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Nossa capa ·

José Anchieta Torres
RE 7576. Nasceu em Itavera-RJ, a 17 de janeiro de 1897, filho de Joviniano de
Souza Torres e de D. Ana do Nascimento Torres.
Foi casado com D. Minervina Mendes do Nascimento Torres, sendo que o casal
teve quatro filhos: Edmundo, Rubens, Dulce e Myrian.
Anchieta Torres alistou-se na Força Pública do Estado de São Paulo (hoje Polícia
Militar) a 03 de julho de 1913, no então 1º Batalhão de Infantaria (atual 1.º BPChq BTA).
Desde muito cedo, seu brilho intelectual diferenciou-o entre os pares de sua
geração, estando sempre entre os primeiros colocados dos cursos que realizou: de
candidato a cabos, 2º classificado; de candidatos a sargento, 1º classificado; preparatório para ingresso na Escola de Oficiais, 1º classificado; de tormação de oficiais, 3º
classificado; de aperfeiçoamento de oficiais, 1º classificado, obtendo o seguinte conceito, ao terminar o curso: 'Ten Cel José Anchieta Torres, Muito bem. Inteligência viva e
raciocínio esclarecido. Possui espín'to milt'tar egrande capacidade de apreensão. Espírito observa-

dor e estudioso, aliado a uma boa base geral O Ten. CeL Anchietajustifica plenamente o conceito
de oficial brilhante e muito poderá produzirpela Corporação. Tem "panache" (*).
Foi promovido a anspeçada em 9-12-1913; a cabo, em 10-2-1914; a furriel (3º
sargento), em 20-10-1914; a 2° sargento, em 24-10-1914; a aspirante-a-oficial, em 262-1918, por estudos.
Foi promovido a 2º tenente, em 25-9-1918, por estudos; a 1º tenente, em 4-91924, pela defesa da legalidade em face do movimento sedicioso de 5 de junho de
1924; a capitão, a 21-7-1925, por merecimento; a major, a 17-1-1928, por merecimento; a tenente-coronel, a 29-2-1932, por merecimento, e a coronel, a 4-12-39. Nomeado juiz militar por decreto na mesma data.
Como aspirante, em 1918, Anchieta Torres comandou a guarnição do primeiro

* "Panache". Ao tempo da Missão Francesa de Instrução da Força Pública, indicava qualidades esperadas de um oficial de escol: autoconfiança, arrojo, exuberância e coragem. O termo
é de origem francesa.
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auto blindado fabricado no Brasil (projeto de Natanhiel Prado) após os movimentos grevistas
ocorridos na Capital em 1917. Como 2° tenente foi comandante de pelotão, comandante de
destacamento no interior, instrutor na escola de recrutas e de cabos, delegado militar no interior,
auxiliar do secretário do Comando Geral e outras relativas ao posto. Como 1º tenente serviu no
Estado-Maior na qualidade de redator do Boletim Geral.
Em 1924, quando eclodiu na capital bandeirante o movimento revolucionário de 5 de Julho,
Anchieta Torres manteve-se fiel à legalidade, tendo se empenhado em duros combates na defesa
das instituições, pelo que foi elogiado, ressaltando-se a "inexcedível bravura, disciplina epatriotismo
com que se portou'.
Como capitão, embora sem ser oriundo da Cavalaria, foi designado, juntamente com outros
quatro capitães (Amaral, Gaia, Vilariço e José Mário dos Santos), para auxiliar do Major Júlio
Marcondes Salgado na reorganização do Regimento (atual Regimento de Polícia Montada "Nove
de Julho''), desfalcado da quase totalidade dos seus oficiais, envolvidos na revolta de cinco de
julbo de 1924. Bom atleta, participou das equipes de tiro e de hipismo, representativas da
Corporação, obtendo vários prêmios estaduais e nacionais, nos concursos de que participou.
Cumprida essa missão, foi designado, em caráter interino, secretário do Comando Geral.
Como major, continuou no exercício daquelas funções e, em seguida, após ter participado da
comissão presidida pelo coronel do Exército João Mendonça Lima, encarregada da reorganização da Força Pública, foi designado para a chefia da 1ª Seção do Estado-Maior, cargo recém-criado
com a nova organização.
Como oficial, foi membro e relator da Comissão de Promoções de Oficiais.
Como tenente-coronel, comandou os 3º, 4º e 8º Batalhões de Caçadores e o Centro de
Instrução Militar, hoje Academia de Polícia Militar do Barro Branco, por duas vezes, promovendo-lbe nova regulamentação, pelo que recebeu o seguinte elogio:
"Elogio o Senhor Tenente CoronelJOSÉ ANCHIETA TORRES pe/a maneira com que se desempenhou caba/mente de sua missão, dotando a Força Pública de um regulamento que merece ser destacado como obra
de mérito, que é o regulamento do Centro de Instrução Militar, pois representa um esforço inteligente efecundo,
constituindo inegave/mente um trabalho de alto mérito. "
Durante o movimento constitucionalista de 1932, combateu no setor sul, onde comandou
destacamento, sendo citado em ordem do dia do Comandante do Setor ''pela energia e serenidade

com que dirigiu seus comandados epelas qualidades de chefe que demonstrou'.
Como coronel, foi Chefe do Estado-Maior da Força Pública, função que deixou ao ser
nomeado Juiz do Tribunal de Justiça Militar.
Ao ser dispensado das funções, foi elogiado nos seguintes termos:
"Por efeito de promoção ao posto de Coronel e nomeação para cargo de Juiz do TJM, deixa as funções de
Chefe do Estado Maior que vinha exercendo de 1938, o Sr. CelJOSÉ ANCHIETA TORRES. Oficial
de inteligência viva e sempre alerta, decidindo com rapidez e segurança todas as questões propostas, disciplinado
e disciplinador, dotado de uma independêncza e franqueza em grau elevado e de uma grande competência
profissional aliados a uma lealdade sem par,foi o CelAnchieta um excelente auxiliar e um sincero colaborador
deste Comando, pelo que louvo-o com grande satisfação ao apresentar-lhe os meus agradecimentos pelo muito
que fez em prol da Força Pública".
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Como juiz do Tribunal de Justiça Militar, presidiu-o quatro vezes e foi vice-presidente por·
.
duas ocasiões.

...

Ainda como juiz, foi designado pelo governador do Estado para presidir a Comissão
encarregada de "rever as disposições da ordem legal ou regulamentares, relativas à Força Pública,
e formular anteprojeto ou anteprojetos de consolidação ou alteração da matéria, sem prejuízo de
suas funções ordinárias".
Encerrado o trabalho, que foi aprovado pelo governador, teve consignado em sua fé de
ofício elogio pelos serviços prestados naquela Comissão Especial, recebendo, ainda, do governador do Estado, correspondência de agradecimento por aqueles serviços.
Sócio fundador e participante de várias diretorias da Cruz Azul de São Paulo e da Associação
de Auxílio Mútuo dos Oficiais da Força Pública, foi também membro do Conselho da Caixa
Beneficente da Instituição, exercendo várias comissões.
Diretor da revista "Militia", periódico editado pelo clube dos oficiais, Andúeta Torres publicou dezenas de crônicas retratando fatos pitorescos sobre a Força Pública.
Dono de um rigor metodológico traduzido em estilo leve e de saborosa leitura, registrou
fatos que vivenciou, depoimentos collúdos de veteranos e outros, fruto de laboriosa pesquisa
histórica, compulsada em arquivos dos períodos regencial e imperial.
Por meio desses textos, reunidos no até hoje inédito: ''Histórias e Estórias da Força Pública':
Anchieta Torres reconstituiu episódios essenciais para a compreensão da gênese institucional da
Polícia Militar e de sua canúnhada histórica, com reflexos até o presente. A ele, a atual geração de
policiais militares deve o cuidado de preservar dados sobre fatos históricos que, de outra forma,
estariam inexoravelmente perdidos.
Concluiu sua carreira como juiz militar com 53 anos e 15 dias de serviço, em 18 de julho de
1966.
José Anchieta Torres respeitou e amou a Polícia Militar ao longo de toda sua vida e, por sua
carreira luminosa, honrou a farda e a toga. Faleceu em 18 de junho de 1979 e, hoje, dá nome a rua
da Capital.

Fonte
História da Justiça Militar do Estado de São Paulo (apresentação do ministro Gualter
Godinho). SP: 1976, p.65-67. Obra disponível na biblioteca do TJM / SP
Almanaque dos Oficiais da Força Pública - 1950. Obra disponível na biblioteca do Museu
de Polícia Militar.
Agradecimentos
Ao Cap PM Elton Douglas Nunes e ao l O Ten PM Carlos Gonçalves Pestana Júnior, da
Assessoria Policial Militar do Tribunal de Justiça Militar, pela localização e remessa do
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Agradecemos ao Sr Ten Cel Res PM José Paulo Ferreira Teixeira, pesquisador do Museu de
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I. O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO JUIZ NATURAL, A
JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL, A POLÍCIA JUDICIÁRIA
MILITAR E A LEI 9.299/96

RONALDO JOÃO ROTH, Juiz de Direito da
Justiça Militar do Estado de São Paulo e
Membro da Academia Mineira de Direito
Militar

Palavras-chave
1) Lei 9299/96 - crime mililtar - 1PM - Justiça Militar
Resumo
Versa o artigo sobre a atribuição constitucional e legal da Polícia Judiciária Militar na investigação policial militar (1PM) dos crimes militares dolosos
contra a vida de civil, e da competência constitucional e legal da Justiça Militar estadual nas questões pré-processuais daqueles delitos, como corolário
do Juiz Natural, isto em face da Constituição Federal (art. 125, § 4º) e da
Lei 9.299/96.
Das considerações iniciais
Abordar o princípio e a garantia do juiz natural é estabelecer limites ao
poder persecutório do Estado e importa a garantia da imparcialidade do juiz
à causa que venha conhecer; é reconhecer, por outro lado, um direito do cidadão que venha a praticar um crime, tendo um Juízo pré-definido para conhecer dessa questão.
A expressão juiz natural foi usada pela primeira vez na França, no art. 17
do título II da Lei de 24.08.1790 e a seguir na Constituição de 1791, tendo
aquela previsão implícita na regra da Magna Carta inglesa de 1215, que estabelecia sanções a condes, barões e homens livres após julgamento legítimo
de seus pares e pela lei da terra. (apud DENILSON PACHECO, 2005, p.
397).
Esse princípio marca o Poder Judiciário no Estado Democrático de Direito e é a essência da jurisdição, tendo como corolário a garantia da nulla
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poena sine judicio, ou seja, o princípio do devido processo legal ("ninguém
será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal", do
art. 5º, LIV, da CF), na dicção do art. 5º, inciso LIII, da CF ("ninguém será
processado nem sentenciado senão pela autoridade competente"), garantindo, dessa maneira, a toda pessoa a segurança de um Juízo previamente estabelecido para conhecer das questões que envolvam a sua liberdade e patrimônio.
Nas palavras de FERNANDO DA COSTA TOURINHO FILHO (2009,
p. 237/238), "O princípio do Juiz natural, ou Juiz competente, como lhe
chamam os espanhóis, ou Juiz legal, como denominam os alemães, constitui
a expressão mais alta dos princípios fundamentais da administração da justiça".
Significa, como leciona ADELINO MARCON (apud AURI LOPES,
2010, p. 120), que o cidadão quando do cometimento de um crime sabe, de
antemão, o Juízo criminal a que irá submeter-se caso sua conduta seja objeto de uma denúncia, por parte do Ministério Público.
Essa visão permite verificar que a incidência do princípio do juiz natural
ocorre desde o cometimento do crime, se aperfeiçoando, depois, quando da
instauração do processo-crime.
Bem por isso, a Justiça Castrense, que é uma das Justiças Especializadas
no Brasil, é o juiz natural dos crimes militares, desde o seu nascimento, perdurando durante o processo e o julgamento, ou seja, no due process of law.
A propósito, como lecionam ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO e ANTONIO SCARANCE
FERNANDES (2010, p. 41): "Não se confunde com tribunais de exceção a
Justiça especializada, orgânica, pré-constituída, integrante do Poder Judiciário, onde ocorre apenas uma prévia distribuição da competência, ora em razão das pessoas, ora em razão da matéria".
Portanto, repita-se, nas palavras de AURI LOPES JR. (2010, p. 430),
"O nascimento da garantia do juiz natural dá-se no momento da prática do
delito, e não no início do processo".
Pode-se falar assim no princípio do juiz natural estabelecido pela lei, delimitando-se a atuação do Magistrado no conhecimento de determinada matéria, bem como se falar no princípio do Juiz natural estabelecido constitucionalmente, a qual, além de delimitar a atuação do Juízo, se caracteriza pelo
processo e julgamento da matéria que lhe foi confiada pelo constituinte.
Destarte, o princípio do juiz natural destina-se a limitar os poderes persecutórios do Estado e garantir a imparcialidade do juiz, como já proclamou
Revista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 67 - jul/ago/set 2010

10

o Supremo Tribunal Federal: "O princípio do Juízo - que traduz significativa
conquista do processo penal liberal, essencialmente fundado em bases democráticas - atua como fator de limitação dos poderes persecutórios do Estado
e representa importante garantia da imparcialidade dos juízes e tribunais"
(STF - 1ª T. - HC nº 69.601/SP - Rel. Min. Celso de Mello, Diário da Justiça, Seção I, 18 dez. 1992, p. 24.377).
A Polícia Judiciária Militar tem fundamento nos artigos 7º e 8º do Código de Processo Penal Militar (CPPM), cabendo-lhe a apuração, exclusiva ,
dos crimes militares, isso combinado com o art. 144, § 4º, in fine, da CF/88.
Nesse ambiente, analisaremos a Lei 9.299/96, a qual já foi reconhecida
1
constitucional pela Suprema Corte , e que implementa a garantia à Polícia
Judiciária Militar de realizar a investigação do crime militar de homicídio doloso praticado contra civil, como por exemplo no caso do tipo penal de homicídio doloso (art. 205 do CPM), fixando como Juízo Natural nessa fase préprocessual a Justiça Militar estadual.
Nota-se, nesse sentido, que o significado de juiz natural, por meio da Lei
9.299/96, cai como uma luva para a jurisdição da Justiça Militar estadual,
porquanto, ainda que praticado o delito contra civil, o tipo penal é militar, a
teor do Código Penal Militar (CPM), logo, constitucionalmente cabe-lhe o
conhecimento dessa questão, todavia limitada à fase pré-processual, impondo a essa Justiça Especializada a solução de todas as questões que lhe forem
provocadas, inclusive a decisão de reconhecer se o tipo penal investigado
constitui-se, ou não, em crime doloso contra a vida, determinando no primeiro caso a remessa dos autos do inquérito policial militar (1PM) ao Júri.
Por outro lado, a dicção da Lei 9.299/96 acabou garantindo a investigação do crime militar, com exclusividade, pelo Órgão persecutório militar,
isto é, a Polícia Judiciária Militar, harmonizando-se, assim, com o disposto
no artigo 144, § 4º, in fine, da Constituição Federal.
Ademais, das garantias decorrentes do princípio do juiz natural, "embo-

'STF: Tribunal Pleno, Rei. Min. Celso de Mello, J. 9.04.97, DJ. 18.06.01.: "Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 1.494-3, impetrada pela Associação dos Delegados de Polícia do Brasil (ADEPOL), pela aparente constitucionalidade do art. 82, § 2º do CPPM, negando a liminar requerida: EMENTA: ''AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA, PRATICADOS CONTRA CIVIL, POR MILITARES E POLICWS MILITARES - CPPM, ART. 82, § 2º, COM
REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9299/96 - INVESTIGAÇÃO PENAL EM SEDE DE 1.P.M. APARENTE VALIDADE CONSTITUCIONAL DA NORMA LEGAL- VOTOS VENCIDOS - MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA."
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ra dúplice a garantia, manifestada com a proibição de tribunais extraordinários e com impedimento à subtração da causa ao tribunal competente, a expressão ampla dessas garantias desdobra-se em três regras de proteção:
1ª) só podem exercer jurisdição os órgãos instituídos pela
Constituição;
2ª) ninguém pode ser julgado por órgão instituído após o
fato;
3ª) entre os juízes pré-constituídos vigora uma ordem taxativa de competências que exclui qualquer alternativa deferida à discricionariedade de quem quer que seja." (apud
SANDRO NOGUEIRA, 2003).
A jurisdição e a competência
A jurisdição, ou seja, o poder de dizer o direito, é função soberana do Poder Judiciário e de seus Magistrados, enquanto a competência é a delimitação da jurisdição, condicionada ao mandamento constitucional e/ou legal.
Assim, de se afirmar que todo magistrado possui jurisdição, mas nem todo magistrado possui competência para conhecer de determinado fato. Nesse
sentido, os Ministros do Supremo Tribunal Federal possuem competência
ampla, pois podem conhecer de todas as questões que lhes forem submetidas: criminais, cíveis, tributárias, eleitorais, militares, trabalhistas etc; já os Ministros do Superior Tribunal de Justiça podem conhecer de todas as questões,
exceto as de natureza trabalhista, eleitoral e militar (da União), pois estas são
de exclusividade das Justiças Especializadas. As questões da Justiça Militar estadual são conhecidas nessa instância em grau de recurso.
Nesse ponto, é de se verificar que a Lei 9.299/96 estabeleceu uma delimitação de competência para a Justiça Militar no que tange aos atos persecutórios realizados na fase policial, ou na fase pré-processual, que se encerra quando esta Justiça Especializada envia os autos do 1PM para a Justiça
Comum.
Veja que a garantia de atuação da Justiça Militar como o Juízo natural
diante do tipo penal militar, bem como a atuação da Polícia Judiciária Militar, como, por exemplo, no homicídio doloso contra civil ( art. 205, caput,
do CPM), só se justifica porque, repita-se, o crime é militar.
Crime militar é aquele, sob tutela constitucional, que é definido no Código
Penal Militar (CPM), desdobrando-se em crimes militares próprios, que são
aqueles previstos unicamente naquele Codex (como p. ex. deserção, dormir
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em serviço, abandono de posto, desrespeito a superior etc) e crimes milita-·
res impróprios, que são aqueles previstos tanto naqueie Codex como no Código Penal Comum (homicídio, lesão corporal, furto, roubo, peculato etc).
A Emenda Constitucional (EC) nº 45/04, ao alterar a redação do § 4º
do artigo 125 da Constituição Federal de 1988, constitucionalizou a regra
da Lei 9.299/96, ao estabelecer o deslocamento da competência do processo
e do julgamento do crime militar ao Júri, porém, não desnaturou o crime militar, mas apenas instituiu qual o Órgão do Poder Judiciário é o Juiz Natural
nessa causa. (ROTH, 2006, p. 454).
Corroboram desse posicionamento CELIO LOBÃO (2009, p. 59 e 1999,
p. 112), CICERO ROBSON COIMBRA NEVES E MARCELLO STRAIFINGER (2005, p. 156/157), JORGE CESAR DE ASSIS (2010, p. 157 e
158) e DIRCÊO TORRECILLAS RAMOS (2010, p.2).
De se registrar, assim, a lição de CICERO ROBSON COIMBRA NEVES E MARCELLO STRAIFINGER:
Com o novo texto do § 4º do art. 125 da CF, o
constituinte excepcionou a competência de julgamento das Justiças Militares Estaduais, agora em sentido oposto (ao menos no que concerne aos atos perpetrados contra a vida de
civil), retirando-a destas e deslocando-a para a
Justiça Comum (Tribunal do Júri).
Pelo que até aqui se aduziu, conclui-se que,
na esfera estadual, o crime doloso contra a vida de civil continua a ser crime militar, havendo, porém, a competência de julgamento pelo
Tribunal do Júri. ( .... )
Os crimes dolosos contra a vida de civis, perpetrados por militares dos Estados, ao encontrarem a plena tipicidade no Código Penal Militar, serão de atribuição apuratória das autoridades de polícia judiciária militar (entendase: do Comandante da Unidade e, nos casos
de delegação, do Oficial de serviço delegado).
Como reflexo, as medidas previstas no art. 12
do CPPM devem ser encetadas pelo Oficial
com atribuição de polícia judiciária militar, e
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não pelo Delegado de Polícia."
De modo contrário à natureza de crime militar, no cnme doloso contra a
vida de civil quando praticado pelo militar, LUIZ VICENTE CERNICCHIARO (1997, p. 43/45 e ) leciona que: "Como, constitucionalmente, o
crime militar é da competência da Justiça Militar, quando a lei determinar
que o delito deixará de ser julgado pela Justiça Militar, lógico, desqualificao da natureza anterior. Vale dizer, deixou de ser o crime militar para ingres2
sar na regra geral-crime comum. Retirou-se-lhe o quid distintivo."
Penso que esse posicionamento é equivocado e não há de se confundir a
natureza do delito (militar ou comum) com a competência para o seu processo e julgamento. Isso fica claro quando se discute a divergência entre o Promotor de Justiça e o Magistrado da causa quanto a ser o delito militar, praticado contra civil, por exemplo, tentativa de homicídio, ou lesão corporal.
Uma vez definida a natureza do delito é que há de se definir a competência,
nessa ordem (SCARANCE FERNANDES, 2003, p. 150). Assim, se admitido o primeiro, o crime será de competência do Júri, porém, se admitido o
segundo, o crime será de competência da Justiça Militar, consoante dispõe
a dicção do art. 125, § 4º, da CF. Nesse diapasão:
TJM/MG: ''A discordância, antes da denúncia, entre o Promotor de Justiça e o Juiz Auditor, se o fato constitui, em tese, crime de tentativa de homicídio ou lesão corporal, não se
refere, propriamente, à competência, mas à natureza do crime, que, aí sim, determinaria a competência da Justiça Militar ou do Tribunal do
Júri, nos termos da Lei 9.299/96. Inaplicável,
pois, no caso, o art. 146 do CPPM, devendo-se
aplicar, analogicamente, o art. 397 do mesmo
Código, com a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, a quem cabe a atribuição
legal de dirimir a questão( .. )" (TJM/MG, Recurso Inominado n. 053, Rel. Juiz Cel PM Jair
Cançado Coutinho, J. 18.10.99, P 23.11.99).

2

STJ - Voto-vista do Min . Luiz Vicente Cernicchiaro - Conflito de Competência n. 17.665, j. 27.11.96,
DJ. 17.02.97, Rei. Min. José Arnaldo da Fonseca.
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De se acrescentar, ainda, os obstáculos para se vencer o princípio da re~
se,va legal, pois se na data dos fatos o crime é militar, por exemplo o homicídio doloso ( art. 205 do CPM), como posteriormente, poderia ser transmudada a sua qualidade, para crime comum (art. 121 do CP Comum), com
evidentes prejuízos ao réu, como ocorre na hipótese do delito ser como hediondo (Lei 8.930/94), que não incide sobre os crimes militares, como os homicídios praticados em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e os homicídios qualificados, com reflexos penais na
impossibilidade de anistia, graça, indulto, fiança, bem como o necessário
cumprimento da pena em regime inicialmente fechado, quando ao crime militar não incide a referida Lei de crimes hediondos.
Essa transformação, então, do delito militar para o delito comum, não
pode desprezar o princípio da anterioridade da lei, previsto no art. 1º do Código Penal Comum (nullum crimen, nu/la poena sine praevia lege), uma vez
que a lei mais prejudicial (/ex gravior) seria aplicada ao fato, violando-se
expressamente o consagrado princípio de que apenas a lei mais benéfica é
que pode retroagir (art. 5º XL, da CF/88). Não seria o caso, nas palavras de
RENATO DE MELLO JORGE SILVEIRA (1997, p. 07/10), de se entender que deve a lei penal militar, nas situações supramencionadas, imbuir-se
de um caráter de extratividade, não só em beneficio dos réus, mas da própria
Justiça?(. ..) e citando CARLOS MAXIMILIANO, diz:
''A interpretação da lei penal, dá-se segundo
os vários processos de Hermenêutica. Só se
compreende, porém, os casos que ela especifica. Não se pode entendê-la por analogia ou
paridade, para qualificar faltas reprimíveis ou
lhes aplicar penas; não se conclui, por indução,
de uma espécie criminal estabelecida para outra não expressa, embora ao juiz pareça ocorrer a segunda hipótese a mesma razão de punir verificada na primeira ( ...)".
Por isso, esse deslocamento de competência disciplinado pela EC nº 45/
04, estabelecendo a competência da Justiça Militar estadual para conhecer
dos crimes militares estaduais, porém, excepcionando-se a competência do
Júri, nos crimes dolosos contra a vida praticados por militares estaduais ( art.
125, § 4º, da CF), reforçou a conclusão de que a natureza daquele crime é
militar. Dessa regra, apenas foi transmudada a competência para o seu proRevista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 67 - jul/ago/set 2010

15

cessamento e julgamento para o Júri, pois aqueles crimes, como o caso do homicídio doloso, continuam sendo crimes militares, porquanto estes são definidos em lei (art. 124 e 125, § 4º, da CF), ou seja, o CPM.
Outra não é a dicção do parágrafo único do
artigo 9º do CPM, por força da Lei 9.299/96:
'~t. 9º ........ .
Parágrafo único. Os crimes de que trata este
artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos contra civil, serão da competência da justiça comum."
Em consequência, a investigação desse fato cabe, exclusivamente, à Polícia Judiciária Militar (art. 144, § 4º, da CF), e, ao encerramento das investigações, por meio do inquérito polical militar (IPM), a Justiça Militar Estadual deverá enviar estes autos ao Júri (Lei 9.299/96), isso depois de reconhecer que o crime apurado é realmente doloso contra a vida.
A classificação do tipo penal, como sabido, é provisória, sofrendo confirmação, ou não, durante as fases policial e judicial, até a sentença de mérito
no processo; logo, quis o legislador que a Justiça Militar fosse o Juízo competente ou o Juízo legal, para proferir esse primeiro exame judicial, dizendo se
o crime é doloso contra a vida, ou não.
Nessa esteira, já decidiu o Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais:
TJM/MG: "Nega-se a concessão de liminar
quando o pedido é destituído de argumentação. A notícia de um fato de homicídio não pode,
tecnicamente, ser predefinido como criminoso, como doloso ou culposo. Daí, ocorrido o
fato que, em tese, seja crime militar, cabe à
Polícia Militar instaurar o IPM nos termos do
art. 82, § 2º, do CPPM com a redação dada
pela Lei nº 9.299/96. O IPM será encaminhado à Justiça Militar, que o remeterá à Justiça
Comum quando o fato apurado constituir, em
tese, o crime de que trata o art. 82, § 1º, do
CPPM (Habeas Corpus n. 1.299/01, Rel. José
Joaquim Benfica, m.v., J. 21.06.01, P.
08.08.01).
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Note-se que a EC nº 45 também instituiu a federalização dos crimes
contra a humanidade, pelo deslocamento de competência na hipótese do artigo 109, § 5º, da CF, quando do fato decorrer grave violação de direitos humanos, hipótese em que o seu conhecimento, inicialmente apreciado na Justiça estadual, seja deslocado para a Justiça Federal, por meio do incidente
correspondente, em qualquer fase do inquérito ou do processo. Nesse caso,
não fica prejudicada a investigação do fato pelo Órgão persecutório correspondente estadual, mas somente após o incidente do deslocamento de competência, os autos podem ir à apreciação da Justiça Federal, que será o juiz natural para conhecer daquele fato.

Assim, estabelecidos dessa forma os pontos basilares da abordagem do
tema, interessa-nos verificar quais os atos serão de competência da Justiça
Militar enquanto tramita o IPM relativo ao crime militar de homicídio doloso
contra civil.
Do desenvolvimento
Como vimos, o princípio do juiz natural tem sede desde a prática do crime, pois este desencadeia medidas persecutórias de ofício tanto pela Polícia
como pelo Ministério Público, nos crimes de ação penal pública incondicionada, como ocorrem nos crimes militares, ensejando desde então o controle
judicial correspondente.
Não é por outro motivo que a prisão de qualquer pessoa em flagrante delito deve ser comunicada, de imediato, ao juiz e à família do preso, ou a pessoa por ele indicada, garantindo-se-lhe, ainda, outros direitos, como o de permanecer calado, a assistência de sua família e de advogado, o direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial, de

acordo com o art. 5º, incisos LXII, LXIII e LXIV da CF/88.
Diante dessas garantias constitucionais que decorrem da prisão em flagrante delito de qualquer pessoa, o controle judicial passa a existir, também como
garantia do cumprimento daqueles direitos fundamentais, passando, desse modo, o Magistrado à nobre função garantista, que no caso, indiscutivelmente, é realizada pela Justiça Militar.
Esse procedimento constitucional irá levar o Magistrado não somente a verificar a legalidade da prisão, mas também a justificativa de sua continuidade, ou não (ROTH, 2007, p. 10/13), impondo, neste último caso, a concessão da liberdade provisória.
Portanto, a disciplina da Lei 9.299/96 nada mais fez do que definir o juíRevista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 67 - jul/ago/set 2010
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zo natural, na fase pré-processual, à Justiça Militar, a qual irá garantir esse
rol de direitos constitucionais do preso em flagrante delito.
Por outro lado, ainda que não esteja preso o sujeito ativo do crime, mas estando ele envolvido na investigação criminal do fato, todos os incidentes e
medidas assecuratórias e/ou cautelares decorrentes do IPM serão objeto de
apreciação judicial pela Justiça Militar, tais quais: a) a discussão da legalidade da investigação, por meio de Habeas Corpus; b) a decretação da prisão
4 5
cautelar (temporária, preventiva etc/ - - ; e) o sequestro dos bens do indiciado; d) o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência; e) a
liberação de objetos apreendidos; e) a quebra de sigilo telefônico, bancário,
fiscal, dentre outras.
Veja que essas medidas cautelares estão vinculadas ao andamento das investigações, logo, devem ser resolvidas pela Justiça Militar para ultimação
destas, como Juiz Natural que é, antes do envio dos autos à Justiça Comum,
ou mais especificamente ao Júri, porquanto o objeto da referida Lei, hoje
contemplado no Texto Constitucional, ressalva os crimes militares dolosos
praticados contra civil (Lei 9.299/96 e.e. art. 125, § 4º, da CF).
Neste ponto, discordamos do posicionamento de CÉLIO LOBÃO (2009,
p. 59) e de LUIZ GONZAGA CHAVES (2000, p. 29/32), de que a Justiça
Militar não tem competência para a prática de medidas cautelares na fase
pré-processual nas hipóteses de crimes militares dolosos contra a vida de civil.
Desse modo, veja que a atuação da Justiça Militar estadual no decorrer
do IPM é ampla e inequívoca, e, no crime militar de homicídio doloso praticado contra civil, cabe-lhe aferir, após o requerimento do Ministério Públi-

'TJM/SP, 2ª Câm, HC n. 1817/05, Rei. Juiz Cel PM Costa Ramos, un. , J.19.05.05: ''Ainda que a competência para o julgamento do fato seja da Justiça Comum, o Inquérito Policial Militar somente deverá ser
remetido após sua conclusão. Prisão temporária - devidamente fundamentada na legislação vigente - é
instrumento eficaz para a realização da Justiça e, por si só, não torna ninguém culpado. Não caracterizado
constrangimento ilegal ou abuso de poder".
'TJM/SP, 2ª Câm, HC n. 2104/09, Rei. Orlando Geraldi, un., J. 4.6.09: "A Justiça Militar é competente
para decretar prisão temporária nos crimes dolosos praticados contra a vida de civil, enquanto não encerrado o inquérito policial militar."
5
TJM/SP, 2ª Câm., HC n. 2029/08, Rei. Juiz Paulo Prazak, un., J.4.09.08: " Embora seja da Justiça
Comum a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida praticados por militar contra civil,
inexiste ilegalidade no decreto de prisão provisória do Magistrado desta Especializada que visa garantir o
bom êxito da conclusão do Inquérito Policial Militar. Demonstrada a imprescindibilidade da medida
extrema, decretada com devida fundamentação, resta afastada a presença de aventado constrangimento
ilegal ou abuso de poder".
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co, o momento de envio dos autos daquela investigação
à Justiça Comum
...
(art. 82, § 2º, do CPPM, por força da Lei 9.299/96), momento esse que
ocorre após a conclusão do 1PM.
Portanto, a Lei 9.299/96 estabeleceu o Juízo natural para resolver as questões decorrentes do 1PM, fixando, todavia, o Juízo natural com competência para o processamento e julgamento do crime doloso contra a vida de civil, perante o Júri, regra essa constitucionalizada na dicção do artigo 125, §
4º, da CF/88, por força da EC nº 45/04.
Essa situação encontra eco na lição, já citada, de AURI LOPES JÚNIOR
(2010, p 430/431), na esteira de MARCON, de que: "o Princípio do Juiz
Natural é um princípio universal, fundante do Estado Democrático de Direito. (... ) O nascimento da garantia do juiz natural dá-se no momento da
prática do delito, e não no início do processo. (.... ). A consagração Constitucional vem dada pelo texto do art. 5º, LIII, da Constituição. Destaque-se,
ainda, essa correta análise feita pelo STF sobre o alcance do dispositivo em
questão:
'O postulado do juiz natural representa garantia constitucional indisponível a qualquer
réu, em sede de persecução penal, mesmo quando instaurada perante a Justiça Militar da União.
( ... ) O postulado do juiz natural, em sua projeção política jurídica, reveste-se de dupla função instrumental, pois, enquanto garantia indisponível, tem, por titular, qualquer pessoa
exposta, em juízo criminal, à ação persecutória
do Estado, e, enquanto limitação insuperável,
representa fator de restrição que incide sobre
os órgãos do poder estatal incumbidos de promover, judicialmente, a repressão criminal"
(HC n. 81.963, Rei. Min. Celso de Mello, DJ
28/10/04). No mesmo sentido: HC n. 79.865,
DJ 06/04/01."'
A finalidade da Lei 9.299/96 ao manter, acertadamente, com a Polícia
Judiciária Militar a investigação do crime militar daquela espécie nada mais
fez do que dar cumprimento ao comando constitucional decorrente do § 4º do
artigo 144 da CF, reservando àquela a realização das medidas persecutórias penais pré-processuais, excluindo expressamente a Polícia Civil de tal mister.
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Corroborando tal entendimento, a Corregedoria Geral da Justiça Militar do Estado de São Paulo baixou o Provimento nº 04/0l estabelecendo,
em caráter normativo, que à Polícia Judiciária Militar, na ocorrência de crimes dolosos contra a vida tendo como vítima um civil, compete apreender
os objetos e instrumentos relacionados com o crime, nos termos do art. 12,
alínea "b", do CPPM (art. 1º); bem como requisitar às repartições técnicas
civis as pesquisas e exames necessários ao complemento da apuração dos
crimes militares definidos em lei (art. 2º).
Nessa esteira, veja o voto vencedor do Ministro Carlos Velloso do STF na
ADI nº 1.494-3, em 09.04.97, interposta contra a Lei 9.299/96, in verbis:
"( ... ) à Justiça Militar estadual compete julgar os policiais militares nos crimes militares
praticados pelos mesmos. Os crimes militares são definidos em lei (C.F., art. 125, § 4º).
Esta é a regra.
A lei ordinária, a qual compete definir os crimes militares, excepciona: os crimes dolosos
contra a vida, praticados pelos policiais militares, contra civis, serão da competência da
Justiça comum: Lei 9.299/96, de 7.08.96. Excepcionou-se, portanto, a regra. Esses crimes,
contidos na exceção, serão da competência da
Justiça comum.
Mas a própria lei, que assim procedeu, estabeleceu que, 'nos crimes dolosos contra a vida,
praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar
à Justiça comum.'
É dizer, a Lei 9.299, de 1996, estabeleceu que
à Justiça Militar compete exercer o primeiro
exame da questão. Noutras palavras, a Justiça
Militar dirá, por primeiro, se o crime é doloso
ou não; se doloso, encaminhará os autos do

' Provimento n. 04/07, da Corregedoria Geral da Justiça Militar do Estado de São Paulo, publicado no
D.O.E nº 43, página 1, de 06 de dezembro de 2007.
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inquérito policial militar à Justiça comum. Registre-se: encaminhará os autos do inquérito
policial militar. É a lei, então, que deseja que
as investigações sejam conduzidas, por primeiro, pela Polícia Judiciária Militar.
É claro que o primeiro exame da questão - se
doloso ou não o crime praticado contra civil
- não é um exame discricionário, isento de
controle judicial. Não. Esse exame está sujeito ao controle judicial, mediante os recursos
próprios, e inclusive, pelo habeas corpus.
Mas o que deve ser reconhecido é que o primeiro exame é da Justiça Militar, que, verificando se o crime é doloso, encaminhará os
autos do IPM à Justiça comum. É o que está
na lei.
Posta a questão em tais termos, força é concluir que a Polícia Civil não pode instaurar,
no caso, inquérito. O inquérito correrá por
conta da Polícia Judiciária Militar, mediante
o inquérito policial militar. Concluído o IPM
a Justiça Militar decidirá, remetendo os autos à Justiça comum, se reconhecer que se trata
de crime doloso praticado contra civil.
Registro novamente: este julgamento não se
constitui num julgamento imodificável. Estará ele sujeito a um controle judicial, através
dos meios próprios, inclusive por meio de habeas corpus.
Com essas breves considerações, peço licença ao Sr. Ministro Relator para, divergindo
do seu douto voto, indeferir a cautelar.",
Como se pode observar, a Lei 9.299/96 estabeleceu peculiar regra do
juiz natural, reservando à Justiça Militar o primeiro exame do fato investigado e a decisão, em se caracterizando crime doloso contra a vida de civil, da
remessa dos autos à Justiça comum, quando o Júri será competente para
processar e julgar esse delito, isso nos termos do artigo 125, § 4º, da CF/88
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com a redação dada pela EC nº 45/04.
"
Como se vê compete à Justiça Militar decidir se o crime
militar é doloso
contra a vida de civil (2010, p. 161), e, assim sendo e somente nesse caso,
decidir pelo envio ou não dos autos do IPM ao Júri. Nesse sentido:
TJM/MG: "Troca de tiros entre marginais e
policiais militares. Perseguição como obrigação funcional. Nega-se provimento inclusive
com suporte em parecer ministerial, por inocorrer, no caso, crime doloso contra a vida
de civil.
Não se deve mandar a Júri Popular policiais
militares que trocam tiros com bandidos, em
razão de uma construção, tão só doutrinária,
de dolo eventual, ao atingir marginais. As excludentes de ilicitudes conhecidas como causa de justificação afastam a existência de uma
conduta criminosa, tanto que o legislador, ao
estatuir o art. 42 do CPM, dispôs sobre a inexistência de crime quando presentes uma das
causas justificantes. Nega-se provimento, mantida decisão do juízo monocrático. Unânime.
(TJM/MG- Recurso Inominado 63 - Rei. Juiz
Décio de Carvalho Mitre - j. em 21.11.2002).
Do arquivamento do 1PM nos crimes militares dolosos contra a vida de civil
Questão interessante na análise do IPM, abrigada pelas hipóteses da Lei
9.299/96, surge quando o Promotor de Justiça requer o arquivamento da investigação.
Há de se perguntar: Há necessidade de envio dos autos ao Júri como estabelece o § 2º do art. 82 do CPPM?
"Na hipótese de ter sido reconhecida, no caso investigado, uma excludente

7

Art. 125, § 4º, da CF/88: "Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados,
nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a
competência do Júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do
posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças."
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de criminalidade (verbi gratia, legítima defesa), haveria sentido de envio dos
autos ao Júri?"
A resposta, até por lógica, é negativa, pois se crime não houve (apenas o
8
fato foi típico, mas a conduta foi jurídica) , desnecessário o envio dos autos
para decisão sobre essa questão à Vara do Júri, porquanto a Justiça Militar
é competente para tal, ou seja, declarar o juízo negativo do delito contra a vi9
da de civil.
Aqui, mas uma vez, necessário reconhecer que o juiz natural nessa fase préprocessual é o Juízo da Justiça Militar.
Igualmente deve ocorrer se outra causa determinar o arquivamento do
feito, como a exclusão de culpabilidade (isso porque o CPM adota o causa/ismo neoclássico ou neokantismo, de forma que crime é: fato típico, antijurídico
e culpável), a extinção de punibilidade e até mesmo a insuficiência de prova.
De se lembrar que nas hipóteses de arquivamento por excludente de cri10 11
2
minalidade, fato atípico - , ou extinção de punibilidad/ , ou no coisa jul-

8

STJ, CC n. 45134/MG, 3ª Seção, Rei. Min. Og Fernandes, j.29.10.08, DJ 7.11.08: ( ... ) 1. ''A legítima
defesa, ou qualquer outra excludente, só pode ser acolhida na fase inquisitorial quando se apresentar de
forma inequívoca e sem necessidade de exame aprofundado de provas, eis que neste momento préProcessual prevalece o princípio do "in dubio pro societate".
9Na 1ª Auditoria Militar estadual de São Paulo foram arquivados: o 1PM n. 47.389/07 foi arquivado na sob
o fundamento de legítima defesa putativa, com decisão de 31.08.07, e homologado pelo Corregedor-Geral
da JME/SP em 20.09.07; o 1PM n. 51.127/08 foi arquivado em 05.06.08, por estrito cumprimento do
dever legal e legítima defesa, e homologado em 16.06.08; o 1PM n. 50.192/08 foi arquivado em 23.09.08,
por legítima defesa, e homologado em 22.10.08. Na 2ª Auditoria Militar estadual foram arquivados: o 1PM
n. 24.670/99, por legítima defesa, em 30.07.99, e homologado em 27.08.99;e o 1PM n. 37 .. 340/03, por
estrito cumprimento do dever legal e legítima defesa, em 19.12.03, e homologado em 17.02.04.
10STF: HC 83.346/SP, Rei. Min. Sepúlveda Pertence, 17.05.2005, Informativo 388: "( ... ) II - Inquérito
policial: arquivamento com base na atipicidade do fato: eficácia de coisa julgada material. A decisão que
determina o arquivamento do inquérito policial, quando fundado o pedido do Ministério Público em que
o fato nele apurado não constitui crime, mais que preclusão, produz coisa julgada material, que - ainda
quando emanada a decisão de juiz absolutamente incompetente -, impede a instauração de processo que
tenha por objeto o mesmo episódio. Precedentes : HC 80.560, 1ª T., 20.02.01, Pertence, RTJ 179/755;
Inq 1538, PI., 08.08.01, Pertence, RTJ 178/1090; Inq-QO 2044, PI., 29.09.04, Pertence, DJ 28.10.04;
HC 75.907, 1ª T., 11.11.97, Pertence, DJ 9.4.99; HC 80.263, PI., 20.2.03, Galvão, RTJ 186/1040.
11
STF: HC 84.156/MT, 2ª T., Rei. Min. Celso de Mello, 26.10.2004, Informativo 367: "Inquérito Policial
- arquivamento ordenado por magistrado competente, a pedido do ministério público, por ausência de
tipicidade penal do fato sob apuração - reabertura da investigação policial - impossibilidade em tal hipótese
- eficácia preclusiva da decisão judicial que determina o arquivamento do inquérito policial, por atipicidade
do fato - pedido de "habeas corpus" deferido."
12
STF: Pet 3927/SP, PETIÇÃO, Rei. Min. GILMAR MENDES, J. 12/06/2008, DJ 17.10.08: "Petição.
1.lnvestigação instaurada para apurar a suposta prática do crime de corrupção eleitoral ativa por Deputado
Federal (Código Eleitoral, art. 299). 2. Arquivamento requerido pelo Ministério Público Federal (MPF)
sob o argumento de que a conduta investigada é atípica. 3. Na hipótese de existência de pronunciamento
do Chefe do MPF pelo arquivamento do inquérito, tem-se, em princípio, um juízo negativo acerca da
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de criminalidade (verbi grafia, legítima defesa), haveria sentido de envio dos
autos ao Júri?"
A resposta, até por lógica, é negativa, pois se crime não houve (apenas o
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fato foi típico, mas a conduta foi jurídica) , desnecessário o envio dos autos
para decisão sobre essa questão à Vara do Júri, porquanto a Justiça Militar
é competente para tal, ou seja, declarar o juízo negativo do delito contra a vi9
da de civil.
Aqui, mas uma vez, necessário reconhecer que o juiz natural nessa fase préprocessual é o Juízo da Justiça Militar.
Igualmente deve ocorrer se outra causa determinar o arquivamento do
feito, como a exclusão de culpabilidade (isso porque o CPM adota o causalismo neoclássico ou neokantismo, de forma que crime é: fato típico, antijurídico
e culpável), a extinção de punibilidade e até mesmo a insuficiência de prova.
De se lembrar que nas hipóteses de arquivamento por excludente de cri12
10 11
minalidade, fato atípico - , ou extinção de punibilidade , ou no coisa jul-
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STJ, CC n. 45134/MG, 3ª Seção, Rei. Min. Og Fernandes, j.29.10.08, DJ 7.11.08: ( ... ) 1. "A legítima
defesa, ou qualquer outra excludente, só pode ser acolhida na fase inquisitorial quando se apresentar de
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9
Na 1ª Auditoria Militar estadual de São Paulo foram arquivados: o IPM n. 47.389/07 foi arquivado na sob
o fundamento de legítima defesa putativa, com decisão de 31.08.07, e homologado pelo Corregedor-Geral
da JME/SP em 20.09.07; o IPM n. 51.127/08 foi arquivado em 05.06.08, por estrito cumprimento do
dever legal e legítima defesa, e homologado em 16.06.08; o IPM n. 50.192/08 foi arquivado em 23.09.08,
por legítima defesa, e homologado em 22.10.08. Na 2ª Auditoria Militar estadual foram arquivados: o IPM
n. 24.670/99, por legítima defesa, em 30.07.99, e homologado em 27.08.99;e o IPM n. 37 .. 340/03, por
estrito cumprimento do dever legal e legítima defesa, em 19.12.03, e homologado em 17.02.04.
10
STF: HC 83.346/SP, Rei. Min. Sepúlveda Pertence, 17.05.2005, Informativo 388: "( ... ) II - Inquérito
policial: arquivamento com base na atipicidade do fato: eficácia de coisa julgada material. A decisão que
determina o arquivamento do inquérito policial, quando fundado o pedido do Ministério Público em que
o fato nele apurado não constitui crime, mais que preclusão, produz coisa julgada material, que - ainda
quando emanada a decisão de juiz absolutamente incompetente -, impede a instauração de processo que
tenha por objeto o mesmo episódio. Precedentes : HC 80.560, 1ª T., 20.02.01, Pertence, RTJ 179/755;
Inq 1538, PI., 08.08.01, Pertence, RTJ 178/1090; Inq-QO 2044, PI., 29.09.04, Pertence, DJ 28.10.04;
HC 75.907, 1ª T., 11.11.97, Pertence, DJ 9.4.99; HC 80.263, PI., 20.2.03, Galvão, RTJ 186/1040.
11
STF: HC 84.156/MT, 2ª T., Rei. Min. Celso de Mello, 26.10.2004, Informativo 367: "Inquérito Policial
- arquivamento ordenado por magistrado competente, a pedido do ministério público, por ausência de
tipicidade penal do fato sob apuração - reabertura da investigação policial - impossibilidade em tal hipótese
- eficácia preclusiva da decisão judicial que determina o arquivamento do inquérito policial, por atipicidade
do fato - pedido de "habeas corpus" deferido."
12
STF: Pet 3927/SP, PETIÇÃO, Rei. Min. GILMAR MENDES, J. 12/06/2008, DJ 17.10.08: "Petição.
1.lnvestigação instaurada para apurar a suposta prática do crime de corrupção eleitoral ativa por Deputado
Federal (Código Eleitoral, art. 299). 2. Arquivamento requerido pelo Ministério Público Federal (MPF)
sob o argumento de que a conduta investigada é atípica. 3. Na hipótese de existência de pronunciamento
do Chefe do MPF pelo arquivamento do inquérito, tem-se, em princípio, um juízo negativo acerca da
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13

a decisão transita em julgado, ressalvando-se nos demais casos a abertura da investigação mediante o surgimento de novas provas. (ROTH, 2004,
14 15
p. 183/187). Assim, cremos que nas hipóteses de requerimento para o arquivamento
do IPM, por parte do Parquet, o Juiz de Direito da Justiça Militar deve acolher o pedido quando este for cabível, pois compete-lhe decidir sobre o arquivamento do 1PM. Existindo, todavia, notícia de que paralelamente foi realizada a investigação pela Polícia Civil, conveniente ser enviado cópia do requerimento do Ministério Público e da Decisão judicial do arquivamento do
IPM para conhecimento do Júri, dada a utilidade que isso possa trazer ao
desfecho do caso.
Note-se, outrossim, que a Emenda Constitucional nº 45/04, ao dar nova re-

gada

,

necessidade de apuração da prática delitiva exercida pelo órgão que, de modo legítimo e exclusivo, detém
a opinio delicti a partir da qual é possível, ou não, instrumentalizar a persecução criminal. Precedentes do
STF. 4. Apenas nas hipóteses de atípicidade da conduta e extinção da punibilidade poderá o Tribunal
analisar o mérito das alegações trazidas pelo Procurador-Geral da República. 5. Ausência de elementar do
fato típico imputado: promessa de doação a eleitores. 6. Arquivamento deferido."
13
STJ, 3ª Seção, CC 94803/BA, Rei. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, J. 26.08.09., DJ. 23.09.09.:
"PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIME DE INCÊNDIO. INQUÉRITOS POLICIAIS
REFERENTES AO MESMO FATO INSTAURADOS PELA POLÍCIA LOCAL E FEDERAL. ARQUIVAMENTO NO ÂMBITO FEDERAL. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE DE NOVO INQUÉRITO REFERENTE AO MESMO FATO. CONFLITO PREJUDICADO. 1. É inviável nova análise de eventuais fatos criminosos descritos em outro inquérito policial
anteriormente arquivado, quando incidentes os efeitos da coisa julgada formal, sobretudo se novas provas
não forem apresentadas nos autos. 2. Uma vez arquivado o inquérito policial instaurado, não se pode,
novamente, sem novas provas, analisar outro inquérito sobre o mesmo fato, sob o risco de causar prejuízo
para o acusado. 3. Conflito prejudicado."
"STF, HC 80560/GO, 1ª Turma, Rei. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 30/03/2001: "Inquérito
policial: decisão que defere o arquivamento: quando faz coisa julgada. A eficácia preclusiva da decisão que
defere o arquivamento do inquérito policial, a pedido do Ministério Público, é similar à daquela que rejeita a denúncia e, corno a última, se determina em função dos seus motivos determinantes, impedindo "se
fundada na atípicidade do fato " a propositura ulterior da ação penal, ainda quando a denúncia se pretenda alicerçada em novos elementos de prova. Recebido o inquérito "ou, na espécie, o Termo Circunstanciado de Ocorrência" tem sempre o Promotor a alternativa de requisitar o prosseguimento das investigações, se entende que delas possa resultar a apuração de elementos que dêem configuração típica ao fato
(C.Pr.Penal, art. 16; L. 9.099/95, art. 77, § 2º). Mas, ainda que os entenda insuficientes para a denúncia
e opte pelo pedido de arquivamento, acolhido pelo Juiz, o desarquivamento será possível nos termos do
art. 18 da lei processual. O contrário sucede se o Promotor e o Juiz acordam em que o fato está suficientemente apurado, mas não constitui crime. Aí "a exemplo do que sucede com a rejeição da denúncia, na hipótese do art. 43, 1, C.Pr.Penal" a decisão de arquivamento do inquérito é definitiva e inibe que sobre o
mesmo episódio se venha a instaurar ação penal, não importa que outros elementos de prova venham a surgir posteriormente ou que erros de fato ou de direito hajam induzido ao juízo de atípicidade."
"STJ, 5ª T., RHC 17.389/SE, Rei. Min. Laurita Vaz, j.20.11.07, DJ 07.04.08: "Recurso Ordinário em
habeas corpus. Pedido de trancamento da ação penal. arquivamento do feito. reconhecimento de causa
excludente de ilicitude. decisão proferida por juízo absolutamente incompetente. instauração de ação
penal perante o juízo competente. impossibilidade. coisa julgada. precedentes."
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dação ao artigo 125, § 4º, da CF/88, não alterou a destinação do IPM, mas
apenas garantiu o deslocamento de competência no caso do processo-crime.
Das conclusões
O princípio do juiz natural é estabelecido pela lei processual, comum ou
militar, em harmonia com a Constituição Federal, como por exemplo, na hipótese do crime comum será processado e julgado pela Justiça Comum, e de
acordo com a competência de foro definida previamente; ao passo que na
hipótese do crime militar, cabe à Justiça Castrense processá-lo e julgá-lo, pois
aquele princípio engloba as Justiças especializadas, que, por óbvio, como se
afirmou, não são justiças de exceção.
A Justiça Militar estadual, nos termos da Constituição Federal e do CPPM,
alterado pela Lei 9.299/96, é o Juízo natural de todas as questões pré-processuais, incidentais ou não, ocorridas durante a tramitação do 1PM na caserna, ou do auto de prisão em flagrante delito, inclusive cabendo-lhe decidir
sobre o arquivamento daquela investigação.
Também cabe à Justiça Militar estadual, noutras hipóteses, decidir sobre
o momento adequado de envio dos autos da investigação ao Júri, quando a
investigação estiver concluída, tudo sob o comando do Ministério Público,
isso nas hipóteses do fato investigado dizer respeito a crime militar doloso contra a vida de civil, (art. 125, § 4º, CF, e.e., Lei 9.299/96).
A Polícia Judiciária Militar, com fundamento no CPPM, detém a primazia de investigação nos crimes militares dolosos contra a vida de civil, atendendo à atribuição definida constitucionalmente, excluindo a Polícia Civil da apuração desses fatos (art. 144, § 4º, in fine, da CF), tornando, por conseguinte, a Justiça Militar o Juízo natural do feito, tudo conforme os termos da Lei
9.299/96, que alterou o CPM (parágrafo único do art. 9º) e o CPPM (art.
82, § 2º).
O comando constitucional do artigo 125, § 4º, por força da redação que lhe
foi dada pela EC n. 45/04, constitucionalizando a regra adotada pela Lei 9.299/
96, garantiu à Justiça Militar estadual conhecer dos crimes militares e definiu a competência exclusiva do Júri nos casos de crimes dolosos contra a vida de civil, todavia, não desnaturando a qualidade do crime militar correspondente, mas apenas definiu o Juízo natural dessa questão, com o deslocamento de competência, para o início da ação penal, e o seu processamento e julgamento perante o Júri.
De se registrar, pois, que, com o advento da EC nº 45/04, alterando areRevista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 67 - jul/ago/set 2010
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dação do art. 125, § 4º, da CF/88, houve fortalecimento da interpretação de
que o crime doloso contra a vida de civil quando praticaclo por militar, numa
das hipóteses do seu artigo 9º, inciso II, do CPM (como estar de serviço, ou
no interior do quartel etc) e desde que encontre tipificação neste (crime impropriamente militar), é inequivocamente crime militar, todavia, de competência do Júri e sem prejuízo da investigação pela Polícia Judiciária Militar.
Como o crime militar de homicídio doloso contra civil foi deslocado para
ser processado e julgado no Júri, deve ser garantida, nos termos constitucionais (art. 5º, XL) a irretroatividade da lei mais gravosa, no caso do fato caracterizar a modalidade de crime hediondo, ou para simplificar, o fato deve
ser conhecido pelo Juiz natural como crime militar ( artigo 205 do CPM), e
não como crime comum (art. 121 do CP Comum), observando a disciplina
penal daquele, isto porque o primeiro é especial em relação ao segundo.
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Resumo

O presente artigo trata da análise realizada acerca das conexões entre a
administração do material bélico das polícias militares do Brasil, especialmente as relacionadas à indústria de armamento, com a Estratégia de Defesa Nacional. Por força dos dispositivos constitucionais cabe à União legislar
sobre normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias militares e corpos de bombeiros militares, vez que são consideradas forças auxiliares e reserva do Exército brasileiro. O exercício de tais competências constitucionais atinge a logística das
polícias militares, vez que para adquirir produtos controlados, mormente as
armas de fogo, há necessidade de solicitar autorização, observando-se as
dotações estabelecidas. As aquisições são realizadas, em regra, junto à indústria brasileira do setor de defesa, cujos preços praticados estão bem superiores aos do mercado internacional. O protecionismo à indústria brasileira do
setor de defesa acaba influenciando na modernização das polícias militares
e na execução da atividade de polícia ostensiva e de preservação da ordem
pública. Concluiu que há necessidade de que as polícias militares do Brasil
aperfeiçoem a sistemática de aquisição de armas de fogo, demonstrando
tecnicamente quais são as ideais para a atividade operacional, mesmo que
seja necessário solicitar autorização para importá-las.
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Palavras-Chave

Polícia Militar. Material bélico. Logística policial-mi"litar. Estratégia de
defesa nacional. Indústria brasileira do setor de defesa.
Abstract

The current document treats of na analysis around connections between
military material administration of Brazil's military polices, specially the related to guns industry, with National Defense Strategies. Dueto constitutional
restrictions, is national responsibility to forge laws related to general roles of
organization, people, military material, guarantees, call and mobilization of
military policies and firefighters, once they are considered auxiliary forces and
Brazilian reserve army. The completion of these constitutional competencies
reaches the military police logistics, once that for purchase controlled products, mainly fire guns, there is the necessity of authorization as per received
responsibilities. The purchasing are done, usually, in the Brazilian defense
sector industries, where the prices are overestimated if compared with the
international trend. The protection to Brazilian industry in defense sector
influences in military polices modernization and in extensive police activities
execution and public arder maintenance. It concludes that there is the necessity of improvement of military polices purchasing system of fire guns, evidencing in a technical way which ones are well adapted to operational activities,
even if necessary the authorization to import them from abroad.
Key-words

Military Police. Military Material. Military Police Logistics. National Defense Strategy. Brazilian Defense Sector Industry.
Introdução

A evolução da Administração Pública Brasileira, assim como ocorre em
outros países, exige uma nova postura do administrador, em especial, na
prestação dos serviços públicos considerados essenciais.
O trato da coisa pública, bem como os gastos dos recursos que, geralmente, são oriundos dos tributos pagos pelo contribuinte, sempre foram questionados pelos cidadãos e refletem, em boa parte, a cultura burocrática que ainda
persiste em parte do funcionalismo público, em que pese a Reforma Administrativa feita em 1998, por meio da Emenda Constitucional nº 19/98, ter
acenado no sentido de que a Administração Pública brasileira caminha para
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o modelo gerencial, conduzida por resultados e pela prestação de um serviço público com qualidade.
Neste alinho, o planejamento logístico das polícias militares deve ser desenvolvido de forma integrada, em harmonia com as demais áreas (organizacional, pessoal, operacional, tecnologia, inteligência e finanças) da instituição, de modo a contribuir para redução dos índices criminais e na motivação da tropa, que terá à disposição bons equipamentos e em quantidade
suficiente para o desenvolvimento de suas missões.
Para efeito do objetivo do presente artigo foram analisadas apenas as
questões ligadas ao processo de aquisição do armamento de uso policial, dadas as restrições de importação e os reflexos que geram na execução das
missões constitucionais das polícias militares.
A definição de critérios técnicos para a fixação do efetivo policial-militar
territorial deve ser a base para o desenvolvimento da política de logística
das polícias militares. Realizados os ajustes necessários em relação à distribuição do efetivo policial-militar no território, há necessidade de se remanejar, imediatamente e nas mesmas proporções, os meios materiais. Da mesma
forma, o planejamento logístico deve estabelecer critérios técnicos para definição das quantidades dos recursos materiais das Organizações PoliciaisMilitares (OPM), de modo a evitar ingerências políticas que acabam provocando distorções no sistema logístico.
Historicamente, por força do vínculo entre as polícias militares e o Exército Brasileiro, o termo Material Bélico de Polícia Militar é definido como
sendo "todo o material necessário às Polícias Militares para o desempenho
de suas atribuições específicas nas ações de Defesa Interna e de Defesa Territorial". Compreende armamento, munição (convencional e química), material de motomecanização, de comunicações, de guerra química e de cam1
panha, conforme dispõe a legislação em vigor.
O exercício da competência administrativa do Exército brasileiro em relação às polícias militares e corpos de bombeiros militares, mormente a relacionada ao controle e à coordenação, influencia na modernização do arsenal das
polícias militares, o que acaba por atingir a execução das suas missões constitucionais, ou seja, a preservação da ordem pública e a polícia ostensiva.

1
BRASIL.Decreto nº 88.777, de 30 de setembro de 1983 (artigo 2º, nº 20) .Disponível em http://
www6.senado.gov.br/sicon/PreparaPesquisaLegislacao.action. Acesso em 01 out.2009.
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Dentro desse contexto surge o seguinte problema: as diretrizes para o
cumprimento da Estratégia de Defesa Nacional, ligadi:rs à proteção da indústria nacional de material de defesa, influenciam na aquisição e renovação do
armamento das polícias militares? A atual sistemática de aquisição de armas de fogo das polícias militares está de acordo com as exigências operacionais e técnicas do serviço policial-militar e contribui para a modernização
do seu arsenal?
A hipótese levantada é a de que a competência administrativa do Exército brasileiro em coordenar e controlar as polícias militares e os corpos de
bombeiros militares (PM/CBM) como forças auxiliares e reserva vem influenciando nas aquisições do armamento de uso policial e que há necessidade
de aperfeiçoar a sistemática adotada pelas polícias militares para adquirir as
armas de fogo que entenderem necessárias ao desempenho de suas missões,
mesmo que seja necessária a importação.
O objetivo geral deste artigo é demonstrar que a dupla destinação atribuída às policiais militares, ou seja, integrar o Sistema de Segurança Pública e
o Sistema de Defesa Nacional, como força auxiliar e reserva do Exército
brasileiro, não deve influenciar na modernização do seu arsenal, tampouco
na execução das suas missões constitucionais de preservação da ordem pública e de polícia ostensiva.
A justificativa para este artigo é a necessidade de que as normas existentes, especialmente as relacionadas às aquisições de armas de fogo por parte
dos órgãos de segurança pública, sejam interpretadas de maneira sistêmica,
em consonância com o arcabouço jurídico sobre o tema, de forma que as
aquisições das armas de fogo de uso policial sejam autorizadas, independentemente da quantidade desejada, considerando os aspectos técnicos e operacionais indicados pela respectiva instituição policial-militar.
A metodologia empregada foi a hipotético-dedutiva e foi baseada em pesquisas bibliográficas e análise da legislação vigente.
O artigo foi estruturado de forma que o leitor tenha conhecimento acerca de alguns aspectos envolvendo a Estratégia de Defesa Nacional, bem como vislumbre algumas das conexões entre a indústria brasileira do setor de defesa e a logística policial-militar, bem como parte das normas que, no conjunto, demonstram a necessidade de que os administradores públicos adotem
uma nova postura em relação ao assunto.
1. Defesa Nacional
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As questões de defesa nacional devem ser analisadas dentro de um contexto que envolve a diplomacia brasileira, a ciência e a tecnologia, vez que estão relacionadas à ação externa do país, portanto precisam andar juntas, em
harmonia. A formulação da política exterior do Brasil, em especial a relacionada às questões de segurança do País, deve considerar todas as ameaças
possíveis e envolver todas as áreas de governo, em todos os níveis, para que
a estratégia de defesa nacional seja alcançada.
Preliminarmente, é conveniente destacar que nas questões diplomáticas
o Brasil pauta pela solução pacífica dos conflitos, e, normalmente, procura
a via da negociação. Possui um estilo moderador e construtivo, daí alguns
historiadores atribuírem a tais características o êxito em ter consolidado o
tamanho continental do País, frente às dificuldades enfrentadas durante sua
história.
Entretanto, por certo, somente a diplomacia, em algumas contendas, não
demonstra ser o suficiente para solucionar os conflitos e as crises, sendo necessário que o país tenha um instrumento militar, a força, para que o outro
lado também o considere nas negociações.
Em virtude de o País não ter se envolvido em conflitos armados há mais
de meio século e ter vivenciado internamente alguns conflitos, em especial
durante 25 anos que alguns denominam como regime autoritário, a sociedade civil brasileira perdeu o contato com o tema da defesa nacional, o que
acabou provocando o afastamento do componente militar nas demais políticas do governo.
Foi a partir de 1996, com a edição da Política de Defesa Nacional, que se
observou um planejamento mais abrangente e multidisciplinar, envolvendo
várias áreas de governo. Foi nesse período que o Ministério da Defesa foi
criado, o que representou um importante marco entre as relações civis e militares no Brasil.
Ao longo desses anos observa-se que o fato de não terem ocorrido conflitos armados no País e a ausência de inimigos fez surgir uma corrente em
âmbito nacional, incentivada por interesses externos, de que as Forças Armadas deveriam ser empregadas no combate à criminalidade. Obviamente que
tal corrente é influenciada pela mídia e por um movimento internacional
que incentiva a participação das Forças Armadas na segurança pública em
países onde a criminalidade é acentuada, em especial onde há tráfico de drogas e atuação organizada de criminosos, colocando em risco a segurança interna e a própria estabilidade das Instituições.
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A corrente encontra argumentos ainda no fato de o continente sul-americano ser o mais pacífico do mundo, com baixos índices tie despesas militares
e onde não há risco de guerra iminente. Dentro deste contexto, as Forças
Armadas brasileiras sofreram um grande impacto, com baixos investimentos ao longo de vários anos que repercutem até hoje na sua capacidade operacional.
Da mesma forma as polícias militares também são alvos de constantes
críticas e há aqueles que apregoam a desmilitarização das polícias, a unificação ou, ainda, a municipalização do policiamento ostensivo, sem nenhuma
fundamentação lógica dos benefícios que isso trará ao sistema de segurança
pública, bem como os seus reflexos ao Sistema de Defesa Nacional. O Sistema de Defesa Nacional, onde as PM estão inseridas por força das normas
constitucionais, vem sendo aperfeiçoado e não pode ser visto somente sob o
enfoque militar. Deve ser visto em toda sua amplitude, em todas as áreas
que direta ou indiretamente exercem alguma influência.
Alguns especialistas dizem que o Sistema de Defesa Nacional deve priorizar a sua capacidade defensiva na dissuasão, portanto, as Forças Armadas
devem contar com unidades de ação rápida, bem equipadas e adestradas,
aptas a atuar de modo combinado, a se deslocar rapidamente e a cumprir
missões distintas nos mais variados cenários. Asseveram que o fator qualidade deve prevalecer sobre o da quantidade, e a formação dos recursos humanos e o investimento em tecnologia passarão a ser priorizados.
Todas essas medidas visam reduzir o hiato tecnológico em relação aos
países desenvolvidos. O abismo tecnológico existente entre as nações desenvolvidas e os demais países é de tal envergadura que dificilmente será alcançado. Daí a importância de países como o Brasil pleitearem uma vaga no
Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) para
participar ativamente das discussões que envolvem o emprego da força militar para dirimir conflitos internacionais.
Há de se considerar, ainda, que o Brasil compartilha com as potências
ocidentais princípios e valores reputados como universais, como democracia, meio ambiente, direitos humanos, livre mercado, não proliferação de
armas de destruição em massa e progresso social.
Nesse cenário tem-se observado que as Forças Armadas, frente a sua
missão constitucional de garantia da lei e da ordem (GLO) foram e são empregadas, esporadicamente, em ações típicas de polícia. A formação de brigadas voltadas para garantia da lei e da ordem é um indicativo de que o sisRevista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 67 - jul/ago/set 2010

34

tema de defesa nacional precisa ser repensado. A formação, o treinamento
e, consequentemente, os recursos logísticos de uma força militar são diferentes de uma força policial.
O avanço do crime organizado, apesar de constituir hoje um inimigo real
e imediato, não se apresenta na forma de força militar convencional e não
deve, portanto, ser enfrentado por forças armadas regulares. A questão do
narcotráfico é, no Brasil, de natureza policial, a quem cabe seu combate por
disposição constitucional expressa. Como já ocorreu, as Forças Armadas
podem auxiliar as polícias nas atividades de apoio logístico e de inteligência,
mas atuar como polícia pode comprometer a razão de sua existência.
A criação da Força Nacional de Segurança Pública, de duvidosa constitucionalidade, é outro indicativo de que as esferas federal e estadual estão caminhando em sentidos diferentes, o que é de suma gravidade em um país onde os recursos orçamentários são escassos frente à demanda dos serviços
públicos necessários.
Como já existem os sistemas de segurança pública dos estados membros,
não há razão para gastar recursos financeiros para equipar as forças militares com equipamentos policiais ou, ainda, manter uma força policial de caráter ostensivo para ser empregada esporadicamente em âmbito federal. Da
mesma forma, não há que se falar de polícias equipadas com material para
guerra.
Para que as Forças Armadas estejam em condições de garantir a lei e a
ordem poder-se-ia pensar em uma guarda nacional matricial, formada por
unidades das polícias militares do Brasil, que funcionariam por tempo determinado e mediante solicitação dos respectivos governadores dos estados,
sob comando de Oficial do EB, até que houvesse o restabelecimento da ordem pública. Já foram elaboradas propostas legislativas no Congresso Nacional objetivando a criação de tal organização matricial quando das discussões para criação de uma guarda nacional, porém, a idéia não prosperou.
1.1 Conexões entre a indústria brasileira do setor de defesa e a logística policial-militar
As questões acerca da defesa nacional conduzem à reflexão sobre a in-

dústria brasileira de material de defesa, considerada de valor estratégico,
frente à demanda dos órgãos de segurança púbica dos estados. Por certo a
diplomacia brasileira, juntamente com os Ministérios de Relações Exteriores, de Ciência e Tecnologia e as Forças Armadas trabalham constantemenRevista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 67 - jul/ago/set 2010
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te no sentido de buscar as oportunidades que aumentem a capacidade de
...
atuação do Brasil no plano internacional.
O assunto é de extrema relevância para o Brasil, que já ocupou posição
de destaque no cenário internacional, e necessita de ações articuladas, envolvendo várias áreas de Governo e a iniciativa privada para fazer frente às
necessidades estratégicas do País.
É oportuno citar que entre setembro de 2003 e junho de 2004 foram
realizadas oito rodadas de debates para se discutir assuntos ligados ao "Pensamento Brasileiro sobre Defesa e Segurança". O evento foi coordenado
pelo Ministério da Defesa e contou com a participação de renomados especialistas nas respectivas áreas.
A quinta rodada de debates, que tratou sobre a "Indústria de Defesa"
(BRASIL, 2004 ), contou com a exposição de:
- Professor Carlos Lessa, Presidente do BNDES à época do ciclo de debates;
- General de Divisão e Presidente da Indústria de Material Bélico do
Brasil (IMBEL) José Albano do Amarante;
- Dr Ozires Silva, ex-Presidente da Petrobrás e da Varig, foi Ministro de
Estado da Infra-Estrutura e à época do ciclo presidia a Empresa Pele Nova
Biotecnologia e Participação Ltda;
- Dr Jairo Cândido, Diretor-Presidente do Grupo Inbrafiltro;
- Professor Renato Dagnino - Universidade de Campinas (UNICAMP);
- Professor Rex Nazaré Alves - Instituto Militar de Engenharia (IME) e
assessor especial do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da
República (GSI/PR).
As palestras e os artigos publicados demonstram o quanto o assunto é
complexo e ao mesmo tempo urgente para que o País consiga relativa autonomia em relação aos materiais de defesa.
Tais debates antecederam a elaboração e a publicação da Estratégia Na2
cional de Defesa , ocorrida em 17 de dezembro de 2008, onde consta como
diretriz "capacitar a indústria nacional de material de defesa para que conquiste autonomia em tecnologias indispensáveis à defesa". Para concretizar
tal diretriz verifica-se a necessidade de uma série de ações, conforme segue:

2

1nformação disponível em www.defesa.gov.br. Acesso em: 21 set. 2009.
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Regime jurídico, regulatório e tributário especiais protegerá as empresas privadas nacionais
de material de defesa contra os riscos do imediatismo mercantil e assegurará continuidade
nas compras públicas. A contrapartida a tal regime especial será, porém, o poder estratégico que o Estado exercerá sobre tais empresas,
a ser assegurado por um conjunto de instrumentos de direito privado ou de direito público.
Já o setor estatal de material de defesa terá por
missão operar no teto tecnológico, desenvolvendo as tecnologias que as empresas privadas não possam alcançar ou obter, a curto ou
médio prazo, de maneira rentável.
A formulação e a execução da política de compras de produtos de defesa serão centralizadas no Ministério da Defesa, sob a responsabilidade de uma Secretaria de Produtos de Defesa, admitida delegação na sua execução.
A indústria nacional de material de defesa será
incentivada a competir em mercados externos
para aumentar a sua escala de produção.
A consolidação da União de Nações sul-americanas poderá atenuar a tensão entre o requisito da independência em produção de defesa
e a necessidade de compensar custo com escala, possibilitando o desenvolvimento da produção de defesa em conjunto com outros países
da região.
Serão buscadas parcerias com outros países,
com o propósito de desenvolver a capacitação
tecnológica e a fabricação de produtos de defesa nacionais, de modo a eliminar, progressivamente, a compra de serviços e produtos
importados.[ ... ]
Naturalmente a estratégia nacional de defesa deve proteger a indústria
brasileira do setor de defesa, mas o que parece equivocado é submeter as
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políticas institucionais dos órgãos de segurança pública,... em especial, as re!ativas às aquisições dos produtos controlados, em particular, das armas de
fogo, às restrições de importação. Tal medida interfere sobremaneira na
modernização do aparato policial brasileiro, especialmente em virtude da
escassez de recursos públicos destinados para aquisição de armas de fogo.
As restrições às importações não seriam problema caso a tecnologia dos
produtos produzidos e os preços praticados pela indústria brasileira do setor de defesa estivessem em patamares internacionais, porém não é o que
ocorre.
Para ilustrar como são diferentes os valores cobrados pela indústria naci3
onal é oportuno citar que a Polícia Federal, em processo (inexigibilidade de
licitação) que teve início em 2005 e foi concluído em 2006, para adquirir
5.000 pistolas importadas calibre 9 mm, pagou o preço de U$ 450,00 (qua4
trocentos e cinquenta dólares), o equivalente a R$ 1.023,75 (Um mil, vinte e rês reais e setenta e cinco centavos), enquanto a Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP), no mesmo ano, adquiriu 1.014 pistolas calibre
.40 S&W ao preço unitário de R$ 1.438,00 (Um mil quatrocentos e trinta e
oito reais), equivalente a U$ 632,09 (Seiscentos e trinta e dois dólares e
nove centavos).
Releva destacar, ainda, que no valor cobrado pela fabricante estrangeira
estão incluídos curso para 40 armeiros, 1% do valor da compra em peças
para reposição, o coldre, garantia de 10 anos ou 40.000 disparos. Atualmente o preço das pistolas importadas calibre .40 S&W, que é o mesmo preço
das pistolas calibre 9 mm, da mesma fabricante, permanece em U$ 450,00,
e com as mesmas condições, acima citadas, enquanto o preço da pistola ca5
libre .40 S&W nacional é de R$ 1.841,00, o equivalente a U$ 1.064, 77 .
Por certo todos os países protegem suas indústrias de materiais de defesa, mas em virtude das diferenças existentes nos Sistemas de Segurança Pública dos países há necessidade de se repensar em tal assunto, facilitando as
aquisições de equipamentos e armamento de uso policial. Obviamente que a

' Processo nº 08200.008190/2005-81 SERNCOAD/MJ/DPF - Diretoria de Administração e Logística de
Policia, Contrato nº 104/2005: Contratante: Ministério da Justiça, Contratado: Glock América S.A.
Objeto: Aquisição de 5.000 (cinco mil) pistolas Glock, sendo 4.000 modelo G-17 e 1000 modelo G-19,
publicado no DOU de 22 e 23 de dezembro de 2005, Seção III.
' Dólar ao câmbio de 21 set 2005, constante na p. 196 do processo de aquisição: U$ 1,00 = R$ 2,275 .
' Dólar de referência: U$ 1,00 = R$ 1,729, dia 22 out 2009, às 15:30h.
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modernização das polícias estaduais depende de diversos outros fatores,
mas quando se restringe a aquisição de armas de fogo não resta dúvida de
que haverá impacto no serviço policial.
Assim como a diplomacia e a força militar de um país devem caminhar
juntas para solucionar eventuais conflitos, as relações entre as instituições
responsáveis pela defesa nacional e pela segurança pública devem, permanentemente, estudar alternativas que contribuam para o desenvolvimento tecnológico e atuação operacional das organizações. Certamente, se as polícias
brasileiras fossem bem estruturadas, bem treinadas e equipadas, a atuação
das Forças Armadas nesse mister seria bem restrita, desonerando-as de ter
que inserir em suas estruturas unidades para emprego na garantia da lei e da
ordem.
2. Logística Policial-Militar

Para concretização da missão constitucional atribuída às polícias militares a logística deve ser cuidadosamente planejada, pois possui dinâmica própria e não admite quebra de continuidade, vez que a atividade essencial não
pode parar, deve funcionar diuturnamente ao longo dos 365 dias do ano.
Qualquer equívoco cometido, principalmente no planejamento logístico, pode
levar anos para ser corrigido, o que ocasionará profundo impacto na atividade-fim da Instituição.
O ilustre professor Masagão (1977, p. 167), ao tratar sobre a polícia
admi-nistrativa, especialmente sobre seu significado, divisão, conceitos, meios
e limites da atividade policial preventiva, assim se manifestou:
A atividade da polícia administrativa é multiforme, e inúmeros são os meios de que lança
mão. Não se lhe pode traçar antecipadamente o quadro, pois, para prevenir eficazmente a
prática de crimes, tem de recorrer a meios por
vezes imprevisíveis, que se oponham com extrema mobilidade e sensibilidade aos expedientes cogitados por meliantes.
A assertiva demonstra que a atividade policial-militar é extremamente
dinâmica e deve estar em constante aperfeiçoamento. As inovações introduzidas no modo de desenvolver a polícia ostensiva exigem uma logística
ágil e eficiente.
Embora os dispositivos constitucionais tenham atribuído às polícias miliRevista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 67 - jul/ago/set 2010
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tares duas missões fundamentais, é oportuno deixar claro que a doutrina de
polícia ostensiva preconiza que na missão policial a Corporação atua como
força operativa policial, utilizando-se de contenção e dissuasão para prevenir e reprimir imediatamente as ofensas à ordem pública.
Nessa missão algumas táticas policiais guardam grande semelhança com
as táticas militares, como, por exemplo: cerco, a tomada de áreas, bloqueios
preventivos, o uso de armamento de elevado poder de fogo, o uso de equipamentos balísticos, entre outras.
Já como força operativa milita/ a doutrina preconiza que sua atuação
deve ficar restrita à defesa territorial, praticando medidas de eliminação
contra o inimigo. Nesse aspecto o autor entende que caberia uma revisão
acerca da expressão eliminação, vez que na atividade policial e, consequentemente, no treinamento, não há ensinamentos de técnicas e táticas que visam eliminar o inimigo, e sim técnicas adequadas do uso gradual da força
para dirimir os conflitos.
Enquanto o treinamento militar objetiva capacitar seu homem para enfrentar o inimigo em um campo de batalha, tornando-o apto a eliminá-lo,
vez que, no momento da ação o soldado não pode expressar sentimento em
relação à vida de seu oponente sob o risco de comprometer a missão e a vida
de seus companheiros, o treinamento policial-militar apregoa o uso escalonado da força, podendo, obviamente, chegar ao confronto armado, tudo
dentro da melhor técnica de preservação da vida e com emprego de armamento adequado ao serviço policial.
2.1 Uso da força
Neste alinho a PMESP investe no treinamento de seu efetivo dentro do
que preconizam as normas internacionais, ou seja, em suas ações o policial
militar deve adotar o uso escalonado da força para solucionar os conflitos.
Muitas polícias criaram metodologias próprias para o treinamento de seus
policiais. Basicamente, todas as metodologias desenvolvidas adotam o uso
escalonado da força.

6

No plano infraconstitucional o emprego das polícias militares estaduais, em missões de guerra externa e
defesa territorial, é tratado pelo Decreto-lei nº 667, de 2 de julho de 1969, artigo 3º, "d", sendo regulamentado pelo Decreto nº 88.777, de 30 de setembro de 1983, artigos 4º, 5º e 62 , enquanto na esfera do estado
de São Paulo o assunto é tratado na Lei nº 616, de 17 de dezembro de 1974, artigo 22 , IV
Revista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 67 - jul/ago/set 2010

40

No Brasil o modelo adotado e difundido pela SENASP do uso escalonado
da força é o mais empregado no treinamento dos policiais, conforme abaixo:

SUSPEITO

POLICIAL

Modelo básico do uso progressivo da força.
Fonte: Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP).

Nesse sentido, a política de logística das polícias militares deve ser desenvolvida em perfeita consonância com a política de ensino, de modo a suprir
as necessidades dos policiais militares com equipamentos modernos, com as
melhores tecnologias existentes, objetivando uma melhor prestação de serviços de segurança pública, reduzindo, quando for necessário, o emprego de
força, o risco à integridade física e à vida dos cidadãos.
2.2 Direitos Humanos
A segurança pública, como direito fundamental de todos, guarda estreita
ligação (interdependência) com os direitos humanos e o profissional de polícia deve ser treinado constantemente para que, em ação, apresente equihbrio
emocional (preparo emocional), bom senso, e solucione os conflitos da melhor
maneira possível. Da mesma forma, se exige preparo técnico (conhecimento
jurídico e técnicas operacionais) do profissional, que deve, necessariamente, possuir os melhores equipamentos para o desempenho de suas funções.
Como a profissionalização é uma exigência nos dias atuais, é necessário
que o uso do equipamento policial seja devidamente controlado, o que demandará de um eficiente sistema logístico, capaz de acompanhar todo ciclo de
vida dos produtos empregados.
Dentre as diversas normas que tratam dos Direitos Humanos, é oportuRevista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 67 - jul/ago/set 2010
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no mencionar que tanto o Código de Conduta para Funcionários Encarregados de Fazer Cumprir a Lei (CCEAL) como os Princípios Básicos sobre
a Utili-zação da Força e Arma de Fogo pelos funcionários responsáveis pela
aplicação da lei (PBUFAF) preconizam que os países devem criar mecanismos de controle toda vez que o agente público utilizar sua arma de fogo.
Embora o CCEAL e os PBUFAF sejam normas não vinculantes, ou seja,
não obrigam os Estados, mas fornecem orientações internacionalmente aceitas, também conhecidas como soft law, o governo brasileiro tem envidado
esforços para respeitá-las, vez que é signatário dos principais tratados internacionais de direitos humanos.
Assim, as autoridades públicas devem estar constantemente aperfeiçoando as normas internas de modo a propiciar condições para que as polícias
do país invistam na modernização de seus equipamentos, em especial, das
armas de fogo.
Analisando-se as normas citadas com as restrições impostas às importações de produtos controlados, fica evidente um paradoxo. Ao proteger a indústria brasileira de material de defesa, os preços praticados ficam muito
acima do mercado internacional, o que acaba prejudicando o investimento
na modernização das polícias, vez que a escassez de recursos públicos é a
regra em todos os estados-membros.
E o pior: o protecionismo da indústria brasileira do setor de defesa faz
com que as polícias encontrem dificuldades em substituir os revólveres calibre .38, que são mais letais do que as pistolas calibre .40 S&W, portanto,
não seria leviano afirmar que os confrontos entre policiais e agressores provocam mais mortes do que deveriam, dadas as características das armas envolvidas. As mídias nacional e internacional costumam atribuir a alta letalidade da ação policial no Brasil ao despreparo do profissional; entretanto,
pouco ou nada esclarecem acerca da arma de fogo utilizada pelos profissionais. O caráter técnico do assunto não é explorado pela mídia, tampouco é
levado ao conhecimento da população.
Há necessidade de incentivar a instalação de indústrias estrangeiras que
fabriquem equipamentos e armas de fogo de uso específico das polícias, ou
ao menos permitir que as aquisições sejam feitas no mercado internacional,
se possível, com isenção fiscal. Assim, há necessidade de se adotar medidas
para que os preços pagos pelas polícias brasileiras sejam os praticados internacionalmente, de forma a contribuir para a modernização de seu aparato
policial.
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2.3 Material bélico de Polícia Militar
O Exército Brasileiro, por meio de sua competê'"ncia administrativa, elabora as normas necessárias para realização do controle e coordenação das
PM/CBM.
Desta forma, as características e as dotações do material bélico são fixadas pelo Exército, mediante proposta do Comando de Operações Terrestres
(COTER), sendo que a fiscalização e o controle são realizados pelos mesmos órgãos encarregados do controle e coordenação das polícias militares.
As aquisições de armamentos e munições dependem de autorização do Exército e obedecem às normas estabelecidas pela Diretoria de Fiscalização de
Produtos Controlados (DFPC), do Exército, conforme se verifica no fluxo.
grama 1 ab aixo:

Fluxograma de aquisição de material bélico.
Fonte: Exército Brasileiro.
8

No aspecto logístico, a portaria que fixa a dotação das PM/CBM não
impacta na modernização das polícias militares e corpos de bombeiros militares, vez que apenas limita quantitativamente e qualitativamente (calibres
e níveis balísticos permitidos) o armamento das instituições policiais milita-

'Informação disponível em: http://www.coter.eb.mil.br/html/3sch/lGPM/igpm.htm. Acesso em: 22 ago.2009.
Portaria n2 001- COTER/Res, de 11 de agosto de 2009, que Aprova as tabelas de dotação de armamento,
colete à prova de balas e munição das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares e dá outras
providências.

8
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res. Nesse alinho é importante destacar que o Exército, atendendo antiga
solicitação das instituições militares estaduais, edit6u a nova portaria considerando as peculiaridades da atividade policial-militar, especialmente a necessidade de se ter uma reserva de armas de porte e de coletes balísticos para fazer frente às variações decorrentes de processos de descarga, novas aquisições e manutenção. A nova dotação estabelecida para armas de porte contribuirá para melhorar a administração das armas de fogo, dadas as quantidades que ficam apreendidas na Justiça por determinado período, bem como
as que são furtadas, roubadas e extraviadas, decorrentes da especificidade
da atividade policial-militar.
O que demanda de melhor análise por parte das polícias militares que
pode interferir na modernização dos armamentos empregados refere-se à
9
portaria editada pelo Ministério da Defesa, que aprovou as normas para
importações de produtos controlados. Pela citada norma o Comando do
Exército poderá autorizar, de "forma restrita e em caráter excepcional", a
importação de produtos controlados em alguns casos específicos, inseridos
no artigo 6º. No inciso V do citado artigo é considerado um caso específico
"quando o produto a ser importado, por questão de ordem técnica ou operacional, devidamente justificada, apresentar especificações que não possam ser atendidas pela indústria brasileira." A citada norma esclarece ainda
no parágrafo único do artigo 6º que o "exame das características e dos requisitos técnicos e operacionais deverá ser feito, necessariamente, antes
da fase de abertura do procedimento licitatório correspondente."
A mesma portaria esclarece que o Comando do Exército poderá negar a
importação caso haja produtos similares fabricados por indústria brasileira
do setor de defesa. Os critérios de similaridade serão definidos pelo Exército.
Observa-se que a norma deixa claro que a importação poderá ser autorizada de forma restrita e em caráter excepcional, portanto, caso algum órgão
de segurança pública demonstre que uma determinada arma de fogo produzida fora do país atenda aos requisitos técnicos e operacionais para o serviço policial e queira planejar a substituição de todas as suas armas em um de-

9

Portaria Normativa nº 620/MD, de 04 de maio de 2006, que aprova as Normas para autorizar a importação de produtos controlados e do setor de defesa por parte dos órgãos de segurança pública e de pessoas
físicas registradas no Comando do Exército, e dá outras providências.
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terminado período, poderá esbarrar na interpretação dada à questão da forma restrita e em caráter excepcional. Como as aqufsições ocorrem, em regra, anualmente, com recursos do respectivo Tesouro estadual, o caráter excepcional da autorização poderá ensejar em um obstáculo à execução do
planejamento.
O que parece ser razoável é que os órgãos de segurança pública elaborem os estudos técnicos, operacionais e, inclusive, econômicos, para definir
qual arma de fogo querem para sua respectiva organização e solicitem o devido Certificado Internacional de Importação para o órgão competente. Somente após manifestação oficial é que os órgãos de segurança pública poderão implementar seu planejamento de modernização dos armamentos. Certamente, se for autorizada a importação pelo órgão federal competente, dificilmente haverá quebra de continuidade das aquisições. Assim, a sistemática de aquisições das polícias militares deve ser aperfeiçoada no caso de entenderem que a arma de fogo ideal para a execução da polícia ostensiva e de
preservação da ordem pública não encontre similar nacional.
Para exemplificar, basta citar que, no caso da PMESP, desde 1999 há
aquisições de pistolas calibre .40 S&W, e até os dias atuais não foi possível
dotar todo efetivo policial militar com tais armas, consideradas no mundo
como a arma desenvolvida especificamente para utilização policial, dado o
0
seu poder de parada, o conhecido stopping powe/ • Trata-se de uma arma
de fogo menos letal que a utilizada tradicionalmente, qual seja, os revólveres calibre 38, que possui um poder de penetração maior que a pistola calibre. 40, portanto mais letal.
Na mesma época a PMESP começou a adquirir os coletes balísticos, que
também são produtos controlados, mas por haver concorrência interna o
preço pago possibilitou dotar todo efetivo policial-militar com tal equipamento.
O quadro a seguir demonstra como os preços praticados pela indústria nacional interferem na execução da política de logística das polícias militares:

'ºO termo "Stopping Power" teve origem no final do século XIX, para expressar a capacidade de um
determinado projétil em neutralizar um agressor, pondo-o fora de combate, sem necessariamente matá-lo.
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Aquisição de coletes balísticos e pistolas calibre .40 S&W
Fonte: 4ª EM/PM

Conclusão
A pesquisa possibilitou responder os problemas levantados, afirmando
que as diretrizes para o cumprimento da Estratégia de Defesa Nacional, ligadas à proteção da indústria nacional de material de defesa, influenciam na
aquisição e renovação do armamento das polícias militares e que há necessidade de se alterar a sistemática de aquisição do armamento das polícias militares, de modo que as exigências operacionais e técnicas do serviço policialmilitar sejam consideradas na escolha da melhor arma de fogo, independentemente do país de origem, medida que poderá ensejar em solicitação de autorização para importação, conforme estabelece a portaria do Ministério da
Defesa em vigor.
Assim, para dar continuidade à modernização do arsenal das polícias militares do Brasil, há necessidade de se adotarem novas posturas. O amadurecimento dos órgãos que integram o Sistema de Segurança Pública do Brasil, em especial as Instituições Policiais-Militares, exige que seus líderes articulem com as autoridades federais envolvidas medidas para otimizar as
aquisições de produtos controlados. Isso, certamente, requer uma visão prospectiva e envolverá todos os atores, especialmente a União, que deve incentivar as melhores práticas de gestão de polícia e, consequentemente, cooperar para que os órgãos de segurança pública tenham equipamentos modernos, seguros, resistentes e em quantidade suficiente para realização da nobre missão de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública.
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III. A ORIGEM DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
DE SÃO PAULO (DETRAN)
"'

RENATO PEREIRA DA CONCEIÇÃO,
Major da Polícia Militar do Estado de São
Paulo, formado pela Academia de Polícia
Militar do Barro Branco (APMBB) e bacharel
em Direito pelas Faculdades Metropolitanas
Unidas de São Paulo (FMU), com mestrado
em Ciências Policiais de Segurança e Ordem
Pública pelo Centro de Altos Estudos de Segurança (CAES). Atualmente exerce o cargo
de diretor da Divisão de Controle e Fiscalização de véículos e Condutores (DCFVC) do
Departamento Estadual de Trânsito de São
Paulo (DETRAN) .

Resumo

O presente trabalho resgatou a origem do DETRAN de São Paulo e as
circunstâncias que levaram ao seu aparecimento, entre o final do século
XIX e início do XX, abordando as principais legislações municipal e estadual até 1931, e indicando o primeiro diretor do órgão.
Palavras-Chave:

Polícia Militar, DETRAN, trânsito, origem.
Abstract

The present work rescued the origin of the DETRAN of São Paulo and
the circumstances that had led to its appearance, enters the end of century
XIX and beginning of the XX, approaching to the main legislações municipal and state up to 1931, and indicating the first director of the agency.
Word-Key: Military policy, DETRAN, transit, origin.
Keywords

Military policy, DETRAN, transit, origin.
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beram destaque os termos inspeção veicular, poluição visual, e:
desmatamento da Amazônia e excesso de veículos nas vias pt
provocou mudanças expressivas nas posturas sociais, contribuinc
os poderes públicos procurassem atuar de maneira eficiente e I
No tocante a acidentes de trânsito e embriaguez ao volante, ,
comunicações também deram atenção especial nos últimos anos
urbano e rodoviário sempre esteve dentre as preocupações do
mas com a evolução do automóvel e a facilidade em adquiri-lo:
ram significativamente os problemas relacionados à falta de esp:
urbanas, aos congestionamentos, à emissão de poluentes, a furti
de veículos e aos elevados índices de acidentes de trânsito cor
morte. A propósito, vale lembrar que, no Brasil, morrem 99 br,
dos os dias, vítimas de acidentes de trânsito.
Entre os elos da corrente, formada pelos diversos órgãos púl
vados, responsáveis pelo trânsito da cidade, destaca-se o Depart
tadual de Trânsito (DETRAN) de São Paulo, que integra o Sist,
na! de Trânsito e é subordinado diretamente ao Secretário da
Pública.
Segundo o Código de Trânsito Brasileiro 1, em seu artigo 22, o
cutivo de trânsito dos Estados, denominação dada ao DETRAN,
atribuições:
I - cumprir e fazer cumprir a legi
normas de trânsito, no âmbito d,
vas atribuições;
II - realizar, fiscalizar e controlar
de formação, aperfeiçoamento, re
suspensão de condutores, expedir <
cença de Aprendizagem, Permissãc

'Lei

nº 9.503,

de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro.
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gire Carteira Nacional de Habilitação, mediante delegação do órgão federal competente;
III - vistoriar, inspecionar quanto às condições de segurança veicular, registrar, emplacar, selar a placa, e licenciar veículos, expedindo o Certificado de Registro e o Licenciamento Anual, mediante delegação do órgão federal competente;
IV - estabelecer, em conjunto com as Polícias
Militares, as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito;
V - executar a fiscalização de trânsito, autuar
e aplicar as medidas administrativas cabíveis
pelas infrações previstas neste Código, excetuadas aquelas relacionadas nos incisos VI e
VIII do art. 24, no exercício regular do Poder
de Polícia de Trânsito;
VI - aplicar as penalidades por infrações previstas neste Código, com exceção daquelas relacionadas nos incisos VII e VIII do art. 24,
notificando os infratores e arrecadando as
multas que aplicar;
VII - arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e objetos;
VIII - comunicar ao órgão executivo de trânsito da União a suspensão e a cassação do direito de dirigir e o recolhimento da Carteira
Nacional de Habilitação;
IX - coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre acidentes de trânsito e suas causas;
X - credenciar órgãos ou entidades para a execução de atividades previstas na legislação de
trânsito, na forma estabelecida em norma do
CONTRAN;
XI - implementar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de
Trânsito;
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XII - promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de trânsito
de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo
CONTRAN;
XIII - integrar-se a outros órgãos e entidades
do Sistema Nacional de Trânsito para fins de
arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à
unificação do licenciamento, à simplificação
e à celeridade das transferências de veículos e
de prontuários de condutores de uma para outra unidade da Federação;
XIV - fornecer, aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários municipais, os dados cadastrais dos veículos registrados e dos condutores habilitados, para fins
de imposição e notificação de penalidades e de
arrecadação de multas nas áreas de suas competências;
XV - fiscalizar o nível de emissão de poluentes
e ruído produzidos pelos veículos automotores
ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido no art. 66, além de dar apoio, quando solicitado, às ações específicas dos órgãos ambientais locais;
XVI - articular-se com os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito no Estado, sob coordenação do respectivo CETRAN.
Pelo rol de atribuições do DETRAN percebe-se quanto ele é necessário
na vida das pessoas que vivem em sociedade e o que ele pode fazer para melhorar o trânsito nas cidades. Mas, a despeito de sua relevância, quando surgiu de fato este tão importante órgão público em São Paulo? Quem foi na
verdade o seu fundador? Quais as circunstâncias que levaram as autoridades a proporem o seu surgimento no Estado de São Paulo?
Esta pesquisa procurou resgatar as origens do DETRAN e, para tanto,
teve que mergulhar no passado distante em busca de sinais que evidenciassem a sua concepção. Foi encontrá-los a partir do final do século XIX. Por
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isso, a delimitação cronológica deste trabalho abrangeu o período de 1890 a
1937.
O objetivo principal foi determinar o exato momento em que o DETRAN
de São Paulo surgiu no cenário paulista e quem foi o seu primeiro diretor,
informações que não eram do conhecimento público apesar da grandiosidade
do órgão e de sua relevância no contexto social do Estado.
O problema estudado é, justamente, a ausência desses dados sobre o
DETRAN, que compõe a estrutura da Secretaria de Estado dos Negócios
da Segurança Pública.
A justificativa para esta pesquisa reside no fato de o próprio Órgão de
Trânsito desconhecer a sua história, a data de sua criação e a trajetória ao
longo dos tempos. Aliado a isso, não existem publicações que respondam a
esses questionamentos, daí o ineditismo deste trabalho.
Trajetória metodológica
Durante o ano de 2009, o autor desenvolveu pesquisa para o curso de
doutorado em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública, como requisito necessário à conclusão do Curso Superior de Polícia (CSP), realizado no Centro de Altos Estudos de Segurança (CAES) da Polícia Militar do
Estado de São Paulo (PMESP).
2
O tema central da dissertação era discorrer sobre a importância para a
PMESP dos serviços prestados pela Divisão de Controle e Fiscalização de
Veículos e Condutores (DCFVC), uma das sete divisões que compõem hoje
o DETRAN de São Paulo, constituída por policiais militares3, diferentemente de outras divisões que são formadas por civis e policiais civis.
Como parte do preâmbulo da monografia, era necessário fazer um breve
relato sobre o histórico do DETRAN, citando informações básicas como a
data do seu surgimento, o nome do primeiro diretor, circunstâncias que levaram ao seu aparecimento, estrutura organizacional, até o aparecimento
da DCFVC. Todavia, as investigações iniciais demonstravam a precariedade
de dados, o que levou o autor a se aprofundar nos levantamentos, e, depois,

2

Tema: ''A origem do Departamento Estadual de Trânsito e da Divisão de Controle e Fiscalização de
Veículos e Condutores e sua importância para a Polícia Militar". CAES. São Paulo. 2009.
3
Além da DCFVC, há uma outra Divisão formada por policiais militares: a Divisão de Educação de
Trânsito.
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a destinar um capítulo sobre a origem do DETRAN de São Paulo.
As primeiras pesquisas tiveram início a partir da lenura de legislações
sobre o DETRAN, e, mais tarde, em três relevantes livros que nortearam
todo o trabalho; são eles:
a) Manual de Organização Policial do Estado de São Paulo, de José César
Pestana;
b) Manual do Guarda Civil, de Mário Teixeira;
c) Guarda Civil de São Paulo: sua história, de Vicente Sylvestre.
Posteriormente, o autor teve contato com uma raridade da literatura especializada, talvez um exemplar único ainda existente, denominado Relatório de 1936 da Directoria do Serviço de Trânsito, subscrito pelo Delegado
de Polícia José Ferreira Costa Netto, em São Paulo, no ano de 1937. Esta
obra faz menção às origens do DETRAN e fornece, com riqueza de detalhes, dados inestimáveis à compreensão do tema, inclusive com fotografias
de época.
Mesmo em contato com tamanha preciosidade literária, faltava ainda ao
autor saber o momento exato em que houve a concepção do DETRAN, algo não definido no Relatório, que narra os trabalhos do Órgão a partir de
1930.
A partir desses quatro livros, foi necessário ao autor complementar a
pesquisa debruçando-se sobre a legislação municipal e estadual do período.
Foram vistas as ementas de todas as leis e decretos, entre 1892 a 1924 (municipal) e entre 1841 a 1947 (estadual). Sendo a parte mais espinhosa da
pesquisa, a análise dessa legislação foi o que contribuiu decisivamente, em
conjunto com a leitura dos livros, para obter as respostas às perguntas formuladas acima.
O método empregado, portanto, teve suporte teórico em pesquisa exploratória, o que permitiu uma aproximação conceitua! com o assunto pesquisado. O delineamento valeu-se de pesquisa bibliográfica e documental neste caso, valendo-se de materiais que não tinham recebido, ainda, tratamento analítico.
O disciplinamento do trânsito em São Paulo a partir de 1889
Com a abdicação do trono por D. Pedro I, em 7 de abril de 1831, aos
poucos foi possível abrandar a centralização do poder político, criar assembléias provinciais e instituir a Regência una, em substituição à trina.
Os anos que antecederam à Proclamação da República, ocorrida em 15
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de novembro de 1889, o Brasil era um Estado juridicamente unitário (poder
político centralizado), com um sistema monárquico de governo, e gozava de
um período áureo no campo político e social, fruto de quase meio século de
governo comprometido com o bem geral da Nação. (MALUF, 1990, p. 169).
Com a extinção da monarquia e a Proclamação da República, as províncias ficaram reunidas pelos laços da federação, constituindo os Estados
Unidos do Brasil. Cada estado-membro passou a ter autonomia política, podendo assim editar leis e decretos para administrar suas cidades e seus municípios. (MALUF, 1990, p. 361).
As primeiras referências legais sobre veículos no início da República
datam do final do século XIX, quando a Câmara Municipal do Estado de
São Paulo aprova a Lei nº 1, de 29 de setembro de 1892, criando no poder
executivo municipal quatro intendências (ou seções) para a distribuição dos
serviços municipais: a de Justiça e Polícia; a de Higiene e Saúde Pública; a
de Finanças; e a de Obras municipais. A Intendência de Justiça e Polícia ficou incumbida de tudo o que fosse relativo a negócios forenses, cadeias, pesos e medidas, servidões de estradas e caminhos municipais, uso de armas,
jogos, espetáculos, caça e pesca, veículos, desapropriações, extinção de incêndios, iluminação, telefone e instrução pública.
Não eram preocupações da municipalidade as questões sobre trânsito,
mas sobre veículo, porque São Paulo ainda era uma cidade provinciana, de
pequeno porte, tendo boa parte de suas ruas de terra batida por onde transitavam pessoas, animais, carros de aluguel ou particular, de boi, de quatro ou
duas rodas. Aliás, o termo carro aqui não foi empregado no sentido usual de
hoje, mas como veículo à tração animal (carruagens, carroças, carroções,
tílburis 4, etc), cujos deslocamentos não causavam tantos espantos quanto
iriam causar anos depois com a vinda do automóvel. O termo automóvel só
foi introduzido no País depois de 1900, motivo pelo qual o Município tinha,
em 1892, pouquíssima preocupação com trânsito de veículos e dedicava
mais atenção aos problemas relacionados ao veículo propriamente dito.
Com o transcorrer dos anos, a Câmara Municipal foi editando leis, resooom o objetivo de discipJinar o uso do veíoulo e o trato dos am- . Ew~f"@"~e~@f~Rc?'~~~cffl"'~-d""'~~~~

'Para Ferreira (1986), tílburi significa carro de dois assentos, sem boleia, com capota, de duas rodas e
puxado por um só animal.
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to de licença e de estacionamento5, e definir o emplacamento de carros, ·
registro de cocheiros, regular normas de conduta, e Jnstituir penalidades6.
No ano seguinte, a Câmara aprovou a Lei nº 120, de 31 de dezembro de
18947, regulando a inspeção de veículos e carretagens. Trata-se de um dos
principais instrumentos legais do período, porque aborda a inspeção de veículos, os exames e as matrículas de condutores, os pontos de estacionamento de veículos, o trânsito e as tabelas de preços para o transporte pessoal em
carruagens e tílburis. Dentre as principais inovações expressas na Lei municipal nº 120/1894, o que desperta mais a atenção é o artigo 54, inserido nas
"disposições transitórias", que noticia a dificuldade do município em fiscalizar o cumprimento da lei e impor sanções, abrindo assim o primeiro precedente para que o Estado viesse a colaborar com o município na fiscalização
do trânsito. O dispositivo prescrevia o seguinte:
Artigo 54 - Emquanto não fôr creada a guarda municipal e faltar á Camara meios coercitivos sufficientes, a fiscalisação e execução da
presente Lei, poderá ficar no todo ou em parte a cargo da Repartição Central de Polícia
do Estado mediante accôrdo transitorio com
o Intendente, competindo ao Chefe de Policia nestas circumstancias, resolver sobre a relevação ou manutenção das multas impostas,
suspensão e annulação das cartas concedidas;
sendo supprimido o logar de examinador de
cocheiros da Intendencia e servindo de Inspector de vehiculos o mesmo da Policia do Estado.
Como pode-se perceber, o artigo suprime o cargo de examinador de cocheiros da Intendência, deixando clara a utilização do inspetor de veículos
do Estado 8, enquanto não fosse criada a guarda municipal.
Dois anos após, em 1896, processa-se uma reforma no "poder executivo
municipal da Câmara Municipal", que passou a ser exercido por quatro inten-

5

Lei municipal nº 18, de 20 de janeiro de 1893.
ºResolução municipal nº 17, de 20 de fevereiro de 1893.
7
Lei municipal n2 120, de 31 de dezembro de 1894.
8
0 Estado de São Paulo criou em 1891, na Repartição Central de Polícia, a função de inspetor de veículos.
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dentes: o de Polícia e Higiene; o de Justiça; o de Obras e o de Finanças9. Naquela época, foram criados os cargos de inspetor de veículos, de ajudante e
de fiscais de veículos 1°, com a finalidade de pôr em execução, pela Intendência de Polícia e Higiene, as disposições da Lei municipal nº 120/1894.
Apesar da previsão legal, acredita-se que os serviços de inspeção de veículos por parte do município não se concretizou, porque a Repartição de Polícia do Estado, à época subordinada à Secretaria dos Negócios da Justiça,
tinha por incumbência legal o serviço de "inspecção de vehiculos", a cargo
de um fiscal e seis cocheiros, diretamente subordinado ao Chefe de Polícia,
nos termos do Decreto nº 395, de 7 de outubro de 1896. Este Decreto explicita em seu artigo 81 que o serviço de inspecção de vehiculos continuará
affecto á repartição, até que a municipalidade da capital delle se passe a incumbir. Trata-se do primeiro documento legal que demonstra concretamente a aceitação pelo Estado dos encargos pactuados com o município de São
Paulo; é assim um marco.
Pois bem, a fiscalização de trânsito em âmbito municipal era então feita
pelo fiscal de veículos e pela companhia de guardas cívicos da Força Pública,
ambos integrantes do poder público do Estado. Essa situação perdurou por
várias décadas, em função de o município não criar a sua guarda municipal.
No ano de 1900, a Capital possuía 239.820 habitantes. O crescimento da
cidade é avassalador. Com o advento do carro a motor, denominado automóvel, a Câmara Municipal, atenta aos acontecimentos da época, aprova a
Lei nº 493, de 26 de outubro de 1900, que fixa a despesa e orça a receita do
município para o ano financeiro de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 1901,
já prevendo na tabela de imposto de veículos (atual Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores - IPVA) o automóvel.
Em 1903, é aprovado pela Câmara Municipal o Ato nº 146, de 26 de fevereiro, que manda observar o regulamento sobre a circulação de automóveis, trazendo no texto a definição de carro automóvel, a exigência da carta
de habilitação para o condutor e as primeiras regras de circulação para a
condução do automóvel.
Três anos mais tarde, é aprovada a Lei municipal nº 881, de 15 de março

9

Lei municipal nº 203, de 27 de fevereiro de 1896.
Lei municipal nº 259, de 13 de agosto de 1896.

10
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de 1906, que cria a Inspetoria de Viação Municipal, em substituição da Inspetoria de Veículos, cujas atribuições são os seiviços de inspeção de veículos
e carretagens, a fiscalização dos seiviços contratados de carros urbanos das
empresas Telefônica, Funerária e de Limpeza Pública. Por essa Lei, é extinto o cargo de Inspector de Vehiculos (cf. artigo 2º).
No ano de 1909, é baixado o Ato nº 331, de 11 de setembro, que, a
exemplo da Lei nº 120/1894, confia provisoriamente à polícia do Estado a
fiscalização do seiviço de carretagens e trânsito de veículos nas ruas e em
outros lugares públicos. O texto é transcrito a seguir:
O Prefeito do Município de São Paulo, tendo
em vista que para a boa execução do seiviço
de vehiculos na cidade é indispensável o auxilio da policia do Estado, que dispõe dos meios coercitivos de tornar effectivas as disposições municipaes referentes a esse seiviço, de
acordo com a Secretaria da Justiça e da Segurança Publica, salvas, entretanto, as modificações que forem necessárias em virtude de
qualquer deliberação contraria da Camara,
confiar provisoriamente á mesma Secretaria
a fiscalização do serviço de carretagens e
transito de vehiculos nas ruas e outros Jogares
públicos, de accordo com as leis e regulamentos municipaes sobre o assumpto, cabendo á
policia, na parte que fica a seu cargo, a atribuição que lhe dava o art. 54 da lei n. 120, de
31 de outubro de 1894. (grifo nosso).
A cargo da Prefeitura continuarão, porém, os
seiviços referentes a exames e matriculas de
cocheiros, motorneiros e 'chauffeurs', expedição e averbação de cartas, numeração de vehiculos e dos carregadores, fiscalização da cobrança dos respectivos impostos e multas, e o
que se referir á fiscalização dos seiviços de bondes e outros decorrentes de contractos ou de
concessões municipaes.
Note que a Prefeitura, por esse ato, transfere para o Estado, mesmo que
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provisoriamente, a fiscalização do serviço de carretagens e transito de veículos nas ruas e em lugares públicos, a qual deveria ser''Ieita com base nas leis
e nos regulamentos municipais.
A regulamentação mais importante, e ampla, após a edição da Lei nº
120/1894, ocorreu em 1920, vinte e seis anos mais tarde, quando o município de São Paulo apresentava 579.033 habitantes. Trata-se da Lei nº 2.264,
de 13 de fevereiro de 1920, que dispunha sobre a inspeção e fiscalização de
trânsito de veículos no Município de São Paulo. Com 34 artigos, traz em seu
texto os princípios norteadores de um código de trânsito, que viria a ser regulamentado, dois meses depois, não com a denominação de código, mas
como o Ato nº 1.426, de 26 de abril de 1920, que provavelmente serviu de
subsídio para a elaboração do primeiro Regulamento de Trânsito para o Estado de São Paulo, no ano de 1938.
O artigo 32 da Lei nº 2.264/1920 repete, basicamente, o mesmo dispositivo do Ato nº 331/1909, no tocante à transferência de atribuição de fiscalização de veículos do município para o Estado.
Como já vinha ocorrendo em anos anteriores, o Ato nº 1.426/1920 também deixa consignado, no artigo 111, a permanência do acordo transitório
firmado entre a Prefeitura de São Paulo e o governo do Estado para a fiscalização de trânsito e veículos e de carretagens, com a ressalva de que permanecia com o Município os serviços referentes a exames e matrículas de cocheiros, motorneiros e condutores de veículos, em geral, lotação e designação dos
pontos de estacionamento para veículos, expedição e averbação de cartas,
numeração de veículos e carregadores, fiscalização da cobrança dos respectivos impostos, e o que se referisse à fiscalização do serviço de bondes e
outros, decorrentes de contratos ou de concessões municipais.
Os anos se seguem e, a cada um, novas legislações são aprovadas no
sentido de regular o comportamento humano diante do aparecimento do
automóvel. Em 11 de dezembro de 1925, é aprovado o Ato nº 2.598, em
que, mais uma vez, o governo municipal de São Paulo transfere provisoriamente à Polícia do Estado o serviço de matrícula de condutores de chauffeurs
(motoristas) e de veículos a tração animal. O artigo primeiro desta norma
traz expresso, de maneira singular, que tais serviços ficariam a cargo da 3ª
Delegacia Auxiliar.

Ao analisar a legislação municipal da República, entre 1889 a 1930, Mendes (2007) conclui:
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der municipal tomará para si a regulamentação geral sobre trânsito. Do exame de habilitação ao sistema de gerenciamento e fiscalização, progressivamente mais complexo, a determinações sobre conduta pessoal, tráfego e
segurança dos veículos. Em parte, esses textos traem [sic] sua proximidade com textos
legais do período imperial, como o Código de
Posturas do Município de São Paulo, de 1886,
ou anteriores.
Essa retrospectiva, com início no ano de 1892, serve para demonstrar
um pouco da evolução histórica da legislação do trânsito na Capital e da
competência do município que, por falta de uma guarda municipal, foi transferindo aos poucos para o Estado a fiscalização do serviço de carretagens e
trânsito de veículos nas ruas e em lugares públicos, mesmo que provisoriamente.
Foi tratado até aqui apenas do município de São Paulo, sendo possível
deduzir as enormes divergências de normas e procedimentos versando sobre o mesmo assunto, existentes de um município para outro, na medida em
que cada um podia legislar da maneira que mais lhe aprouvesse, respeitando
suas peculiaridades locais, dada a falta de um órgão público capaz de normatizar e fiscalizar o trânsito em todo o Estado.
A participação do Estado em assunto de trânsito, até dezembro de 1931,
foi na condição de coadjuvante. Dois anos após a Proclamação da República, os estados-membros também passaram por uma reformulação política.
Em São Paulo, o Decreto nº 9, de 31 de dezembro de 1891, reorganizou
a Secretaria de Polícia, e o artigo 1º atribuiu à Pasta a denominação de Repartição Central da Polícia do Estado de São Paulo, cuja composição compreendia, dentre outros, o diretor, os chefes de seções, arquivista, médicos e um
inspector de vehiculos.
Quase um ano depois, foi editado o Regulamento da Repartição Central
de Polícia do Estado, por meio do Decreto nº 121, de 29 de outubro de
1892, tendo a lnspectoria de vehiculos sido tratada no capítulo VII, com a
seguinte redação:
Artigo 16. A inspectoria de vehiculos será
composta de um inspector e um ajudante, cumprindo ao primeiro:
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§ 1º Executar e fazer executar todas as disposi-

ções das posturas mtínicipaes e providencias
tomadas pelo chefe de policia sobre viação publica, providenciando egualmente sobre tudo
o que fôr em bem da commodidade e segurança dos transeuntes.
§ 2º Obrigar os cocheiros a cumprirem o que
lhes preceituam as posturas municipaes, impondo aos mesmos as multas que couberem
na espécie.
§ 3º Representar ao chefe de policia sobre a
conveniência de cassar a carta dos cocheiros
que, na forma das posturas municipaes, faltarem com o devido respeito aos passageiros,
derem-se ao vicio da embriaguez ou concorrerem com sua profissão para a pratica de algum delicto.
§ 4º Presidir aos exames dos cocheiros e remetter ao director a relação dos que houverem sido approvados.
§ 5º Dar numeração aos ganhadores, carregadores e aos carros e carroças e outros meios de
transportes, enviando ao director, os nomes,
morada e outros esclarecimentos sobre cada
matriculado, afim de fazerem-se os assentamentos na secção competente.
§ 6º Representar ao chefe de policia, por intermédio do director, sobre das medidas que,
não podendo tomal-as, forem necessárias para
a commodidade e segurança publica.
Artigo 17. Ao ajudante do inspectoria de vehiculos cumpre substituil-o em seus impedimentos e faltas e ajudal-o nas suas obrigações, communicando-lhe qualquer occurrencia havida
e as providencias que tomou em sua ausência.
Como afirmado anteriormente, o ano de 1896 foi o marco que evidencia,
de um lado, a necessidade do município de São Paulo recorrer ao Estado
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para fazer cumprir a legislação de trânsito na cidade e, de outro lado, do governo do Estado explicitar essa situação no Decreto nº 395T1896. Depois de
firmado o acordo com a Secretaria dos Negócios da Justiça, foi criado na
Repartição de Polícia do Estado o serviço de inspeção de veículos, a cargo
de um fiscal e seis cocheiros, diretamente subordinados ao Chefe de Polícia.
Desde então, a fiscalização sobre a legislação de trânsito municipal passou a ser feita pelo fiscal de veículos e a contar com a participação dos integrantes da companhia de guardas cívicos da Capital, que compunham a Força Pública. A Guarda Cívica da Capital tinha por função o policiamento exclusivo da cidade, dos divertimentos, festejos e solenidades públicas, desde
1896. Com exceção da cidade de São Paulo, dois batalhões da Força Pública
faziam o serviço de policiamento no interior do Estado.
Em 20 de janeiro de 1908, são assinadas pelo Secretário da Justiça e da
Segurança Pública do Estado de São Paulo, Washington Luis Pereira de Sou1
za, as "Instrucções para a Guarda Cívica de S. Paulo" \ destinadas ao serviço de policiamento da Capital, e organizado pelo Doutor João da Silva Telles
Rudge.
Percebem-se, nas Instruções de 1908, as primeiras medidas e preocupações das autoridades policiais da época com as questões de trânsito. Há
duas citações especialmente destinadas ao assunto, uma tratando do "livre
transito" e outra das "medidas referentes a vehiculos", ambas constando da
segunda parte do documento.
Em 23 de junho de 1910, é aprovado o Decreto nº 1892, contendo o regulamento da Secretaria da Justiça e Segurança Pública, onde se verificam
as atribuições de vários gabinetes que compõem a Pasta. Esse Decreto é
importante porque aparece em seu texto, na estrutura da Secretaria, o Gabinete de Inspeção e Fiscalização de Veículos e Carretagens, dos Divertimentos
Públicos e da Assistência Social, tratado entre os artigos 118 a 126.
O ano de 1924 é atípico na cidade de São Paulo. Neste período, eclode na
Capital do Estado, a 5 de julho de 1924, a "Revolução Paulista de 1924",
inspirada no movimento armado ocorrido dois anos antes no Rio de Janeiro
e conhecida como "revolução tenentista". Parte da Força Pública, comanda-

"Instruções para a Guarda Cívica de São Paulo. Polícia Militar do Estado de São Paulo. Anexo ao Boletim
Geral nº 203, de 24 de outubro de 1991.
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da pelo então Major Miguel Costa, adere ao exército revolucionário e atai
o Poder Executivo estadual, levando risco acrpresidente do Estado, Carl,
de Campos. Após alguns dias de luta a Capital paulista é retomada peli
forças legais ao governo. (ARRUDA, 1997, p. 46).
No final daquele ano, tanto a Polícia do Estado quanto a Força Públic
são reorganizadas, esta última com base na Lei nº 2.051, de 31 de dezembr
de 1924, que em seu bojo extingue a Guarda Cívica da Capital e determin
que seus dois corpos passem a receber a denominação de batalhões (cJ
artigo 14).
Os dois anos que se seguiram à extinção da Guarda Cívica, representa
ram para o município de São Paulo graves problemas relacionados à segu,
rança pública, e exigiram das autoridades públicas novas posturas. Sylvestn
(1985, p. 24) é quem explica:
O governo deixou a Capital sem policiamento, talvez para melhor justificar a criação de
uma nova polícia fardada. Assim, o policiamento da capital ficou completamente acéfalo,
ressentindo-se profundamente da falta de seus
guardas, advindo daí multiplicações de assaltos, roubos e assassinatos.
Quase dois anos mais tarde, surge um novo organismo policial no Estado, como auxiliar da Força Pública, mas sem a investidura militar, e destinada à vigilância e ao policiamento da Capital. Trata-se da Guarda Civil de São
Paulo, criada pela Lei nº 2.141, de 22 de outubro de 1926. Por esse instrumento legal foi criado o cargo de diretor do serviço de veículos e transporte,
sendo sua competência a inspeção e fiscalização da circulação de veículos e
pedestres.
Naquela oportunidade, era o Presidente do Estado o Doutor Carlos de
Campos, tendo como Secretário da Justiça e Segurança Pública, Bento Bueno,
como Chefe de Polícia, Roberto Meira, e como Diretor do Serviço de Veículos, Divertimentos Públicos, Transporte e Comunicação, o Doutor Arthur
12
Rudge Ramos, considerado pelo DETRAN como o primeiro diretor do
órgão, opinião não compartilhada pelo autor deste trabalho pelos motivos

12

No Calendário DETRAN de 2009, o Delegado de Polícia Arthur Rudge Ramos aparece na "Galeria dos
Diretores" como o primeiro diretor do órgão.
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que serão apresentados mais adiante.
Nos últimos dias de 1928, é sancionada a Lei nº 2.33\"de 26 de dezembro, que atribui à Guarda Civil: a) um serviço de vigilância e policiamento
da Capital e de inspeção e fiscalização do trânsito nas estradas de rodagem
estaduais; b) um serviço de inspeção e fiscalização do trânsito de veículos e
pedestres, policiamento das solenidades, dos festejos, dos divertimentos públicos e dos transportes e das comunicações telegráficas e telefônicas policiais. O relevante nesta Lei é que as autoridades da época começam antever
que o serviço de vigilância e policiamento da Capital e o trabalho de fiscalização do trânsito de veículos, ambos realizados pela Guarda Civil, eram
coisas diferentes e mereceriam, cada um, tratamento específico.
Essa percepção se concretiza com o advento do Decreto nº 4.848, de 22
de janeiro de 1931, que agrupa de um lado o "serviço de vigilância e policiamento da Capital e de divertimentos públicos e trânsito de pedestres" ( cf.
letra "a", do artigo 1º, e artigo 2º); e de outro, o "serviço de inspeção de
fiscalização do trânsito de veículos, na Capital e em estradas de rodagem,
transportes e comunicações telegráficas e telefônicas policiais" (cf. letra
"b", do artigo 1º, e artigo 3º), cada um compondo uma diretoria na Guarda
Civil.
O funcionamento das duas diretorias foi avaliado no primeiro semestre
de 1931, e, em junho do mesmo ano, o governo reviu a decisão e acabou por
extinguir as repartições, alegando que não se justificava a existência dos
dois setores dentro da Corporação, tanto pelo lado econômico como pela
diversidade de orientação dada ao serviço em geral. Ponderou também o
governo que as experiências feitas pela Diretoria de Policiamento em relação aos serviços da Diretoria de Veículos tinham produzido os melhores resultados, tanto na Capital como no interior. Por fim, justificou ainda o governo a imprescindível necessidade de unificar as duas diretorias para maior
eficiência do serviço.
Diante disso, foi assinado o Decreto nº 5.081, de 27 de junho de 1931,
que extinguiu as duas diretorias, fundindo-as em uma só, e fixou a Guarda
Civil para o segundo semestre do exercício de 1931, com um efetivo de
1.950 homens. Além disso, a nova diretoria receberia também os encargos
que estavam afetos à 3ª Delegacia Auxiliar.
Ao juntar os serviços das duas diretorias e os que estavam afetos à 3ª
Delegacia Auxiliar, foi dado um passo importante para que seis meses mais
tarde surgisse o Departamento de Trânsito e Policiamento (DTP), hoje coRevista A FORÇA POLICIAL • São Paulo - nº 67 - jul/ago/set 2010
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nhecido como DETRAN.
A origem do Departamento de Trânsito e Policiamento

São Paulo vivia os últimos dias do ano de 1931, ainda sob intervenção federal, quando o governo paulista resolve criar o DTP. A decisão que levou
ao surgimento do novo órgão estadual considerou três fatores. O primeiro
apoiava-se no fato de que a regulamentação municipal do trânsito em geral,
pela dispersão e diversidade de preceitos, assim como pela falta de uniformidade administrativa, gerava graves inconvenientes dadas as condições da
época e a rápida comunicação entre municípios que já se fazia presente.
O segundo fator apresentado pelo governo de São Paulo partia do pressuposto de que a criação de uma repartição estadual que unificasse o registro e
a fiscalização dos veículos, em todo o tenitório do Estado, traria maior eficiência e reais vantagens administrativas. Por terceiro e último fator considerado para a criação do órgão, as autoridades da época acreditavam que a uniformização de procedimentos no território bandeirante não causaria nenhum
prejuízo às normas fundamentais que regiam a situação política e jurídica
dos municípios.
Em face dessas considerações, é aprovado o Decreto nº 5.325, de 31 de
dezembro de 1931, que criou o DTP, subordinado à Secretaria da Justiça e
Segurança Pública e sob as ordens do chefe de polícia. Nasce, assim, o primeiro órgão vocacionado para a unificação dos registros e o serviço de fiscalização de trânsito, com competência em todo o território estadual, que,
nos dias de hoje, recebe o nome de DETRAN. Na oportunidade o seu dire1
tor era o delegado de polícia Alfredo de Paula Assis 3, primeiro dirigente do
órgão de trânsito. É de se notar que o DTP foi composto basicamente por
guardas civis, pois, seu efetivo total era de 2.141 homens, sendo 28 (1,3 % )
civis e 2113 (98,6%) guardas civis.
A Guarda Civil, em que pese já ter vasto conhecimento e experiência na
área de trânsito, não foi concebida na sua origem para ter abrangência em
todos os municípios do Estado, daí o motivo pelo qual não pode ser considerada como o embrião do DETRAN, e, pelas mesmas razões, o delegado de

13

No Calendário DETRAN de 2009, o Delegado de Polícia Alfredo de Paula Assis aparece na "Galeria dos
Diretores" como o segundo diretor do órgão, no período de 1930 a 1935.
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nhecido como DETRAN.
A origem do Departamento de Trânsito e Policiamento

São Paulo vivia os últimos dias do ano de 1931, ainda sob intervenção federal, quando o governo paulista resolve criar o DTP. A decisão que levou
ao surgimento do novo órgão estadual considerou três fatores. O primeiro
apoiava-se no fato de que a regulamentação municipal do trânsito em geral,
pela dispersão e diversidade de preceitos, assim como pela falta de uniformidade administrativa, gerava graves inconvenientes dadas as condições da
época e a rápida comunicação entre municípios que já se fazia presente.
O segundo fator apresentado pelo governo de São Paulo partia do pressuposto de que a criação de uma repartição estadual que unificasse o registro e
a fiscalização dos veículos, em todo o território do Estado, traria maior eficiência e reais vantagens administrativas. Por terceiro e último fator considerado para a criação do órgão, as autoridades da época acreditavam que a uniformização de procedimentos no território bandeirante não causaria nenhum
prejuízo às normas fundamentais que regiam a situação política e jurídica
dos municípios.
Em face dessas considerações, é aprovado o Decreto nº 5.325, de 31 de
dezembro de 1931, que criou o DTP, subordinado à Secretaria da Justiça e
Segurança Pública e sob as ordens do chefe de polícia. Nasce, assim, o primeiro órgão vocacionado para a unificação dos registros e o serviço de fiscalização de trânsito, com competência em todo o território estadual, que,
nos dias de hoje, recebe o nome de DETRAN. Na oportunidade o seu dire13
tor era o delegado de polícia Alfredo de Paula Assis , primeiro dirigente do
órgão de trânsito. É de se notar que o DTP foi composto basicamente por
guardas civis, pois, seu efetivo total era de 2.141 homens, sendo 28 (1,3 % )
civis e 2113 (98,6%) guardas civis.
A Guarda Civil, em que pese já ter vasto conhecimento e experiência na
área de trânsito, não foi concebida na sua origem para ter abrangência em
todos os municípios do Estado, daí o motivo pelo qual não pode ser considerada como o embrião do DETRAN, e, pelas mesmas razões, o delegado de

13

No Calendário DETRAN de 2009, o Delegado de Polícia Alfredo de Paula Assis aparece na "Galeria dos
Diretores" como o segundo diretor do órgão, no período de 1930 a 1935.
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polícia Arthur Rudge Ramos, Diretor do Serviço de Veículos, Divertimentos Públicos, Transporte e Comunicação, da Guarda'Civil, não pode figurar
como o primeiro diretor do órgão estadual de trânsito.
Voltando ao Decreto nº 5.325/1931, que criou o DTP, sabe-se que ele foi
assinado pelo Coronel Manoel Rabello, interventor federal no Estado de
São Paulo. O seu artigo 2º, caracteriza bem a amplitude do serviço de trânsito no âmbito do território paulista:
Artigo 2º - Ao Departamento de Trânsito e
Policiamento ficarão afétos os serviços da
Guarda Civil e os da Diretoria Geral de veículos que óra perdem as suas denominações especiais, incumbindo-lhe:
a) - conceder licença de transito, no Estado,
aos automoveis, depois de pagos os impostos
á Fazenda Estadual e Municipal, nos termos
das leis e Decretos vigentes; identificar, registrar e numerar os automoveis licenciados;
b) - proceder no interior do Estado, por meio
das Delegacias de Policia, a exame de habilitação dos condutores de automoveis, concedendo-lhes a respectiva carta;
c) - fiscalizar, nos Jogares, ruas e vias publicas do Estado, o transito de pedestres bem
como a condução, circulação, velocidade e estacionamento dos veículos;
d) - fazer cumprir em todo o Estado as convenções internacionais sobre automobilismo,
aprovados pelo Governo Federal; os acôrdos
inter-estaduais existentes, no que não colidirem com as disposições deste Decreto, e os
que de futuro se realizarem;
e) - auxiliar, sem carater militar, a Força Publica, no serviço de vigilancia e policiamento
em todo o Estado;
f) - fiscalizar os serviços policiais de transportes e comunicações telegraficas e telefonicas;
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g) - policiar os divertimentos publicas em
todo o Estado.
...
Outro dispositivo de destaque no Decreto nº 5.325/1931 é o artigo 16,
que trata das condições de circulação de automóveis. Diz o texto:
No Calendário DETRAN de 2009, o Delegado de Polícia Alfredo de Paula
Assis aparece na "Galeria dos Diretores" como o segundo diretor do órgão,
no período de 1930 a 1935.
Art. 16 - Nenhum veiculo, quaisquer que sejam a sua natureza e trator, poderão trafegar
nas vias publicas do Estado de São Paulo,
sem estar devidamente licenciado pelo Estado (automóveis) ou pelas Municipalidades
(veículos em geral com exclusão dos automoveis) e registrado no Departamento do Transito e Policiamento na Capital ou nas Delegacias de Policia no Interior. (grifo nosso).
Nova reorganização se processa na Secretaria de Estado dos Negócios
da Justiça e Segurança Pública, no primeiro semestre do ano de 1932, ocasião em que é recriada a Repartição Central de Polícia, e a ela ficam subor14
dinados vários órgãos públicos, dentre eles o DTP • Nesse mesmo ano, em
dezembro, passados os momentos críticos provocados pela Revolução paulista de 1932, é designado o Diretor do Departamento para exercer as fun5
ções de 3º Delegado Auxma/ .
O Estado de São Paulo continuava sob intervenção federal quando o
General de Divisão Waldomiro Castilho de Lima, interventor, extingue o
DTP e cria a Diretoria do Serviço de Trânsito (DST). O ato foi regulamentado pelo Decreto nº 5.939, de 5 de junho de 1933, tendo sido estes os fatos
sopesados:
considerando que o decreto nº 5.325, de 31
de dezembro de 1931, enfeixou em uma só
repartição, dirigida pelo Terceiro Delegado
Auxiliar, duas ordens de atribuições;

14

15

Número 1, do artigo 15, do Decreto estadual nº 5.496, de 2 de maio de 1932.
Cf. artigo 2º do Decreto estadual nº 5.788, de 31 de dezembro de 1932.
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considerando que por um lado o Terceiro Delegado Auxiliar superintend~ a polícia de trânsito em todo o Estado (funções policiais de
caráter especializado);
considerando que por outro lado o mesmo
Terceiro Delegado Auxiliar chefia a Guarda
Civil (funções administrativas e disciplinares);
considerando que são manifestos os inconvenientes dessa acumulação de atribuições, conforme representou o senhor Chefe de Polícia.
Pelo Decreto nº 5.939/1933, a Guarda Civil foi restabelecida, e a DST
ficou incumbida de realizar a fiscalização do trânsito somente no município
de São Paulo e nas estradas estaduais (cf. artigo 7º), retornando a situação
que antes era reservada à Guarda Civil. O fato da DST permanecer com a
polícia de trânsito no município da Capital e nas estradas de rodagem de todo o Estado de São Paulo não a torna ilegítima sucessora do DTP e nem antecessora do DETRAN, pois ela continuou a atuar em todo o território
paulista a despeito da competência reduzida.
No ano de 1937, por conta da vigência do Regulamento Geral de Trânsito para o Estado de São Paulo, de 1934, o Delegado de Polícia José Ferreira
Costa Netto, na condição de diretor da DST, faz um balanço sobre o resultado das ações da Diretoria e encaminha-o ao Secretário de Estado dos
Negócios da Segurança Pública (SSP), Arthur Leite de Barros Junior, por
um documento intitulado "Costa Netto - Relatorio 1936 - Directoria do
Serviço de Transito". Neste Relatório, Netto (1937, p. 11) narra com propriedade o aparecimento da DST com as seguintes palavras:
Até 1930 era a 3ª Delegacia Auxiliar encarregada, em caracter puramente municipal, da fiscalização de vehiculos, divertimentos publicos, transportes e carretagens. Dado o pequeno numero de vehiculos, o transito era então
feito sem difficuldades.
Em 1930, foi a Guarda-Civil incorporada á
3ª Delegacia Auxiliar, esta sob a denominação de Departamento de Transito e Policiamento, com o fito de intensificar o serviço de
fiscalização de vehiculos. Não produziu esta
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incorporação os resultados desejados porque
aos guardas incumbia tambem a manutenção
da ordem publica, impecilho á necessaria especialização.
Posteriormente foi supprimido aquelle Departamento e restabelecida a 3ª Delegacia Auxiliar que, pouco depois, passou a denominarse Delegacia Especializada de Transito. Tinha
esta, todavia, uma funcção mais propriamente policial e, não dispondo de pessoal proprio
sufficiente, usava inspectores fornecidos pela
Guarda-Civil. Foi quando se iniciou a instrucção dos guardas para o serviço de transito, não
obstante as grandes difficuldades decorrentes
da falta de recursos materiaes, e de estarem
sujeitos a outro commando.
Em fins de 1934 passou a Delegacia Especializada de Transito a denominarse Directoria
do Serviço de Transito, com a expedição do Decreto nº 6.856, o qual approvou o Regulamento Geral de Transito para o Estado de São Paulo. Este Regulamento constituiu um grande
passo para a solução definitiva do problema do
trafego, já então existente entre nós.
[ ... ]
Todavia, incidiu o nosso Regulamento no grande erro de não outorgar a direcção technica e
orientadora do transito a uma unica autoridade executiva especializada. Inaugurou elle sómente a unidade de fiscalização.
A execução do Regulamento trouxe grande
aumento de serviço e exigiu até uma phase preparatoria de instrucções para ser possível o
inicio da sua applicação. Assim, determinou
o desdobramento e a intensificação das actividades burocraticas da Repartição, impondo
uma reorganização racional e compatível com
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o vulto de seus novos serviços. De mera Repartição fiscalizadora dos serviços de vehiculos
da Capital, passou a fiscalizar todo o serviço
de transito no vasto territorio do Estado, cabendo-lhe agóra tambem a expedição e registro
de guias para pagamento de imposto de vehiculos-motores, seu emplacamento; a expedição de cartas de habilitação (com excepção
da Capital) e matriculas para todos os conductores de vehiculos; e consequentemente, a centralização dos registros e dos promptuarios,
com um systema de controle triplice.
Em 6 de maio de 1938, foi aprovado o Decreto nº 9.151, reorganizando
administrativamente a DST, e ratificando-a como órgão técnico administrativo da Polícia do Estado de São Paulo, destinada à regularização, ao licenciamento e à fiscalização dos veículos, em geral, e do trânsito público (cf.
artigo 1º).
Face à vigência do Código Nacional de Trânsito de 1967, foi preciso ajustar a organização do trânsito do Estado de São Paulo, o que levou à edição
do Decreto nº 47.740, de 8 de fevereiro de 1967. Várias modificações foram introduzidas, mas a que merece atenção é a alteração de nome da DST
16
para Departamento Estadual de Trânsito (DET). Mais tarde, em 1979 ,
ocorre a mudança de DET para DETRAN.
Conclusão
Foi possível verificar nesta pesquisa que o assunto trânsito, no final do
século XIX, estava praticamente reservado aos municípios e o Estado figurava apenas como coadjuvante.
A evolução das cidades e o aparecimento do automóvel obrigaram o governo paulista a avocar para si a regulamentação do trânsito no território
paulista. Em 31 de dezembro de 1931 surge o primeiro órgão estadual, vocacionado para o trânsito, com competência para atuar em todo o Estado de
São Paulo, cujo nome DTP, nos dias de hoje, é conhecido como DETRAN,

16

Decreto nº 13.325, de 7 de março de 1979.
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tendo como primeiro diretor o Delegado de Polícia Alfredo de Paula Assis.
Esta pesquisa refutou o nome do Delegado de.Polícia, Arthur Rudge Ramos, como primeiro diretor do DETRAN, pois, na ocasião, o órgão que ele
dirigia, atuava estritamente nos limites do município de São Paulo, não tendo abrangência em todo o território estadual.
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Iv. PROPOSTA DE DOUTRINA DE USO PROPORCIONAL DE
FORÇA PELA PMESP

MÁRCIO SANTIAGO HIGASHI COUTO,
capitão da Polícia Militar do Estado de São
Paulo, Graduado em Ciências Policiais de
Segurança e Ordem Pública pela Academia
de Polícia Militar do Barro Branco, pós-graduado em Política e Estratégia pela USP e
em Supe,visão de Ensino pela UFRJ. Se,viu
durante onze anos no 1ºBPChq "Tobias de
Aguiar"- ROTA. Professor e coordenador dos
cursos de Força Tática, Tiro Defensivo na
Prese,vação da Vida- Método Giraldi e do
Curso de Técnicas Básicas de Utilização de
Equipamentos Não letais e Defesa Pessoal.

A Polícia Militar do Estado de São Paulo, compromissada com a Defesa
da Vida, da Integridade Física e da Dignidade da Pessoa Humana e alicerçada
nos princípios da Polícia Comunitária e do respeito aos Direitos Humanos,
preocupa-se cada vez mais com o Uso Proporcional de Força, por parte de
seus integrantes.
Poder de Polícia
Obedecendo ao preconizado na Constituição Federal, em seu artigo 144,
com a atribuição de polícia ostensiva e preservação de ordem pública, as
Polícias Militares exercem o chamado Poder de Polícia. O Desembargador
Álvaro Lazzarini conceitua que o poder da polícia, para a Polícia, é a própria
razão de ela existir, é um conjunto de atribuições da Administração Pública,
como poder público e indelegável aos entes privados, tendentes ao controle
dos direitos e liberdades das pessoas, naturais ou jurídicas, a ser inspirado
ideais do bem c-omzun. ~
.o~.i,e/p~.H,dr~· 'PiílLiu
/kYtl)}ícia é a faculdade. de (lUe disQõe a Administração Pública para con-

dicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais,
em benefício da coletividade ou do próprio Estado".
Outra definição de Poder de Polícia pode ser encontrada no Código TriRevista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 67 - jul/ago/set 2010
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butário Nacional, em seu artigo 78: "Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou discipÜnando 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".
Aspectos Jurídicos e Sociais do Uso Proporcional da Força
Todos estes conceitos de Poder de Polícia apontam para o dever do Policial Militar em agir para preservar a ordem pública, restringindo direitos
individuais em benefício do bem comum da sociedade. Para tanto, a Polícia
é autorizada até mesmo a usar a força quando encontra resistência. O Código Penal Brasileiro estipula os crimes de Desobediência., ''Art.330 - Desobedecer a ordem legal de funcionário público.", Resistência, ''Art.329 - Oporse à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando aUXI1io." e Desacato,
''Art.331 - Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela."
Ainda no Código Penal, o artigo 23 traz os Excludentes de Ilicitude: o
estado de necessidade, a legítima defesa e o estrito cumprimento do dever
legal ou exercício regular do direito. Este artigo ainda alerta para o Excesso
Punível, onde o agente, em qualquer das hipóteses dos excludentes, responderá pelo excesso, doloso ou culposo. Os excludentes encontram
embasamento também no artigo 42 do Código Penal Militar.
O agente do Estado, no caso o Policial Militar, que necessitar usar a
força para vencer a resistência, deve atentar para a proporcionalidade dos
meios empregados. É importante frisar o que fala o Código Penal em seu
artigo 25 sobre a Legítima Defesa: ''Art. 25 - Entende-se em legítima defesa
quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem".(Redação dada pela Lei
nº 7.209 , de 11.7.1984). O uso moderado dos meios necessários está ligado
diretamente à proporcionalidade.
O Código de Processo Penal (CPP), no artigo 284, diz que não será permitido o uso de força, salvo a indispensável no caso de resistência ou de
tentativa de fuga do preso. Notamos aqui novamente a preocupação exisRevista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 67 - jul/ago/set 2010
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tente para que o uso da força seja apenas o necessário, presente em todo o
embasamento jurídico brasileiro que justifica o Uso de Força por parte da
Polícia.
Temos ainda no artigo 293 do CPP - "Se o executor do mandado verificar, com segurança, que o réu entrou ou se encontra em alguma casa, o
morador será intimado a entregá-lo, à vista da ordem de prisão. Se não for
obedecido imediatamente, o executor convocará duas testemunhas e, sendo
dia, entrará à força na casa, arrombando as portas, se preciso; sendo noite,
o executor, depois da intimação ao morador, se não for atendido, fará guardar todas as saídas, tornando a casa incomunicável, e, logo que amanheça,
arrombará as portas e efetuará a prisão".
O Ex-Secretário Nacional de Segurança Pública, Ricardo Balestreri, ao
falar sobre Direitos Humanos na atuação policial, aponta: - "O uso legítimo
da força não se confunde, contudo, com truculência. A fronteira entre a
força e a violência é delimitada, no campo formal, pela lei, no campo racional pela necessidade técnica e, no campo moral, pelo antagonismo que deve
reger a metodologia de policiais e criminosos."
A própria postura de sociedade mudou. A cobrança quanto à eficiência
da Polícia e quanto ao tratamento dispensado ao cidadão comum é bem
maior atualmente. A sociedade quer uma polícia mais técnica, que utilize a
força letal apenas quando estritamente necessária, e que saiba dosar o uso
de força na medida certa.
O emprego do uso de força na PMESP
No que diz respeito à questão técnica e operacional do Uso de Força e a
proporcionalidade dos meios empregados, a Polícia Militar do Estado de
São Paulo teve um grande avanço quando adotou o "Tiro Defensivo na Preservação da Vida" - Método Giraldi, de autoria do Coronel da Reserva Nilson
Giraldi, a partir de 1998. Este método reconhecido pela Cruz Vermelha
Internacional e já adotado por vários órgãos de segurança pública, no Brasil
e até mesmo em outros países, preocupa-se principalmente com o uso da
arma de fogo, no uso de força letal, que é o último nível no Uso de Força.
Uma outra iniciativa da PMESP ocorreu em 1993, com a implantação de
Técnicas de Intervenção Policial Não-Letais, priorizando-se a segurança do
policial nas abordagens e minimizando-se o emprego desnecessário da arma
de fogo. Com a adoção do Policiamento Comunitário implementou-se e in-
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centivou-se o uso de armas não-letais como o espargidor de gás lacrimogêneo e o bastão tonfa, bem como o uso de munições de"borracha no controle
de distúrbios civis.
O então 1º Ten PM Décio José Aguiar Leão, da PMESP publicou um
artigo na revista Força Policial, editada pela Polícia Militar do Estado de São
Paulo em dezembro de 1999, intitulado "Quando Atirar", onde explorou
um modelo de Uso de Força adotado por algumas organizações policiais nos
Estados Unidos conhecido como "Modelo FLETEC" (Federal Law Enforcement Training Center), abordando a graduação do uso de força e principalmente os requisitos da situação que autorizariam o agente da lei a fazer
o uso de sua arma de fogo.
A adoção dos Procedimentos Operacionais Padrão (POP), no começo
da atual década, normatizou vários tipos de ações no âmbito da PMESP. Isto facilitou o treinamento e principalmente a fiscalização e controle do trabalho policial. Criou-se um embasamento técnico para algumas ações rotineiras, como a abordagem ao indivíduo em atitude suspeita, a pé ou em veículos, e incluiu também assuntos mais complexos, como ocorrências de roubo
a banco e envolvendo artefatos explosivos. Toda postura, ações, medidas
corretivas e itens a serem cumpridos estão estipulados nestes procedimentos. Atualmente, há cerca de mais de trinta Procedimentos Operacionais
Padrão sobre vários assuntos da atividade de policiamento.
Embora a PMESP tenha uma postura séria sobre o Uso de Força, adotando normas internacionais e respeitando os Direitos Humanos, atualmente carece de uma política própria e padronizada sobre o assunto.
Normas Internacionais sobre Uso de Força e Uso de Arma de Fogo.
O Código de Conduta para os Encarregados da Aplicação da Lei.
Adotado pela Assembléia Geral das Nações Unidas, no dia 17 de Dezembro de 1979, através da Resolução nº 34/169.
Este Código busca criar padrões para as práticas de aplicação da lei que
estejam de acordo com as disposições básicas da liberdade e dos direitos humanos. Por meio da criação de uma estrutura que apresente diretrizes de alta qualidade ética e legal, procura influenciar a atitude e o comportamento
prático dos encarregados da aplicação da lei.
Artigo 1º
Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei devem sempre cumprir o dever que a lei lhes impõe, servindo a comunidade e protegendo todas
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as pessoas contra atos ilegais, em conformidade com o elevado grau de rei
ponsabilidade que a sua profissão requer.
,.
Artigo 2º
No cumprimento do dever, os funcionários responsáveis pela aplicaçãi
da lei devem respeitar e proteger a dignidade humana, manter e apoiar o
direitos humanos de todas as pessoas.
No artigo 3º do CCEAL está estipulado que os encarregados da aplicaçãc
da lei só podem empregar a força quando estritamente necessária e na medida exigida para o cumprimento de seu dever.
As disposições enfatizam que o uso da força pelos encarregados da aplicação da lei deve ser excepcional e nunca ultrapassar o nível razoavelmente
necessário para se atingir os objetivos legítimos de aplicação da lei. O uso da
arma de fogo neste sentido deve ser visto como uma medida extrema.
O artigo 8º do CCEAL estipula que os Encarregados da Aplicação da Lei
devem respeitar a lei e a este Código. Devem, também, na medida das suas
possibilidades, evitar e opor-se rigorosamente a quaisquer violações da lei e
do Código.
O CCEAL exorta os encarregados da aplicação da lei a agir contra as
violações da Código:
Os Encarregados da Aplicação da Lei que tiverem motivos para acreditar que houve ou que está para haver uma violação deste Código, devem
comunicar o fato a seus superiores e, se necessário, a outras autoridades
adequadas ou órgãos com poderes de avaliação e reparação.
Esses artigos têm por objetivo sensibilizar as organizações de aplicação
da lei e seus encarregados para a enorme responsabilidade que o Estado
lhes outorga.
Princípios Básicos sobre o Uso da Força e Armas de Fogo
Os Princípios Básicos sobre o Uso da Força e Armas de Fogo (PBUFAF)
foram adotados no Oitavo Congresso das Nações Unidas sobre a Prevenção
do Crime e o Tratamento dos Infratores, realizado em Havana, Cuba, de 27
de agosto a 7 de setembro de 1990.
Apesar de não ser um tratado, o instrumento tem como objetivo proporcionar normas orientadoras aos Estados-membros na tarefa de assegurar e
promover o papel adequado dos encarregados da aplicação da lei; os princípios estabelecidos no instrumento devem ser levados em consideração e respeitados pelos governos no contexto da legislação e da prática nacional, e
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levados ao conhecimento dos encarregados da aplicação da lei assim como
de magistrados, promotores, advogados, membros do executivo e legislativo
e do público em geral.
O preâmbulo deste instrumento estabelece ainda o reconhecimento da
importância e da complexidade do trabalho dos encarregados da aplicação
da lei, reconhecendo também seu papel de vital importância na proteção da
vida, liberdade e segurança de todas as pessoas. Ênfase é dada em especial à
eminência da manutenção da ordem pública e paz social; assim como à importância das qualificações, treinamento e conduta dos encarregados da
aplicação da lei. O preâmbulo finaliza ressaltando a importância dos governos nacionais levarem em consideração os princípios inseridos neste instrumento com a adaptação de sua legislação e prática nacionais.
Disposições Gerais e Específicas
De acordo com essas disposições dos PBUFAF, os governos são encorajados a adotar e implementar as normas e regulamentos sobre o uso da força
e armas de fogo contra as pessoas pelos encarregados da aplicação da lei.
Além disso, são encorajados a manter as questões de natureza ética associadas com o uso da força e de armas de fogo sob constante avaliação.
As normas e diretrizes devem incluir disposições:
- para desenvolver uma série de meios, os mais amplos possíveis, e equipar os encarregados com vários tipos de armas e munições, permitindo um
uso diferenciado de força e armas de fogo;
- para desenvolver armas incapacitantes não letais para restringir a aplicação de meios capazes de causar morte ou ferimentos;
- para equipar os encarregados com equipamento de autodefesa como
escudos, capacetes, coletes à prova de bala e meios de transporte blindados,
de modo a diminuir a necessidade do uso de armas de qualquer espécie;
- para assegurar que o desenvolvimento e o emprego de armas
incapacitantes não letais sejam cuidadosamente avaliados de modo a
minimizar o risco de pôr em perigo pessoas que não estejam envolvidas, e
que o uso de quaisquer dessas armas seja cuidadosamente controlado; - para
especificar as circunstâncias dentro das quais os encarregados da aplicação
da lei são autorizados a portar armas de fogo e prescrever os tipos e as
munições permitidos;
- para assegurar que as armas de fogo sejam empregadas apenas quando
apropriado e de maneira provável a diminuir o risco de ferimentos desneRevista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 67 - jul/ago/set 2010
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cessários;
- proibindo o uso de armas de fogo e munições que causem ferimento
injustificado, ou apresentem um risco injustificado;
- regulando o controle, estoque e distribuição de armas de fogo e munições, e incluindo procedimentos que assegurem a responsabilidade dos encarregados das armas e munições que lhes forem entregues;
- exigindo que avisos sejam feitos, se apropriados, quando as armas estiverem por ser disparadas;
- estabelecendo um sistema de registros sempre que a polícia empregue
armas de fogo no desempenho de seus deveres;
Princípios Essenciais
Os princípios essenciais no Uso da força e Armas de Fogo são:
LEGALIDADE, NECESSIDADE e PROPORCIONALIDADE
Os Encarregados da Aplicação da Lei somente recorrerão ao uso da força
quando todos os outros meios para atingir um objetivo legítimo tenham falhado, e o uso da força pode ser justificado quando comparado com o objetivo legítimo. Os Encarregados da Aplicação da Lei são exortados a serem moderados no uso da força e armas de fogo e a agirem em proporção à gravidade
do delito cometido e o objetivo legítimo a ser alcançado. Somente será permitido aos encarregados empregarem a quantidade de força necessária para alcançar um objetivo legítimo.
Esta avaliação, que tem que ser feita individualmente pelo encarregado
da aplicação da lei em cada ocasião em que a questão do uso da força surgir,
pode levar à conclusão de que as implicações negativas do uso da força em
uma determinada situação não são equiparadas à importância do objetivo
legítimo a ser alcançado. Nestas situações, recomenda-se que os policiais se
abstenham de prosseguir.
No treinamento dos encarregados da aplicação da lei, os governos e as
organizações devem dar atenção especial a: questões de natureza ética na
aplicação da lei e direitos humanos; alternativas ao uso da força e armas de
fogo, incluindo a solução pacífica de conflitos, compreensão do comportamento de multidão e métodos de persuasão, negociação e mediação com
vistas a limitar o uso da força e armas de fogo.
Os programas de treinamento e os procedimentos operacionais devem
ser revistos à luz de incidentes particulares. Os governos e as organizações
de aplicação da lei devem proporcionar orientação sobre estresse aos policiRevista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 67 - jul/ago/set 2010
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ais envolvidos em situações em que força e arma de fogo foram utilizadas.
Uso de Armas de Fogo
O uso de armas de fogo com o intuito de atingir objetivos legítimos de
aplicação da lei deve ser considerada uma medida extrema.
Os encarregados da aplicação da lei não usarão armas de fogo contra
indivíduos, exceto: em casos de legítima defesa ou defesa de outrem contra
ameaça iminente de morte ou ferimento grave; para impedir a perpetração
de crime particulannente grave que envolva séria ameaça à vida; ou efetuar a
prisão de alguém que represente tal risco e resista à autoridade, ou para
impedir a fuga de alguém que represente tal risco; e apenas nos casos em que
outros meios menos extremos se revelem insuficientes para atingir tais objetivos.
O uso letal intencional de armas de fogo só poderá ser feito quando for
estritamente inevitável para proteger a vida .
O uso da arma de fogo é uma medida extrema, o que é evidenciado ainda
mais pelas regras de comportamento que devem ser observadas pelos encarregados da aplicação da lei antes de seu uso prático.
Nestas circunstâncis, os encarregados da aplicação da lei deverão: identificar-se como tal e avisar prévia e claramente sua intenção de usar annas de
fogo, com tempo suficiente para que o aviso seja levado em consideração A
NÃO SER QUE tal procedimento represente um risco indevido para os policiais OU acarrete para outrem um risco de morte ou dano grave OU seja
claramente inadequado ou inútil dadas as circunstâncias do caso.
Justifica-se a conclusão de que o uso da arma de fogo seja visto como o
último recurso. Os riscos envolvidos no uso da arma de fogo em termos de
danos, ferimentos (graves) ou morte, assim como de não apresentar nenhuma opção real após seu uso, a transforma na última barreira na elevação dos
riscos de uma situação a ser resolvida.
Modelos de Uso de Força
O Modelo FLETC de Uso de Força
O Centro de Treinamento da Polícia Federal (Federal Law Enforcement
Training Center - FLETC), em Illinois nos EUA desenvolveu em 1992 um
sistema para o uso progressivo de força e de arma de fogo e que atualmente
é seguido, ou serve como base para outros modelos semelhantes, por vários
órgãos policiais nos Estados Unidos.
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Baseando-se no conceito, amplamente aceito, de uso progressivo de
força, possui cinco níveis de alternativas de força, referenciando a situação
que o policial percebe, e sua resposta. A representação gráfica apresenta
uma forma de pirâmide. Os "andares" desta pirâmide são numerados de I a
V e possuem cores, para diferenciá-los. Estas cores são de fácil correlação,
acompanhando um espectro natural de mudança de cores, iniciando no azul,
uma cor mais "amena", terminando no vermelho, que representa "perigo".
O uso gradual destas alternativas varia de acordo com a atitude do
suspeito/criminoso. A verbalização, com 'comandos verbais', corresponde
a uma atitude submissa. As resistências passivas e ativas correspondem a
técnicas de controle de contato e técnicas de submissão. No caso de ameaça
física agressiva, utilizam-se técnicas defensivas com armas não-letais. E por
último, no caso de uma grave ameaça física mortal, o policial é autorizado a
utilizar a força mortífera.

O modelo Canadense
O Canadá apresenta como modelo nacional um gráfico na forma circular, com cinco níveis de intervenção policial, graduados também de acordo
com sua gravidade e expressos através de um sistema de cores semelhante
ao sistema FLETC. É um sistema bem simples, de fácil visualização e compreensão, seguindo uma sequência lógica e proporcional do uso de força, de
acordo com a reação ou atitude do abordado.
É interessante frisar que embora seja um modelo nacional, serve de base
para que diferentes Departamentos de Polícia, como a Real Polícia Montada do Canadá, uma força federal, e para a Polícia da Província de Ontário,
uma força regional, pudessem desenvolver seus próprios modelos de uso de
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força. Embora a base seja a mesma, há adequações quanto à política de uso
de força de cada departamento, levando-se em conta tipos de equipamento
empregado e formas de treinamento e atuação diferenciadas.

----1._ Ação do
policial

Componaroonto • - - - - •
dowspeito

Outros modelos
Existe uma grande variedade de Modelos de Uso de Força, adotados em
países da Europa e nos Estados Unidos. A maioria segue a mesma ideia,
diferindo principalmente na apresentação gráfica ou na ênfase a determinado procedimento, variando de acordo com a política de uso de força da corporação que o adotou. Alguns são modelos próprios para situação de controle de distúrbios civis, outros para ações táticas desenvolvidas por grupos
especiais. Como a maioria dos países que procuram normatizar o uso progressivo de força para seus órgãos de proteção da lei e da ordem é composta
por países democráticos que respeitam os Direitos Humanos e seguem os
preceitos internacionais de aplicação da lei, grande parte destes modelos de
uso de força seguem a mesma linha.
No Brasil, o Estado de Minas Gerais e o Distrito Federal se preocuparam em estabelecer modelos de uso de força para suas Polícias Militares, o
que ajuda sobremaneira no treinamento e na fiscalização da atuação de seus
Policiais.
A Secretaria Nacional de Segurança Publica (SENASP) mantém dois
cursos na modalidade EAD (Ensino a Distância), sobre Uso de Força e
sobre Armas Não-letais, que têm ajudado muito a difundir a idéia do emRevista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 67 - jul/ago/set 2010
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prego proporcional de força. O Major da PMDF Erich Méier Junior muito
V
ajudou na propagação deste tipo de conhecimento, participando de palestras e seminários por todo o Brasil.
Proposta de uma Doutrina de Uso Proporcional de Força para a PMESP
Quanto ao princípio da LEGALIDADE, a proposta é adequada aos princípios internacionais de Uso de Força e às exigências da legislação brasileira
em vigor atualmente. Além disso, procuramos dar ênfase aos Procedimentos Operacionais Padrão (POP), utilizados na PMESP, no que diz respeito à
abordagem de pessoa em atitude suspeita e na abordagem ao infrator da lei.
O Policial Militar estará agindo de acordo e com o amparo da lei.
De acordo com o princípio da NECESSIDADE, o objetivo maior desta
proposta de Doutrina é preservação de vidas. A vida do policial, de possíveis vítimas, de terceiros e do próprio infrator da lei.
Aplicando-se o princípio da PROPORCIONALIDADE, para cada tipo
de ação do infrator da lei há, proporcionalmente, uma reação por parte do
policial. O tipo de Força, sua duração e intensidade irão depender da situação. O objetivo é a cessação da agressão ou da resistência e a colaboração
do infrator da lei. Utilizar somente a força necessária, evitando o excesso ou
o uso inadequado, tanto para mais como para menos.
O emprego de algemas, também pautado pela legislação brasileira e por
normas internas da PMESP, também é contemplado neste modelo.
Procuramos utilizar um quadro de fácil interpretação e assimilação, utilizando um código de cores e estabelecendo níveis de perigo.
Os níveis não são progressivos, tendo em vista em que há situações em
que podemos empregar três níveis ao mesmo tempo (verbalização, uso defensivo de força física, uso defensivo de arma não-letal, por exemplo).
Toda Corporação Policial necessita de uma Política de Uso de Força,
clara e objetiva, afim de nortear todo o treinamento e o seu emprego
operacional. Uma Doutrina de Uso de Força definida facilita a instrução e a
padronização de procedimentos operacionais.
Lembramos que por melhor que seja, qualquer modelo de uso de força
não irá englobar todas as situações possíveis, ou ser à prova de falhas. Entretanto, deve ser encarado como regra e as exceções devem ser devidamente estudadas, justificando-se ou corrigindo-se posturas, quando necessário.
Lidamos com pessoas, e não com simples fórmulas matemáticas.
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USO PROPORCIONAL DE FORÇA
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V. DA EVENTUAL APLICAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS
PREVISTAS NA LEI MARIA DA PENHA NOS CASOS DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER MILITAR

ABELARDO JULIO DA ROCHA, capitão da
Polícia Militar do Estado de São Paulo, é diretor-assistente da Divisão de Educação de Trânsito do DETRAN-SP, especialista em Direito
Militar e professor de Direito Penal Militar nos
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Cruzeiro do Sul e Anhanguera - UNIDERP.
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Resumo

Em 1969, quando surgiram o Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar, não havia mulheres servindo às Forças Armadas e por este
motivo também não havia qualquer possibilidade de uma união conjugal entre militares. Ocorre que, felizmente, alguns anos depois as mulheres passaram a integrar as fileiras da Forças Armadas e das Forças Auxiliares, quer
como oficiais ou como praças. Evidentemente, esta maravilhosa mudança
possibilitou que os militares se casem ou vivam em uniões estáveis, como se
casados fossem. Hodiernamente, é mesmo comum homens e mulheres militares se casarem constituindo uma família com a particularidade de que ambos envergam a mesma farda ou de Corporações diversas, mas sendo ambos
militares. Pois bem, sendo dinâmicas as relações que se estabelecem na sociedade deve o direito penal procurar acompanhá-las a fim de que cumpra corretamente o seu papel. Foi este o desiderato maior que inspirou a gênese da
lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, popularmente conhecida como Lei
Maria da Penha. A grande questão que a Justiça Militar enfrentará em breve
diz respeito à eventual aplicação desta lei nos casos em que a violência ocorrer no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto entre militares, vez que a norma sob lentes não alterou os Códigos Penal Militar e de Processo Penal Militar, mas tão somente a lei substantiva penal e a lei processual penal. Assim, esta nossa despretensiosa reflexão busca inaugurar o debate sobre a questão, contudo não encerrá-lo.
Revista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - n2 67 - jul/ago/set 2010

89

Palavras-chave
Lei Maria da Penha. Violência doméstica e familiar entre militares. Justiça Militar. Crime militar. Polícia judiciária militar.

I

Introdução
Cabe à polícia judiciária militar, entre outras atribuições legais previstas no
artigo 8º do Código de Processo Penal Militar, apurar os crimes militares e sua
autoria. Ocorre que a apuração do ilícito castrense passa, inicial e necessariamente, pelo registro do fato penalmente relevante, o que é realizado por oficiais com delegação para exercerem a polícia judiciária militar.
Procuramos considerar, nesta breve e despretensiosa reflexão, que em
muitos casos o crime militar pode envolver dois militares (autor e vítima)
que sejam marido e mulher ou companheiros em qualquer relação íntima de
afeto, na qual o militar agressor conviva ou tenha convivido com a militar
ofendida, independentemente de coabitação.
Eis aí um desafio para a autoridade de polícia judiciária militar e seus delegados em face de que a lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, chamada popularmente de "Lei Maria da Penha", não alterou o Código Penal Militar e o
Código de Processo Penal Militar e, por este motivo, não há procedimentos
legais específicos para estes casos, quando o crime for militar, especialmente no que se refere às chamadas medidas protetivas de urgência.
Quando a violência doméstica e familiar será crime militar?
A lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, no seu artigo 5º estabelece que
configura violência doméstica e familiar contra a mulher "qualquer ação ou
omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial".
Prossegue referida lei, no artigo 7º, descrevendo as formas de violência
doméstica e familiar contra a mulher, como sendo a violência física, psicológica, a patrimonial e a moral, sendo esta última entendida como qualquer
conduta que configure calúnia, difamação ou injúria.
Logicamente que qualquer das condutas elencadas só será crime militar
se presentes duas circunstâncias, a saber: primo, se estiver tipificada no Código Penal Militar e secundum, tratando-se o agressor e a ofendida de militares em situação de atividade, que é a hipótese do artigo 9º, II, "a" do Código
Penal Militar.
Neste caminhar, tomemos como exemplo a violência psicológica, que,
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segundo disposição expressa da lei, deve ser entendida como qualquer conduta que cause à mulher dano emocional e diminuição da auto-estima ou que
lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou
controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause
prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação.
A ameaça (art. 223) e o constrangimento ilegal (art. 222) são condutas
tipificadas no CPM. Então, sendo a mulher e o seu agressor militares do serviço ativo, esta espécie de violência doméstica e familiar constituirá também
crime militar. Ocorre, todavia, que a Lei Maria da Penha não promoveu no
Código Pe-nal Militar as modificações que operou no Código Penal Comum, criando, por exemplo, nova circunstância agravante genérica consistente em ser o cri-me praticado com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de
relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência
contra a mulher na forma da lei específica (alínea "f" do inciso II do art. 61
do Código Penal). Fica então o julgador impedido de aplicar nos crimes
militares as circunstâncias de aumento da pena que a Lei nº 11.340/06 criou
em face da falta de previsão legal.
Da assistência à mulher militar em situação de violência doméstica e familiar

Estabelece o artigo 10 da Lei nº 11.340/06 que, na hipótese da iminência
ou da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência adotará, de imediato, as
providências legais cabíveis, referindo-se a norma, obviamente, ao registro
da ocorrência e demais desdobramentos atinentes à polícia judiciária.
Esta deve ser também uma preocupação da polícia judiciária militar ao
registrar um crime militar que envolver qualquer uma das formas de violência contra a mulher no âmbito das relações domésticas e familiares. Os Comandantes de Unidades, autoridades exercentes da polícia judiciária militar
nos termos do artigo 7º do Código de Processo Penal Militar, devem tratar
com especial atenção os casos em que a mulher militar lhes participar a
ocorrência de ameaças por parte do marido, companheiro ou namorado que
também for militar. A história tem demonstrado que nestes casos a possibilidade de concretização do mal anunciado é extraordinariamente grande,
principalmente em razão da intimidade do casal, do compartilhamento de
Revista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 67 - jul/ago/set 2010

91

informações personalíssimas e, em alguns casos, do ciúme exacerbado. Aliese tudo isto ao fato de que ambos podem conviver sob o rrtesmo teto.
Nesse sentido, mesmo sendo certo que a Lei Maria da Penha não alterou
o Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar, a mulher militar
agredida deve receber assistência da autoridade de polícia judiciária militar.
Tal assistência deve consistir, se necessário, na garantia de proteção, encaminhamento da ofendida ao Hospital Militar ou posto de saúde e ao Instituto
Médico Legal, fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para
abrigo ou local seguro, quando houver risco de vida; se necessário, acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus pertences do local da ocorrência ou do domicílio familiar.
Por óbvio, a adoção dessas medidas assistenciais não prejudica a adoção
das medidas de polícia judiciária militar cabíveis. Assim, a autoridade militar deve determinar a realização do exame de corpo de delito da militar
ofendida e requisitar outros exames periciais necessários, mesmo que não
seja esta sua vontade porque, em se tratando de crime militar, a ação penal
será sempre pública incondicionada.
Das medidas protetivas de urgência que podem obrigar o militar agressor
Apesar da falta de previsão no Código de Processo Penal Militar, que,
como já se disse alhures, não foi alterado pela Lei Maria da Penha, com o escopo de proteger emergencialmente a militar ofendida, pode o juízo militar
de primeiro grau suspender a posse ou restrição do porte de armas, com comunicação à respectiva Organização Militar ou Policial Militar, nos termos
da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003.
O Decreto nº 5.123, de 1º de julho de 2004, que regulamenta a Lei nº
10.826/03 e dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo
e munição, estabelece em seu artigo 33, § 1º que o porte de arma de fogo
das praças das Forças Armadas e dos Policiais e Corpos de Bombeiros Militares é regulado em norma específica, por atos dos Comandantes das Forças
Singulares e dos Comandantes-Gerais das Corporações.
Neste diapasão, reconhecendo o caráter emergencial da providência de
caráter protetivo a ser adotado e a fim de preservar a vida da militar ofendida, nos casos em que o crime militar foi perpetrado com o emprego de arma
de fogo, deve a própria autoridade de polícia judiciária militar, incontineti,
representar diretamente ao Comandante do militar agressor pela suspensão
da posse ou restrição de seu porte de arma de fogo.
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Tal providência encontra perfeita consonância no que o jovem Capitão da
1
Polícia Militar de São Paulo Alexandre Henriques'"da Costa chama de Poder Geral de Cautela da Autoridade Disciplinar. A agressão praticada contra
a mulher militar, com emprego de arma de fogo, praticada no âmbito do lar
ou dentro de relações de afeto entre militares, deve sempre despertar preocupações por parte da polícia judiciária militar. Ameaças e promessas de
causar mal injusto podem vir a se tornar realidade e o resultado é sempre
desastroso. A Lei Maria da Penha determina remessa, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, de expediente apartado ao juiz com o pedido da ofendida, para a concessão de medidas protetivas de urgência. Não há dispositivo
correlato na lei processual penal militar, todavia, não é defeso à autoridade
de polícia judiciária militar representar ao juízo castrense pela adoção de
tais medidas que se amoldarem à competência da justiça militar.

lr
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Da prisão preventiva do militar agressor quando o crime militar envolver
agressão doméstica e familiar
O artigo 42 da Lei nº 11.340/06 acresceu mais uma causa para o decreto
de prisão preventiva ao artigo 313 do Código de Processo Penal, qual seja:
para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Lamentavelmente, não ocorreu o mesmo com o Código de Processo Penal Militar e,
portanto, ainda que o crime militar tenha sido praticado mediante uma das
formas de violência doméstica e familiar, não estará configurada, por si só,
causa de segregação cautelar ex vi legis. Contudo, tal não significa que nos
crimes militares praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher militar não haja possibilidade legal de prisão do militar infrator a fim de
garantir o cumprimento da medida protetiva de urgência.
Havendo na espécie o periculum in mora ou, como se costuma chamar
em processo penal, o periculum libertatis e o fumus bani juris, consistente na
prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (artigo 254 do
Código de Processo Penal Militar), é o quanto basta para decretação da prisão preventiva do militar com fulcro no disposto na alínea "c" do artigo 255
do mesmo Codex, ou seja, em razão da periculosidade do indiciado ou acusado.
A prova de tal periculosidade pode ser alcançada pela natureza das lesões provocadas na mulher agredida e nas razões alegadas pelo militar criminoso.

'Manual do Procedimento Disciplinar. 1 ed. São Paulo: Editora Suprema Cultura,2006, p. 133/134.
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A conclusão a que se deve chegar, com esses dados, é que o militar acusado
não tem controle de suas ações. E violento! E pode voltar ã matar! E acha que,
por ser militar e homem, pode agredir impunemente sua mulher. Entende
que pode fazer o que bem entender com a vida e o corpo dela. Desmerece a lei.
É perigoso. Daí a premente necessidade de seu recolhimento provisório a
fim de que se garanta a segurança da militar agredida. Não merece permanecer em liberdade, sob pena de voltar a delinquir.
É claro que o militar acusado, com esse perfil, não pode permanecer em liberdade. Aliás, ressalte-se, a liberdade do militar agressor, perigoso que é, pode
vir em detrimento da própria vida da vítima. O militar agressor, concluo, mostra-se perigoso quando demonstra não medir as consequências dos seus atos.
Mesmo nos delitos punidos com detenção, a nosso ver, a prisão é possível,
não só em flagrante como a prisão preventiva, presentes os seus requisitos,
principalmente para garantir a vida e a integridade física da mulher militar
agredida.
Conclusão
À guisa de arremate, afigura-se oportuno indicar a necessidade de aprimoramento e adequação da polícia judiciária militar para o registro de crimes militares praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas
e familiares. Não se pode olvidar que hodiernamente a mulher é também jurisdicionada da Justiça Militar e por este motivo serão cada vez mais frequentes crimes militares perpetrados no seio do lar e nesses casos não é lícito negar à mulher militar a mesma proteção oferecida pela Lei Maria da Penha às
civis.
Conspecto de inquestionável relevância nos crimes militares praticados
por militares contra suas mulheres é a grande possibilidade de emprego de
arma de fogo na agressão, o que potencializa sobremodo os efeitos da conduta e vulnera a vida da vítima. Em razão disso é que a autoridade de polícia
judiciária militar, sem demora, deve adiantar-se na adoção das chamadas
medidas protetivas de urgência, entre elas, e principalmente, a suspensão da
posse e restrição do porte de arma de fogo. Em último caso, se as circunstâncias recomendarem, deve a própria autoridade de polícia judiciária militar representar, com a urgência requerida pela circunstância, pela decretação da prisão preventiva do militar agressor.
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VI. LEGISLAÇÃO
a) DECRETO Nº 7.257, DE 4 DE AGOSTO DE 2010.

Regulamenta a Medida Provisória no 494 de 2 de julho de 2010, para dispor
sobre o Sistema Nacional de Defesa Civil - SINDEC, sobre o reconecimento
de situação de emergência e estado de calamidade pública, sobre as transferências de recursos para ações de socorro, assistência às vítimas, restabelecimento
de serviços essenciais e reconstrução nas áreas atingidas por desastre, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confe-

re o art. 84, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o
disposto na Medida Provisória no 494, de 2 de julho de 2010,
DECRETA

Art. 1º - O Poder Executivo federal apoiará, de forma complementar, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios em situação de emergência ou
estado de calamidade pública, provocados por desastres.
Art. 2º - Para os efeitos deste Decreto, considera-se:
I - defesa civil: conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais
e recuperativas destinadas a evitar desastres e minimizar seus impactos para a população e restabelecer a normalidade social;
II - desastre: resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo
homem sobre um ecossistema vulnerável, causando danos humanos, materiais ou ambientais e consequentes prejuízos econômicos e sociais;
III - situação de emergência: situação anormal, provocada por desastres,
causando danos e prejuízos que impliquem o comprometimento parcial da
capacidade de resposta do poder público do ente atingido;
IV - estado de calamidade pública: situação anormal, provocada por desastres, causando danos e prejuízos que impliquem o comprometimento substancial da capacidade de resposta do poder público do ente atingido;
V - ações de socorro: ações imediatas de resposta aos desastres com o
objetivo de socorrer a população atingida, incluindo a busca e salvamento,
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co e cirúrgico de urgência, entre outras estabelecidas pelo Ministério da
Integração Nacional;
"
VI - ações de assistência às vítimas: ações imediatas destinadas a garantir condiçes de incolumidade e cidadania aos atingidos, incluindo o fornecimento de água potável, a provisão e meios de preparação de alimentos, o
suprimento de material de abrigamento, de vestuário, de limpeza e de higiene pessoal, a instalação de lavanderias, banheiros, o apoio logístico às equipes empenhadas no desenvolvimento dessas ações, a atenção integral à saúde, ao manejo de mortos, entre outras estabelecidas pelo Ministério da Integração Nacional;
VII - ações de restabelecimento de serviços essenciais: ações de caráter
emergencial destinadas ao restabelecimento das condições de segurança e
habitabilidade da área atingida pelo desastre, incluindo a desmontagem de
edificações e de obras-de-arte com estruturas comprometidas, o uprimento
e distribuição de energia elétrica, água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem das águas pluviais, transporte coletivo, trafegabilidade, comunicações, abastecimento de água potável e desobstrução e remoção de escombros, entre outras estabelecidas pelo Ministério da Integração
Nacional;
VIII - ações de reconstrução: ações de caráter definitivo destinadas a
restabelecer o cenário destruído pelo desastre, como a reconstrução ou recuperação de unidades habitacionais, infraestrutura pública, sistema de abastecimento de água, açudes, pequenas bar ragens, estradas vicinais, prédios
públicos e comunitários, cursos d'água, contenção de encostas, entre outras
estabelecidas pelo Ministério da Integração Nacional; e
IX - ações de prevenção: ações destinadas a reduzir a ocorrência e a intensidade de desastres, por meio da identificação, mapeamento e monitoramento de riscos, ameaças e vulnerabilidades locais, inc luindo a capacitação
da sociedade em atividades de defesa civil, entre outras estabelecidas pelo
Ministério da Integração Nacional.
CAPÍTULO I
DO SISTEMA NACIONAL DE DEFESA CIVIL - SINDEC
Art. 3º - O Sistema Nacional de Defesa Civil - SINDEC tem como objetivo planejar, articular e coordenar as ações de defesa civil em todo o território nacional.
Art. 4º - Para o alcance de seus objetivos, o SINDEC deverá:
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I - planejar e promover ações de prevenção de desastres naturais, antropogênicos e mistos, de maior prevalência no Pafs;
II - realizar estudos, avaliar e reduzir riscos de desastres;
III - atuar na iminência e em circunstâncias de desastres; e
IV - prevenir ou minimizar danos, socorrer e assistir populações afetadas, erestabelecer os cenários atingidos por desastres.
Art. - 5º O SINDEC será composto pelos órgãos e entidades da União
responsáveis pelas ações de defesa civil, bem como pelos órgãos e entidades
dos Estados, Distrito Federal e Municípios que a ele aderirem.
§ 1º As entidades da sociedade civil também poderão aderir ao SINDEC,
na forma a ser disciplinada pelo Ministério da Integração Nacional.
§ 2º Compete à Secretaria Nacional de Defesa Civil do Ministério da
Integração Nacional a coordenação do SINDEC, ficando responsável por
sua articulação, coordenação e supervisão técnica.
§ 3º Para o funcionamento integrado do SINDEC, os Estados, Distrito
Federal e Municípios encaminharão à Secretaria Nacional de Defesa Civil
informações atualizadas a respeito das respectivas unidades locais responsáveis pelas ações de defesa civil em suas jurisdiçes, de acordo com o art. 2o
da Medida Provisória no 494, de 2 de julho de 2010.
§ 4º Em situações de desastres, os integrantes do SINDEC na localidade atingida, indicados nos termos do § 3o, atuarão imediatamente, instalando, quando possível, sala de coordenação de resposta ao desastre, de acordo
com o sistema de comando unificado de operações adotado pela Secretaria
Nacional de Defesa Civil.
§ 5º O SINDEC contará com Grupo de Apoio a Desastres - GADE, vinculado à Secretaria Nacional de Defesa Civil, formado por equipe multidisciplinar, mobilizável a qualquer tempo, para atuar nas diversas fases do desastre em território nacional ou em outros países.
§ 6º Para coordenar e integrar as ações do SINDEC em todo o território
nacional, a Secretaria Nacional de Defesa Civil manterá um centro nacional
de gerenciamento de riscos e desastres, com a finalidade de agilizar as ações
de resposta, monitorar desastres, riscos e ameaças de maior prevalência;
§ 7º A Secretaria Nacional de Defesa Civil poderá solicitar o apoio dos
demais órgãos e entidades que integram o SINDEC, bem como da Administração Pública federal, para atuarem junto ao ente federado em situação de
emergência ou estado de calamidade pública.
§ 8º As despesas decorrentes da atuação de que trata o § 7o, correrão
Revista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 67 - jul/ago/set 2010

97

por conta de dotação orçamentária de cada órgão ou entidade.
§ 9º O SINDEC mobilizará a sociedade civil para atuar em situação de
emergência ou estado de calamidade pública, coordenando o apoio logístico
para o desenvolvimento das ações de defesa civil.
Art. 6º O Conselho Nacional de Defesa Civil - CONDEC integra o SINDEC como órgão colegiado, de natureza consultiva, tendo como atribuição
propor diretrizes para a política nacional de defesa civil, em face dos objetivos estabelecidos no art. 4o.
§ 1º O CONDEC será composto por um representante e suplente de cada órgão a seguir indicado:
I - Ministério da Integração Nacional, que o coordenará;
II - Casa Civil da Presidência da República;
III - Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República;
IV - Ministério da Defesa;
V - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;
VI - Ministério das Cidades;
VII - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome;
VIII - Ministério da Saúde;
IX - Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República.
§ 2º Além dos representantes previstos no § 1º, comporão, ainda, o
CONDEC:
I - dois representantes dos Estados e Distrito Federal;
II - três representantes dos Municípios; e
III - três representantes da sociedade civil.
§ 3º A Secretaria Nacional de Defesa Civil exercerá a função de Secretaria-Executiva do CONDEC, fornecendo o apoio administrativo e os meios
necessários à execução de seus trabalhos.
§ 4º A participação no CONDEC será considerada prestação de serviço
público relevante, não remunerada.
§ 5º Os representantes dos Estados, Distrito Federal, Municípios e da
sociedade civil, serão indicados e designados na forma a ser disciplinada pelo Ministério da Integração Nacional.
§ 6º O CONDEC poderá convidar representantes de outros órgãos da
administração pública, de entidades privadas, de organizações não-governamentais, de conselhos e de fóruns locais para o acompanhamento ou participação dos tr abalhos.
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CAPÍTULO II
DO RECONHECIMENTO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E
DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA
Art. 7º - O reconhecimento da situação de emergência ou do estado de
calamidade pública pelo Poder Executivo federal se dará mediante requerimento do Poder Executivo do Estado, do Distrito Federal ou do Município
afetado pelo desastre.
§ 1º O requerimento previsto no caput deverá ser realizado diretamente ao Ministério da Integração Nacional, no prazo máximo de dez dias após
a ocorrência do desastre, devendo ser instruído com ato do respectivo ente
federado que decretou a situação de emergência ou o estado de calamidade
pública e conter as seguintes informações:
I - tipo do desastre, de acordo com a codificação dedesastres, ameaças e
riscos, definida pelo Ministério da Integração Nacional;
II - data e local do desastre;
III - descrição da área afetada, das causas e dos efeitos do desastre;
IV - estimativa de danos humanos, materiais, ambientais e serviços essenciais prejudicados;
V - declaração das medidas eações emcurso, capacidade deatuação e recursos humanos, materiais, institucionais e financeiros empregados pelo respectivo entefederado para o restabelecimento da normalidade; e
VI - outras informações disponíveis acerca do desastre e seus efeitos.
§ 2º Após avaliação das informações apresentadas no requerimento a
que se refere o § lo e demais informações disponíveis no SINDEC, o Ministro de Estado da Integração Nacional reconhecerá, por meio de Portaria,
a situação de emergência ou estado de calamidade, desde que a situação o
justifique e que tenham sido cumpridos os requisitos estabelecidos na Medida Provisória no 494, de 2010, e neste Decreto.
§ 3º Considerando a intensidade do desastre e seus impactos social, econômico e ambiental, o Ministério da Integração Nacional reconhecerá, independentemente do fornecimento das informações previstas no §1º, a situação de emergência ou o estado de calamidade pública com base no Decreto
do respectivo ente federado.

CAPÍTULO III
DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS
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Art. 8º As transferências obrigatórias da União aos órgãos e entidades
dos Estados, Distrito Federal e Municípios para a execução de ações de socorro, assistência às vítimas, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução, observarão os requisitos e procedimentos previstos na Medida Provisória no 494, de 2010, e neste Decreto.
Art. 9º Reconhecida a situação de emergência ou o estado de calamidade pública, o Ministério da Integração Nacional, com base nas informações
obtidas e na suadisponibilidade orçamentária e financeira, definirá o montante de recursos a ser disponibilizado para a execução das ações especificadas
nos incisos V, VI e VII do art. 2º.
Parágrafo único. A transferência dos recursos se dará mediante depósito
em conta específica do ente beneficiário em instituição financeira oficial federal.
Art. 10º - As transferências de recursos voltadas à execução de ações
de reconstrução deverão ser precedidas da apresentação de Plano de Trabalho pelo ente beneficiário no prazo de até quarenta e cinco dias após o reconhecimento da situação de emergência ou do estado de calamidade pública.
§ 1º O Plano de Trabalho conterá:
I - levantamento de danos materiais causados pelo desastre;
II - identificação das ações de reconstrução, acompanhadas das respectivas estimativas financeiras;
III - etapas ou fases de execução;
IV - plano de aplicação dos recursos financeiros;
V - cronograma de desembolso; e
VI - previsão de início e fim da execução das ações, bem como da conclusão das etapas ou fases programadas.
§ 2º Independentemente da apresentação do Plano de Trabalho de que
trata o §1º, o Ministério da Integração Nacional poderá antecipar a liberação de parte dos recursos destinados às ações de reconstrução.
§ 3º As ações implementadas com os recursos antecipados na forma do
§ 2º deverão estar contempladas no Plano de Trabalho previsto no caput.
§ 4º No caso de recuperação ou reconstrução de edificações no mesmo
local do desastre, tratando-se de posse mansa e pacífica, poderá ser dispensada a comprovação da propriedade do imóvel pelos respectivos beneficiários.
Art. 11 - A utilização dos recursos transferidos nos termos dos arts. 9o e
10 pelo ente beneficiário está vinculada exclusivamente à execução das ações
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previstas neste Decreto, além das especificadas pelo Ministério da Integração
"
Nacional quando da liberação dos recursos.
§ 1º Constatada a presença de vícios na documentação apresentada ou a
utilização dos recursos por parte dos Estados, Distrito Federal e Municípios, em desconformidade com disposto na Medida Provisória no 494, de
2010, e neste Decreto, o Ministério da Integração Nacional suspenderá
a liberação dos recursos até a regularização da pendência, se for o caso.
§ 2º A utilização dos recursos em desconformidade com as ações especificadas pelo Ministério da Integração Nacional ensejará ao ente federado
a obrigação de devolvê-los devidamente atualizados, conforme legislação
aplicável.
§ 3º O Ministério da Integração Nacional notificará o ente federado cuja
utilização dos recursos transferidos for considerada irregular, para que apresente justificativa no prazo de trinta dias.
§ 4º Se as razões apresentadas na justificativa do ente federado não demonstrarem a regularidade na aplicação dos recursos, o Ministério da
Integração Nacional dará ciência do fato ao ente federado que deverá providenciar a devolução dos recursos no prazo de trinta dias.
§ 5º Na hipótese de não devolução dos recursos pelo ente fede rado
notificado, o Ministério da Integração Nacional deverá comunicar o fato
aos órgãos de controle competentes para adoção das medidas cabíveis.
Art. 12 - O planejamento e a execução das ações de prevenção previstas
no inciso IX do art. 2º são de responsabilidade de todos os órgãos integrantes do SINDEC e dos demais órgãos da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que setorialmente executem ações nas áreas de
saneamento, transporte e habitação, bem assim em outras áreas de infraestrutura.
CAPÍTULO IV
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E DA FISCALIZAÇO
Art. 13 - Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios beneficiários
das transferências de que trata o art. 4º da Medida Provisória no 494, de
2010, apresentarão ao Ministério da Integração Nacional a prestação de
contas do total dos recursos recebidos.
Art. 14 - A prestação de contas de que trata o art. 13 deverá ser apresentada pelo ente beneficiário no prazo de trinta dias a contar do término da
execução das ações a serem implementadas com os recursos transferidos peRevista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 67 - jul/ago/set 2010
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lo Ministério da Integração Nacional e será composta dos seguintes doeu...
mentos:
I - relatório de execução físico -financeira;
II - demonstrativo da execução da receita e despesa, evidenciando os recursos recebidos e eventuais saldos;
III - relação de pagamentos e de bens adquiridos, produzidos ou construídos;
V - extrato da conta bancária específica do período do recebimento dos
recursos e conciliação bancária, quando for o caso;
VI - relação de beneficiários, quando for o caso;
VII - cópia do termo de aceitação definitiva da obra ou serviço de engenharia, quando for o caso; e
VIII - comprovante de recolhimento do saldo de recursos, quando houver.
§ 1º A autoridade responsável pela prestação de contas que inserir ou fizer inserir documentos ou declaração falsa ou diversa da que deveria ser
inscrita, com o fim de alterar a verdade sobre o fato, será responsabilizada
na forma da lei.
§ 2º Os entes beneficiários manterão, pelo prazo de cinco anos, contados da data de aprovação da prestação de contas de que trata o art. 13, os
documentos a ela referentes, inclusive os comprovantes de pagamentos
efetuados com os recursos financeiros transferidos na forma deste Decreto,
ficando obrigados a disponibilizá-los, sempre que solicitado, ao Ministério
da Integração Nacional, ao Tribunal de Contas da União e ao Sistema de
Controle Interno do Poder Executivo federal.
Art. 15 - O Ministério da Integração Nacional acompanhará e fiscalizará
a aplicação dos recursos transferidos na forma do art. 8º deste Decreto.
Art. 16 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 17 - Ficam revogados os Decretos nos 5.376, de 17 de fevereiro de
2005, e 6.663, de 26 de novembro de 2008.
Brasília, 4 de agosto de 2010; 189º da Independência e 122º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Paulo Bernardo Silva
João Reis Santana Filho
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b. DECRETO Nº 56.091, DE 16 DE AGOSTO DE 2010

Altera a denominação do Conselho Estadual Sobre Drogas para Conselho
Estadual de Políticas sobre Drogas - CONED, dispõe sobre sua organização
e dá providências correlatas

ALBERTO GOLDMAN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de
suas atribuições legais e à vista da exposição de motivos do Secretário da
Justiça e da Defesa da Cidadania,
Decreta

Artigo 1º - O Conselho Estadual Sobre Drogas, instituído junto à Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, pelo Decreto nº 25.367, de 12 de
junho de 1986, alterado pelo Decreto nº 54.382, de 27 de maio de 2009, passa
a denominar-se Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas - CONED.
Artigo 2º - São objetivos do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas - CONED:
I - propor a política estadual sobre drogas, compatibilizando-a com o
Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, bem como acompanhar a respectiva execução;
II - estimular pesquisas visando ao aperfeiçoamento dos conhecimentos
técnico-científicos referentes ao uso e tráfico de drogas;
III - articular, estimular, apoiar e acompanhar os programas de prevenção e tratamento, redução de danos e repressão ao tráfico de drogas;
IV - propor ao Governador do Estado a celebração de convênios para os
fins previstos nos incisos anteriores;
V - encaminhar ao Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas propostas fundamentadas de alteração do sistema legal de prevenção, fiscalização
e repressão ao uso e tráfico de drogas.
Parágrafo único - O CONED elaborará, anualmente, proposta de programa dentro dos objetivos do presente artigo, encaminhando-a ao Secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania que, por sua vez, irá submetê-la ao
Governador do Estado.
Artigo 3º - O Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas - CONED
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será composto pelos seguintes membros titulares, designados juntamente com os respectivos suplentes, pelo Governador do Est!tdo:
I - 3 (três) representantes da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, sendo:
a) 1 (um) do Gabinete do Secretário;
b) 1 (um) do Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo - IMESC;
c) 1 (um) da Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente - Fundação CASA-SP;
II - 3 (três) representantes indicados pela Secretaria da Saúde, sendo:
a) 1 (um) da Coordenadoria de Planejamento de Saúde;
b) 1 (um) do Centro de Vigilância Sanitária;
c) 1 (um) do Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas;
III - 2 (dois) representantes indicados pela Secretaria da Segurança Pública, sendo:
a) 1 (um) da Polícia Civil, escolhido entre os integrantes da Divisão de
Prevenção e Educação do Departamento de Investigações sobre Narcóticos
- DENARC;
b) 1 (um) da Polícia Militar do Estado de São Paulo, escolhido entre os
integrantes do PROERD - Programa Educacional de Resistência às Drogas e
à Violência;
IV - 2 (dois) representantes da Secretaria da Educação;
V - 1 (um) representante da Secretaria de Economia e Planejamento;
VI - 1 (um) representante da Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo;
VII - 1 (um) representante da Secretaria da Cultura;
VIII - 1 (um) representante da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social;
IX - 1 (um) representante da Secretaria da Administração Penitenciária;
X - 1 (um) representante da Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho;
XI - 1 (um) representante da Secretaria da Habitação;
XII - 1 (um) representante do Ministério Público do Estado de São Paulo;
XIII - 4 (quatro) representantes da comunidade acadêmico-científica,
de notório saber na área de drogas, tabaco e álcool;
XIV - 6 (seis) representantes da sociedade civil, pertencentes a organizações não-governamentais de reconhecida atuação na área de drogas, tabaRevista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 67 - jul/ago/set 2010
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coe álcool;
XV - 1 (um) representante de cada uma das seguintes entidades, median
te convite:
a) do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo;
b) do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo;
c) do Conselho Regional de Enfermagem;
d) do Conselho Regional de Psicologia - 6ª Região;
e) do Departamento de Polícia Federal (SR/SP);
f) do Ministério Público Federal;
g) da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de São Paulo - OAB/SP;
h) da Coordenadoria de Atenção às Drogas da Prefeitura de São Paulo
XVI - 1 (um) representante do Fundo de Solidariedade e Desenvolvi·
mento Social e Cultural do Estado de São Paulo;
XVII - 1 (um) representante da Defensoria Pública do Estado de Sãc
Paulo;
XVIII - 1 (um) representante da Procuradoria Geral do Estado.
§ 1º - Os membros titulares e suplentes do CONED terão mandato de 2
(dois) anos, permitida uma recondução.
§ 2º - O membro titular e seu suplente, ausentes por 4 (quatro) vezes, de
forma injustificada, ou por 6 (seis) vezes, ainda que justificadamente, no
mesmo ano, terão sua substituição solicitada ao órgão ou entidade que representam.
§ 3º - Todas as ausências serão consignadas em ata e, havendo 2 (duas)
ausências injustificadas e consecutivas, estas serão comunicadas ao órgão
ou entidade respectivos.
Artigo 4º - O Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas - CONED
terá um Presidente e um Vice-Presidente, escolhidos dentre seus membros
e designados pelo Governador do Estado, com suas competências estabelecidas em regimento interno, a ser aprovado pelo Secretário da Justiça e da
Defesa da Cidadania.
Artigo 5º - As sessões do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas CONED exigirão, para sua instalação, quórum mínimo de 1/3 (um terço)
de seus membros, sendo as deliberações tomadas por maioria simples dos
presentes.
Artigo 6º - As funções de membro titular e suplente do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas - CONED não serão remuneradas, mas consideradas como serviço público relevante.
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Artigo 7º - Os organismos estaduais atuantes em áreas relacionadas com
a prevenção e tratamento do uso de drogas, bem como o9"voltados à repressão ao tráfico de drogas, prestarão apoio técnico-científico ao Conselho
Estadual de Políticas sobre Drogas - CONED.
Artigo 8º - O Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas - CONED
conta com uma Secretaria Executiva, com a organização definida nos artigos 7º-A, 7º-B, 7º-C, 7º-D e 7º-E do Decreto nº 25.367, de 12 de junho de
1986, incluídos peloDecreto nº 34.073, de 29 de outubro de 1991, observadas as disposições do Decreto nº 42.822, de 20 de janeiro de 1998, e deste
decreto.
Parágrafo único - A atribuição prevista no inciso I do artigo 7º -B do
Decreto nº 25.367, de 12 de junho de 1986, será exercida sem prejuízo do
disposto no artigo 7º deste decreto.
Artigo 9º - O artigo 4º do Decreto nº 34.074, de 29 de outubro de 1991,
passa a vigorar com a seguinte redação:
''Artigo 4º - A articulação e o acompanhamento do desenvolvimento do
Programa Permanente de Prevenção ao Uso Indevido de Drogas serão exercidos pelo Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas - CONED, da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania.". (NR)
Artigo 10 - O inciso III do artigo 1º do Decreto nº 51.074, de 28 de
agosto de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação:
"III - Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas - CONED.". (NR)
Artigo 11 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, em especial:
I - os artigos 2º ao 7º do Decreto nº 25.367, de 12 de junho de 1986;
II - o Decreto nº 28.890, de 16 setembro de 1988;
III - o parágrafo único do artigo 7º-B do Decreto nº 25.367, de 12 de
junho de 1986, incluído pelo Decreto nº 34.073, de 29 de outubro de 1991;
IV - o Decreto nº 40.218, de 26 de julho de 1995;
V - o artigo 2º do Decreto nº 54.382, de 27 de maio de 2009.
Palácio dos Bandeirantes, 16 de agosto de 2010
ALBERTO GOLDMAN
Ricardo Dias Leme
Secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania
Nilson Ferraz Paschoa
Revista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 67 - jul/ago/set 2010

106

Secretário da Saúde
Antonio Ferreira Pinto
Secretário da Segurança Pública
Paulo Renato Costa Souza
Secretário da Educação
Francisco Vidal Luna
Secretário de Economia e Planejamento
José Benedito Pereira Fernandes
Secretário de Esporte, Lazer e Turismo
Angelo Andréa l\1atarazzo
Secretário da Cultura
Luiz Carlos Delben Leite
Secretário Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social
Lourival Gomes
Secretário da Administração Penitenciária
Pedro Rubez Jeha
Secretário do Emprego e Relações do Trabalho
Ulrich Hoffmann
Secretário-Adjunto, Respondendo pelo Expediente da Secretaria da Ha
tação
Luiz AntonioGuimarães l\1arrey
Secretário-Chefe da Casa Civil
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e. DECRETO Nº 56.113, DE 19 DE AGOSTO DE 2010
Institui a "Medalha Centenário da Academia de Polícia Militar do Barro Branco" e dá providências correlatas

ALBERTO GOLDMAN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de
suas atribuições legais e à vista da manifestação do Conselho Estadual de
Honrarias e Mérito,
DECRETA

Artigo 1º - Fica instituída a "Medalha Centenário da Academia de Polícia Militar do Barro Branco", da Polícia Militar do Estado de São Paulo,
com o objetivo de galardoar as personalidades civis e militares, ou instituições públicas e privadas, por relevantes serviços prestados de maneira a
engrandecer o nome da Academia de Polícia Militar do Barro Branco e da
Polícia Militar do Estado de São Paulo e seu povo, sendo dignas de especial
homenagem pelos seus méritos.
Artigo 2º - A medalha ora instituída terá a seguinte descrição:
I - no anverso de formato circular com 20mm (vinte milímetros) de
diâmetro em campo de prata (branco) ao centro, o emblema da Academia
de Polícia Militar do Barro Branco de ouro, bordado de goles (vermelho)
onde em caracteres versais maiúsculos deouro está inscrito, na metade superior "MÉRITO" e na metade inferior '~CADÊMICO", separados por
duas estrelas de cinco pontas e perfilado de ouro, sobreposto a uma Cruz
da Ordem de Cristo de blau (azul) de 40mm (quarenta milímetros), preenchida e filetada de ouro e sobreposta de tudo a um resplendor de ouro de
35mm (trinta e cinco milímetros) de diâmetro;
II - no verso ao centro, o Brasão de Armas da Polícia Militar do Estado
de São Paulo inserido em sua moldura circular com a inscrição em caracteres
versais maiúsculos, em sua metade superior "POLÍCIA MILITAR DO
ESTADO DE SÃO PAULO" e na metade inferior a data: "15-XII-1831",
tudo em alto relevo;
III - a medalha pende de uma fita de gorgorão de seda chamalotada de
60mm (sessenta milímetros) de comprimento, e 40mm (quarenta milímeRevista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 67 - jul/ago/set 2010
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tros) de largura, tendo as seguintes cores em suas listras verticais: ao centro
branco com 20mm (vinte milímetros) e na sequência em cada lado, vermelho com 5mm (cinco milímetros), e nas extremidades azul com 5mm (cinco
milímetros) de comprimento, tendo na sua metade um passador de ouro de
13mm (treze milímetros) de comprimento e da mesma largura da fita contendo em seu centro o emblema da Academia de Polícia Militar do Barro
Branco;
IV - acompanharão a medalha a miniatura, a barreta, a roseta, o diploma, o histórico e as condições de uso da medalha.
§ 1º - A miniatura terá 15mm ( quinze milímetros) de diâmetro, pendente por uma fita de 15mm (quinze milímetros) de largura e 60mm (sessenta
milímetros) de comprimento, nas mesmas cores mencionadas no inciso III
deste artigo.
§ 2º - A barreta terá 37mm (trinta e sete milímetros) de comprimento
por 12mm ( doze milímetros) de altura, com a mesma disposição de cores
da fita e contendo em seu interior o emblema da Academia de Polícia Militar do Barro Branco.
§ 3º - A roseta terá 13mm (treze milímetros) de diâmetro, com a mesma
disposição de cores da fita, tendo ao centro com 9mm (nove milímetros), o
emblema da Academia de Polícia Militar do Barro Branco.
§ 4º - O diploma terá as características e dizeres a serem estabelecidos
pela Comissão a que se refere o artigo 3º deste decreto.
Artigo 3º - A medalha será outorgada pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, mediante proposta de uma Comissão
integrada pelo Comandante da Academia de Polícia Militar do Barro Branco, que será seu presidente, pelo Subcomandante da Academia de Polícia
Militar do Barro Branco, pelo Comandante da Escola de Oficiais, Chefe da
Divisão de Ensino e Pesquisa, e pelo Comandante da Escola de Formação
de Oficiais.
§ 1º - A Comissão se reunirá tantas vezes quantas se fizerem necessárias,
por convocação de seu presidente.
§ 2º - A aprovação das indicações das personalidades e instituições a serem agraciadas dependerá do voto da maioria absoluta dos membros da Comissão e do "ad referendum" do Conselho Estadual de Honrarias e Mérito.
§ 3º - A medalha poderá ser concedida a título póstumo.
Artigo 4º - Os diplomas, acompanhados do "curriculum vitae" do indicado, serão encaminhados ao Conselho Estadual de Honrarias e Mérito
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para deliberação e registro.
Parágrafo único - A recusa do Conselho Estaduaf de Honrarias e Mérito
em registrar o diploma, importará no cancelamento da indicação.
Artigo 5º - Perderá o direito ao uso da condecoração, bem como a ele
não fará jus, aquele que tenha sido condenado à pena privativa de liberdade
ou praticado qualquer ato contrário à dignidade ou ao espírito da honraria.
Artigo 6º - O militar do Estado indicado deverá, se Praça, estar, no
mínimo, no comportamento "bom" e, se Oficial, não ter sido punido pelo
cometimento de falta grave, ou, em qualquer caso, não ter sido punido pelo
cometimento de faltas atentatórias às instituições ou ao Estado, atentatórias
aos direitos humanos fundamentais, ou de natureza desonrosa.
Artigo 7º - Publicado o ato concessório da honraria em Boletim Geral
da Corporação, a Comissão, de que trata o artigo 3º deste decreto, providenciará a lavratura do diploma respectivo, que será assinado pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo e pelo Comandante
da Academia de Polícia Militar do Barro Branco.
Parágrafo único -A Comissão manterá um Livro-Ata próprio, que em
sua abertura deverá constar o Histórico do Centenário da Academia de
Polícia Militar do Barro Branco e a seguir, em ordem numérica, os nomes e
as qualificações dos agraciados.
Artigo 8º - A entrega das medalhas será feita, anualmente, em solenidade pública, de preferência na data de aniversário da OPM, na presença do
ComandanteGeral da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
Artigo 9º - As despesas decorrentes da aplicação deste decreto correrão
à conta das dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamentoprograma vigente.
Artigo 10 - O presente regulamento somente poderá ser alterado após
submissão ao Conselho Estadual de Honrarias e Mérito.
Artigo 11 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 19 de agosto de 2010
ALBERTO GOLDMAN
Antonio Ferreira Pinto
Secretário da Segurança Pública
Luiz Antonio Guimarães Marrey
Secretário-Chefe da Casa Civil
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VII. JURISPRUDÊNCIA
1. Superior Tribunal de Justiça
Habeas Corpus nº 141.490 - SP (2009/0132987-8)

RELATOR : MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
IMPETRANTE: PAULO ROBERTO FRANCO
IMPETRADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO SÃO PAULO
ANDRÉ APARECIDO ANTONIO (PRESO)
PACIENTE:
EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PACIENTE DENUNCIAD
PELA PRÁTICA DO CRIME DO ART. 33, §lo., III DA LEI 11.34
2006, POR TER SUPOSTAMENTE CONSENTIDO QUE OS DEMA
ACUSADOS SE UTILIZASSEM DE IMÓVEL DE SUA PROPRIED.
DE PARA O EXERCÍCIO DO TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PR
VENTIVA EFETIVADA EM 05.03.2009. ASSERTIVA DE INEXI
TÊNCIA DE PROVAS QUE INCRIMINEM O PACIENTE E ALJ
GADA INCREDIBILIDADE DA PROVA PRODUZIDA PELA POl
CIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPROPRIEDADE DO MANDAMU
DECRETO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. GARANTI
DA ORDEM PÚBLICA EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIC
VEEMENTES DA ATUAÇÃO DO PACIENTE NA PRÁTICA DE T&
FICO DE DROGAS. LIBERDADE PROVISÓRIA VEDADA EM FAC
DO ART. 5º, XLIII, DA CF/88 E DO ART. 2º, II, DA LEI 8.072/9
SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA QUE AFASTA O ALEGADO CON
TRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DO INGRESSO DE POl
CIAIS MILITARES NA RESIDÊNCIA DE UM DOS CORRÉUS, NC
TERMOS DO ART. 5º, XI, CF/88. PARECER DO MPF PELA DENJ
GAÇÃO DO WRIT. HC PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESS
EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA.
1. O tema relativo ao excesso de prazo na formação da culpa não f,
submetido à apreciação do Tribunal a quo, mostrando-se inadmissível s1
apreciação nesta Corte Superior, sob pena de supressão de instância.
2. O HC não é o meio adequado para se perquirir sobre a alegada ausê1
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eia de provas capazes de incriminar o paciente e sobre a incredibilidade da
prova produzida pela Polícia, dada a necessidade de diTação probatória ser
incompatível com o mandamus, que exige prova pré-constituída do direito
alegado.
3. Sendo induvidosa a ocorrência do crime e presentes suficientes indícios de autoria, não há ilegalidade na decisão que determina a custódia cautelar
do paciente, se presentes os temores receados pelo art. 312 do CPP.
4. ln casu, além de comprovada a materialidade do delito e de indícios
suficientes de autoria, a prisão cautelar foi decorrente de flagrante e foi
decretada para assegurar a garantia da ordem pública, em razão da existência de indícios veementes da atuação do paciente na prática do tráfico ilícito
de substâncias entorpecentes, visto que teria consentido que os demais acusados utilizassem o imóvel de sua propriedade para o exercício do tráfico de
drogas.
5. A egrégia Terceira Seção desta Corte sedimentou a orientação de que
o art. 2o., II da Lei 8.072/90, ao afastar a possibilidade de concessão de
fiança nos casos de flagrante de crimes hediondos ou equiparados constitui
fundamento suficiente para a não-concessão da liberdade provisória. Outrossim, inciso XLIII do art. 5o. da Magna Carta dispõe expressamente que
o crime de tráfico de entorpecentes é inafiançável, o que também, nos termos da jurisprudência deste Pretório, evidencia a impossibilidade de concessão de liberdade provisória.
6. Por fim, inexiste constrangimento ilegal pela alegada ausência de mandado judicial para o ingresso na residência do corréu Rosildo Aires de Mello,
tendo em vista o estado de flagrância em que foi surpreendido, situação
amparada pelo art. 5o., XI da Magna Carta. Consoante constou do Inquérito Policial, às fls. 127/130, após denúncias anônimas, Policiais Militares dirigiram-se à residência de Rosildo, que foi surpreendido, com o corréu
Héliton dos Santos Lima, manipulando, sobre uma mesa de centro, substâncias entorpecentes que tinham em depósito.
7. Parecer do MPF pela denegação da ordem.
8. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e
das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, conhecer parcialmente
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do pedido e, nessa parte, denegar a ordem. Os Srs. Ministros Jorge Mussi,
Felix Fischer, Laurita Vaz e Arnaldo Esteves Lima votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília/DF, 6 de abril de 2010(Data do Julgamento).
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO - MINISTRO RELATOR
RELATÓRIO
1. Cuida-se de Habeas Corpus , com pedido de liminar, impetrado em
favor de ANDRÉ APARECIDO ANTONIO, preso preventivamente no
dia 05/03/2009 e denunciado pela prática do delito previsto no art. 33, §
lo., III, última parte, da Lei 11.343/2006, contra acórdão do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual denegou o writ ali impetrado,
mantendo a prisão preventiva decretada pelo Juízo de primeiro grau.
2. O impetrante alega constrangimento ilegal decorrente das seguintes
situações: (i) excesso de prazo na formação da culpa; (ii) ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva; (iii) total inexistência de qualquer prova que incrimine o paciente; (iv) incredibilidade das provas produzidas pela Polícia, que já tentara incriminá-lo indevidamente em outra ocasião; (v) ausência de mandado judicial para o ingresso na residência do corréu
Rosildo Aires de Mello. Sustenta, ainda, a desnecessidade da constrição
cautelar, ao argumento de que o paciente é primário, possuidor de bons
antecedentes e residente no distrito da culpa. Acrescenta, por fim, ser
inconstitucional a proibição genérica da liberdade provisória para crimes
hediondos.
3. Indeferidos o pedido de liminar (fls. 30) e o pedido de reconsideração
contra o indeferimento da tutela emergencial (fls. 237), foram prestadas as informações solicitadas à autoridade apontada como coatora (fls. 125/189).
O MPF, em parecer subscrito pelo ilustre Subprocurador-Geral da República
MAURÍCIO VIEIRA BRACKS, manifestou-se pela denegação da ordem.
4. É o relatório.
VOTO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DO A R T. 33,
§1 º, III DA LEI 11.343/2006, POR TER SUPOSTAMENTE CONSENTIDO QUE OS DEMAIS ACUSADOS SE
Revista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 67 - jul/ago/set 2010

11 5

UTILIZASSEM DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE
PARA O EXERCÍCIO DO TRÁFICO ffE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA EFETIVADA EM 05.03.2009.
ASSERTIVA DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUE
INCRIMINEM O PACIENTE E ALEGADA INCREDIBILIDADE DA PROVA PRODUZIDA PELA POLÍCIA.
DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPROPRIEDADE DO
MANDAMUS. DECRETO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM
RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS VEEMENTES
DA ATUAÇÃO DO PACIENTE NA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS. LIBERDADE PROVISÓRIA VEDADA EM FACE DO ART. 5~ XLIII, DA CF/88 E DO ART.
2~ II, DA LEI 8.072/90. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA
QUE AFASTA O ALEGADO CONSTRANGIMENTO
ILEGAL DECORRENTE DO INGRESSO DE POLICIAIS MILITARES NA RESIDÊNCIA DE UM DOS CORRÉ,US, NOS TERMOS DO ART. 5~ XI, CF/88. PARECER DO MPF PELA DENEGAÇÃO DO WRIT. HC PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
ORDEM DENEGADA.
1. O tema relativo ao excesso de prazo na formação da
culpa não foi submetido à apreciação do Tribunal a quo,
mostrando-se inadmissível sua apreciação nesta Corte
Superior, sob pena de supressão de instância.
2. O HC não é o meio adequado para se perquirir sobre a
alegada ausência de provas capazes de incriminar o paciente e sobre a incredibilidade da prova produzida pela
polícia, dada a necessidade de dilação probatória ser incompatível com o mandamus, que exige prova pré-constituída do direito alegado.
3. Sendo induvidosa a ocorrência do crime e presentes
suficientes indícios de autoria, não há ilegalidade na decisão que determina a custódia cautelar do paciente, se presentes os temores receados pelo art. 312 do CPP.
4. ln casu, além de comprovada a materialidade do delito
e de indícios suficientes de autoria, a prisão cautelar foi
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sidade da constrição cautelar, ao argumento de que o paciente é primário,
possuidor de bons antecedentes e residente no distrito da culpa. Acrescenta, por fim, ser inconstitucional a proibição genérica da liberdade provisória
para crimes hediondos.
2. Cumpre destacar, inicialmente, que o tema relativo ao excesso de prazo na formação da culpa não foi submetido à apreciação do Tribunal a quo,
mostrando-se inadmissível sua apreciação nesta Corte Superior, sob pena
de supressão de instância.
3. Verifica-se, ainda, que o HC não é o meio adequado para se perquirir
sobre eventual ausência de prova capaz de incriminar o paciente, bem como
sobre a alegada incredibilidade das provas produzidas pela Polícia, dada a
necessidade de dilação probatória ser incompatível com o mandamus, que
exige prova pré-constituída do direito alegado. Por esse motivo, não se conhece do writ em relação a tais matérias.
4. No que toca à alegada ausência de fundamentação para o decreto de
prisão preventiva, também não assiste razão à impetração.
5. A exigência de fundamentação do decreto judicial de prisão cautelar,
seja temporária ou preventiva, bem como do indeferimento do pedido de
liberdade provisória, tem atualmente o inegável respaldo da doutrina jurídica mais autorizada e da jurisprudência dos Tribunais do País, sendo, em
regra, inaceitável que a só gravidade do crime imputada à pessoa seja suficiente para justificar a sua segregação, antes de a decisão condenatória penal
transitar em julgado, em face do princípio da presunção de inocência.
6. É fora de dúvida que a manutenção da constrição cautelar há de
explicitar a necessidade dessa medida vexatória, indicando os motivos que a
tornam indispensável, dentre os elencados no art. 312 do CPP, como, aliás,
impõe o art. 315 do mesmo Código.
7. ln casu, além de comprovada a materialidade do delito e de indícios suficientes de autoria, a prisão cautelar foi decretada para assegurar a garantia
da ordem pública, em razão da existência de indícios veementes da atuação
do paciente na prática do tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, visto
que teria consentido que os demais acusados utilizassem o imóvel de sua propriedade para o exercício do tráfico ilícito de entorpecentes. A propósito,
assim se manifestou o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
Segundo as informações prestadas pela d. autoridade apontada como coatora, a 2 de março de 2009, foi decretada a prisão preventiva do paciente. O mandado de prisão foi cumpriRevista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 67 - jul/ago/set 2010
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do a 05 de março de 2009.
....
Esta Relatoria apurou, em contato telefônico com a vara dt
origem, que os autos aguardam o cumprimento de carta precatória expedida para o co-réu Rosildo Aires de Melo constituir novo defensor, bem como apresentação de defesa prévia
pelo mesmo.
Verte dos autos que, em razão de várias denúncias anônimas
relatando o narcotráfico na residência do paciente, no dia 21
de janeiro de 2009, policial militar recebeu telefonema anônimo dando conta que, naquela casa, situada na COHAB, estaria ocorrendo intenso tráfico de entorpecentes, promovido
pelo co-réu Rosildo Aires de Melo, vulgo "Paranazinho", que
lá também residia. Cientificados do ilícito, policiais militares
dirigiram-se para o local indicado e repentinamente adentraram
o imóvel, onde surpreenderam Ronildo e o co-réu Héliton dos
Santos Lima manipulando substâncias entorpecentes, que estavam sobre uma mesa de centro. Sobre a mesa, os milicianos
apreenderam uma balança de alta precisão da marca "Powerpack", com capacidade máxima de 300 gramas.
Os milicianos apreenderam, também, considerável quantidade de Cannabis Sativa L e cocaína, na forma de Crack, divididas em várias porções.
Tomando ao fulcro da impetração, verifica-se que o juízo fundamentou a decretação da preventiva nos seguintes termos:
"(...) Depreende-se dos elementos de convicção amealhados aos autos do inquérito policial que os fatos
narrados na denúncia são graves e causadores de forte
comoção social no meio em que praticados, sendo
evidentes os malefícios provocados na atualidade pelo
tráfico ilícito de entorpecentes.
Há indícios dando conta da atuação do denunciado
André na prática da mercancia ilícita, porquanto teria consentido que os demais acusados utilizassem o
imóvel de sua propriedade para o exercício do tráfico
ilícito de entorpecentes.
Assim, tratando-se de envolvimento em crime de especial gravidade (equiparado por L ei a hediondo),
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afigura-se necessária a custódia para a garantia da
ordem pública, aplicação da pena e para conveniência da instrução criminal.
Presentes, assim, os requisitos exigidos pelo art. 312
do Código de Processo Penal, bem como havendo
prova da existência do crime e indícios suficientes de
autoria, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de
ANDRÉ APARECIDO ANTÔNIO, com fundamento nos arts. 311 e seguintes do mesmo codex. (. .. )"
Justifica-se, pois, em princípio, a cautela judicial.
Embora a Lei nº 11.464/2007, que entrou em vigor a 29.03.07,
aparentemente, não proíba mais a concessão da liberdade
provisória para os crimes hediondos e equiparados, também
não a outorga de forma automática. A própria natureza especial e gravidade da infração e as circunstâncias em que foi
cometida podem determinar a justificação para a prisão preventiva, segundo decisões reiteradas dos Tribunais quando
se pronunciam buscando a conceituação do que seja a ordem
pública que precisa ser garantida. No mais das vezes condutas reputadas hediondas causam séria repercussão no meio
social, tornando-se necessária a prisão do acusado já no curso do processo para salvaguarda da ordem pública. Por isso
mesmo, presentes os requisitos ensejadores da prisão
cautelar, como na hipótese sob luzes, inadmissível a concessão do benefício em questão.
É, por sinal, a própria Constituição da República (artigo 5o,
inciso XLIII) que determina a inafiançabilidade de crimes
como o imputado ao paciente. Ora, se a Lei Maior assim preceitua, está a afirmar, como presunção juris et de jure, que tais
delitos atentam contra a garantia da ordem pública. E, se veda
o mais (liberdade provisória mediante fiança), que dizer do
menos (liberdade provisória sem fiança)? É, fiança), que dizer do menos (liberdade provisória sem fiança)? É, dessarte,
sob esse aspecto, inconstitucional a exegese de que a omissão
ou supressão, traduzida pela Lei Federal nº 11.464/2007, configuraria irrestrito permissivo à liberdade provisória. Via de
conseqüência, a norma culta a solver a antinomia recomenda
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que a libertação temporária de aflagrado com imputação de
crime por lei reputado hediondo ou assemelhado seja cabível
somente em caso de evidente possibilidade de excesso de acusação. Falta de prova de materialidade ou de suficiente indício de autoria ou outro motivo de ordem legal ou formal a
gerar nulidade dará ensejo a relaxamento da prisão cautelar,
providência inadequada àquela primeira hipótese porquanto
daria lugar a indevido e incabível pré-julgamento do mérito da
causa.
Não se diga, doutra face, que a prisão cautelar significa préjulgamento da causa, em ofensa ao princípio constitucional
da presunção de inocência.
Ora, como bem preleciona o festejado juscomentarista pátrio,
Júlio Fabbrini Mirabete (in Código de Processo Penal Interpretado, Ed. Atlas, 6a ed., pág. 409), o STJ já decidiu que "a
presunção de inocência (Constituição Federal, artigo 5o, LVII)
é relativa ao Direito Penal, ou seja, a respectiva sanção somente pode ser aplicada após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Não alcança os institutos do Direito Processual, como a prisão preventiva. Esta é explicitamente autorizada pela Constituição da República (artigo 5o, LXJ)" (RT
686/388).
Em face de tanto, inexistindo coação manifestamente ilegal a
ser coibida, denega-se a ordem de habeas corpus impetrada
por Paulo Roberto Franco, em favor de André Aparecido Antônio.

8. Verifica-se, assim, que o decreto constritivo não se ressente de fundamentação, mas está respaldado em justificativas idôneas e suficientes à manutenção da segregação provisória. É o que se depreende da jurisprudência
deste Superior Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE
ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. EXCESSO DE PRAZO. AÇÃO PENAL QUE SE
ENCONTRA ENCERRADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº
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VA. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. MODUS OPEMNDI. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. TEMOR CAUSADO ÁS TESTEMUNHAS E VÍTIMAS.
(. .. ).
2. A prisão preventiva foi satisfatoriamente motivada na necessidade de segregação do acusado para se preservar a ordem pública, em razão de sua periculosidade, evidenciada pelo
modus operandi dos delitos e pelo temor causado às vítimas e
testemunhas, demonstrado nos depoimentos prestados durante a instrução processual, conforme afirma o Tribunal a quo.
3. Ao contrário do que afirma o Impetrante, não se trata de
argumentação abstrata e sem vinculação com os elementos
dos autos, uma vez que se demonstrou no decreto prisional os
pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados
no arl. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição,
nos termos do arl. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
4. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa parte,
denegado (HC 81.005/SP, Rei. Min. LAURITA VAZ, DJU
17.12.07).
9. Ademais, consoante entendimento já pacificado nesta Corte Superior,
bem como no Pretório Excelso, as condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho
lícito, por si sós, não obstam a decretação da prisão provisória, se há nos
autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção, como se verifica
no caso em apreço (STF, HC 86.605/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES,
DJU 10.03.06 e STJ, RHC 20.677/MT, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJU
23.04.07).
10. Também não pode ser acolhida a alegação de ser inconstitucional a
vedação de liberdade provisória para os crimes hediondos. Com efeito, a
egrégia Terceira Seção desta Corte sedimentou a orientação de que o art.
2º, II da Lei 8.072/90, ao afastar a possibilidade de concessão de fiança nos
casos de flagrante de crimes hediondos ou equiparados constitui fundamento suficiente para a não-concessão da liberdade provisória.
11. Outrossim, o inciso XLIII do art. 5º da Magna Carta dispõe expressamente que o crime de tráfico de entorpecentes é inafiançável, o que tamRevista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nQ 67 - jul/ago/set 2010
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bém, nos termos da jurisprudência deste Pretório, evidencia a impossibilidade de concessão de liberdade provisória. Se assim não fosse, ou seja, admitindo-se a concessão do referido benefício nos casos de prisão em flagrante de crimes hediondos ou equiparados, estabelecidos no mencionado
dispositivo, restaria letra morta do quanto previsto no texto constitucional.
A propósito, confira-se a seguinte ementa de acórdão proferido pela egrégia Terceira Seção:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTWO DE RECURSO ORDINÁRIO. ART. 33 DA LEI Nr,
11.343/06. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. PRISÃO
EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. PROIBIÇÃO DECORRENTE DE NORMA CONSTITUCIONAL.
I - O art. 5~ inciso XLIII, da Carta Magna, proibindo a concessão de fiança, evidencia que a liberdade provisória pretendida não pode ser concedida.
II - Essa orientação já é assente no c. Pretório Excelso, como
se depreende do HC nº 83468/ES, Rei. Ministro Sepúlveda
Pertence, DJ de 27/02/2004, no qual restou consignado, litteris:
"(... ) a proibição de liberdade provisória, nessa hipótese, deriva logi,camente do preceito constitucional
que impõe a inafiançabilidade das referidas infrações
penais(... ), seria ilógi,co que, vedada pelo art. 5º XLIII,
da Constituição, a liberdade provisória mediante fiança nos crimes hediondos, fosse ela admissível nos
casos legais de liberdade provisória sem fiança" (Ministro Sepúlveda Pertente); "Sendo o crime inafiançável, ele não comportaria mesmo a liberdade provisória. E a Lei nº 8.072, art. 2~ inciso II, ao falar qut
não cabem a ''fiança e liberdade provisória': de certa fonna foi até um pouco redundante, não haveria nem
necessidade da ressalva" (Ministro Carlos Ayres Britto),
"Essa circunstância (a inafiançabilidade contida nc
art. 5~ XLIII, da CF) (... ) afasta a liberdade provisória (... ), porque se nem mesmo com fiança é possível, o que se dirá sem a fiança" (Ministro Marco Aurélio).
III - Esse entendimento foi recentemente confirmado pela e.
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Suprema Corte (HC 89068/RN, 1ª Turma, Rei. Ministro Carlos
Ayres Britto, DJ de 23/02/2007; HC 89183/MS, 1ª Turma, Rei.
Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/08/2006 e HC 86118/
DF, 1ª Turma, Rei. Ministro Cezar Peluso, DJ de 14/10/2005)
e, também, por esta Corte (HC 67145/GO, 5ª Turma, Reiª
Ministra Laurita Vaz, DJ de 02/04/2007; HC 69566/SP, 5ª
Turma, de minha relataria, DJ de 09/04/2007 e HC 55984/
SC, 6ª Turma, Rei. Ministro Hamilton Carvalhido, DJ de 09/
04/2007).
IV - Os crimes previstos nos arts. 33, caput e§ 1º, e 34 a 37 da
nova lei de tóxicos (regra específica) "são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos" (art. 44 da Lei nº 11.343/06). Writ denegado (HC 76. 779/
MT, Rei. Min. FEL/X FISCHER, DJ 04/04/2008).
12. Por fim, inexiste constrangimento ilegal pela alegada ausência de
mandado judicial para o ingresso na residência do corréu Rosildo Aires de
Mello, tendo em vista o estado de flagrância em que foi surpreendido, situação amparada pelo art. 5º, XI da Magna Carta. Consoante constou do
Inquérito Policial, às fls. 127/130, após denúncias anônimas, policiais militares dirigiram-se para a residência de Rosildo, que foi surpreendido, com o
corréu Héliton dos Santos Lima, manipulando, sobre uma mesa de centro,
substâncias entorpecentes que tinham em depósito. Cite-se, a propósito, o
seguinte precedente:
PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ARTS.
33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 E 16, PARÁGRAFO ÚNICO, Jv, DA LEI 10.826/03. BUSCA DOMICILIAR E PESSOAL. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE NA EFETIVAÇÃO
PRISÃO. INOCORRÊNCIA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DELITO PERMANENTE.
Tratando-se de tráfico ilícito de substância entorpecente, crime de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no
tempo, a busca domiciliar e pessoal que culminou com prisão
do paciente, mantendo em depósito drogas e na posse de arma
de fogo, não constitui prova ilícita, pois ficou evidenciada a
figura do flagrante delito, o que, a teor do disposto no art. 5º,
inciso XI, da Constituição Federal, autoriza o ingresso, ainda
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que sem mandado judicial, no domicílio alheio (Precedentes).
"
Habeas corpus denegado (HC 126.556/SP,
Rei. Min. FEL/X
FISCHER, DJ 01.02.2010).
13. Diante de tais fund amentos, conheço parcialmente do writ e nessa
parte, denego a ordem.
14. É como voto.

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
Relator
Exmo. Sr. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
Secretário
Bel. LAURO ROCHA REIS
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
IMPETRADO
PACIENTE
ASSUNTO:

: PAULO ROBERTO FRANCO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO SÃO PAULO
: ANDRÉ APARECIDO ANTONIO (PRESO )
Penal - Leis Extravagantes - Crimes de Tráfico e Uso de
Entorpecentes - Tráfico

CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em
epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão: ''A Turma, por unanimidade, conheceu parcialmente do pedido e, nessa parte,
denegou a ordem." Os Srs. Ministros Jorge Mussi, Felix: Fischer, Laurita
Vaz e Arnaldo Esteves Lima votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília, 6 de abril de 2010
LAURO ROCHA REIS
Secretário
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2. Superior Tribunal de Justiça
Recurso em Mandado de Segurança nº 21.226 - RR
(2006/0013523-0)

RELATORA
:MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE :JOSÉ ALVES BRASIL
ADVOGADO
:FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA E
OUTRO(S)
T. ORIGEM
:TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
RORAIMA
IMPETRADO
:COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR
DO ESTADO DE RORAIMA
IMPETRADO
:PRESIDENTE DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO
DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTA
DO DE RONDÔNIA
RECORRIDO :ESTADO DE RORAIMA
PROCURADOR :ANDRÉ LUIZ MATOS DO NASCIMENTO E
OUTRO(S)
EMENTA

RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE PROMOÇÃO DE MILITAR, RÉU EM
AÇÃO PENAL. OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
1. Por força do disposto no artigo 5º, LVII, da CR/88, que não limita a
aplicação do princípio da presunção de inocência ou da não-culpabilidade ao âmbito exclusivamente penal, também na esfera administrativa deve
ser referido princípio observado.
2. Incorre em flagrante ilegalidade a exclusão de militar do Quadro de
Acesso a Promoções de Oficiais da Polícia Militar do Estado de Roraima,
com base, exclusivamente, na apresentação de certidão positiva que indicava sua condição de parte no pólo passivo de ação penal em curso.
3. Recurso ordinário provido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima
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indicadas, acordam os Ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de
Justiça: "Prosseguindo no julgamento após o voto-vista do S"r. Ministro Nilson
Naves dando provimento ao recurso, a Turma, por maioria, deu provimento
ao recurso em mandado de segurança, nos termos do voto da Sra. Ministra
Relatora. Vencidos os Srs. Ministros Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP) e Haroldo Rodrigues (Desembargador convocado do TJ/
CE) que lhe negavam provimento." Os Srs. Ministros Og Fernandes e Nilson
Naves votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Ausente, nesta assentada, o Sr. Ministro Celso Limongi (Desembargador
convocado do TJ/SP).
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Nilson Naves.
Brasília, 9 de março de 2010 (Data do Julgamento)
Ministra Maria Thereza de Assis Moura
Relatora
RELATÓRIO
MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (Relatora):
Emerge dos autos que José Alves Brasil impetrou mandado de segurança
contra ato do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Roraima,
na qualidade de Presidente da Comissão de Promoção de Oficiais,
consubstanciado na sua exclusão do quadro de promoções (fls. 56/57), na
iminência da formatura, pelo fato de ser réu em ação penal.
Conforme informado na exordial do writ, o recorrente realizou inscrição
no certame para promoção ao posto de 2ª Tenente do Quadro de Oficiais
Policiais Militares (QOPM) da Polícia Militar do Estado de Roraima, sendo
certo que fora surpreendido, às vésperas da formatura, com a sua exclusão
do respectivo quadro de promoções, sob a justificativa de que figurava como
réu em ações penais propostas perante as Justiças Militar e Comum (certidões de fls. 7/8).
Segundo a impetração, a decisão de exclusão do militar do respectivo
quadro de promoções, determinada pela Comissão de Promoções de Oficiais, violou seu direito líquido e certo de ser promovido ao posto almejado,
tendo em vista a flagrante afronta aos princípios constitucionais da presunção de inocência e da motivação dos atos administrativos.
A Corte de origem denegou a segurança em aresto ementado nos seguintes termos:
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"MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR.
PROCESSO-CRIME. EXCLUSÃO DO QUADRO DE
ACESSO A PROMOÇÕES. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, DA AMPLA
DEFESA E CONTRADITÓRIO.
1. A exclusão do Policial Militar do Quadro de Acesso a
Promoções,por estar respondendo a processo-crime, não viola o princípio da presunção de inocência, consagrado na
Constituição Federal, porquanto não representa julgamento
de culpabilidade de sua conduta, mas apenas que, por ter
sido denunciado pela prática de crime, não poderá constar
do referido Quadro.
2. Ademais, a norma interna que impede o impetrante de
constar no Quadro de Acesso, não fere nenhum preceito
constitucional, posto que lhe garante o direito à promoção
caso seja reconhecida sua inocência.
3. Não há que se falar em cerceamento de defesa, pois a exclusão do Quadro de Acesso não resulta de um processo administrativo destinado a examinar qualquer ato faltoso, motivo pelo qual prescinde de contraditório e ampla defesa.
4. Segurança denegada." (fl. 135/136).
Nas razões do presente recurso ordinário, o recorrente repisa a argumentação deduzida na inicial do mandamus , sustentando, em síntese, o
seguinte:
"( ... ) afronta princípio constitucional o fato de que sofra alguém prévia penalização quando sequer condenado está pela
prática de delito, numa inversão implausível dos valores inseridos na chamada Constituição Cidadã, que insculpiu em
seu art. 5º, inciso LVII, garantia que pessoa alguma neste
país pode ser considerada culpada senão depois de condenada por sentença penal transitada em julgado".
De bom alvitre ressaltar, o agir da autoridade Recorrida,
apesar de amparado em artigo de lei, é implausível e ilegal
neste caso concreto, posto que em oposição a comando expresso da Constituição Federal, merecendo reparo por esta
vai recursal.
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ca é que determinam a hierarquia das leis no ordenamento
pátrio, escalonando-as segundo importância. Na vertente, em
particular, não existe maneira de se declarar o comando
soerguido pela administração superior às determinações da
Carta Magna" (fl. 156).
O Estado do Roraima, em contrarrazões, afirma, em síntese, que a Lei
Estadual nº 6.752/99 respalda o ato administrativo ora impugnado. Segundo o recorrido" a norma estadual em tela não condena antecipadamente o
aspirante ao cargo de oficial denunciado em processo penal; não lança o seu
nome no rol dos culpados; não lhe aplica qualquer sanção de natureza cível
ou criminar; não impede o seu acesso a quaisquer cargo público; e não importa em perda da condição de policial militar. Apenas obsta, por razões de
ordem pública, a promoção do mesmo a uma patente mais elevada" (fl. 172).
Aduz, ainda, que o ato de exclusão do impetrante do quadro de promoções foi devidamente motivado.
Opina o Ministério Público Federal pelo desprovimento do recurso (fls.
187/190).
É o relatório.
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 21.226 - RR
(2006/0013523-0)
EMENTA
RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE PROMOÇÃO DE MILITAR, RÉU EM
AÇÃO PENAL. OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
1. Por força do disposto no artigo 5º, LVII, da CR/88, que não limita a
aplicação do princípio da presunção de inocência ou da não-culpabilidade
ao âmbito exclusivamente penal, também na esfera administrativa deve ser
referido princípio observado.
2. Incorre em flagrante ilegalidade a exclusão de militar do Quadro de
Acesso a Promoções de Oficiais da Polícia Militar do Estado de Roraima,
com base, exclusivamente, na apresentação de certidão positiva que indicava sua condição de parte no pólo passivo de ação penal em curso.
3. Recurso ordinário provido.
VOTO
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MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA(Relatora):
,..
Consoante relatado, o cerne da controvérsia cinge-se à interpretação do
princípio da presunção de inocência ou da não-culpabilidade, insculpido no
artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, verbis:
''Art. 5º. ( ... )
LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em
julgado de sentença penal condenatória."
De acordo com referido princípio constitucional, o réu em processo penal jamais é presumido culpado até que sobrevenha sentença condenatória
irrecorrível. Destarte, somente com sua condenação penal transitada em
julgado é descaracterizada a presunção juris tantum de não-culpabilidade.
No que se refere ao princípio da não-culpabilidade, perlustra Antonio
Magalhães Gomes Filho que:
"Como verdadeiro princípio-garantia, a presunção de inocência implica a predisposição de certos mecanismos pelo
ordenamento jurídico, cujo objetivo é tornar seguros os direitos do cidadão diante do poder punitivo estatal e também
diante dos outros cidadãos. Trata-se, enfim, de estabelecer
verdadeiros limites à atividade repressiva, demarcando uma
espécie de 'terreno proibido' no qual o legislador ordinário
(e até mesmo o poder constituinte derivado) não podem penetrar, de forma a possibilitar a máxima eficácia dos direitos
fundamentais envolvidos" (Escritos em Homenagem a Alberto
Silva Franco . "Presunção de Inocência: Princípios e Garantias." São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 130/131).
A respeito do referido princípio constitucional, cumpre também trazer à
baila trecho de voto proferido pelo Ministro Celso de Mello, do Supremo
Tribunal Federal, quando do julgamento do HC 89.501:
"O postulado constitucional da não-culpabilidade impede que
o Estado trate, como se culpado fosse, aquele que ainda não
sofreu condenação penal irrecorrível. A prerrogativa jurídica da liberdade - que possui extração constitucional (CF,
art. 5º, LXI e LXV) - não pode ser ofendida por interpretações doutrinárias ou jurisprudenciais, que, fundadas em
preocupante discurso de conteúdo autoritário, culminam por
consagrar, paradoxalmente, em detrimento de direitos e garantias fundamentais proclamados pela Constituição da ReRevista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 67 - jul/ago/set 2010
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pública, a ideologia da lei e da ordem.
Mesmo que se trate de pessoa acusada da suposta prática de
crime hediondo, e até que sobrevenha sentença penal
condenatória irrecorrível, não se revela possível - por efeito de insuperável vedação constitucional (CF, art. 5º, LVII)
- presumir-lhe a culpabilidade. Ninguém pode ser tratado
corno culpado, qualquer que seja a natureza do ilícito penal
cuja prática lhe tenha sido atribuída, sern que exista, a esse
respeito, decisão judicial condenatória transitada ern julgado. O princípio constitucional da não-culpabilidade, ern nosso sistema jurídico, consagra urna regra de tratamento que
impede o Poder Público de agir e de se comportar, ern relação ao suspeito, ao indiciado, ao denunciado ou ao réu, corno
se estes já houvessem sido condenados, definitivamente, por
sentença do Poder Judiciário." (HC 89.501, Rel. Min. Celso
de Mello, DJ 16/3/2007).
Por força do disposto no artigo 5º, LVII, da CR/88, que não limita a
aplicação da referida garantia ao âmbito exclusivamente penal, tarnbérn na
esfera administrativa deve ser ela observada, de modo que não pode ser
considerado culpado alguém que ainda não foi condenado por sentença transitada ern julgado. Incorre, pois, ern flagrante ilegalidade a exclusão do recorrente do Quadro de Acesso a Promoções de Oficiais da Polícia Militar
do Estado de Roraima, corn base apenas ern sua condição de parte no pólo
passivo de ação penal ern curso.
Saliente-se ainda que, caso adotado entendimento contrário, chegar-seia ao absurdo de se proibir a promoção de militar corn base, por exemplo,
no oferecimento, de rná-fé, de queixa-crime por candidato classificado ern
posição inferior, contra seu concorrente fundamentada na falsa prática de
urn delito.
Sobre o terna, assentou o Ministro Marco Aurélio, ern julgamento de
feito que tratava da possibilidade de ingresso na carreira policial de indivíduo denunciado pelo crime de corrupção passiva (RE 194.872/RS), que:
"Por evidente, corno afirma a autoridade coatora, é possível
que alguém, rnesrno não condenado, ainda assim não reúna
condições morais para o ingresso na função pública. É urna
verdade que não pode ser desmentida. Contudo, o que levou
o Conselho de Polícia a reprovar o irnpetrante na prova de
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capacitação moral foi justa e exclusivamente o fato de estar
ele respondendo a processo criminal perante a Justiça Militar deste Estado. Nada mais motivou esta decisão.
Ora, aí é que reside a questão. Parece-me preconceituosa a
decisão, pois enquanto não condenado, com sentença trânsita
em julgado, há que se presumir a inocência, conforme regra
do art. 5º, LVII, da CE E é justamente esta regra constitucional que a decisão está a ferir, pois a motivação do ato ora
impugnado se resume no fato de que o crime imputado ao
impetrante o incompatibiliza para a função policial. Mas há
uma mera imputação. Não há uma condenação. Em verdade,
já está o impetrante sendo punido por um crime que não se
sabe tenha ele realmente cometido. Só ao Judiciário cabe tal
declaração. A ninguém mais.
( ... )
De duas, uma: ou se confere eficácia, em que pese à garantia
constitucional, à simples imputação, caminhando-se para a
presunção do excepcional, ou seja, do envolvimento do acusado, ou parte-se para a homenagem à Carta da República,
dando-lhe a eficácia que lhe é própria."
A ementa do aresto, da Segunda Turma do Excelso Pretório, restou
redigida nos seguintes termos:
"CONCURSO PÚBLICO - CAPACITAÇÃO MORAL PROCESSO-CRIME EM ANDAMENTO. Surge motivado de forma contrária à garantia constitucional que encerra
a presunção da não-culpabilidade ato administrativo, conclusivo quanto à ausência de capacitação mo ral, baseado,
unicamente, na acusação e, portanto, no envolvimento do
candidato em ação penal." (RE 194.872/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, SEGUNDA TURMA, DJ 2/2/2001).
No mesmo sentido, confira-se ementa de julgado da relataria do Ministro Gilmar Mendes:
"EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário.
2. Recurso que não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Concurso público. Polícia Militar. Candidato respondendo a ação penal. Exclusão do certame. Violação ao
princípio da presunção da inocência. 4. (... ) 5. Agravo regiRevista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 67 - jul/ago/set 2010
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mental a que se nega provimento" (RE-AgR 487.398/MS,
·wSEGUNDA TURMA, DJ 30/6/2006).
Neste Superior Tribunal de Justiça, concluiu a Quinta Turma pelo possibilidade de exclusão de militar do quadro de promoções, pelo fato de responder a inquérito policial ou a processo penal quando da investigação de
sua conduta social (RMS 17.728/PB, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES
LIMA, DJ 18/9/2006; RMS 16.796/PB, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJ
1/7/2005; RMS 17.064/PB, Rel. Min. JOSÉ ARNALDO DA FONSECA,
DJ 27/9/2004 e RMS 16.812/PB, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI, DJ
18/12/2003).
Ouso, contudo, com base nos argumentos expendidos, divergir dos mencionados precedentes daquele órgão colegiado sobre o tema, para concluir
pelo direito líquido e certo do impetrante a figurar no Quadro de Promoções de Oficiais, vetado exclusivamente pelo fato de estar respondendo a
processo criminal, pois preenche todos os demais requisitos previstos no
edital do certame.
Esta Egrégia Sexta Turma, apreciando hipótese semelhante, de promoção de militar, entendeu que o postulado da presunção de inocência também incide na esfera administrativa, motivo pelo qual o militar poderia participar do certame de promoção, mesmo indiciado em inquérito policial
militar.
Cito, a propósito, o precedente:
''AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MANTIDA POR
SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. PROCESSO SELETIVO DE PROMOÇÃO. EXCLUSÃO DO
CERTAME. INDICIAMENTO EM INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra
desconstituir os fundamentos da decisão atacada.
2. O Superior Tribunal de Justiça assentou a compreensão
de que o postulado da presunção de inocência não tem aplicação exclusiva à seara penal, incidindo também na esfera
administrativa.
3. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no
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TA TURMA, julgado em 26/05/2009, DJe 29/06/2009) .
Por fim, esclareço que, conforme verificado no sitio do Tribunal de Justiça do Estado do Roraima, a ação penal (nº 0014714-85.2001.8.23.0010)
instaurada em face do impetrante ainda está em curso, ainda sem prolação
de sentença.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso, para determinar a anulação do ato administrativo que obstou a promoção do impetra nte ao posto de
2º Tenente da Polícia Militar do Estado de Roraima com base, exclusivamente, na existência de certidão positiva que indicava sua condição de parte
no pólo passivo de ação penal em curso.
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. ZÉLIA OLIVEIRA GOMES
Secretário
Bel. RONALDO PRANCHE AMORIM ( em substituição)
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em
epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
':A.pós o voto da Sra. Ministra Relatora dando provimento ao recurso,
sendo acompanhada pelo Sr. Ministro Og Fernandes, e do voto do Sr. Ministro Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP) negando provimento, pediu vista o Sr. Ministro Haroldo Rodrigues (Desembargador
convocado do TJ/CE). Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Nilson
Naves. "
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura.
Brasília, 09 de fevereiro de 2010
RONALDO PRANCHE AMORIM (em substituição)
Secretário
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RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 21.226 - RR
(2006/0013523-0)
VOTO-VISTA
O SENHOR MINISTRO HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE): Discute-se nos presentes autos a
legalidade de ato emanado do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Roraima que, na qualidade de Presidente da Comissão de Promoção
de Oficiais, excluiu o ora recorrente do quadro de promoções em razão de
figurar como réu em ações penais propostas perante as Justiças Militar e
Comum.
Para melhor exame, pedi vista dos autos.
Não obstante os ponderáveis fundamentos adotados pela eminente
relatora, bem como os precedentes por ela indicados, verifica-se que o acórdão
recorrido decidiu a controvérsia, de inegável caráter constitucional, em consonância com a atual e pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "inexiste violação ao princípio da presunção de inocência (CF/88, art. 5º, LVII) no fato de a legislação ordinária não permitir a
inclusão de oficial militar no quadro de acesso à promoção em face de denúncia em processo criminal, desde que previsto o ressarcimento em caso
de absolvição." (RE nº 356.119/RN, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJU
de 7/2/2003).
Nesse mesmo sentido, anotem-se os seguintes julgados:
"Recurso Extraordinário.
2. Policial Militar. Impossibilidade de promoção entre o oferecimento da denúncia e o trânsito em julgado da decisão.
3. Inexistência de ofensa ao artigo 5º, LVII, da Constituição
Federal.
4. Precedentes da 1ª Turma.
5. Recurso extraordinário conhecido e provido."
(RE nº 368.830/AC, Relator o Ministro GILMAR MENDES, DJU de 10/10/2003). AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROMOÇÃO DE
OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. EXCLUSÃO. ABSOLVIÇÃO. RESSARCIMENTO. PRECEDENTE.
A jurisprudência do Supremo é no sentido da inexistência de
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violação do princípio da presunção de inocência (CB/88, artigo 5º, LVII), no fato de a lei nãÕ permitir a inclusão de
oficial militar no quadro de acesso à promoção em razão de
denúncia em processo criminal).
2. É necessária a previsão legal do ressarcimento em caso de
absolvição. Precedentes. Agravo regimental a que se nega
provimento." (AgRg no RE nº 459.320/PI, Relator o Ministro EROS GRAU, DJU de 23/5/2008).
Vejam-se, ainda, recentes decisões: RE nº 420.891/AC, Relator o Ministro Carlos Brito, DJe de 18/12/2009; RE nº 598.194/PI, DJe de 28/9/2009
e AI nº 749.004/DF, DJe de 31/8/2009, esses últimos relatados pela Ministra Cármem Lúcia.
Nessa linha, como bem observou o acórdão recorrido, "a norma interna
que impede o impetrante de constar no Quadro de Acesso, por estar respondendo a processo-crime, não fere nenhum preceito constitucional, posto que lhe garante o direito à promoção caso seja reconhecida a sua inocência." (fl. 131).
Ante o exposto, meu voto é no sentido de acompanhar a divergência para
negar provimento ao recurso.
CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro NILSON NAVES
Subprocuradora-Geral da República
, Exma. Sra. Dra. MARIA ELIANE MENEZES DE FARIAS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em
epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"Prosseguindo no julgamento após o voto-vista do Sr. Ministro Haroldo
Rodrigues (Desembargador convocado do TJ/CE) negando provimento ao
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recurso em mandado de segurança, à míngua de quorum, os autos foram
encaminhados ao Sr. Ministro Nilson Naves."
"
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Nilson Naves.
Brasília, 23 de fevereiro de 2010
ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
Secretário
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 21.226 - RR
(2006/0013523-0)
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO NILSON NAVES: Dois foram os votos pelo
provimento do recurso, dois também os votos contrários a tal provimento,
vindo a mim os autos para o desempate.
A propósito da questão aqui discutida, creio que o meu pensamento já é
bem conhecido: presume-se que toda pessoa é inocente, isto é, não será
considerada culpada até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória,
princípio que, de tão eterno e de tão inevitável, prescindiria de norma escrita para tê-lo inscrito no ordenamento jurídico. Em qualquer lugar, a qualquer momento, aqui, ali e acolá, esse princípio é convocado em nome da
dignidade da pessoa humana, tamanha a sua importância.
O meu voto, portanto, coincide com o da ilustre Relatora: também eu
penso que o princípio da presunção de inocência há de ser observado na
esfera administrativa, preponderando, inclusive, sobre a norma estadual que
manda excluir o servidor militar do quadro de promoções por, simplesmente, estar respondendo a ação penal ou figurar como investigado em inquérito policial, e isso ainda que tal norma preveja ressarcimento de preterição
em caso de absolvição.
À vista de tais razões, acompanhando a ilustre Relatora, também eu dou
provimento ao recurso ordinário.
1

CERTIDÃO DE JULGAMENTO - SEXTA TURMA
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Presidente da Sessão
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Exmo. Sr. Ministro NILSON NAVES
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. EITEL SANTIAGO DE BRITO PEREIRA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
CERTIDÃO

Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em
epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"Prosseguindo no julgamento após o voto-vista do Sr. Ministro Nilson
Naves dando provimento ao recurso, a Turma, por maioria, deu provimento
ao recurso em mandado de segurança, nos termos do voto da Sra. Ministra
Relatora. Vencidos os Srs. Ministros Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP) e Haroldo Rodrigues (Desembargador convocado do TJ/
CE) que lhe negavam provimento."
Os Srs. Ministros Og Fernandes e Nilson Naves votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Ausente, nesta assentada, o Sr. Ministro Celso Limongi (Desembargador
convocado do TJ/SP).
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Nilson Naves.
Brasília, 9 de março de 2010
ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
Secretário
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No centro de nossa logomarca está no:sa 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 voluntár{o=-=é -~ ~u e g:~ ç~L{}Ql}fª para
fazer florescer ôserhumãrió-:

-

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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HINO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
V

Letra

Paulo Bomfim
Música

Cel PM Luiz Eduardo Pesce de Arruda

Tribunal, Tribunal de Justiça
Onde a Lei é padrão de conquista,
Tradições se renovam num templo
Corpo e alma da terra paulista.

O Passado é Presente e Futuro
No Palácio plantado na História,
E entre salas, vitrais e colunas,
Surgem togas cobertas de glória.

Tribunal, Tribunal de Justiça,
Nosso chão, nosso altar, nossa grei,
Fala a voz de distantes comarcas,
E caminhos são passos da Lei.

Judiciário Paulista ei avante
Nas auroras que estão a chegar.
Uma luz anunciando alvoradas
Ilumina a missão de julgar.

Tribunal, Tribunal de Justiça,
Sobre a espada da Lei a balança

É o Saber que se faz Julgamento,
É sentença que é sol de esperança.

