do documento de habilitação ou penalidade por infrações gravíssimas; nos demais casos, a apreciação
do recurso incumbirá a um colegiado especial integrado pelo CoordenadorGeral da JARI, pelo Presidente da Junta que apreciou o recurso e por mais
um Presidente de Junta, sendo que, em havendo apenas uma JARI, o recurso será julgado por seus próprios membros.
Essa última situação é fortemente criticada por Waldyr de Abreu, para
quem esta estrutura não parece ser capaz de garantir decisões boas, impar11
ciais e confiáveis, embora de última instância administrativa • Ressalta aos
olhos, por óbvio, que tal permissivo afronta sobremaneira a garantia de ampla
defesa e contraditório, caracterizando, cristalinamente, supressão de instância recursa!.
Em se tratando de penalidade imposta por órgão ou entidade de trânsito
estadual, municipal ou do Distrito Federal, serão os recursos interpostos
apreciados pelo CETRAN e pelo Conselho de Trânsito do Distrito Federal
(CONTRANDIFE), respectivamente.
A apreciação do recurso acima indicado encerra a instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades, finda a qual as penalidades
aplicadas nos termos do CTB Código serão cadastradas no Registro Nacional de Carteiras de Habilitação (RENACH).
V - PEDIDO DE REVISÃO E DIREITO DE PETIÇÃO

De acordo com o disposto no art. 290 do CTB, a apreciação do recurso
enunciado no art. 288 encerra a instância administrativa. O CETRAN/SC,
por seu turno, em brilhante iniciativa, estatuiu, no Capítulo VI da Resolução nº 008/04, o instituto da revisão, a qual restou assim disciplinada:

"Op. cit. p. 129.
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Art. 24 A decisão definitiva proferida em
.,.. processo administrativo de que trata esta resolução, transitada em julgado, poderá ser
revista, de ofício ou a pedido, no prazo de dois anos contados do
trânsito em julgado, quando se verificar:
I - reconhecimento, por parte da autoridade de trânsito responsável pela imposição da penalidade, de erro ou circunstâncias capazes de justificar a inocência do acusado ou nulidade da pena;
II - falsidade de documentos em que se tenha fundamentado a
decisão que se pretende rever;
III - superveniência de documentos, com eficácia sobre a prova
produzida; e,
IV - desconsideração pelo julgador de documentos constantes dos
autos, com eficácia sobre a prova produzida.
Art. 25 Têm legitimidade para propor a Revisão:
I - o infrator apenado;
II - o proprietário do veículo responsável pelo pagamento da multa; e
III - a autoridade de trânsito.
Art. 26 O pedido de Revisão não suspende a execução da decisão
definitiva.
Art. 27 O pedido de revisão será sempre dirigido à autoridade
que aplicou a pena, ou colegiado que a tiver confirmado em grau
de recurso.
Art. 28 No processo revisionai, o ônus da prova cabe ao requerente.
Art. 29 A simples alegação de injustiça da penalidade não constitui fundamento para a revisão, que requer elementos novos, ainda
não apreciados no processo originário.
Art. 30 A revisão correrá em apenso ao processo originário.
Art. 31 Julgada procedente a revisão, tornar-se-á sem efeito a
penalidade imposta, restabelecendo-se todos os direitos por ela
atingidos.
Art. 32 Aplicam-se ao processo de revisão, no que couber, as
normas e procedimentos próprios do processo administrativo ori. , • 12
gmano.

12
Resolução nº 08/2004. Disponível em: http://www.cetran.sc.gov.br/resolucoes/resolucao008.htm. Acesso em: 31 jan. 2007.
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Caso o infrator continue irresignado com a decisão administrativa im...
posta, resta-lhe, observada a prescrição quinqüenal, a possibilidade do exercício do direito de petição, o qual encontra assento no inciso XXXIV do
art. 5º da CF/88. No site DHnet encontramos o seguinte enunciado sobre o
direito de petição:
define-se "como o direito que pertence a uma pessoa de
invocar a atenção dos poderes públicos sobre urna questão
ou uma situação", seja para denunciar urna lesão concreta e
pedir a reorientação da situação. seja para solicitar uma modificação do direito em vigor, no sentido mais favorável á
liberdade. Ele está consignado no art. 5º XXXIV, a . que
assegura a todos o direito de petição aos Poderes Públicos
em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder.
O direito de petição cabe a qualquer pessoa. Pode ser, pois,
utilizado por pessoa física ou por pessoa jurídica; por indivíduo ou por grupos de indivíduos; por nacionais ou por estrangeiros. Mas não pode ser formulado pelas forças militares corno tal, o que não impede reconhecer aos membros das
Forças Armadas ou das policias militares o direito individual
de petição, desde que sejam observadas as regras de hierarquia e disciplina. Pode ser dirigido a qualquer autoridade do
Legislativo, do Executivo ou do Judiciário.
É importante frisar que o direito de petição não pode ser
destituído de eficácia. Na pode a autoridade a quem é dirigido escusar de pronunciar-se sobre a petição, quer para acolhê13
la quer para desacolhê-la com a devida motivação.
VI - PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA IMPOSIÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR E CASSAÇÃO DA CNH

Encerrada a instância administrativa e cadastrada a penalidade no
RENACH, poderá se sujeitar o infrator, condutor ou proprietário do veículo, a novo procedimento administrativo, doravante para suspensão de seu

13
DHnet. Disponível em: http://www.dhnet.org.br/dados/cursos/dh/br/go/goias/acesso/peticao.html. Acesso em 20 fev. 2007.
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direito de dirigir ou cassação da CNH, conforme Vestabelecido na Resolução
nº 182/05 do CONTRAN.
A penalidade de suspensão do direito de dirigir poderá ser aplicada sempre que o infrator atingir a contagem de vinte pontos, no período de 12
(doze) meses, bem como nos casos de transgressão às normas estabelecidas
no CTB, cujas infrações prevêem, de forma específica, a penalidade de suspensão do direito de dirigir, tais como a transposição não autorizada de
bloqueio viário policial (art. 210) e o racha (art. 173), não sendo os pontos
relativos à essas infrações considerados para aquele somatório anterior.
A penalidade de cassação da CNH poderá ser imposta quando, suspenso
o direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo; no caso de reincidência, no prazo de doze meses, das infrações previstas no inciso III do art.
162 e nos arts. 163, 164, 165, 173, 174 e 175 do CTB; quando for condenado judicialmente por delito de trânsito, observado o disposto no art. 160,
situação que somente será aplicada após regulamentação específica do
CONTRAN (§ único do artigo 4º da Resolução nº 180/05).
Se a infração cometida for objeto de apreciação judicial, os pontos correspondentes ficarão suspensos até o julgamento e, sendo mantida a penalidade, os mesmos serão computados, observado o período de doze meses,
considerada a data da infração.
A portaria inaugural do processo administrativo (suspensão e cassação)
deverá conter o nome, qualificação do infrator, a infração com descrição
sucinta do fato e indicação dos dispositivos legais pertinentes, expedindo-se
notificação ao infrator por remessa postal, por meio tecnológico hábil ou
por outros meios que assegurem a sua ciência, sendo que, esgotados estes, a
notificação dar-se-á por edital, na forma da lei, ou, ainda, por meio de ciência pessoal no próprio órgão ou entidade de trânsito responsável pelo processo; frise-se, por oportuno, que a notificação devolvida por desatualização
do endereço do infrator no RENACH será considerada válida para todos
os efeitos legais.
A notificação encaminhada ao infrator tem por finalidade cientificá-lo
sobre a instauração do processo administrativo e estabelecer a data do término do prazo para apresentação da defesa, que não será inferior a quinze
dias contados a partir da data da notificação, devendo observar, no mínimo,
os requisitos contidos no art. 10 da Resolução nº 182/05.
A peça de defesa somente será conhecida se interposta tempestivamente
e por quem seja parte legítima, devendo conter o nome do órgão a que se
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dirige, a qualificação do infrator, a exposição dos fatos, fundamentação legal do pedido, documentos que comprovem a alegação, avdata e assinatura
do requerente ou de seu representante legal e cópia de identificação civil
que comprove a assinatura do infrator.
Concluída a análise do processo administrativo, a autoridade proferirá
decisão motivada e fundamentada, sendo que, caso sejam acolhidas as razões de defesa, o processo será arquivado, dando-se ciência ao interessado.
Em caso de não acolhimento da defesa ou do seu não exercício no prazo
legal, a autoridade de trânsito aplicará a penalidade, dentro dos parâmetros
estabelecidos, oportunidade em que notificará o infrator para interpor recurso ou entregar sua CNH no órgão de registro da habilitação, até a data
do término do prazo constante na notificação, que não será inferior a trinta
dias contados a partir da data da notificação da aplicação da penalidade.
Os órgãos competentes para apreciação de recurso contra penalidade de
suspensão do direito de dirigir e de cassação da CNH são o CETRAN, no
caso de penalidade imposta por órgão executivo de trânsito estadual, e o
CONTRADIFE, no caso de penalidade imposta pelo órgão executivo de
trânsito do Distrito Federal.
Mantida a penalidade pelos órgãos recursais ou não havendo interposição
de recurso, a autoridade de trânsito notificará o infrator para entregar sua
CNH até a data do término do prazo constante na notificação, que não será
inferior a 48 ( quarenta e oito) contadas a partir da notificação, sob as penas
da lei, findo o qual a imposição da penalidade e a data de início de seu
efetivo cumprimento serão inscritos no RENACH.
No caso de penalidade de suspensão do direito de dirigir a CNH ficará
apreendida e acostada aos autos e será devolvida ao infrator depois de cumprido o prazo de suspensão do direito de dirigir e comprovada a realização
do curso de reciclagem. Em se tratando de cassação da CNH, decorridos
dois anos da imposição da penalidade, o infrator poderá requerer a sua reabilitação, submetendo-se a todos os exames necessários à habilitação, na
forma estabelecida no § 2º do artigo 263 do CTB.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O CTB trouxe a lume importante ferramenta para a correta ordenação
do trânsito brasileiro, apesar das várias lacunas legislativas encontradas em
seu bojo. Ao comemorarmos a sua primeira década de vida, devemos comemorar, igualmente, os grandes avanços obtidos desde a sua edição, seja na
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melhoria do tráfego ou na redução da letalidade nas estradas .
....
Inobstante tal fato, carecia a comunidade acadêmica e o público em geral
de artigos doutrinários que apontassem as feições e limites do processo administrativo de trânsito, de forma a fornecer-lhes subsídios para atuar com
igualdade de armas no tocante à defesa de seus interesses junto aos órgãos e
entidades de trânsito, o que procuramos fazer de forma a não esgotar o
assunto.
A imposição de penalidade aos infratores de trânsito é necessária e deve
sempre se fazer presente. O que não se pode olvidar e se permitir, entretanto, é que esta se conduza fora dos mandamentos constitucionais e
infraconstitucionais atinentes à ampla defesa e contraditório, subtraindo-se
aos administrados o direito de oporem-se ao jus puniendi estatal.
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VI. LEGISLAÇÃO

a) DECRETO Nº 55.742, DE 27 DE ABRIL DE 2010

Dispõe sobre a estruturação da Polícia Militar do Estado de São Paulo e dá
providências correlatas
ALBERTO GOLDMAN, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais,
Decreta:
CAPÍTULO I
Disposição Preliminar

Artigo 1º - A Polícia Militar do Estado de São Paulo fica estruturada nos
termos deste decreto.
CAPÍTULO II
Da Estrutura Básica

Artigo 2º - A Polícia Militar do Estado de São Paulo tem a seguinte estrutura básica:
I - Órgãos de Direção, compreendendo:
a) Órgãos de Direção Geral;
b) Órgãos de Direção Setorial;
II - Órgãos de Apoio, compreendendo:
a) Órgãos de Apoio;
b) Órgãos Especiais de Apoio;
III - Órgãos de Execução, compreendendo:
a) Órgãos de Execução;
b) Órgãos Especiais de Execução.
CAPÍTULO III
Dos Órgãos de Direção

Artigo 3º - É Órgão de Direção Geral, sediado na Capital do Estado, o
Comando Geral (Cmdo G), constituído de:
I - Comandante Geral da Polícia Militar (Cmt G), responsável superior
pelo comando e pela administração da Polícia Militar;
II - Estado-Maior da Polícia Militar (EM/PM), órgão de assessoramento
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central, responsável perante o Cmt G pelo processamento estratégico dos
assuntos de interesse institucional, competindo-lhe estudar, planejar, coordenar, fiscalizar e controlar todas as atividades da Polícia Militar;
III - Gabinete do Comandante Geral (Gab Cmt G), órgão de assessoramento direto e pessoal do Cmt G;
IV - Estado-Maior Especial (EM/E), órgão de assessoramento, responsável perante o Subcomandante da Polícia Militar (Subcmt PM) pelo processamento dos assuntos de interesse institucional de natureza especial;
V - Corregedoria da Polícia Militar (Correg PM), órgão responsável pelo
sistema administrativo disciplinar da Polícia Militar e pela internação de Oficiais e Praças condenados pela Justiça ou à sua disposição, incumbindo-lhe:
a) fiscalizar o cumprimento das diretrizes do Cmt G;
b) administrar os processos nas áreas de disciplina, polícia judiciária militar, atividades funcionais e conduta dos militares do Estado;
VI - Centro de Inteligência da Policia Militar (CIPM), órgão responsável
pelo assessoramento do Comandante Geral nas atividades do Sistema de
Inteligência da Polícia Militar (SIPOM);
VII - Centro de Comunicação Social (CComSoc), órgão responsável pelo
assessoramento do Comandante Geral nas atividades do Sistema de Comunicação Social.
§ 1º - O Chefe do EM/PM acumula as funções de Subcmt PM.
§ 2º - O EM/PM, o Gab Cmt G, o CIPM e o CComSoc subordinam-se
diretamente ao Cmt G e o EM/E e a Correg PM ao Subcmt PM.
§ 3º - O Subcmt PM contará com um Coordenador Operacional no Estado-Maior Especial, incumbido de:
1. auxiliar na coordenação dos Órgãos de Execução e Especiais de Execução;
2. acompanhar a execução da política operacional do Comando Geral.
§ 4º - O Coordenador Operacional no Estado-Maior Especial terá precedência funcional sobre os Oficiais do mesmo posto dos órgãos coordenados.
Artigo 4º - São Órgãos de Direção Setorial, subordinados ao Subcmt
PM, sediados na Capital:
I - Diretoria de Logística (DL), órgão responsável pela implementação
das políticas do Cmdo G referentes ao sistema administrativo de logística
da Polícia Militar;
II - Diretoria de Ensino e Cultura (DEC), órgão com responsabilidade de:
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nistrativo de ensino da Polícia Militar;
b) administração da educação policial-militar;
c) planejamento, organização, coordenação, fiscalização e controle das
atividades de formação, graduação, pós-graduação, aperfeiçoamento, habilitação e treinamento do policial militar;
III - Diretoria de Finanças e Patrimônio (DFP), órgão responsável pela
implementação das políticas do Cmdo G referentes aos sistemas administrativo, financeiro, orçamentário, salarial e patrimonial da Polícia Militar;
IV - Diretoria de Pessoal (DP), órgão responsável pela implementação
das políticas do Cmdo G referentes ao sistema administrativo de recursos
humanos da Polícia Militar;
V - Diretoria de Saúde (DS), órgão responsável pela implementação das
políticas do Cmdo G referentes ao sistema administrativo de saúde da Polícia Militar;
VI - Diretoria de Telemática (DTel), órgão responsável pela implementação das políticas do Cmdo G referentes ao sistema administrativo de telecomunicações e informática da Polícia Militar;
VII - Diretoria de Polícia Comunitária e de Direitos Humanos (DPCDH),
órgão responsável pela implementação das políticas do Cmdo G referentes
à Polícia Comunitária e aos Direitos Humanos.
CAPÍTULO IV
Dos Órgãos de Apoio
Artigo 5º - São Órgãos de Apoio:
I - Órgãos de Apoio Logístico, subordinados à Diretoria de Logística
(DL), com a responsabilidade de aquisição, recebimento, estocagem e fornecimento de suprimentos e material:
a) Centro de Suprimento e Manutenção de Armamento e Munição (CSM/
AM);

b) Centro de Suprimento e Manutenção de Material de Intendência ( CSM/
M Int);
e) Centro de Suprimento e Manutenção de Material de Subsistência
(CSM/M Subs);
d) Centro de Suprimento e Manutenção de Material de Motomecanização
(CSM/MM);
II - Órgãos de Apoio de Ensino:
a) subordinados à Diretoria de Ensino e Cultura (DEC):
1. Centro de Altos Estudos de Segurança "Cel PM Nelson Freire Terra"
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(CAES - Cel PM Terra), responsável pela realização dos cursos de pós-graduação em sentidos lato e estrito dos Oficiais da Polícia ~ilitar;
2. Academia de Polícia Militar do Barro Branco (APMBB), responsável
pelo Bacharelado em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública e pelo Curso Superior de Tecnólogo de Administração Policial-Militar;
3. Escola de Educação Física (EEF), responsável pela realização de curso de graduação de policiais militares na área de educação física e de cursos
de treinamento técnico-operacional do policial militar;
4. Escola Superior de Sargentos (ESSgt), responsável pela realização dos
Cursos Superiores de Tecnólogo de Polícia Ostensiva I e II;
5. Escola Superior de Soldados "Coronel PM Eduardo Assumpção"
(ESSd - Cel PM Assumpção ), responsável pela realização do Curso Superior de Técnico de Polícia Ostensiva e Preservação da Ordem Pública;
b) subordinada ao Comando do Corpo de Bombeiros (CCB), Escola Superior de Bombeiros "Coronel PM Paulo Marques Pereira" (ESB - Cel PM
Paulo Marques), sediada no Município de Franco da Rocha, com responsabilidade de:
1. realização de cursos superiores e profissionais de Oficiais e Praças na
área de concentração de estudos de bombeiros e de execução de defesa civil;
2. conforme regulamentação da Polícia Militar, formação, aperfeiçoamento e habilitação dos bombeiros civis e brigadistas de organizações públicas e privadas;
III - Órgãos de Apoio de Finanças e Patrimônio, subordinados à Diretoria de Finanças e Patrimônio (DFP), responsáveis pela realização das atividades de execução orçamentária e financeira, de processamento e pagamento das despesas de pessoal e específicas do Fundo Especial de Despesa da
Polícia Militar - FEPOM e de obras, reformas e aquisição de mobiliário:
a) Centro Integrado de Apoio Financeiro (CIAF);
b) Centro Integrado de Apoio Patrimonial (CIAP);
IV - Órgão de Apoio de Pessoal, subordinado à Diretoria de Pessoal
(DP), responsável pela execução das atividades de apoio social ao policial
militar, Centro de Apoio Social (CAS);
V - Órgãos de Apoio de Saúde, subordinados à Diretoria de Saúde (DS),
responsáveis pela execução das atividades de saúde da Polícia Militar:
a) Centro Médico (C Med);
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do Patriota dos Santos" (CRPM - 3º Sgt PM Jefferson);
c) Centro Odontológico (C Odont);
VI - Órgãos de Apoio de Telecomunicações e Informática, subordinados
à Diretoria de Telemática (DTel), responsáveis pela execução das atividades
de telemá-tica da Polícia Militar:
a) Centro de Processamento de Dados (CPD);
b) Centro de Suprimento e Manutenção de Material de Telecomunicações (CSM/M Tel);
VII - Órgão de Apoio de Bombeiros, subordinado ao Comando do Corpo de Bombeiros (CCB), Centro de Suprimento e Manutenção do Material
Operacional de Bombeiros (CSM/MOpB), com responsabilidade de:
a) recebimento, estocagem e fornecimento dos suprimentos;
b) execução da manutenção do material especializado de Bombeiros;
VIII - Presídio da Polícia Militar "Romão Gomes" (PMRG), subordinado à Corregedoria da Polícia Militar (Correg PM), responsável pelo internamento de Oficiais e Praças da Polícia Militar condenados pela Justiça ou
à sua disposição.
§ 1º - Ressalvado o disposto na alínea "b" do inciso II deste artigo, os
Órgãos de Apoio são sediados na Capital.
§ 2º - Os Órgãos de Apoio de Ensino são responsáveis, também, em suas
respectivas áreas de atuação, pelo desenvolvimento de estudos e pesquisas
científicas.
Artigo 6º - São Órgãos Especiais de Apoio, sediados na Capital:
I - Departamento de Suporte Administrativo do Comando Geral (DSN
CG), órgão subordinado diretamente ao Subcmt PM, com responsabilidade
de:
a) apoio administrativo aos órgãos que compõem o Comando Geral da
Polícia Militar;
b) manutenção e segurança do Quartel do Comando Geral;
e) outros encargos que lhe forem atribuídos nos Quadros Particulares de
Organização (QPO);
II - Corpo Musical (C Mus), órgão subordinado à Diretoria de Ensino e
Cultura (DEC), responsável pelas atividades relativas às bandas de música
e ao conjunto sinfônico da Polícia Militar.
CAPÍTULO V
Dos Órgãos de Execução
SEÇÃO I
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Disposição Preliminar
Artigo 7º - São Órgãos de Execução, subordinados ao Subcmt PM:
I - responsáveis pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem pública nas áreas territoriais a seguir indicadas:
a) Comando de Policiamento da Capital "Coronel PM José Hermínio
Rodrigues" (CPC - Cel PM Hermínio), sediado na Capital: Município de
São Paulo;
b) Comando de Policiamento Metropolitano (CPM), sediado em município da Região Metropolitana da Grande São Paulo: Região indicada, exceto
Capital;
c) Comando de Policiamento do Interior-1 (CPI-1), sediado em São José
dos Campos: Região Administrativa de São José dos Campos;
d) Comando de Policiamento do Interior-2 (CPI-2), sediado em Campinas: parte da Região Administrativa de Campinas;
e) Comando de Policiamento do Interior-3 "Coronel PM Paulo Monte
Serrat Filho" (CPI-3 - Cel PM Monte Serrat), sediado em Ribeirão Preto:
Regiões Administrativas de Ribeirão Preto, Central, de Franca e de Barretos;
f) Comando de Policiamento do Interior-4 (CPI-4), sediado em Bauru:
Região Administrativa de Bauru e parte da Região Administrativa de Marília;
g) Comando de Policiamento do Interior-5 (CPI-5), sediado em São José
do Rio Preto: Região Administrativa de São José do Rio Preto;
h) Comando de Policiamento do Interior-6 (CPI-6), sediado em Santos:
Região Metropolitana da Baixada Santista e Região Administrativa de Registro;
i) Comando de Policiamento do Interior-7 (CPI-7), sediado em Sorocaba:
Região Administrativa de Sorocaba;
j) Comando de Policiamento do lnterior-8 "Coronel PM João Ferreira
de Souza Filho" (CPI-8 - Cel PM Souza Filho), sediado em Presidente Prudente: Região Administrativa de Presidente Prudente e parte da Região Administrativa de Marília;
k) Comando de Policiamento do Interior-9 (CPI-9), sediado em Piracicaba: parte da Região Administrativa de Campinas;
1) Comando de Policiamento do Interior-10 (CPI-10), sediado em Araçatuba: Região Administrativa de Araçatuba;
II - Comando do Corpo de Bombeiros (CCB), sediado na Capital, responsável pelas missões de prevenção e extinção de incêndios, de busca e salvamento e de defesa civil, além de outras definidas em lei, no território estadual.
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SEÇÃO II
...
Dos Comandos de Policiamento da Capital, da Região Metropolitana da
Grande São Paulo e do Interior
Artigo 8º - Ao Comando de Policiamento da Capital "Coronel PM José
Hermínio Rodrigues" (CPC - Cel PM Hermínio) subordinam-se:
I - responsáveis pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem pública nas áreas territoriais a seguir indicadas:
a) Comando de Policiamento de Área Metropolitana-1 (CPNM-1), na
Zona Centro da Capital, com as seguintes Unidades de Policiamento subordinadas:
1. 7º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano "1º Tenente PM Roberto
Calegari de Lima" (7º BPM/M - 1º Ten PM Calegari);
2. 11 º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (11 º BPM/M);
3. 13º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (13º BPM/M);
4. 45º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (45º BPM/M) ;
b) Comando de Policiamento de Área Metropolitana-2 (CPNM-2), na
Zona Sudoeste da Capital, com as seguintes Unidades de Policiamento subordinadas:
1. 3º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (3º BPM/M);
2. 12º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (12º BPM/M) ;
3. 46º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (46º BPM/M);
c) Comando de Policiamento de Área Metropolitana-3 "Coronel Feminino PM Hilda Macedo." (CPNM-3 - Cel Fem PM Hilda), na Zona Norte da
Capital, com as seguintes Unidades de Policiamento subordinadas:
1. 5º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (5º BPM/M);
2. 9º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (9º BPM/M);
3. 18º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano "2º Sargento PM Jorge
Inácio de Paiva" (18º BPM/M - 2º Sgt PM Paiva);
4. 43º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano "Soldado PM Ailton
Tadeu Lamas" (43º BPM/M - Sd PM Lamas);
5. 47º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (47º BPM/M);
d) Comando de Policiamento de Área Metropolitana-4 (CPNM-4), em
parte da Zona Leste da Capital, com as seguintes Unidades de Policiamento
subordinadas:
1. 2º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano "Coronel PM Herculano
de Carvalho e Silva" (2º BPM/M - Cel PM Herculano);
2. 29º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (29º BPM/M);
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.

3. 39º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (39º BPM/M);
4. 48º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (48º BPM/M);
e) Comando de Policiamento de Área Metropolitana-5 (CPNM-5), na
Zona Oeste da Capital, com as seguintes Unidades de Policiamento subordinadas:
1. 4º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (4º BPM/M);
2. 16º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (16º BPM/M);
3. 23º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (23º BPM!M);
4. 49º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (49º BPM!M);
f) Comando de Policiamento de Área Metropolitana-9 (CPNM-9), na
Zona Sudeste da Capital, com as seguintes Unidades de Policiamento subordinadas:
1. 19º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (19º BPM/M);
2. 28º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (28º BPM/M);
3. 38º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (38º BPM/M);
g) Comando de Policiamento de Área Metropolitana-10 (CPA/M-10),
na Zona Sul da Capital, com as seguintes Unidades de Policiamento subordinadas:
1. 1º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano "Marechal Humberto de
Alencar Castelo Branco" (1 º BPM/M - Mal. Castelo Branco);
2. 22º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (22º BPM/M);
3. 27º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (27º BPM/M);
4. 37º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (37º BPM!M);
5. 50º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (50º BPM/M);
h) Comando de Policiamento de Área Metropolitana-11 (CPA/M-11),
em parte da Zona Leste da Capital, com as seguintes Unidades de Policiamento subordina-das:
1. 8º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (8º BPM!M);
2. 21 º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (21 º BPM/M);
3. 51º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (51º BPM/M);
II - Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran), responsável pelas
missões de policiamento de trânsito urbano e pela atuação complementar e
de apoio às atividades de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública na Capital, com as seguintes Unidades de Policiamento de Trânsito subordinadas, que atuarão em suas respectivas áreas territoriais, a seguir especificadas:
a) 1º Batalhão de Polícia de Trânsito (1 º BPTran): Zonas Centro, Sul,
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Sudoeste e Oeste da Capital;
b) 2º Batalhão de Polícia de Trânsito (2º BPTran): Zonas Norte, Leste e
Sudeste da Capital.
§ 1º - Cada Batalhão de Polícia Militar Metropolitano abrangido por este
artigo atuará em parte da área territorial definida para o Comando de Policiamento de Área Metropolitana a que se subordina.
§ 2º - Os Batalhões de Polícia de Trânsito subordinados ao Comando de
Policiamento de Trânsito (CPTran) são responsáveis, em suas respectivas
áreas territo-riais de atuação:
1. pelas missões de policiamento de trânsito urbano;
2. pela atuação complementar e de apoio às atividades de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública.
§ 3º - Os Comandos de Policiamento de Área Metropolitana, o Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran), os Batalhões de Polícia Militar
Metropolitanos e os Batalhões de Polícia de Trânsito de que trata este artigo
são sediados na Capital.
Artigo 9º -Ao Comando de Policiamento Metropolitano (CPM) subordinam-se os seguintes Comandos de Policiamento de Área Metropolitana,
responsáveis pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem pública nas
áreas territoriais a seguir especificadas:
I - Comando de Policiamento de Área Metropolitana-6 (CPNM-6), sediado em Santo André: Municípios de Santo André, São Bernardo do Campo,
São Caetano do Sul, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e Diadema;
II - Comando de Policiamento de Área Metropolitana-7 (CPNM-7), sediado em Guarulhos: Municípios de Guarulhos, Arujá, Santa Isabel, Franco
da Rocha, Francisco Morato, Caieiras, Cajamar e Mairiporã;
III - Comando de Policiamento de Área Metropolitana-8 (CPNM-8),
sediado em Osasco: Municípios de Osasco, Barueri, Santana do Parnaíba,
Pirapora do Bom Jesus, Jandira, Carapicuíba, Itapevi, Cotia, Vargem Grande Paulista, Taboão da Serra, Embu, Itapecerica da Serra, Juquitiba, EmbuGuaçu e São Lourenço da Serra;
IV - Comando de Policiamento de Área Metropolitana-12 (CPNM-12),
sediado em Mogi das Cruzes: Municípios de Mogi das Cruzes, Suzano, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Poá, Salesópolis, Biritiba-Mirim e
Guararema.
§ 1º - Ao Comando de Policiamento de Área Metropolitana-6 (CPNM6) subordinam-se as seguintes Unidades de Policiamento, que atuarão em
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suas respectivas áreas territoriais, a seguir especificadas:
1. sediados em São Bernardo do Campo:
""
a) 6º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano "Coronel PM Estevam
Nikoluk" (6º BPM/M - Cel PM Nikoluk): parte do Município de São Bernardo do Campo e Município de São Caetano do Sul;
b) 40º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (40º BPM/M): parte do
Município de São Bernardo do Campo;
2. sediados em Santo André:
a) 10º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano "Coronel PM Bertholazzi" (10º BPM/M - Cel PM Bertholazzi): parte do Município de Santo André;
b) 41º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (41º BPM/M): parte do
Município de Santo André;
3. 24º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (24º BPM/M), sediado
em Diadema: Município de Diadema;
4. 30º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (30º BPM/M), sediado
em Mauá: Municípios de Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.
§ 2º - Ao Comando de Policiamento de Área Metropolitana-7 (CPNM7) subordinam-se as seguintes Unidades de Policiamento, que atuarão em
suas respectivas áreas territoriais, a seguir especificadas:
1. sediados em Guarulhos:
a) 15º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (15º BPM/M): parte do
Município de Guarulhos;
b) 31º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (31º BPM/M): parte do
Município de Guarulhos e Municípios de Arujá e de Santa Isabel;
c) 44º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (44º BPM/M): parte do
Município de Guarulhos;
2. 26º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (26º BPM/M), sediado
em Franco da Rocha: Municípios de Franco da Rocha, Mairiporã, Cajamar,
Caieiras e Francisco Morato.
§ 3º - Ao Comando de Policiamento de Área Metropolitana-8 (CPNM8) subordinam-se as seguintes Unidades de Policiamento, que atuarão em
suas respectivas áreas territoriais, a seguir especificadas:
1. sediados em Osasco:
a) 14º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (14º BPM/M): parte do
Município de Osasco;
b) 42º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (42º BPM/M): parte do
Município de Osasco;
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2. 20º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (20º BPM/M), sediado
em Barueri: Municípios de Barueri, Jandira, Itape;i, Santana do Parnaíba e
Pirapora do Bom Jesus;
3. 25º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (25º BPM/M), sediado
em Itapecerica da Serra: Municípios de Itapecerica da Serra, Juquitiba, Embu-Guaçu e São Lourenço da Serra;
4. 33º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (33º BPM/M), sediado
em Carapicuíba: Municípios de Carapicuíba, Cotia e Vargem Grande Paulista;
5. 36º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (36º BPM/M), sediado
em Embu: Municípios de Embu e Taboão da Serra.
§ 4º - Ao Comando de Policiamento de Área Metropolitana-12 (CPN
M-12) subordinam-se as seguintes Unidades de Policiamento, que atuarão
em suas respectivas áreas territoriais, a seguir especificadas:
1. 17º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (17º BPM/M), sediado
em Mogi das Cruzes: Municípios de Mogi das Cruzes, Salesópolis, BiritibaMirim e Guararema;
2. 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (32º BPM/M), sediado
em Suzana: Municípios de Suzana, Ferraz de Vasconcelos e Poá;
3. 35º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (35º BPM/M), sediado
em Itaquaquecetuba: Município de Itaquaquecetuba.
Artigo 10 - Ao Comando de Policiamento do Interior-1 (CPI-1) subordinam-se as seguintes Unidades de Policiamento, que atuarão em suas respectivas áreas territoriais, a seguir especificadas:
I - sediados em São José dos Campos:
a) 1º Batalhão de Polícia Militar do Interior (1 º BPM/I): parte da Região
de Governo de São José dos Campos;
b) 46º Batalhão de Polícia Militar do Interior (46º BPM/I): parte da Região de Governo de São José dos Campos;
II - 5º Batalhão de Polícia Militar do Interior "General Júlio Marcondes
Salgado" (5º BPM/I - Gen. Salgado), sediado em Taubaté: Região de Governo de Taubaté;
III - 20º Batalhão de Polícia Militar do Interior "Coronel PM Edgard Pereira Armond" (20º BPM/I - Cel PM Armond), sediado em Caraguatatuba:
Região de Governo de Caraguatatuba;
IV - 23º Batalhão de Polícia Militar do Interior (23º BPM/I), sediado em
Lorena: Regiões de Governo de Cruzeiro e Guaratinguetá;
V - 41 º Batalhão de Polícia Militar do Interior (41 º BPM/1), sediado em
Revista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 66 - abr/mai/jun 2010

111

J acareí: parte da Região de Governo de São José dos Campos.
Artigo 11 - Ao Comando de Policiamento do Interior-:!' (CPI-2) subordinam-se as seguintes Unidades de Policiamento, que atuarão em suas respectivas áreas territoriais, a seguir especificadas:
I - sediados em Campinas:
a) 8º Batalhão de Polícia Militar do Interior (8º BPM/I): parte da Região
Metropolitana de Campinas;
b) 35º Batalhão de Polícia Militar do Interior (35º BPM/I): parte da Região Metropolitana de Campinas;
c) 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior (47º BPM/I): parte da Região Metropolitana de Campinas;
II - sediados em Jundiaí:
a) 11º Batalhão de Polícia Militar do Interior (11º BPM/I): parte da Região de Governo de Jundiaí;
b) 49º Batalhão de Polícia Militar do Interior (49º BPM/I): parte da Região de Governo de Jundiaí e Município de Itatiba;
III - 26º Batalhão de Polícia Militar do Interior (26º BPM/I), sediado em
Mogi-Guaçu: parte da Região Metropolitana de Campinas e Municípios de
Mogi-Guaçu, Estiva Gerbi, Itapira e Mogi-Mirim;
IV - 34º Batalhão de Polícia Militar do Interior (34º BPM/I), sediado em
Bragança Paulista: Região de Governo de Bragança Paulista.
Artigo 12 - Ao Comando de Policiamento do Interior-3 "Coronel PM
Paulo Monte Serrat Filho" (CPI-3 - Cel PM Monte Serrat) subordinam-se
as seguintes Unidades de Policiamento, que atuarão em suas respectivas
áreas territoriais, a seguir especificadas:
I - sediados em Ribeirão Preto:
a) 3º Batalhão de Polícia Militar do Interior "Coronel PM Carlos José
Chiaramonte Spanó" (3º BPM/I - Cel PM Spanó): parte da Região de Governo de Ribeirão Preto;
b) 51º Batalhão de Polícia Militar do Interior (51º BPM/I): parte da Região de Governo de Ribeirão Preto;
II - 13º Batalhão de Polícia Militar do Interior (13º BPM/I), sediado em
Araraquara: Região de Governo de Araraquara;
III - 15º Batalhão de Polícia Militar do Interior "Coronel PM Antônio
Batista da Luz" (15º BPM/I - Cel PM Batista da Luz), sediado em Franca:
Regiões de Governo de Franca e de São Joaquim da Barra;
IV - 33º Batalhão de Polícia Militar do Interior (33º BPM/I), sediado em
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Barretos: Região de Governo de Barretos;
V - 38º Batalhão de Polícia Militar do Interior (38º BPM/I), sediado em
São Carlos: Região de Governo de São Carlos;
VI - 43º Batalhão de Polícia Militar do Interior (43º BPM/I), sediado em
Sertãozinho: parte da Região de Governo de Ribeirão Preto.
Artigo 13 - Ao Comando de Policiamento do Interior-4 (CPI-4) subordinam-se as seguintes Unidades de Policiamento, que atuarão em suas respectivas áreas territoriais, a seguir especificadas:
I - 4º Batalhão de Polícia Militar do Interior (4º BPM/I), sediado em
Bauru: Região de Governo de Bauru;
II - 9º Batalhão de Polícia Militar do Interior (9º BPM/I), sediado em
Marília: Região de Governo de Marília e parte da Região de Governo de
Tupã;
III- 27º Batalhão de Polícia Militar do Interior (27º BPM/I), sediado em
J aú: Região de Governo de J aú;
IV - 31º Batalhão de Polícia Militar do Interior (31º BPM/I), sediado em
Ourinhos: Região de Governo de Ourinhos;
V - 32º Batalhão de Polícia Militar do Interior (32º BPM/I), sediado em
Assis: Região de Governo de Assis;
VI - 44º Batalhão de Polícia Militar do Interior (44º BPM/I), sediado em
Lins: Região de Governo de Lins.
Artigo 14 - Ao Comando de Policiamento do Interior-5 (CPI-5) subordinam-se as seguintes Unidades de Policiamento, que atuarão em suas respectivas áreas territoriais, a seguir especificadas:
I - 16º Batalhão de Polícia Militar do Interior (16º BPM/I), sediado em
Fernandópolis: Regiões de Governo de Fernandópolis, J ales e Votuporanga;
II - sediados em São José do Rio Preto:
a) 17º Batalhão de Polícia Militar do Interior (17º BPM/I): parte da Região de Governo de São José do Rio Preto;
b) 52º Batalhão de Polícia Militar do Interior (52º BPM/I): parte da Região de Governo de São José do Rio Preto;
III - 30º Batalhão de Polícia Militar do Interior (30º BPM/I), sediado em
Catanduva: Região de Governo de Catanduva.
Artigo 15 - Ao Comando de Policiamento do Interior-6 (CPI-6) subordinam-se as seguintes Unidades de Policiamento, que atuarão em suas respectivas áreas territoriais, a seguir especificadas:
I - 6º Batalhão de Polícia Militar do Interior "Tenente Coronel PM Pedro
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Arbues" (6º BPM/l - Ten Cel PM Pedro Arbues ), sediad~ em Santos: parte
da Região Metropolitana da Baixada Santista;
II - 14º Batalhão de Polícia Militar do Interior "Capitão PM Alberto
Mendes Junior" (14º BPM/I - Cap PM Mendes Junior), sediado em Registro: parte da Região de Governo de Registro;
III - 21 º Batalhão de Polícia Militar do Interior (21 º BPM/1), sediado em
Guarujá: parte da Região Metropolitana da Baixada Santista;
IV - 29º Batalhão de Polícia Militar do Interior (29º BPM/I), sediado em
Itanhaém: parte da Região Metropolitana da Baixada Santista e parte da
Região de Governo de Registro;
V - 39º Batalhão de Polícia Militar do Interior "João Ramalho" (39º
BPM/I - João Ramalho), sediado em São Vicente: parte da Região Metropolitana da Baixada Santista;
VI - 45º Batalhão de Polícia Militar do Interior (45º BPM/I), sediado em
Praia Grande: parte da Região Metropolitana da Baixada Santista.
Artigo 16 - Ao Comando de Policiamento do Interior-7 (CPI-7) subordinam-se as seguintes Unidades de Policiamento, que atuarão em suas respectivas áreas territoriais, a seguir especificadas:
I - 7º Batalhão de Polícia Militar do Interior "Cel PM Pedro Dias de
Campos" (7º BPM/l - Cel PM Pedro Dias de Campos), sediado em Sorocaba:
parte da Região de Governo de Sorocaba;
II - 12º Batalhão de Polícia Militar do Interior (12º BPM/I), sediado em
Botucatu: Região de Governo de Botucatu;
III - 22º Batalhão de Polícia Militar do Interior (22º BPM/I), sediado em
Itapetininga: Região de Governo de Itapetininga;
IV - 40º Batalhão de Polícia Militar do Interior (40º BPM/I), sediado em
Votorantim: parte da Região de Governo de Sorocaba;
V - 50º Batalhão de Polícia Militar do Interior (50º BPM/I), sediado em
Itu: parte da Região de Governo de Sorocaba;
VI - 53º Batalhão de Polícia Militar do Interior (53º BPM/1), sediado em
Avaré: Região de Governo de Avaré;
VII - 54º Batalhão de Polícia Militar do Interior (54º BPM/1), sediado
em Itapeva: Região de Governo de Itapeva.
Artigo 17 - Ao Comando de Policiamento do Interior-8 "Coronel PM
Jo-ão Ferreira de Souza Filho" (CPI-8 - Cel PM Souza Filho) subordinamse as seguintes Unidades de Policiamento, que atuarão em suas respectivas
áreas territoriais, a seguir especificadas:
Revista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 66 - abr/mai/jun 2010

114

I - 18º Batalhão de Polícia Militar do Interior (18º BPM/I), sediado em
Presidente Prudente: parte da Região de Governo de Presidente Prudente e
parte da Região de Governo de Tupã;
II - 25º Batalhão de Polícia Militar do Interior (25º BPM/I), sediado em
Dracena: Regiões de Governo de Dracena e de Adamantina;
III - 42º Batalhão de Polícia Militar do Interior (42º BPM/1), sediado em
Presidente Venceslau: parte da Região de Governo de Presidente Prudente.
Artigo 18 - Ao Comando de Policiamento do Interior-9 (CPI-9) subordinam-se as seguintes Unidades de Policiamento, que atuarão em suas respectivas áreas territoriais, a seguir especificadas:
I - 10º Batalhão de Polícia Militar do Interior (10º BPM/I), sediado em
Piracicaba: Região de Governo de Piracicaba;
II - 19º Batalhão de Polícia Militar do Interior (19º BPM/I), sediado em
Americana: parte da Região Metropolitana de Campinas;
III - 24º Batalhão de Polícia Militar do Interior (24º BPM/I), sediado em
São João da Boa Vista: Região de Governo de São João da Boa Vista;
IV - 36º Batalhão de Polícia Militar do Interior (36º BPM/I), sediado em
Limeira: Região de Governo de Limeira;
V - 37º Batalhão de Polícia Militar do Interior "Coronel PM Sérgio Monaco" (37º BPM/I - Cel PM Monaco ), sediado em Rio Claro: Região de
Governo de Rio Claro;
VI - 48º Batalhão de Polícia Militar do Interior (48º BPM/I), sediado em
Sumaré: parte da Região Metropolitana de Campinas.
Artigo 18-A - Ao Comando de Policiamento do Interior-10 (CPI-10) subordinam-se as seguintes Unidades de Policiamento, que atuarão em suas
respectivas áreas territoriais, a seguir especificadas:
I - 2º Batalhão de Polícia Militar do Interior (2º BPM/I), sediado em Araçatuba: Região de Governo de Araçatuba;
II - 28º Batalhão de Polícia Militar do Interior (28º BPM/I), sediado em
Andradina: Região de Governo de Andradina.
Artigo 19 - Os Batalhões de Polícia Militar Metropolitanos e os Batalhões de Polícia Militar do Interior são responsáveis pela polícia ostensiva e
pela preservação da ordem pública em suas respectivas áreas de atuação.
SEÇÃO III
Do Comando do Corpo de Bombeiros (CCB)
Artigo 20 - Ao Comando do Corpo de Bombeiros (CCB), sediado na
Capital, subordinam-se:
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I - Comando de Bombeiros Metropolitano (CBM), com as seguintes Unidades Operacionais de Bombeiros subordinadas:
a) sediados na Capital:
1. 1º Grupamento de Bombeiros (1 º GB);
2. 2º Grupamento de Bombeiros (2º GB);
3. 3º Grupamento de Bombeiros (3º GB);
4. 4º Grupamento de Bombeiros (4º GB);
b) 5º Grupamento de Bombeiros (5º GB), sediado em Guarulhos;
c) 8º Grupamento de Bombeiros (8º GB), sediado em Santo André;
g) 18º Grupamento de Bombeiros (18º GB), sediado em Barueri;
II - Comando de Bombeiros do Interior (CBI), com as seguintes Unidades Operacionais de Bombeiros subordinadas:
a) 6º Grupamento de Bombeiros (6º GB), sediado em Santos;
b) 7º Grupamento de Bombeiros (7º GB), sediado em Campinas;
c) 9º Grupamento de Bombeiros (9º GB), sediado em Ribeirão Preto;
d) 10º Grupamento de Bombeiros (10º GB), sediado em Marília;
e) 11 º Grupamento de Bombeiros (11 º GB), sediado em São José dos
Campos;
f) 12º Grupamento de Bombeiros (12º GB), sediado em Bauru;
g) 13º Grupamento de Bombeiros (13º GB), sediado em São José do
Rio Preto;
h) 14º Grupamento de Bombeiros (14º GB), sediado em Presidente Prudente;
i) 15º Grupamento de Bombeiros (15º GB), sediado em Sorocaba;
j) 16º Grupamento de Bombeiros (16º GB), sediado em Piracicaba;
k) 19º Grupamento de Bombeiros (19º GB), sediado em Jundiaí;
1) 20º Grupamento de Bombeiros (20º GB), sediado em Araçatuba;
III - 17º Grupamento de Bombeiros (17º GB), sediado em Guarujá.
§ 1º - O CBM e o CBI são sediados em município da Região Metropolitana da Grande São Paulo.
§ 2º - O CBM e o CBI têm, em suas respectivas áreas de atuação, a responsabilidade de planejamento, coordenação, controle e apoio das atividades técnicas, de logística, operacionais e administrativas dos Grupamentos
de Bombeiros subordinados, no que concerne ao Corpo de Bombeiros.
§ 3º - O 17º GB subordina-se diretamente ao Subcomandante do CCB.
§ 4º - Os GB são responsáveis pela execução, em suas respectivas áreas de
atuação, de atividades de defesa civil, de prevenção e extinção de incêndios
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e de bus-ca e salvamento, além de outras definidas em lei.
SEÇÃO IV
'"
Dos Órgãos Especiais de Execução
Artigo 21 - São Órgãos Especiais de Execução, sediados na Capital, subordinados ao Subcmt PM:
I - Comando de Policiamento de Choque (CPChq), força reserva do Comando Geral para emprego em missões extraordinárias de polícia ostensiva
e de preservação da ordem pública no território estadual;
II - Grupamento de Radiopatrulha Aérea da Polícia Militar "João Negrão" (GRPAe - "João Negrão"), responsável pelas missões de radiopatrulha
com aero-naves, bem como por outras Operações Aéreas de Segurança Pública e/ou de Defesa Civil, no território estadual, nas atividades típicas de
polícia administrativa, de bombeiros e de defesa civil, destinadas a assegurar a preservação da ordem pública, da incolu-midade das pessoas e dopatrimônio;
III - Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv), responsável pelas
missões de policiamento de trânsito rodoviário nas rodovias estaduais;
IV - Comando de Policiamento Ambiental (CPAmb), responsável pelas
missões de policiamento do meio ambiente no território estadual.
Artigo 22 - Ao Comando de Policiamento de Choque (CPChq) subordinam-se as seguintes Unidades de Policiamento, sediadas na Capital:
I - 1º Batalhão de Polícia de Choque "Tobias de Aguiar" (1 º BPChq Tobias de Aguiar);
II - 2º Batalhão de Polícia de Choque (2º BPChq);
III - 3º Batalhão de Polícia de Choque (3º BPChq);
IV - 4º Batalhão de Polícia de Choque (4º BPChq);
V - Regimento de Polícia Montada "9 de Julho" (RPMon - 9 de Julho).
Parágrafo único - Os BPChq e o RPMon - 9 de Julho são responsáveis,
em todo o Estado, pela execução de ações de controle de distúrbios civis e
de contra-guerrilha urbana, cabendo, também, na referida área de atuação:
1. ao 1º BPChq - Tobias de Aguiar e ao 3º BPChq, supletivamente, a execução de ações de policiamento motorizado;
2. ao 2º BPChq, supletivamente, a execução de ações de:
a) policiamento em eventos artísticos, culturais, desportivos e outros;
b) policiamento motorizado;
3. ao 4º BPChq, a execução de ações de contraguerrilha rural e, supletivamente, de:
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a) ações de policiamento motorizado;
b) ações de policiamento com cães;
c) ações e operações táticas especiais;
4. ao RPMon - 9 de Julho, a execução de ações de contraguerrilha rural
e, supletivamente, de ações de policiamento montado.
Artigo 23 - Ao Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv) subordinam-se as seguintes Unidades de Policiamento, responsáveis pela polícia
ostensiva e preservação da ordem pública em ações de policiamento de trânsito rodoviário, nas suas respectivas áreas de atuação:
I - 1º Batalhão de Polícia Rodoviária (1 º BPRv), sediado em São Bernardo do Campo;
II - 2º Batalhão de Polícia Rodoviária "Tenente Coronel PM Levy Lenotti" (2º BPRv - Ten Cel PM Lenotti), sediado em Bauru;
III - 3º Batalhão de Polícia Rodoviária (3º BPRv), sediado em Araraquara;
IV - 4º Batalhão de Polícia Rodoviária (4º BPRv), sediado em Jundiaí;
V - 5º Batalhão de Polícia Rodoviária (5º BPRv), sediado em Sorocaba.
Artigo 24 - Ao Comando de Policiamento Ambiental (CPAmb) subordinam-se as seguintes Unidades de Policiamento:
I - 1º Batalhão de Polícia Ambiental (1 º BPAmb ), sediado na Capital;
II - 2º Batalhão de Polícia Ambiental (2º BPAmb ), sediado em Birigui;
III - 3º Batalhão de Polícia Ambiental (3º BPAmb ), sediado em Guarujá;
IV - 4º Batalhão de Polícia Ambiental (4º BPAmb ), sediado em São José
do Rio Preto.
Parágrafo único - Os BPAmb são responsáveis, nas suas respectivas áreas de atuação:
1. pela polícia ostensiva e preservação da ordem pública em ações de policiamento relacionadas com a salvaguarda dos recursos naturais do Estado;
2. pela prevenção e repressão das infrações cometidas contra o meio ambiente.
CAPÍTULO VI
Disposições Finais
Artigo 25 - A distribuição pormenorizada do efetivo e o detalhamento
das áreas de atuação das Organizações Policiais Militares (OPM) serão estabelecidas, em portaria, pelo Comandante Geral da Polícia Militar, por
meio de Quadros Particulares de Organização (QPO), respeitado o Quadro
de Organização de que trata o artigo 54 da Lei nº 616, de 17 de dezembro
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de 1974.
"' dos cargos e funções
Artigo 26 - O efetivo necessário ao preenchimento
da Casa Militar do Gabinete do Governador, previstos em legislação específica, será estabelecido pelo Comandante Geral da Polícia Militar, mediante
portaria, em Quadros Particulares de Organização (QPO).
Artigo 27 - Será estabelecido pelo Comandante Geral da Polícia Militar,
mediante portaria, em Quadros Particulares de Organização, o efetivo necessário para prestar assessoria policial-militar estritamente aos seguintes órgãos públicos:
I - Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo;
II - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo;
III - Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo;
IV - Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;
V - Procuradoria Geral de Justiça;
VI - Secretaria da Segurança Pública;
VII - Secretaria da Administração Penitenciária;
VIII - Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania;
IX - Prefeitura do Município de São Paulo;
X - Câmara Municipal de São Paulo;
XI - Tribunal de Contas do Município de São Paulo.
Artigo 28 - Os Coronéis PM que exercerem função de comando, direção
ou chefia terão precedência funcional sobre os Oficiais do mesmo posto a
eles subordinados.
Artigo 29 - O Comandante Geral da Polícia Militar conta com uma Consultoria Jurídica (CJ), órgão da Procuradoria Geral do Estado, à qual cabe
a execução da advocacia consultiva do Estado, no âmbito da Polícia Militar.
Artigo 31 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, em especial:
I - o Decreto nº 53.733, de 27 de novembro de 2008;
II - o Decreto nº 54.673, de 12 de agosto de 2009;
III - o artigo 98 do Decreto nº 54.911, de 14 de outubro de 2009.
Palácio dos Bandeirantes, 27 de abril de 2010
ALBERTO GOLDMAN
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b. DECRETO Nº 7.166, DE 5 DE MAIO DE 2010
....

Cria o Sistema Nacional de Registro de Identificação Civil, institui seu Comitê Gestor, regulamenta disposições da Lei no 9.454, de 7 de abril de 1997, e
dá outras providências
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere

o art. 84, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o
disposto na Lei no9.454, de 7 de abril de 1997,
DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Sistema Nacional de Registro de Identificação
Civil com a finalidade de implementar o número único do Registro de Identidade Civil - RIC e o Cadastro Nacional de Registro de Identificação Civil.
§ 1º O Sistema Nacional de Registro de Identificação Civil tem como
objetivos:
I - fixar diretrizes e critérios para implantação, manutenção e controle
do RIC e regulamentar sua operacionalização;
II - operacionalizar o RIC e o Cadastro Nacional de Registro de Identificação Civil;
III - coletar e processar os dados relativos à operacionalização do RIC e
do Cadastro Nacional de Registro de Identificação Civil;
IV - gerir o Cadastro Nacional de Registro de Identificação Civil e adotar as medidas necessárias ao seu aprimoramento;
V - compartilhar informações por meio da utilização de sistema informatizado, na forma do art. 8º; e
VI - avaliar a eficácia e a efetividade das medidas adotadas.
§ 2º O Sistema Nacional de Registro de Identificação Civil terá como
órgão central o Ministério da Justiça.
§ 3º Os Estados e o Distrito Federal poderão integrar o Sistema Nacional de Registro de Identificação Civil, mediante convênio ou ajuste a ser firmado com o Ministério da Justiça.
§ 4º Os órgãos e entidades da União, que tenham cadastros de identificação civil em âmbito nacional, poderão integrar o Sistema Nacional de Registro de Identificação Civil.
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Art. 2º - O Sistema Nacional de Registro de Identificação Civil contará
com um Comitê Gestor, responsável pelo estabelecimento de diretrizes para
seu funcionamento, disseminação e gestão, cabendo-lhe ainda:
I - disciplinar procedimentos para implementação, operacionalização,
controle e aprimoramento do Sistema Nacional de Registro de Identificação
Civil, do Cadastro Nacional de Registro de Identificação Civil e do RIC;
II - definir as especificações do Cadastro Nacional de Registro de Identificação Civil e do documento de identificação a ser emitido com o RIC,
estabelecendo seu formato, conteúdo e demais características, inclusive tecnológicas;
III - estabelecer os níveis de acesso às informações do Cadastro N acional de Registro de Identificação Civil e os procedimentos para sua utilização em base de dados de outros órgãos ou entidades públicas, de acordo
com suas competências institucionais;
IV - fixar critérios para participação no Sistema Nacional de Registro de
Identificação Civil;
V - estabelecer diretrizes e procedimentos para orientar a substituição
de outros processos ou documentos de identificação;
VI - zelar pela eficácia e atuação harmônica dos órgãos responsáveis pela
implementação, coordenação e controle do Cadastro Nacional de Registro
de Identificação Civil;
VII - requisitar a realização de estudos e pesquisas voltados para o aprimoramento do Sistema Nacional de Registro de Identificação Civil; e
VIII - aprovar seu regimento interno, com regras para sua organização e
funcionamento, observadas as disposições deste Decreto.
Art. 3º - O Comitê Gestor será composto por um representante de cada
órgão e entidade a seguir indicados:
I - Ministério da Justiça, que o coordenará;
II - Ministério da Defesa;
III - Ministério da Fazenda;
IV - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;
V - Ministério do Trabalho e Emprego;
VI - Ministério da Previdência Social;
VII - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome;
VIII - Ministério da Saúde;
IX - Ministério das Cidades;
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X - Ministério do Desenvolvimento Agrário;
"'
XI - Secretaria de Direitos Humanos da Presidência
da República;
XII - Casa Civil da Presidência da República; e
XIII - Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI.
§ 1º Será assegurado o direito à participação no Comitê Gestor de um
representante por região geográfica de órgãos de identificação civil estadual
ou distrital, integrantes do Sistema Nacional de Registro de Identificação
Civil, bem como do Instituto Nacional de Identificação do Departamento
de Polícia Federal.
§ 2º O Ministério da Justiça exercerá a função de Secretaria-Executiva
do Comitê Gestor.
§ 3º Os membros do Comitê Gestor, titular e suplente, serão indicados
pelo dirigente máximo do órgão ou entidade que representam e designados
pelo Ministro de Estado da Justiça, para cumprimento de mandato de três
anos, permitida uma recondução.
§ 4º Os nomes dos representantes das regiões geográficas referidos no § 1º
serão aprovados previamente, por consenso, pelas unidades federadas conveniadas da respectiva região.
§ 5º Na ausência de consenso entre as unidades da região geográfica, adotar-se-á o revezamento entre os Estados e o Distrito Federal, por ordem alfabética, não se aplicando no caso a recondução prevista no § 3º .
Art. 4º - As deliberações do Comitê Gestor serão adotadas por maioria
simples, presentes pelo menos metade mais um dos seus membros, cabendo
ao coordenador votar somente com a finalidade de desempate.
Art. 5º - O Comitê Gestor poderá convidar representantes de órgãos ou
entidades, públicas ou privadas, para participar de suas atividades.
Art. 6º - A participação no Comitê Gestor é considerada atividade de relevante interesse público e não será remunerada.
Art. 7º - O Ministério da Justiça ficará responsável pela coordenação,
armazenamento e controle do Cadastro Nacional de Registro de Identificação Civil, cabendo-lhe ainda:
I - propor ao Comitê Gestor as diretrizes e critérios para implementação,
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tro de Identificação Civil e prover os meios para o seu funcionamento;
II - promover o contínuo aprimoramento do Cadastro Nacional de Registro de Identificação Civil;
III - fornecer o RIC aos órgãos de identificação conveniados ao Sistema
Nacional de Registro de Identificação Civil, aos quais compete controlar
sua distribuição e utilização; e
IV - gerir convênios ou ajustes celebrados no âmbito do Sistema Nacional de Registro de Identificação Civil.
Art. 8º - Caberá aos entes federados conveniados, em regime de compartilhamento com o órgão central:
I - operacionalizar e atualizar o Cadastro Nacional de Registro de Identificação Civil;
II - controlar o processo de distribuição do RIC;
III - transmitir os dados de identificação colhidos para emissão do RIC
ao órgão central do Sistema; e
IV - emitir documento de identificação contendo o RIC.
Art. 9º - O Cadastro Nacional de Registro de Identificação Civil será
constituído a partir da utilização do RIC para indexação dos dados necessários à identificação unívoca dos cidadãos.
Art. 10 - Os demais cadastros públicos federais de identificação do cidadão poderão adotar o RIC em substituição ao seu próprio número, observadas as peculiaridades de cada órgão ou entidade.
Parágrafo único. A implementação do RIC não comprometerá a validade dos demais documentos de identificação.
Art. 11 - O RIC deverá observar sistemática que favoreça a unificação
dos demais documentos de identificação vigentes, com prioridade para a
integração das bases de dados das carteiras de identidade emitidas por órgãos de identificação dos Estados e do Distrito Federal, na forma da Lei no
7.116, de 29 de agosto de 1983.
Art. 12. O RIC será:
I - gerado e fornecido pelo órgão central, após a confirmação da unicidade
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cadactilar;
"'
II - representado por número seqüencial; e
III - formado por dígitos que comportem número de registros acumulados da ordem de unidade de bilhão, com dígito de controle de verificação.
Parágrafo único. Em nenhuma hipótese o RIC poderá ser reutilizado.
Art. 13 - O documento de identificação contendo o RIC possuirá fé pública, validade em todo o território nacional e será emitido, em formato padronizado, regularmente pelos órgãos indicados pelos entes federados conveniados ou, quando necessário, pelo órgão central.
Art. 14 - O intercâmbio de informações entre os integrantes do Sistema
Nacional de Registro de Identificação Civil será garantido por sistema padronizado e seguro, disponibilizado pelo órgão central.
Art. 15 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de maio de 2010; 189º da Independência e 122º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto
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e. LEI COMPLEMENTAR Nº 1.117, DE 27 DE MAIO DE 2010

Dispõe sobre a concessão do Adicional de Local de Exercício - ALE aos
policiais militares reformados e policiais civis aposentados em decorrência de
invalidez permanente, nas condições que especifica.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:

Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei complementar:
Artigo 1º - Os policiais militares reformados por invalidez permanente
farão jus, no cálculo dos proventos, ao Adicional de Local de Exercício instituído pela Lei Complementar nº 689, de 13 de outubro de 1992 e alterações posteriores, na base de 100% (cem por cento) do valor correspondente à classificação da Organização Policial Militar em que se encontravam em
exercício no momento da inatividade, nos seguintes termos:
I - os atuais inativos, a partir da data de vigência desta lei complementar;
II - os que passarem à inatividade, a partir do ato de sua concessão.
Artigo 2º - Os policiais civis aposentados por invalidez permanente farão
jus, no cálculo dos proventos, ao Adicional de Local de Exercício instituído
pela Lei Complementar nº 696, de 18 de novembro de 1992 e alterações
posteriores, na base de 100% (cem por cento) do valor correspondente à
classificação da Unidade Policial Civil em que se encontravam em exercício
no momento da inatividade, nos seguintes termos:
I - os atuais inativos, a partir da data de vigência desta lei complementar;
II - os que passarem à inatividade, a partir do ato de sua concessão.
Artigo 3º - O Adicional de Local de Exercício de que trata esta lei complementar será pago em código distinto e sobre ele não incidirão vantagens de
qualquer natureza.
Artigo 4º - O disposto nesta lei complementar aplica-se, nas mesmas
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bases e condições, a pensionistas de policiais militares e civis .

..

Artigo 5º - As despesas decorrentes desta lei complementar correrão à
conta das dotações próprias consignadas no orçamento da Secretaria da
Segurança Pública, suplementadas, se necessário, mediante utilização de recursos nos termos do § 1º do artigo 43 da Lei federal nº 4.320, de 27 de
março de 1964.
Artigo 6º - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, aos 27 de maio de 2010.
Alberto Goldman
Antonio Ferreira Pinto
Secretário da Segurança Pública
Marcos Antonio Monteiro
Secretário de Gestão Pública
Mauro Ricardo Machado Costa
Secretário da Fazenda
Francisco Vidal Luna
Secretário de Economia e Planejamento
Luiz Antônio Guimarães Marrey
Secretário-Chefe da Casa Civil
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 27 de maio de 2010.
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VII.JURISPRUDÊNCIA

..

1. Superior Tribunal de Justiça
HABEAS CORPUS Nº 79.589 - PA (2007/0063562-8)
RELATORA:
IMPETRANTE:
ADVOGADO:
IMPETRADO:
PACIENTE:

MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RAIMUNDO SALES DE ALMEIDA
LUIZ ALBERTO DE ABDORAL LOPES
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
RAIMUNDO SALES DE ALMEIDA (PRESO)

EMENTA

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. CRIME MILITAR
CONDENAÇÃO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO.
DEFENSOR DATIVO NÃO LOCALIZADO. INTIMAÇÃO DE OUTRO ADVOGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTIMAÇÃO
DE PESSOA QUE NÃO ESTAVA LEGALMENTE HABILITADA.
TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. CERCEAMENTO
DE DEFESA. DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO. LIBERDADE
DO PACIENTE. ORDEM CONCEDIDA.
1. Hipótese em que o defensor dativo nomeado não foi localizado para a
intimação do acórdão da apelação, tendo a Desembargadora Relatora intimado outro advogado pertencente à Associação dos Cabos e Soldados da
Polícia Militar.
2. Se o defensor nomeado não foi localizado em seu anterior local de
trabalho, impunha-se que fossem esgotados os meios para sua localização.
Não poderia a Desembargadora, diante da não localização do defensor dativo,
simplesmente intimar qualquer outro advogado da associação da qual fazia
parte, pois a designação anterior se deu de forma pessoal, não em nome da
instituição.
3. Ademais, a intimação do acórdão dos embargos de declaração se deu
por meio de um terceiro que, conforme certificado, sequer era inscrito na
Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Pará.
4. Anulado o trânsito em julgado da sentença, é de rigor que se garanta
ao paciente o direito de aguardar em liberdade a condenação definitiva.
5. Ordem concedida para desconstituir o trânsito em julgado, anular o
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aresto dos embargos de declaração e devolver à Defesa o prazo para recorrer do acórdão da apelação, após regular intimação, assegurando ao paciente o direito de aguardar em liberdade a condenação definitiva, se por outro
motivo não estiver preso.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça: ''A Turma, por unanimidade, concedeu a ordem de habeas corpus, nos
termos do voto da Sra. Ministra Relatora." Os Srs. Ministros Og Fernandes,
Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP) e Haroldo Rodrigues
(Desembargador convocado do TJ/CE) votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura.
Brasília, 18 de maio de 2010(Data do Julgamento)
Ministra Maria Thereza de Assis Moura - Relatora
RELATÓRIO - MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA:

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de RAIMUNDO SALES
DE ALMEIDA, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Apelação nº 2002300344-3).
Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado por abandono de posto e tentativa de homicídio, incurso nos artigos 195 e 205, c/c o art. 30, II,
todos do Código Penal Militar.
O Conselho da Justiça Militar desclassificou o delito para lesão corporal
grave, impondo ao paciente a reprimenda de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.
O Ministério Público Militar, inconformado com a sentença prolatada,
interpôs apelação perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que deu
provimento ao recurso para reformar a decisão de primeiro grau, condenando o paciente por tentativa de homicídio, aplicando a sanção de 8 (oito)
anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado.
Afirma o impetrante que, por ocasião do interrogatório, lhe foi designada a advogada dativa Dra. Vera Linda Furtado de Amorim, que renunciou,
sendo nomeada a Dra. Deisy Gonçalves. Diz que esta também abandonou a
causa, ensejando a nomeação do Dr. Paulo Ronaldo Albuquerque, que não
recorreu da sentença condenatória. Alega que, após a prolação do acórdão
atacado, não foi oportunizado ao paciente o direito de recorrer, devendo
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ser anulado o trânsito em julgado da condenação. Explica que, determinada
a intimação do Dr. Paulo Ronaldo Albuquerque, certificou-se que ele não
mais fazia parte da assessoria jurídica da associação. Por isso, a Desembargadora Relatora mandou proceder à intimação do advogado Felix Gazel, "defensor dativo, ou quem suas vezes fizer" para manifestar-se sobre o interesse em recorrer, o qual opôs embargos de declaração em "lacônica petição
de menos de uma lauda".
Do aresto proferido em sede dos aclaratórios, afirma que novamente se
determinou a intimação do Dr. Felix Gazel "ou quem suas vezes fizer", sendo intimado o Dr. Omar Adamil Sarré, o qual deixou de recorrer, resultando no trânsito em julgado da condenação. Aduz que a sentença não poderia
ter se tornado definitiva "porque o réu não foi intimado da decisão da Colenda
3ª Ccrl e porque o seu advogado, Dr. Paulo Ronaldo Albuquerque, também
não foi intimado da decisão que acatou o recurso e majorou a pena e também da decisão que rejeitou os embargos, interpostos por pessoa sem mandato ou designação judicial" (fl. 5).
Defende que o fato de o defensor dativo não mais fazer parte da Assessoria Jurídica da Associação é irrelevante e não o inabilita na causa, bem
como que os Drs. Felix Gazel e Omar Adamil Sarré não podem ser considerados seus advogados apenas por serem advogados do partido da Associação dos Cabos e Soldados da PM, pois não houve mandato outorgado pelo
paciente ou designação judicial. Ressalta que o Dr. Omar Adamil Sarré,
tratado como advogado do paciente, não possui inscrição no quadro de
Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Pará.
Pugna: a) pela decretação da nulidade das intimações e consequente
extinção da decisão de trânsito em julgado do acórdão de segundo grau; b)
pela devolução do prazo recursal; c) pela imediata liberdade do paciente.
A Defesa impetrou habeas corpus (HC nº 20063006567-8) objetivando
a devolução do prazo recursal, tendo o Tribunal de origem, por maioria de
votos, declinado da competência para esta Corte, em razão do julgamento
da apelação, vencido o Relator, que concedia a ordem.
Extrai-se do voto vencido:
Como bem argumenta o Impetrante, o fato do advogado dativo. Dr. PAULO RONALDO ALBUQUERQUE, não pertencer mais ao Quadro de
Advogados da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar não o
desabilita para o patrocínio da causa do Paciente, até porque não houve
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gado. Além disso, o FÉLIX GAZEL não foi nomeado nos autos como defensor do Paciente e, portanto, não tinha poderes para lhe defender e, ainda,
a pessoa intimada da decisão dos embargos de declaração, além de não ter
habilitação nos autos, nem advogado é.
Como bem se pronuncia o d. Procurador de Justiça, o Dr. PAULO
RONALDO ALBUQUERQUE foi nomeado diretamente pelo Juízo
Monocrático como defensor do paciente e não a Assessoria Jurídica da
Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar, assim, mesmo que o
Dr. FÉLIX GAZEL pertença ao quadro de assessores da Associação, este
não tem legitimidade para atuar na defesa do acusado, pois não foi nomeado
como defensor dativo.
O princípio constitucional da ampla defesa garante ao réu a escolha de
seu defensor e, apenas na hipótese deste não o fazer, é que o juiz da causa
deve nomear defensor dativo. ln casu, além do Réu não ter sido intimado
para indicar novo defensor nos autos do recurso de apelação, o advogado
que passou a atuar em seu nome não foi nomeado como tal, e ainda agiu
desidiosamente. O prejuízo - primordial para a declaração de nulidade de
qualquer ato processual, é patente nos autos, pois tais equívoco geraram
sérias consequências, já que o Paciente vinha respondendo ao processo em
liberdade e a deficiência dos embargos declaratórios opostos, bem como a
inércia na interposição de qualquer recurso em seu favor, em face da
majoração de sua pena, de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses para 08 (oito)
anos e 06 (seis) meses, levaram não só à prisão prematura do Paciente, mas
cercearam seu direito de tentar ver reformada a decisão colegiada.
Desta forma, impõe-se não só a anulação de todos os atos do processo a
partir da decisão da 3º Câmara Criminal Isolada deste E. Tribunal, mas
também a reabertura do prazo recursai, e a concessão da liberdade ao Paciente para que o mesmo possa aguardar o julgamento de seu recurso. Foram
prestadas informações às fls. 72/75. O Ministério Público Federal opina pela
denegação da ordem (fls. 77/79). Em consulta à página eletrônica do Tribunal de origem, constata-se que o paciente foi beneficiado com o livramento
condicional em 16.06.09.
É o relatório.
EMENTA

HABEAS CORPUS . TENTATIVA DE HOMICÍDIO. CRIME MILITAR. CONDENAÇÃO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. DEFENSOR DATIVO NÃO LOCALIZADO. INTIMAÇÃO DE
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OUTRO ADVOGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTIMAÇÃO DE PESSOA QUE NÃO ESTAVA LEGALMENTE HABILITADA. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO. LIBERDADE DO PACIENTE. ORDEM CONCEDIDA.
1. Hipótese em que o defensor dativo nomeado não foi localizado para a
intimação do acórdão da apelação, tendo a Desembargadora Relatora intimado outro advogado pertencente à Associação dos Cabos e Soldados da
Polícia Militar.
2. Se o defensor nomeado não foi localizado em seu anterior local de
trabalho, impunha-se que fossem esgotados os meios para sua localização.
Não poderia a Desembargadora, diante da não localização do defensor dativo,
simplesmente intimar qualquer outro advogado da associação da qual fazia
parte, pois a designação anterior se deu de forma pessoal, não em nome da
instituição.
3. Ademais, a intimação do acórdão dos embargos de declaração se deu
por meio de um terceiro que, conforme certificado, sequer era inscrito na
Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Pará.
4. Anulado o trânsito em julgado da sentença, é de rigor que se garanta
ao paciente o direito de aguardar em liberdade a condenação definitiva.
5. Ordem concedida para desconstituir o trânsito em julgado, anular o
aresto dos embargos de declaração e devolver à Defesa o prazo para recorrer do acórdão da apelação, após regular intimação, assegurando ao paciente o direito de aguardar em liberdade a condenação definitiva, se por outro
motivo não estiver preso.
VOTO - MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA(Relatora):
Da análise dos autos, verifica-se que, em 10.05.99, o Juiz-Auditor Militar nomeou o Dr. Paulo Ronaldo Albuquerque como defensor dativo do
paciente, nestes termos (fl. 129 do Apenso). Em razão do abandono do
feito pela patrona do acusado que não atendeu ao chamado deste justiça e
para que não resulte em prejuízo ao mesmo, chamo o feito à ordem, para: a)
nomear o Dr. Paulo Ronaldo Albuquerque, para ser o defensor dativo do
mesmo, na forma do disposto no parágrafo segundo do artigo 71 do CPPM;
b) determinar que seja aberta vista dos mesmos, para que apresente razões
finais escritas, posto que a defensora que assim se manifestou (fls. 123) não
estava constituída nestes autos para tanto, assim como deverá se manifestar
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quanto ao parecer do parquet de fls. 126.
O defensor nomeado apresentou as alegações finais e não recorreu da
sentença condenatória, apresentando contrarrazões à apelação do parquet
(fls. 174/177). Após o julgamento da apelação, na qual foi agravada a
reprimenda do paciente, determinou-se a intimação do mencionado defensor dativo para se manifestar sobre o interesse em recorrer. O Oficial de
Justiça certificou, em 19.05 .05 (fl. 212 do Apenso):
( ... ) deixei de proceder a intimação do Exmo. Sr. Dr. Paulo Ronaldo
Albuquerque, em virtude da informação recebida por parte da atual assessoria Jurídica da Associação, Dr. Felix Gaze!, de que o Dr. Paulo Ronaldo
não faz mais parte da Assessoria da Associação.
Diante da certidão, a Desembargadora Relatora da Apelação assinou,
em 20.05.05, mandado de intimação do Dr. Felix Gazel, "defensor dativo,
ou quem suas vezes fizer", para se manifestar sobre o interesse em recorrer.
O mencionado advogado foi intimado (fl. 214 do Apenso) e opôs embargos
de declaração, sustentando ser a decisão "contraditória às provas dos autos" (fl. 215 do Apenso).
O Tribunal de origem, em 22.06.06, negou provimento aos embargos
(fls. 216/220 do Apenso). Em 11.07.06, a Desembargara Relatora assinou
novo mandado de intimação do Dr. Felix Gazel "ou quem suas vezes fizer"
(fl. 224 do Apenso), certificando o meirinho, em 31.07.06 (fl. 225 do
Apenso):
( ... ) intimei o DR. OMAR ADAMIL SARRÉ, atual advogado, que de
tudo ficou bem ciente, tendo colocado sua assinatura a margem do mandato
retro ( ... ).
Tendo em vista que o referido Dr. Omar Adamil Sarré não se insurgiu
contra o aresto dos aclaratórios, certificou-se o trânsito em julgado em
24.08.06, expedindo-se mandado de prisão.
Entendo evidenciado a ilegalidade apontada na impetração, pois, na verdade, a nomeação operada pelo magistrado de primeira instância foi do Dr.
Paulo Ronaldo Albuquerque, como defensor dativo, sem vinculação à associação da qual fazia parte, a Associação dos Cabos e Soldados da Polícia
Militar. Por tal razão, se o defensor nomeado não foi localizado em seu
anterior local de trabalho, impunha-se que fossem esgotados os meios para
sua localização. Só então caberia à Desembargadora Relatora adotar outras
providências, como a intimação do paciente para constituir novo advogado
ou a nomeação de novo defensor dativo. Não poderia a Desembargadora,
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diante da não localização do defensor dativo, simplesmente intimar qualquer outro advogado da associação da qual fazia parte, pois, como dito, a
designação anterior se deu de forma pessoal, não em nome da instituição.
Assim, verifica-se a nulidade desde a interposição dos embargos de declaração por advogado não constituído e não nomeado, que, portanto, não
possuía poderes para patrocinar os interesses do paciente.
De destacar, ainda, que a intimação do acórdão dos embargos de declaração se deu por meio de um terceiro, supostamente advogado da associação, mas que, conforme certidão de fl. 7, sequer era inscrito na Ordem dos
Advogados do Brasil, Seção do Pará.
Nos termos dos artigos 36 e 37, ambos do Código de Processo Civil,
aplicáveis à hipóteses, por força do art. 3º do Código de Processo Penal, "a
parte será representada em juízo por advogado legalmente habilitado" e "sem
instrumento de mandato, o advogado não será admitido a procurar em juízo".
A teor da Súmula nº 115 desta Corte Superior de Justiça: Na instancia
especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos
autos.
Nos termos do art. 261 do Código de Processo Penal: Art. 261. Nenhum
acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem
defensor.
E, no caso vertente, constata-se que o paciente foi representado por advogado não nomeado ou constituído, bem como por pessoa que sequer estava legalmente habilitada, pois não possuía a devida inscrição no órgão competente. Veja-se:
PROCESSO PENAL. DEFENSOR LEIGO NÃO HABILITADO.
NULIDADE ABSOLUTA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
1. Não observa os princípios do devido processo legal, do contraditório e
da ampla defesa o exercício de defesa técnica por defensor leigo não habilitado nos quadros da OAB, ainda que nomeado por força de instrução
normativa editada por Tribunal de Justiça do Estado.
2. Ordem concedida.
(HC 18.227/AM, Rei. Ministro PAULO GALLOTTI, SEXTA TURMA, julgado em 28/05/2002, DJ 01/07/2002 p. 401)

O prejuízo advindo da nulidade é evidente, pois, além de o paciente não ter
tido a oportunidade de se insurgir contra o acórdão da apelação, o trânsito
em julgado da sentença resultou em sua prisão, dado o início da execução da
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pena. Assim, ficou devidamente demonstrado o cerceamento de defesa sofrido pelo paciente, sendo de rigor a anulação do processo, desde a intimação
do julgamento da apelação, para que se oportunize à Defesa, constituída ou
nomeada de forma regular, apresentar eventuais recursos que entender cabíveis.
Anulado o trânsito em julgado da sentença, é de rigor que se garanta ao
paciente o direito de aguardar em liberdade a condenação definitiva, mesmo
considerando que ele já cumpre pena em livramento condicional, pois ainda
sofre restrições à sua liberdade de locomoção. Em casos semelhantes, confiram-se:
HABEAS CORPUS. PACIENTE DE ETNIA INDÍGENA. NARCOTRAFICÂNCIA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PENA APLICADA:
9 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO PROCURADOR DA
FUNAI DO RESULTADO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. NULIDADE ABSOLUTA. PARECER DO MPF PELA CONCESSÃO DO WRIT. ORDEM
CONCEDIDA, TÃO SÓ E APENAS PARA ANULAR O TRÂNSITO
EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, DETERMINADO-SE A REABERTURA DO PRAZO LEGAL E A CONSEQUENTE
EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE, QUE RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE.
1. Consoante certidão acostada aos autos, não houve a intimação pessoal do
ilustre Procurador da FUNAI do resultado do julgamento da Apelação que
fora interposta pela autarquia, em prol de paciente de etnia indígena.
2. A teor do art. 17 da Lei 10.910/04, é prerrogativa dos Procuradores
Federais a intimação pessoal para todos os atos do processo, sob pena de
nulidade absoluta por cerceamento de defesa.
3. A intimação pessoal do Procurador da FUNAI, que representa o réu para o julgamento do recurso por ele interposto, integra-se como garantia subjetiva da pessoa processada ( devido processo legal), não podendo ser validamente inobservada, sob pena de ilegalidade manifesta.
4. Ordem concedida, em consonância com o parecer ministerial, tão só e apenas para anular o trânsito em julgado da sentença condenatória, determinandose a reabertura do prazo legal, para que o Procurador da FUNAI tome as providências que entender necessárias, e a consequentemente expedição do alvará
de soltura em favor do paciente, que respondeu ao processo em liberdade.
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(HC 151.661/PE, Rei. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2010, DJe 03/05/2010)

HABEAS CORPUS . JULGAMENTO DA APELAÇÃO . ABANDONO
(OU RENÚNCIA) DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO CLIENTE OU AO TRIBUNAL. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. NULIDADE ABSOLUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. DEVOLUÇÃO DO PRAZO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
EM RELAÇÃO A UM DOS DELITOS.
1. Segundo o disposto no art. 261 do CPP, nenhum acusado, ainda que
ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor.
2. "Constitui nulidade absoluta, por evidente cerceamento de defesa, a
falta de intimação do réu sobre a renúncia de seu advogado, para que possa
substituí-lo por outro de sua confiança ou, ao menos, caso assim não proceda, para que lhe possa ser nomeado um defensor dativo" (HC 69.644/SP,
Relatora Ministra Laurita Vaz, DJ de 28.5.07).
3. No caso, o patrono do paciente foi nomeado em cargo público incompatível com o exercício da advocacia (agente de polícia federal) . Ele, entretanto, não comunicou tal fato ao cliente ou ao Tribunal.
4. Em consequência, quando do julgamento da apelação, o paciente se
encontrava desassistido. Assim, a certificação do trânsito em julgado, em
razão de o prazo recursa! ter transcorrido in albis, evidencia constrangimento ilegal.
5. Considerando que, com a anulação aqui procedida, afasta-se o trânsito em julgado da ação penal, cumpre reconhecer a prescrição da pretensão
punitiva em relação ao crime de formação de quadrilha armada, pois superado o prazo de 8 (oito) anos, previsto no art. 109, IV, do Código Penal.
6. Também em razão da necessidade de reabertura do prazo recursai, de
rigor se assegure ao paciente que aguarde em liberdade o desfecho do processo, sob pena de violação ao princípio da razoável duração do processo.
7. Ordem concedida para, de um lado, anular o julgamento da apelação,
determinando que outro seja realizado, após intimação do paciente para
constituir novo patrono (ou, em caso de inércia, que lhe seja nomeado dativo);
de outro lado, reconhecer, em relação ao crime de formação de quadrilha, a
prescrição da pretensão punitiva.
Expeça-se alvará de soltura, salvo prisão por outro motivo.
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(HC 41.655/AC, Rei. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2009, DJe 01/02/2010)
Diante do exposto, concedo o habeas corpus para desconstituir o trânsito

em julgado certificado nos autos da Apelação Criminal nº 2002300344-3,
anular o aresto dos embargos de declaração e devolver à Defesa o prazo para recorrer do acórdão que julgou a apelação, após regular intimação, assegurando ao paciente o direito de aguardar em liberdade a condenação definitiva, se por outro motivo não estiver preso.
É como voto.
CERTIDÃO DE JULGAMENTO - SEXTA TURMA
Relatora: Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidenta da Sessão: Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA
Subprocuradora-Geral da República: Exma. Sra. Dra. MARIA ELIANE
MENEZES DE FARIAS
Secretário: Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO

IMPETRANTE:
ADVOGADO:
IMPETRADO:
PACIENTE:
ASSUNTO:

RAIMUNDO SALES DE ALMEIDA
LUIZ ALBERTO DE ABDORAL LOPES
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
RAIMUNDO SALES DE ALMEIDA (PRESO)
DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes Militares

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em
epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão: '~ Turma, por unanimidade, concedeu a ordem de habeas corpus, nos termos do
voto da Sra. Ministra Relatora." Os Srs. Ministros Og Fernandes, Celso
Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP) e Haroldo Rodrigues (Desembargador convocado do TJ/CE) votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura.
Brasília, 18 de maio de 2010
ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA - Secretário
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2. Acórdão HC 79589 / PA- HABEAS CORPUS 2007/0063562-8
Relator(a)
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (1131)
Órgão Julgador: T6 - SEXTA TURMA
Data da Publicação/Fonte: DJe 07/06/2010
Data do Julgamento: 18/05/2010
EMENTA
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. CRIME MILITAR.
CONDENAÇÃO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. DEFENSOR DATIVO NÃO LOCALIZADO. INTIMAÇÃO DE OUTRO
ADVOGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTIMAÇÃO DE
PESSOA QUE NÃO ESTAVA LEGALMENTE HABILITADA. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO. LIBERDADE DO PACIENTE. ORDEM CONCEDIDA.
1. Hipótese em que o defensor dativo nomeado não foi localizado para a
intimação do acórdão da apelação, tendo a Desembargadora Relatora intimado outro advogado pertencente à Associação dos Cabos e Soldados da
Polícia Militar.
2. Se o defensor nomeado não foi localizado em seu anterior local de
trabalho, impunha-se que fossem esgotados os meios para sua localização.
Não poderia a Desembargadora, diante da não localização do defensor dativo,
simplesmente intimar qualquer outro advogado da associação da qual fazia
parte, pois a designação anterior se deu de forma pessoal, não em nome da
instituição.
3. Ademais, a intimação do acórdão dos embargos de declaração se deu
por meio de um terceiro que, conforme certificado, sequer era inscrito na
Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Pará.
4. Anulado o trânsito em julgado da sentença, é de rigor que se garanta
ao paciente o direito de aguardar em liberdade a condenação definitiva.
5. Ordem concedida para desconstituir o trânsito em julgado, anular o
aresto dos embargos de declaração e devolver à Defesa o prazo para recorrer do acórdão da apelação, após regular intimação, assegurando Jurisprudência/STJ - Acórdãos Página 1 de 2 ao paciente o direito de aguardar em
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liberdade a condenação definitiva, se por outro motivo não estiver preso.
Decisão

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça: ''A
Turma, por unanimidade, concedeu a ordem de habeas corpus, nos termos
do voto da Sra. Ministra Relatora." Os Srs. Ministros Og Fernandes, Celso
Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP) e Haroldo Rodrigues (Desembargador convocado do TJ/CE) votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura.
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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 •••

O voluntário é aqye[e qu~ cqJacb9ra 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 11 anos, já investiu no Sistema de Saúde mais de
R$ 11.000.000,00. 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 mais de 51 mil policiais militares.

,
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SEJA SOU DARIO. JUNTE-SE A NOS.
~

ww.propm.org_._b_r_ __
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R$ 3,00
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R$ 4,50
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CANÇÃO DO 23° BPM/M

Letra e Música
Cb PM Jereni Fernandes de Souza
·(2° BPChq)

É lutando sois puros e nobres
Defendendo novo dia corrente
Quando havei de sofrido enfrentar
Salve plácida justiça presente

Vossa luta é um brado de guerra
Que desfralda a nossa bandeira
E nascemos senão para luta
De batalha amplo campo a trincheira

É constante estandarte e conflitos (bis)
Dos soldados briosos guerreiros
Que está sempre presente
Em nossa região de Pinheiros

E no brilho do sol matinal
Lá se vem os briões patrulheiros
Estendendo os campos de paz
Deste nobre batalhão de guerreiros

Vinte e três é o nosso batalhão
Que ostenta o nobre em seu nome
Somos fortes na luta enfrentar
Defendendo a nossa nação

