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REVISTA
A FORÇA POLICIAL
“O Brasil vive tempos de grandes dificuldades, as quais, ninguém pode negar, refletem sobremaneira
nas Polícias Militares, que estão colocadas, como é seu dever institucional, na primeira linha de atendimento das emergências sociais, não só no aspecto da Segurança Pública, mas em todos os outros que,
de alguma forma, afetam a ordem pública. [...] Da nossa parte, não esperem o imobilismo, o desânimo...
[Temos que] ter fé e esperança no Brasil e na Policia Militar, cujo futuro depende do trabalho perseverante de cada um de nós. É preciso, mais do que nunca, acreditar em nós mesmos, na nossa força”.

Estes são recortes preciosos do texto oferecido pelo Coronel PM José Francisco Profício, Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, à primeira edição da Revista “A Força
Policial”, datada de janeiro de 1994. Foram, no total, 67 edições de um belíssimo trabalho de
registro intelectual que durou 17 anos. Em 2010, a Revista foi descontinuada, mas o desejo de
retomar a publicação nunca foi abandonado completamente.
Na aurora da tecnologia, o Comando Geral da Polícia Militar, por meio da Coordenadoria de
Assuntos Jurídicos (CAJ) e do Centro de Comunicação Social (CComSoc), a Revista “A Força Policial” ganhou uma versão digitalizada. Com uma paginação moderna e arejada, o compêndio
mantém, com a mesma intensidade das edições anteriores, a missão que justifica sua existência,
a saber, informar, ao público interno e à sociedade, os assuntos relativos à Policial Militar quanto
à sua história, doutrina, legislação, jurisprudência e atuação, em resumo, preservar o conhecimento institucional.
Além de matérias de interesse institucional, a revista conterá material destinado a posicionar
a imagem da Polícia Militar como Organização de Excelência em Segurança Pública, ampliando
sua reputação e potencializando a propaganda institucional.
Nesta versão eletrônica, a Revista “A Força Policial” renasce mais forte e mais duradoura, garantindo ao leitor comodidade e fácil acesso ao conteúdo.
Além disso, o conselho editorial da Revista teve o zelo de converter todo o acervo escrito para
o formato digital, disponibilizando-o gratuitamente numa plataforma editável, o que favorece o
trabalho de pesquisa.
Sem embargos, a iniciativa é louvável sob todos os aspectos. Todavia, o maior atributo desta
reedição talvez seja a elevada qualidade textual. Antes de serem publicados, os artigos passarão
pelo crivo de uma banca multidisciplinar, cujo papel é selecionar textos técnicos capazes de reproduzir o pensamento institucional, aguçar a pesquisa e estimular o pensamento crítico.
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EDITORIAL

PREFÁCIO

A Revista “A Força Policial” irá contribuir para ampliar o horizonte
cognitivo e instrumentalizar decisões importantes em todos os níveis,
na medida em que, paulatinamente, se torna um ponto de referencial
de consulta e orientação. Neste cenário de inquietação social e de
incertezas políticas, a Polícia Militar teve vigorosas conquistas, tais
como o incremento da tecnologia policial e a redução histórica dos
indicadores criminais. Estes e outros artigos científicos, por certo, serão objeto de repercussão e abordagem no compêndio trimestral da
Revista “A Força Policial”, cuja reedição é parte das ações comemorativas dos 185 anos da nossa Instituição.
Aproveito este momento para desejar muito sucesso aos idealizadores e conselheiros da Revista, instando-os a evitar, como disse o
Coronel Profício, “o imobilismo e o desânimo”. O trabalho de coletar,
selecionar os textos e dar longevidade à Revista, realmente, não será
fácil. A palavra de ordem é: perseverança. Que lhes sirva de inspiração o imorredouro exemplo de perseverança do Coronel PM Luiz
Eduardo Pesce de Arruda, professor, escritor e historiador – homem
que fez dos livros a sua fonte de sabedoria e da perseverança uma
um meio para alcançá-la. O nome do Coronel Arruda está presente,
ora como autor, ora como editor, em praticamente todos os números
da Revista “A Força Policial”, desde a primeira, em 1994, até a última,
em 2010.
Finalizo repetindo as palavras do saudoso Coronel Profício, aduzidas no parágrafo inicial deste preâmbulo: “É preciso, mais do que
nunca, acreditar em nós mesmos, na nossa força” – a Força Policial!

Expediente
A revista A Força Policial, de caráter técnico-científico e informativo, é uma publicação trimestral, sob o ISSN Nº XXXXXX,
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HISTÓRIA

O COMPLEXO DO COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE SÃO
PAULO: OCUPAÇÃO DA FORÇA PÚBLICA NA ÁREA ENVOLTÓRIA AO
ANTIGO PRESÍDIO TIRADENTES

Adilson Luís Franco Nassaro
Coronel da Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP), Chefe do Centro de Comunicação Social,
possui mestrado e doutorado em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública (CAES), mestrado
em História (UNESP), bacharelado em Direito (FIG), com pós-graduação em Processo Penal (EPM).

1ª A reocupação das instalações cedidas ao então
Banco do Estado de São Paulo (Banespa), na esquina da
Avenida Tiradentes com a Rua Ribeiro de Lima, para que
o espaço abrigasse a sede de Conselhos Permanentes de
Justiça (da capital e da região metropolitana)2;

1. Apresentação
Toda elaboração historiográfica tem também sua própria história.
Durante os anos de 2003 a 2005, o autor atuou como
chefe da Adjuntoria de Imóveis, no posto de capitão da
Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP), na 4ª Seção do Estado-Maior (4ª EM/PM). Nesse período, acompanhou a mobilização do Comando Geral para a regularização dos registros em matrícula do imóvel descrito como
“área envoltória ao antigo Presídio Tiradentes”1.

2ª A aquisição por permuta de parte do imóvel ao lado
da área em análise, então propriedade da Prefeitura Municipal de São Paulo (que já vinha sendo utilizado, por
cessão, como espaço para estacionamento de veículos do
Quartel do Comando Geral - QCG), a fim de que o Governo
2 O imóvel construído em terreno com 857,24 m², no cruzamento da Avenida Tiradentes com a Rua Ribeiro de Lima, vinha sendo ocupado provisoriamente por agência bancária, mesmo após a aquisição do então Banco
Banespa pelo Grupo Santander, em novembro de 2000. Havia uma concessão de uso por vinte anos beneficiando o Banespa para funcionamento
de agência naquele espaço, autorizada pela Lei Estadual nº 115, de 25
de junho de 1973, portanto, já expirada desde 1993. Esse imóvel - que
retornou à Administração Militar Estadual - completa a área total ocupada
exclusivamente pela Força Pública desde o século XIX, com base em documentos ora analisados.

Essa providência viabilizaria duas medidas estratégicas
para a Instituição:
1 O autor desenvolveu a pesquisa e relatório que instruiu processo para
demonstrar a antiga ocupação, pela Força Pública, do espaço envoltório
ao antigo Presídio Tiradentes, para regularização da matrícula do imóvel
que hoje abriga importantes órgãos do Comando da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

História

6

História
do Estado pudesse construir nesse local o novo Centro de
Operações da Polícia Militar (COPOM) da capital paulista,
que veio a ser inaugurado em 11 de junho de 2014.
As duas intervenções consolidaram a estrutura de um
grande complexo de polícia próximo ao centro da maior
metrópole brasileira. Não por acaso, o conjunto arquitetônico envolve - como um abraço forte - a área do desativado presídio, cujo nome (Tiradentes) identifica também
a grande avenida de ligação entre o Campo de Marte na
Zona Norte, sede da centenária Aviação Militar Paulista
(com sua Escola naquele espaço), e o núcleo das instalações da Força Pública de São Paulo na região do Parque
da Luz e adjacências.

Figuras 2, 3 e 4: primeira página, recorte da primeira página
e recorte da matéria na página 03
do jornal Diário Popular, de 14
de abril de 1973 (Arquivo do
Estado de São Paulo).

Para fundamentar a pretensão de ajustes em processo
administrativo no Cartório de Imóveis da região (Cartório
da Consolação), o autor desenvolveu a presente pesquisa,
no mesmo período em que testemunhou adaptações nas
sedes da Instituição, cujo principal marco físico está ligado
exatamente à figura de seu patrono Tiradentes, na região
hoje conhecida pela referência da Estação de Metrô também de mesmo nome3.

do desenvolvimento da antiga “Casa de Correcção”, cujas
obras se iniciaram em 1834. O texto relatou a vistoria no
imóvel realizada no dia anterior (13 de abril de 1973) por
peritos do então Instituto de Polícia Técnica, ocasião em
que esses profissionais opinaram pela interdição do prédio e consequente transferência dos presos, após cento
e vinte e dois anos de funcionamento do provecto estabelecimento prisional. Os peritos detectaram precárias
condições de conservação, agravadas por um temporal e,
ainda, o abalo estrutural sofrido em decorrência de um
fato novo no início da década de 1970: as obras de escavação dos túneis do metrô nas redondezas, um marco de
modernidade em São Paulo4.
O colunista indicou, acertadamente, que o espaço
original do Presídio fora reduzido à terça parte “pois seu
terreno vinha sendo ocupado pela Polícia Militar, pela Prefeitura e também pelo DEIC”. De fato, tal afirmação sob
o aspecto de ocupação foi correta, se considerada a área
original de todo o quadrilátero delimitado ainda no século
XIX pelos logradouros cujos nomes atuais são: Avenida
Tiradentes, Rua Afonso Pena, Rua Ribeiro de Lima e Praça
Coronel Fernando Prestes.

Figura 1: Imagem da plataforma Google Earth (Internet, acesso público) referente ao endereço: “Praça Coronel Fernando Prestes, Bom Retiro, São Paulo”, das Coordenadas Latitude 23°31’48.91”S e Longitude
46°38’0.99”O, em que hoje se encontra instalado o Quartel do Comando
Geral (QCG) da PMESP e, ao fundo, espaço ocupado por outras sedes
da Polícia Militar, em área envoltória ao antigo Presídio Tiradentes, na
avenida de mesmo nome.

2. A área do antigo Presídio
O jornal Diário Popular, de 14 de abril de 1973, publicou matéria com um precioso resumo da origem e

Não obstante, diferentemente do que registrou a matéria sobre o tamanho do Presídio (“tinha uma área de
sete mil metros quadrados que foi reduzida...”), os sete

3 Consta no parágrafo único do Decreto-Lei federal 9.208, de 29 de abril de 1946,
assinado pelo presidente Eurico Gaspar Dutra: “Fica instituído o Dia das Polícias Civis e
Militares que será comemorado todos os anos a 21 de Abril, data em que as referidas
corporações em todo o país realizarão comemorações cívicas que terão como patrono
o grande vulto da Inconfidência Mineira” (grifo nosso). Disponível em: <http://legis.
senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=104690>. Acesso em: 05 dez.
2015.

4 Jornal Diário Popular, texto: “Desabamento de paredes motiva a interdição do presídio
Tiradentes”, edição de 14 de abril de 1973, p. 03, acervo do Arquivo do Estado
de São Paulo.
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mil metros citados correspondem ao espaço a que foi
reduzido o estabelecimento prisional, coincidente à área
vendida em 1958 à Caixa Econômica Estadual, mediante
concorrência pública, nos termos da Lei Estadual nº 4.290,
de 26 de outubro de 1957. Com a demolição do antigo
prédio, já condenado, manteve-se apenas o emblemático
arco de entrada, conhecido como o “Portal de Pedra” tombado como patrimônio histórico do Estado de São Paulo
em 1985, ainda hoje destacado na frente da nova construção de uma agência bancária de linhas modernas, em
um prédio que incorpora o Teatro Franco Zampari, da TV
Cultura naquele mesmo sítio, na Avenida Tiradentes, número 4515.

disponíveis no Arquivo do Estado, referentes aos anos de
1881, 1914, 1916 e 1926. O primeiro deles, de código
02.03.05, teve a planta levantada originalmente pela Cia.
Cantareira e Esgotos, sob a responsabilidade do Engenheiro Chefe Henry B. Joynei. A ocupação da área objeto
de pesquisa corresponde ao entorno do referido Presídio,
obra mais antiga erigida naquela gleba.

Figura 6: fragmento do mapa de 1916 da cidade de São Paulo, da
“Divisão Cadastral da 2ª Secção da Directoria de Obras e Viação da Prefeitura Municipal”, no trabalho da seção cartográfica da Companhia “Lith.
Hartmann – Reichenbach, S. Paulo e Rio” em edição aprovada pelo “Acto
972”, de 24 de agosto do mesmo ano, escala 1:20000.

O presídio original, de 1851, foi criado quando São Paulo possuía apenas uma cadeia pública. Era responsável pela
“prisão de arruaceiros e escravos fugitivos recapturados”.
Durante o Estado Novo (na Era Vargas), recebeu presos políticos, entre eles, Monteiro Lobato, que ocupou a cela número
01. “Com a mudança ocorrida no país a partir de 1964, o
presídio testemunhou outra etapa de nossa história, quando
se tornou lugar de detenção e repressão aos primeiros opositores do regime militar”.7

Figura 5 - Portal de pedra do antigo Presídio Tiradentes. “Erguido
em 1852, na antiga Casa de Correição”, mais tarde Presídio Tiradentes6.

O antigo estabelecimento prisional - que passou a funcionar em 1851 - recebeu diversas denominações oficiais
ao longo de sua mais que centenária existência: “Casa de
Correcção”, “Cadeia Pública”, “Cadeia da Luz”, “Casa de
Detenção e Presídio”, “Presídio Tiradentes”, “Penitenciária”, como se confirma nos mapas da cidade de São Paulo,
5 Número do Processo: 23345/85. Resolução de Tombamento: número 59 de
25/10/1985 (DOE, Poder Executivo, Seção I, 26.10.1985, pg 17

Na década de 1970, o presídio já era conhecido como
“Casarão”. Durante o regime militar, uma ala do presídio de
construção redonda, bem ao centro, em estilo colonial, seria
identificada popularmente como a “Torre das Donzelas”, por
abrigar mulheres, presas políticas. Uma das prisioneiras foi
Dilma Rousseff, posteriormente conhecida por sua carreira

6 Disponível em: <http://www.cultura.sp.gov.br/portal/site/SEC/menuitem>.
Acesso em: 15 out. 2014.

7 Ibid.
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mento de revoltas e tensões sociais em várias e distantes
localidades, e que marcou o período da Regência.

pública. Conduzida à torre em fevereiro de 1970, com 23
anos, ali foi mantida presa por três anos8.

Mesmo diante da constatação de que as plantas do município de São Paulo anteriores a 1930 registraram a fixação do estabelecimento prisional em quase toda a área do
quadrilátero, é certo que a ocupação do espaço envoltório
à construção principal, pela Milícia Paulista, deu-se ainda
no século XIX em razão da necessidade de provimento da
segurança no local, especificamente a segurança externa
do Presídio da Província de São Paulo. Considera-se, nessa
assertiva, a própria finalidade de criação da Milícia Paulista, o que traz reflexos até os dias de hoje na realização da
segurança externa de alguns estabelecimentos prisionais
de maior periculosidade e também na realização de parte
das escoltas de réus presos.

Figura 7: Foto do Presídio Tiradentes, na década de 1960. Ao fundo,
no lado oposto da Avenida Tiradentes, o prédio do centenário “Quartel da
Luz”, sede do atual 1º BPChq (ROTA, Rondas Ostensiva Tobias de Aguiar),
obra iniciada em 1888, sob responsabilidade do arquiteto Francisco de
Paula Ramos, e concluída em 1892 9.

Portanto, a presença de sede da Força Paulista exatamente no entorno do antigo Presídio não era casual, mas
um recurso para a tranquilidade pública e também para
auxílio à Justiça, na garantia do cumprimento de penas,
evitando-se fugas de presos.

3. A Força Pública na vizinhança

De fato, na segunda metade do século XIX, a Milícia já
mantinha uma guarda no local e registrou um episódio de
heroísmo ocorrido no dia 02 de outubro de 1884, quando
o Alferes Figueredo morreu na tentativa de conter uma
rebelião, como descreveu Pedro Gagini:

A construção do Presídio, a partir de 1834, deu-se em
um período de estruturação da Milícia Paulista, que fora
criada naquela mesma década em função de Diploma Legal de 15 de dezembro de 1831, quando Rafael Tobias de
Aguiar exercia a Presidência da Província de São Paulo.
Convém, nesse ponto, relembrar a finalidade original
da Milícia - criada como Corpo Municipal Permanente, gênese da Polícia Militar de São Paulo - caracterizada pela
constituição de cem praças, em uma Companhia de Infantaria, somadas a trinta soldados de cavalaria, efetivo
que representava, em termos quantitativos, um número
considerado indispensável “para a manutenção da tranquilidade pública, e auxílio da Justiça”, na transcrição das
palavras do então Ministro da Justiça, Diogo Antonio Feijó, na Lei de 10 de outubro que havia autorizado sua criação junto às províncias. Diante da dimensão continental
do Brasil, essa seria a solução para manter a ordem e, por
consequência, a integridade do seu território em um mo-

02 de outubro de 1884: Revolta na Cadeia da Luz (Av.
Tiradentes). Violento entrevero entre 17 soldados da guarda
e 22 sentenciados, 09 dos quais conseguiram subjugar a força armada! Tendo-se a registrar a morte do Alferes Benedito
Gonçalves Figueredo que, de espada em punho, a frente de sua
tropa, enfrentava a farândola sinistra!10

No ano de 1901, por meio do Decreto Federal nº 813,
de 23 de dezembro, vários próprios nacionais foram transferidos para o domínio dos entes federados (antigas províncias), sob a nova forma de Estado (da República Federativa),
conforme artigo 16 desse diploma legal - que regulamentou
o parágrafo único, do artigo 64, da Constituição Federal de
1891 - dispositivo utilizado até os dias de hoje para justificar
a origem da propriedade do Estado em relação a essa área,
nos seguintes termos:

8 Dilma Rousseff foi presa no final dos anos 1960, acusada de participação em ações
contra o regime militar. Décadas depois, foi ministra de governo do presidente Luís Inácio Lula da Silva e eleita presidente da República do Brasil para o mandato de 2011 a
2014 e reeleita para o mandato de 2015 a 2018. Entre as prisioneiras da ala “Torre das
Donzelas”, também se encontravam as sociólogas Eleonora Menicucci e Rosalba Moledo, a médica Guiomar Lopes, a economista Diva Burnier, a jornalista Rose Nogueira e
as advogadas Rita Sipahi, Maria Costa e Therezinha Zerbini. Disponível em: <http://
politica.estadao.com.br/noticias/eleicoes,no-presidio-tiradentes-rotina-de-dor-e-amizade-imp-,831899>. Acesso em: 15 out. 2014.

Art. 16. São do dominio dos Estados os proprios nacionaes que
no regimen transacto eram destinados a serviços que passaram
para os Estados com a nova organização politica, e bem assim os

9 Foto e matéria do jornal “Gazeta do Povo”, publicada eletronicamente sob o título:
“Um cálice de vinho tinto de sangue” e disponível no endereço:<http://www.gazetadopovo.com.br/vidapublica/dilma/onteudo.phtml?id=1081668>.

10 GAGINI, Pedro. Fragmentos da História da Polícia de São Paulo. São Paulo, SIB,
1966, p. 54.
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que naquella época já eram utilisados para serviços que estavam a
cargo das antigas provincias e continuaram a cargo dos Estados11.

Também é possível comprovar a remota ocupação da
Milícia Paulista na área envoltória ao Presídio mediante
análise de cópias de antigas plantas do estabelecimento prisional que descrevem as características das edificações ali existentes, disponíveis na Biblioteca do Museu da
Polícia Militar do Estado de São Paulo. A primeira planta
pesquisada constitui um registro de mais de cem anos;
foi elaborada originalmente em 1902, pela Diretoria de
Obras Públicas, órgão da administração direta estadual
e reproduzida em 1944, a partir do primeiro desenho,
apresentando 182,43 m² de área construída ocupada por
efetivo da Milícia, ou seja, pelos integrantes do Corpo da
Guarda, Sargenteante e o Comandante da fração.
A segunda planta pesquisada trata-se de mapa topográfico do município de São Paulo, de 1930. Reporta-se
a um notável trabalho desenvolvido pela empresa Sara
Brasil, pelo método “nistri” de aerofotogrametria, em escala 1: 500012. A folha 24 do referido mapa já indica o
funcionamento do “Corpo Escola da Força Pública”, à direita do Presídio, também ocupando a área dos fundos
do quadrilátero, em amplo espaço limitado à sua própria
direita (considerando a frente do Corpo Escola na Rua Ribeiro de Lima) por uma faixa voltada para a Rua Afonso
Pena que, por sua vez, abrigava Almoxarifado e Garagem
Municipal.
Por fim, também há uma planta de 1940, produzida,
curiosamente, pelo próprio “Serviço de Engenharia” da
Milícia, então denominada Força Policial do Estado de São
Paulo. Esse órgão técnico de engenharia, origem do atual
CIAP (Centro Integrado de Apoio Patrimonial) que durante
muitos anos funcionou como Centro de Suprimento e Manutenção de Obras (CSM/O), havia sido criado pelo Decreto Estadual nº 5.079, de 27 de junho de 193113. O núcleo
especializado desenvolveu o registro objetivando descrever a construção de portaria, banheiro (“W.C.”) e passadiço daquele Presídio - então chamado Casa de Detenção
-, fronteiriço ao quartel da Unidade Escola ali já instalada. Verificou-se, nessa planta, exatamente a indicação da
presença do Centro de Instrução Militar (CIM) envolvendo
parcialmente o prédio do estabelecimento prisional, atrás
e em uma de suas laterais.
O primeiro registro oficial da adaptação de partes do
11 Decreto Federal nº 813, de 1901.
12 Obra integrante do acervo do Arquivo do Município de São Paulo.
13 Decreto Estadual (São Paulo) nº 5.079, de 1931.
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Presídio para funcionar como instalações especificamente de Unidade Escola, cuja obra foi desenvolvida sob a
responsabilidade do Engenheiro Moysés Marx, é de 07
de abril de 1921, quando se autorizou a despesa para tal
finalidade, conforme será abordado mais à frente.
Em razão da proximidade com o principal quartel da Milícia, o grandioso “Quartel da Luz” logo em frente, com pátio privilegiado, foi este também utilizado para instrução a
partir dos trabalhos da Missão Francesa de 1906 e a conse-

quente criação da Companhia Escola poucos anos depois.
Figura 8: Quartel da Luz, hoje sede do 1º BPChq (ROTA - Rondas
Ostensivas Tobias de Aguiar).

Portanto, se primeiramente a ocupação da área envoltória ao Presídio pela Milícia Paulista, ainda na segunda
metade do século XIX, deu-se em razão da segurança do
local, em uma segunda etapa a área passou a ser utilizada
para funcionamento de Unidade Escola (na primeira metade do século XX), órgão que lá permaneceu em atividade
durante décadas, com diferentes nomes. Finalmente, em
terceira fase, a partir de 1957, o mesmo espaço veio a
acolher o Quartel do Comando Geral (QCG) e outros órgãos da cúpula da Milícia Paulista, na configuração que
hoje se apresenta como um verdadeiro Complexo do Comando Geral da Polícia Militar de São Paulo14.
4. Características da ocupação e a concentração de
quartéis nas imediações
Documento precioso que comprova a ocupação da
área na época do estabelecimento dos órgãos de ensino
da Força Pública, durante a primeira metade do século
14 O Decreto-lei Estadual nº 217, de 08 de abril de 1970, normatizou a unificação da
Força Pública e a então Guarda Civil. Sob a designação “Polícia Militar do Estado de
São Paulo”, a milícia paulista manteve a sede do Comando Geral (QCG) na instalação
em que funcionava, na mesma quadra da área envoltória ao antigo presídio Tiradentes, com a fachada voltada para a Praça Coronel Fernando Prestes, Bom Retiro.
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XX, é o conjunto dos Relatórios dos anos de 1925, 1926 e
1927, elaborados pelo então Comandante Geral, Coronel
Pedro Dias de Campos15. Dirigiram-se esses relatórios, na
época, ao Secretário da Justiça e da Segurança Pública do
Estado, Dr. Bento Pereira Bueno. Consta no relatório de
1925 o seguinte apontamento:

especial militar, que foi transferido por falta de acommodações
necessarias.

O corpo escola, cujo effectivo em 1924 era de 139 homens,
em 1925 passou a denominar-se “batalhão escola”, com effectivo de 480 homens. Sob o comando do tenente coronel Patrício
Baptista da Luz, occupa o quartel a rua Ribeiro de Lima nº 2,
esquina da Avenida Tiradentes.

Os alojamentos para os recrutas, sala de aulas e pateo para
instrucção, não existindo nesse acanhado prédio, foram conseguidos com a occupação de vários pavilhões da velha cadeia, fazendo delles dependências de preparo, de ensino e de educação
do soldado da Força Publica (sic).17 (grifo nosso).

Em 1924 o seu effectivo estava distribuido por
Um estado maior
Um estado menor
Duas companhias
Escola de Educação Physica, comprehendendo a secção de esgrima e a de gymnastica (sic).16 (grifo nosso).

Saindo o curso especial militar, foi entregue ao batalhão
escola para seu quartel. No prédio referido installou-se a administração do batalhão, occupando os porões para guarda de
material.

O Coronel Pedro Dias de Campos vislumbrava, em seu
relatório, a necessidade de transferência da Unidade Escola para um local mais amplo e melhor estruturado, o
que de fato veio a ocorrer no final do ano de 1943, com a
mudança para o prédio construído na Invernada do Barro
Branco, a atual Academia de Polícia Militar do Barro Branco (APMBB):

Mas não é justo que o local donde esses criminosos saiA riqueza de detalhes que o
ram em busca de educação para
relatório apresenta, na sequênO Coronel Pedro Dias de Campos, os sentimentos de civismo ou de
cia, em texto de linguagem sóhumanidade, seja dado a Força
Pública para ahi organizar a esbria e de bom desenvolvimento,
Comandante Geral, vislumbrava
cola cívica e militar dos seus solconfirma a característica intea necessidade de tranferência
dados. O batalhão escola precisa
lectual que permaneceu como
ter quartel condigno, de accordo
marca do autor, Coronel Pedro
da Unidade Escola para um local
com a elevada missão que deDias de Campos, Oficial que dumais amplo e melhor estruturado,
sempenha não só perante o Esrante sua profícua carreira tamtado como ao Paiz, porque é nas
bém comandou a referida Unio que ocorreu em 1943
suas salas de aulas, nos seus alodade Escola, antes de ocupar o
jamentos e pateos que se infunde
cargo de Comandante Geral.
na alma do soldado paulista, como complemento aos ensinaNo documento, descreve minuciosamente todos os quar- mentos technicos dados nos campos de manobra, o sentimento
téis em funcionamento na época, bem como as intervenções de educação cívico-militar, para que elle comprehenda a imnecessárias, em alguns dos imóveis, para a melhoria das con- portancia da farda que veste, o valor do Estado que o educa e a
dições das instalações da Força Pública. Quanto ao quartel grandesa da Pátria que o tem como defensor (sic)18.

do então Batalhão Escola, relatou também em 1925, que se
tratava da antiga residência do diretor da Cadeia Pública (do
Presídio Tiradentes):
Está situado a Rua Ribeiro de Lima, esquina da Avenida Tiradentes. Pertence ao Estado.
É um prédio que servia de residência ao director da Cadeia
Publica, que fica contígua. Desoccupado, foi cedido a Força Pública para aquartelar uma das suas unidades. Ahi esteve o curso
15 Disponíveis em impressão original de 1927, preservados como acervo da Biblioteca do Museu da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
16 CAMPOS, Pedro Dias de. Relatório apresentado ao Exmo. Snr. Dr. Bento Pereira Bueno,
Secretário da Justiça e da Segurança Pública, volume I. São Paulo: Força Pública do Estado
de São Paulo, 1927, p. 26.

Conforme relatório de 1926, sem abandonar a convicção sobre a necessidade de transferência da Unidade
Escola para outro local, o então Comandante Geral promoveu, naquele mesmo ano, adaptações e melhorias nos
espaços ocupados, inclusive construindo novas instalações, intervenções que, somadas a outras posteriores, determinaram, anos mais tarde, a continuidade do aproveitamento daquela área, pela Força Pública, mesmo após a
mudança do Centro de Instrução Militar para a Invernada
do Barro Branco19.
17 bid., p. 70.
18 bid., p. 71.
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Importante notar que a região próxima ao antigo Presídio acabou concentrando vários quartéis da Força Pública a partir da construção do chamado Quartel da Luz
- sede do atual 1º BPChq (ROTA) -, exatamente em frente
ao estabelecimento prisional, tendo sido ele o primeiro
construído especificamente para tal finalidade na Capital
(quartel da Força Pública), ainda durante o século XIX. O
citado Relatório de 1925 descreveu o imponente edifício:
Em vista da resolução do Dr. Pedro Vicente, foi encarregada
a Diretoria de Obras Publicas, de levantar as plantas e orçar a
construcção do edifficio no terreno provincial, no Campo da Luz,
fronteiro á Cadeia Publica. Essa construcção foi confiada ao engenheiro architecto dr. Francisco de Paula Ramos, que mesmo
em 1888, iniciou o serviço.

Regimento de Cavalaria, o Hospital Militar (hoje sede do
Museu da Polícia Militar de São Paulo). Mais ao norte, na
grande área plana protegida pela margem direita do rio
Tietê, encontravam-se os hangares da Escola de Aviação
da Força Pública, no Campo de Marte21.
A concentração de quartéis da Força Pública na região
da Luz repercute até os dias de hoje, no legado de prédios
históricos que se destacam na paisagem metropolitana,
todos sob a administração militar estadual, apresentando
características originais de construção preservadas muito
em razão dessa tradicional ocupação, que se iniciou ainda
no século XIX, como demonstrado.

Os mapas da cidade de São Paulo anteriores a 1930
registraram somente as maiores construções, em razão
da compreensível falta de detalhamento dos desenhos,
Em 1889 já se achavam bem
possibilitando a indicação
adiantados os trabalhos preliminares
de apenas dois dos quarpara a construção do edifficio, que
A concentração de quarteis da Força
téis da Força Pública naficou completamente terminado em
1892.
Pública na região da luz repercute
quela área: o Quartel da
Luz, que comportava o 1º
até os dias de hoje, no legado de
Regimento de Cavalaria
O quartel da Luz, soberbo edifício
prédios históricos que se destacam
em sua extensão e o Hosde linhas severas e accentuadamente
pital Militar, atual sede do
militar, conservou-se como um próna paisagem metropolitana.
20
Museu da Polícia Militar
prio que faz honra a S. Paulo (sic).
(grifo nosso).
(este último também veio
a funcionar como Centro
Na década de 20, além do tradicional e vistoso Quartel de Altos Estudos da Polícia Militar, nas décadas de 1980
da Luz à Avenida Tiradentes, nº 60, onde funcionava o e 1990).
1º Batalhão, ocupava a Força Pública um conjunto considerável de imóveis nas imediações, conforme indica o
mesmo documento mencionado, nos seguintes endereços: à Rua Ribeiro de Lima, nº 2, esquina com Avenida Tiradentes, onde funcionava o Batalhão Escola (em torno do
Presídio); à Avenida Tiradentes, nº 13, o Quartel General
(fora do quadrilátero do Presídio); à Avenida Tiradentes,
nº 15, o 4º Batalhão (igualmente fora do quadrilátero do
Presídio); à Avenida Tiradentes, nº 88, o Curso Especial
Militar (também fora do quadrilátero do Presídio); à Rua
Jorge Miranda, nº 1, o 2º Batalhão (“Santo Agostinho”);
no Largo do Quartel (da Luz), entre as ruas João Theodoro e Jorge Miranda, o 1º Regimento de Cavalaria; na
Rua Alfredo Maia, a Repartição do Material e, ainda, no
Largo do Quartel (da Luz), com frente para o quartel do 1º
Dr. Bento Pereira Bueno, Secretário da Justiça e da Segurança Pública, volume I. São Paulo: Força Pública do Estado de São Paulo, 1926, p. 46
e 47.
20 CAMPOS, Pedro Dias de. Relatório apresentado ao Exmo. Snr. Dr. Bento
Pereira Bueno, Secretário da Justiça e da Segurança Pública, volume I. São
Paulo: Força Pública do Estado de São Paulo, 1925, p. 59.
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5. A presença marcante de órgãos de ensino da Força
Pública
Como descrito no livro “A Força Pública de São Paulo,
Esboço Histórico”, de Euclides Andrade e 1º Ten Hely F.
da Câmara, de 1931, por ocasião do Centenário da Milícia Paulista, a Companhia Escola foi criada em 1913 na
Força Pública de São Paulo, por decreto do Presidente
do Estado, “destinada a instruir os voluntários que pretendessem seguir a carreira militar”. Com pouco tempo
21 Apesar da história da Aviação Militar Paulista ter seu início no Campo
de Guapira (hoje Parque Edu Chaves), com a instalação da Escola de
Aviação da Força Pública em 17 de dezembro de 1913, a partir da aquisição pelo Governo de São Paulo de algumas aeronaves do aviador Edu
Chaves, a iniciativa não evoluiu e a escola cessou suas atividades (sem,
todavia, ser extinta por lei). Em 1919, o Governo criou a Esquadrilha de
Aviação da Força Pública, sediada no Campo de Marte e, reativando a
Escola, contratou o aviador Hoover como instrutor de oficiais da milícia
na “Escola de Aviação do Campo de Marte” ora funcionando em sede
definitiva (MORAES, Waldyr Rodrigues de. In Em busca do Passado II.
Revista A Força Pública, n. 28, 2000, p. 82).
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de funcionamento, a Companhia-Escola teve seu efetivo
aumentado e constituiu-se em Corpo-Escola, alcançando
depois a estrutura de um Batalhão Escola, denominação
que permaneceu até 1931. Nesse mesmo ano do Centenário, devido à reorganização por que passou a Força
Pública, a Unidade cedeu lugar ao Centro de Instrução
Militar (CIM)22.
A obra citada reproduz, também, fotografias capta-
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são Francesa, com o objetivo de proporcionar instrução
militar eficiente e aprimoramento de conhecimentos técnicos e táticos aos integrantes da Milícia Paulista: “Chegando a São Paulo em 21 de março de 1906, a Missão
Francesa, composta do Comandante mais um tenente e
um sargento, começa logo seu trabalho de reorganização
e treinamento da Força Policial”24.
O livro “Histórico do Centro de Instrução Militar – 1906
a 1941” reúne valiosos registros, contendo duzentas e
quarenta e seis folhas datilografadas entre 02 de janeiro e
31 de dezembro de 1942, com termo de abertura e de encerramento lavrados pelo Tenente Coronel José Francisco
dos Santos, então Comandante do CIM, para descrever a
evolução do ensino desde os primeiros cursos da Milícia,
em cumprimento às instruções constantes do item 11, do
Boletim Geral nº 290, de 1941. Este livro foi produzido em
duas vias idênticas, com fotos de época e integra o acervo
do Museu Acadêmico “Eduardo Pinheiro”, da Academia
de Polícia Militar do Barro Branco, constituindo rica fonte
de pesquisa25.

das no pátio desse núcleo de ensino e instrução que foi
sediado, durante décadas, na área localizada nos limites
do Presídio, vindo a ocupar, ao longo do tempo, inclusive
espaços originalmente pertencentes à própria estrutura física da antiga “Casa de Correcção”23.

Confirma-se, nesse documento, que o grande marco
do ensino e da instrução na Milícia Bandeirante ocorreu
com a vinda da referida Missão Francesa, viabilizada por
contrato firmado com o governo francês, em 1905, durante o governo do presidente (do Estado) Dr. Jorge Tibiriçá,
para modernização da instrução da Força Pública.

Figura 9 – Retratos de formaturas do antigo Batalhão Escola da Força
Pública (op. cit., p. 79).

A Missão designada, chefiada pelo Coronel Paul Balagny, iniciou os seus trabalhos em 25 de março de 1906,

Com o lastro em documentos, é possível afirmar que
o mencionado diploma legal de 1913 - que teria criado a
Companhia Escola - trata-se, na verdade, do Decreto nº
2.350, de 14 de fevereiro de 1913, que somente regulamentou Lei aprovada três anos antes, a de nº 1.244, de
27 de dezembro de 1910 (que deu nova estrutura à Força
Pública) esta, sim, criadora da Companhia Escola, órgão
de ensino que veio a se fixar em torno do velho Presídio.
Comprova o início das atividades da Companhia Escola
antes de 1913 a nomeação do seu Comandante, em 09
de janeiro de 1911, o então Cap Francisco Julio César de
Alfieri, por força de Decreto do dia 05, publicado em Diário Oficial de 08 do mesmo mês. Independente das datas
citadas, certo é que a instrução coordenada e centralizada
no âmbito da Força Pública iniciou-se mesmo antes, ainda
em 1906, quando chegou a São Paulo a denominada Mis22 ANDRADE, Euclides de & CÂMARA, Hely F. de. A Força Pública de
São Paulo, Esboço Histórico. São
Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 1931, p. 77.
23 Ibid., p. 79.

utilizando para treinamento os espaços dos quartéis da
Força Pública já concentrados nas proximidades do antigo
Presídio, em especial o pátio do Quartel da Luz (em frente
24 DALLARI, Dalmo de Abreu. O pequeno exército paulista. São Paulo.
Perspectiva, 1977, p. 43.
25 SANTOS, José Francisco dos. Livro Histórico do Centro de Instrução
Militar - 1906 a 1941. Original datilografado. São Paulo, 1942. Foram analisadas cópias das folhas 26, 29 a 33, 39, 59, 91, 97, 99 a100, 102 a 104,
108 a 121, 123 a 124, 149 a 153, 155 a 162, 166 a 168 e 192 a 193 (acervo
do Museu Acadêmico “Cadete Eduardo Pinheiro”, da Academia de Polícia
Militar do Barro Branco).
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ao Presídio).
Figura 10: Retratos de exercícios promovidos pela 1ª Missão Francesa
no pátio do antigo Quartel da Luz, hoje sede do 1º BPChq (ROTA), em
frente ao Presídio Tiradentes,

Diante do princípio trazido pela Missão de que, em todos os postos da hierarquia militar, o chefe é o instrutor
da fração que lhe fica subordinada, logo se estabeleceu
a noção de que seria necessária uma soma de requisitos
para a promoção a alferes, posto hierárquico logo abaixo
do tenente, o que levaria o miliciano ao comandamento
de uma “secção”. Até então, as promoções a alferes não
exigiam prova de conhecimentos ou habilidades específicas, contemplando, entre os chamados “inferiores da Brigada”, por preferência, “os mais graduados, de melhor
comportamento, de mais habilidade e serviços”, conforme
artigo 90, do decreto nº 437, de 20 de março de 1897.

De fato, em 07 de abril de 1921, por meio do aviso
nº 3.271, o Secretário da Justiça e da Segurança Pública
autorizou despesa a fim de adaptar uma parte do Presídio então identificada como “pavilhão das oficinas”, para
funcionar como alojamentos do Corpo Escola (folha 31 do
Livro Histórico do CIM), obra sob a coordenação do Engenheiro Moysés Marx, que fechou também a única comunicação entre o quartel e a Cadeia. A reforma foi concluída
já no ano de 1922 (folhas 33 a 34 do mesmo documento),
conforme devidamente registrado:
(...) pelo art. 10º do detalhe de 14 de junho, desse digno Comando Geral, foi publicado que o Sr. Dr. Moysés Marx,
engenheiro eletricista do Corpo de Bombeiros, deu por terminadas as obras de adaptação da antiga Penitenciária para
quartel deste Corpo Escola, constantes do velho sobrado em
que funcionava a enfermaria da Cadeia e a construção do novo
corpo da guarda, anexos e cozinha, cujo fogão pertenceu ao
4º Batalhão, tendo sido completamente reformado, devido ao
seu mau estado de conservação. O referido senhor engenheiro
fechou, também, a única comunicação que existia entre este
Corpo Escola e a Cadeia, por serem desnecessários os serviços
dos presos que vinham trabalhando nas obras de adaptação do
novo quartel26.

Tão forte e imediata a influência da Missão, que a Lei
nº 1.244, de 27 de dezembro de 1910, dispôs sobre nova
organização da Força Pública e criou Cursos e critérios específicos para as promoções próprias da hierarquia militar.
Nessa oportunidade foi criada oficialmente, entre outras
Unidades de Ensino, a Companhia Escola que teria a seu
cargo “... a instrução militar dos
Em 1924, o quartel na rua Ribeirecrutas e dos candidatos a caUm episódio evidenciou
bos, na arma de infantaria”,
ro de Lima, Unidade Escola, foi
o ano de 1924, na história
no teor do artigo 1º do mesmo
daquela Unidade Escola: o
tomado por revolucionários do
diploma legal. A Companhia Esquartel na Rua Ribeiro de
cola foi transformada em Corpo
movimento deflagrado na Capital.
Lima foi tomado por revoluEscola, de acordo com a Lei nº
cionários do movimento de1343, de 17 de dezembro de
flagrado na Capital:
1912, que passou a coordenar, além da Escola de recrutas, a Escola de alunos cabos, o Curso Especial Militar dos
Instaurado na manhã de 05 de julho de 1924, um mooficiais inferiores e a Educação Física (secção de esgrima vimento revolucionário nesta Capital, foi o quartel do Core ginástica).
po Escola, sito a Rua Ribeiro de Lima, nº 2, surpreendido
por grupos de elementos participantes da revolução, cheO registro do endereço da Unidade Escola aparece fiada por oficiais do Exército e da Força Pública, os quais,
como Rua Ribeiro de Lima nº 2, esquina com Av. Tiraden- desde logo, assumiram a direção do quartel. Houve, na
tes, em várias folhas do Livro Histórico original, referente a ocasião, natural confusão. A seguir foi mandado dar o todiversos períodos (anos letivos). A Unidade ocupou, tam- que de reunir, por um oficial e posto em forma todos os
bém, durante algum tempo, o pavimento inferior da ala elementos presentes no quartel, seguindo para o quartel
direita do Quartel da Luz, em frente ao Presídio, conforme do Regimento de Cavalaria27.
verificado em relatório do ano de 1919 (folha 26), além de
Ainda, no mesmo ano de 1924, mais precisamente em
ter utilizado prédios alugados para alguns de seus Cursos,
como, por exemplo, o prédio da Av. Tiradentes nº 88. A 31 de dezembro, em razão da Lei nº 2.051 que reorganitendência de centralização dos Cursos viria a ser notada zou a Força Pública deu-se a extinção do Corpo Escola e
alguns anos depois, em decorrência da ampliação do es- a criação do Batalhão Escola, Unidade que permaneceu
paço disponível na área adjacente ao prédio principal do 26 SANTOS, José Francisco dos. Livro Histórico do Centro de Instrução Militar - 1906 a
1941. Original datilografado. São Paulo, 1942, fl. 155.
antigo Presídio.
27 Ibid, fl. 39.
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em funcionamento no mesmo local, contando com novas
instalações e reformas já providenciadas. O Batalhão foi
extinto em 1931 e, em seu lugar, foi criado o Centro de
Instrução Militar (CIM), por força do Decreto nº 4.940, de
20 de março do mesmo ano, para integração, sob uma
mesma administração, de todos os cursos de formação e
de aperfeiçoamento da Força Pública28.
Com o início do Movimento Cívico-Militar de 1932,
ocorreu outro fato que merece ser relatado. Sob o grave
momento de intervenção federal à que estava submetido
o Estado de São Paulo, foi determinada a extinção do CIM
pelo Decreto nº 5.573, de 08 de julho de 1932, portanto,
um dia antes da deflagração da chamada Revolução Constitucionalista, da qual teve participação ativa a Força Pública do Estado. De acordo com o mesmo Decreto, os quatro cursos então existentes passariam a funcionar como
Unidades Escolas autônomas (Escola de Recrutas, Escola
de Cabos e Escola de Sargento, sob a denominação Corpo
Escola; a Escola de Educação Física; a Escola de Oficiais
e a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais). No entanto,
logo no dia 11 de julho, o Boletim da Inspetoria Administrativa do Quartel General publicou a seguinte ordem:
Devido às exigências do atual momento histórico que
não permitiu o funcionamento regular das escolas de graduados e oficiais, até segunda ordem só funcionará a Escola de Recrutas. Todos os elementos das demais escolas
prestarão seu concurso à escola de recrutas, de acordo
com as indicações do Sr. Comandante do CIM29.
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pelos serviços de terraplanagem. Em 1936 foram providenciadas as últimas reformas na sede do CIM, na Rua
Ribeiro de Lima, destacando-se a melhoria dos ambientes
internos. Somente em 24 de maio de 1940 deu-se o lançamento da pedra fundamental do novo quartel na invernada do Barro Branco, com acesso na Av. Água Fria, número
1923 (fl. 109).
Após o término da Solenidade de Entrega de Espadins a uma nova turma de alunos oficiais (24 de maio de
1940), realizada no pátio do CIM, na Rua Ribeiro de Lima,
nº 2, as diversas autoridades presentes se deslocaram em
comitiva até a invernada do Barro Branco, para participarem do evento que marcou oficialmente o início das obras
do quartel que viria a abrigar, poucos anos depois, os diversos cursos do CIM. Encontravam-se presentes, nesse
dia: o Interventor Federal do Estado, Dr. Ademar Pereira
de Barros, acompanhado do Coronel Mário Xavier, Comandante Geral da Força Pública e altas autoridades civis,
militares e eclesiásticas (folha 120, do mesmo Livro).
Mas, a mudança definitiva do CIM para o quartel do
Barro Branco deu-se apenas em dezembro de 1943, para
o seu funcionamento naquele local já no ano letivo de
1944, oportunidade em que ainda se faziam necessárias
obras para a completa operacionalização das novas instalações.

Naquela situação, naturalmente, os esforços se dirigiam à preparação de novos soldados que pudessem reforçar as fileiras da Milícia Paulista. Já em 1933, encerrado
o conflito, o Decreto nº 5.851 de 25 de fevereiro reabilitou
o Centro de Instrução Militar, que voltou a coordenar, oficialmente, todos os cursos existentes.
Em 1934, o Serviço de Engenharia (SE) da Força Pública registrou grandes reformas no quartel da Rua Ribeiro
de Lima, nº 2 (folha 20 do relatório de obras daquele mesmo ano), Entre as intervenções promovidas, no âmbito
dessa reforma, destaca-se o “isolamento, por meio de um
corredor, da Cadeia Pública, do quartel do CIM”, conforme
indicado no mesmo documento que traz, além dos relatórios propriamente ditos, cinco imagens capturadas pela
“Secção Technica” do Serviço de Engenharia.
As reformas nas instalações continuaram em 1935, porém, em menor escala, em razão de que naquele mesmo
ano foi determinada a construção do novo quartel, na Invernada do Barro Branco, aos pés da Serra da Cantareira,
na zona norte da capital, iniciando-se uma grandiosa obra
28 Ibid, fl. 91.
29 Ibid, fl. 109.

Figura 11: Portal de entrada da Academia do Barro Branco (foto
de época), original da década de 1950, em preto e branco.

6. Considerações Finais
Entre as fotografias disponíveis que registraram a antiga ocupação na área envoltória ao presídio Tiradentes,
destacam-se duas do acervo do Museu Acadêmico Cadete
Eduardo Pinheiro, da Academia de Polícia Militar do Barro
Branco. Retratos originais em preto-e-branco mostram o
pátio do Centro de Instrução Militar (CIM) com formaturas
militares, local em que também funcionava a sua quadra
de esportes: a primeira, de 10 de maio de 1937, durante
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visita do Governador do Estado de São Paulo José Joaquim
Cardoso de Melo Neto às instalações desse Centro, passando em revista à tropa; a segunda, em 24 de dezembro
do mesmo ano, durante desfile de formatura da Turma de
Aspirantes, no encerramento do ano letivo naquele quartel, que possuía entrada à Rua Ribeiro de Lima, nº 2 e no
cruzamento da Av. Tiradentes com Rua Ribeiro de Lima.
Identificam-se, na parte superior, as torres da Igreja
Dom Bosco (uma delas ainda em obras). Já o Quartel do
Comando Geral foi edificado a partir de 1952 com sua entrada na Praça Coronel Fernando Prestes, na mesma área;
todavia, constando endereço no bairro do Bom Retiro.

Figura 12: em 10 de maio de 1937, o Governador do Estado de São
Paulo José Joaquim Cardoso de Melo Neto, em visita às instalações do
CIM, passa em revista à tropa.

iniciou, em 1941, o chamado “Pré-Militar”, formando-se
Aspirante-a-oficial na primeira Turma do Curso de Oficiais em funcionamento na Invernada do Barro Branco,
em 1944. Ele elaborou desenho - juntado a processo de
regularização do imóvel, em 2004 - apresentando uma
visão detalhada com legendas da área envoltória ao antigo Presídio Tiradentes, quanto à distribuição e destinação
dos espaços sob a administração da Força Pública no ano
de 1939, coincidente com a área atualmente sob administração da Polícia Militar.
Ainda, o Coronel PM Edilberto recorda-se de que no
ano de 1948 funcionou, no mesmo espaço que fora ocupado pelos cursos do CIM (transferidos para a Invernada
do Barro Branco), o 1º Batalhão Policial, Unidade criada
como resposta à sociedade que cobrava, na época, uma
atuação de característica mais policial por parte da Força Pública, que era conhecida, então, por sua forte expressão militar com auge no movimento cívico-militar de
1932. Também o 2º Batalhão Policial ocupou o mesmo
espaço físico, durante algum tempo da década de 1950,
enquanto sua sede na Rua Vergueiro se encontrava em
reforma.
O atual prédio do Quartel do Comando Geral, que abriga os Gabinetes do Comandante e do Subcomandante da
Polícia Militar, entre outros Gabinetes vinculados ao Comando, fazendo frente à Praça Coronel Fernando Prestes,
foi inaugurado em 25 de agosto de 1957. Integrou-se ao
conjunto das demais edificações existentes que, ao longo
do tempo, passaram por reformas e ampliações para acomodar vários outros órgãos da Polícia Militar, na dinâmica
própria de uma Instituição em constante transformação
junto com o desenvolvimento do Estado de São Paulo.

Figura 13: desfile de formatura de Aspirantes, no encerramento do
ano letivo no quartel do CIM, em 24 de dezembro de 1937.

Por fim, enriqueceu a pesquisa uma entrevista, em
2004, com o Coronel da Reserva PM Edilberto de Oliveira
Melo, que testemunhou a ocupação da área objeto de estudo (durante a década de 30 e seguintes). O Oficial, renomado estudioso e autor de livros e artigos sobre história
da Polícia Militar de São Paulo, ingressou na Força Pública
em 1939 para o então curso de formação de Soldados e

História

Figura 14: fachada do Quartel do Comando Geral (QCG), inaugurado em 1957, voltada para a Praça Coronel Fernando Prestes (número 115), Luz. O antigo Presídio, na mesma quadra, se encontrava no
lado oposto, com frente para a Avenida Tiradentes.
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História
O Complexo, que hoje reúne blocos independentes
e ampliados, inclui instalações do Comando de Policiamento Metropolitano, do Comando de Policiamento
da Capital, com o novo Centro de Operações (COPOM),
inaugurado em 2014 após sua construção em área contígua permutada com a prefeitura de São Paulo, e instalações do Centro de Processamento de Dados e das
Seções do Estado-Maior, entre outros órgãos ali sediados. Consolidou-se no Complexo, portanto, um grande
centro de decisões e de planejamento estratégico da
Polícia Militar do Estado de São Paulo.
A marca da modernidade da cidade de São Paulo na
segunda metade do século XX, na figura do metrô que
permitiu transporte rápido e subterrâneo entre pontos
distantes na capital, também provocou mudanças arquitetônicas e nova paisagem urbana no antigo bairro
da Luz.
Convivem hoje, no mesmo espaço, quartéis, o trânsito intenso de pessoas e de veículos e uma estação
de metrô identificada no cenário dominado ainda pela
designação do antigo Presídio, que providencialmente
também denomina o patrono da Polícia Militar: Tiradentes.
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4. Arquivo do Município de São Paulo;
5. Centro Cultural Tabatinguera – Delegacia da Academia de
História Militar Terrestre do Brasil (AHIMTB).

Provas documentais reunidas:
Além das entrevistas com testemunhas, todas durante o
ano de 2004, com destaque para a entrevista com o Coronel
da Reserva PM Edilberto de Oliveira Melo, foram reunidos os
seguintes documentos:
1. Matéria publicada no jornal Diário Popular, de 14 de abril
de 1973;
2. Detalhes de mapas do município de São Paulo, consultados em 25 ago. 2004, no Arquivo do Estado, de códigos
02.03.05, de 1881; 02.03.08, de 1914 e 02.03.10, de 1926
(outro mapa oficial, de 1916, foi consultado posteriormente,
em 10 set. 2013, desenho exposto no próprio piso do Arquivo
do Estado, trabalho original da seção cartográfica da Companhia “Lith. Hartmann – Reichenbach, S. Paulo e Rio”, de 1916).
3. Planta da “Cadeia Pública da Capital” elaborada pela
Diretoria de Obras Públicas, em 1902, reproduzida em 1944 a
partir do seu desenho original;
4. Planta com indicação de construção da portaria, W.C. e
passadiço da Casa de Detenção, elaborada pelo Serviço de Engenharia da Força Policial do Estado de São Paulo, em 1940;
5. Detalhe de mapa topográfico do município de São Paulo,
de 1930, executado pela empresa Sara Brasil s/a, pelo método
“nistri” de aerofotogrametria, escala 1:5000, folha 24, acervo
do Arquivo do Município de São Paulo;
6. Conjunto dos Relatórios dos anos de 1925, 1926 e 1927,
apresentados pelo Coronel Pedro Dias de Campos, então Comandante Geral, ao Secretário da Justiça e da Segurança Pública do Estado, em impressão original, de 1927;
7. Relatórios do Serviço de Engenharia da Força Pública,
referentes aos anos de 1934, 1935 e 1936, com indicações e
fotos de obras realizadas no espaço então ocupado pelo Centro
de Instrução Militar, na Rua Ribeiro de Lima, nº 2;
8. Fotos originais de 10 de maio de 1937 e de 24 de dezembro do mesmo ano, que mostram o pátio do antigo Centro de
Instrução Militar, durante formaturas do seu efetivo;
9. Croqui elaborado a partir de descrição do Coronel da Reserva PM Edilberto de Oliveira Melo, sobre a ocupação da Força
Pública, em 1939, na área envoltória ao Presídio Tiradentes.
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POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA NA SOCIEDADE
BRASILEIRA
Temístocles Telmo Ferreira Araújo
É Major da Polícia Militar do Estado de São Paulo - Atuando no Comando de Policiamento Rodoviário.
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de Segurança junto à Academia de Polícia Militar do Barro Branco órgão especial de ensino superior da Polícia
Militar do Estado de São Paulo. Pós graduado lato senso em Direito Penal pela Escola Superior do Ministério
Público, São Paulo.

Introdução
A estrutura do estudo é focada numa segurança pública de prevenção social, que para ser eficiente precisa ser
compartilhada, sociedade civil organizada e as leis penais
e processuais, polícia, Ministério Público, Judiciário e Sistema Carcerário.
A ideia não é focar apenas na polícia, mesmo sabendo que no sistema da segurança ela se sobressai, pois é
a responsável diretamente pelo controle do crime, haja
vista que na atual estrutura somente a polícia da resposta
na velocidade que a gravidade e a urgência do problema
exigem.
Pode-se ousar a afirmar que a Segurança Pública é o
calcanhar de Aquiles1 do desenvolvimento do Brasil, daí
1

Calcanhar

de Aquiles é uma expressão popular que significa o ponto fraco de

Políticas Públicas

a necessidade premente de se desenvolver políticas públicas inter-relacionadas (União, Estados e Municípios),
despidas de vaidades políticos partidárias. Pois como se
verá adiante em breves considerações sobre o que seja
Segurança Pública, não importa ao cidadão quem é o Estado que vai lhe garantir segurança, ao cidadão apenas
importa sentir-se seguro.
2. Políticas Públicas nas sociedades modernas.
O Estado brasileiro em âmbito federal, estadual e municipal, necessita desencadear ações para o atendimento
satisfatório da sociedade, pois os problemas e desafios a
serem enfrentados no campo da segurança pública são
cada vez mais complexos.
alguém e transmite a ideia de fraqueza e vulnerabilidade. Disponível em: < http://
www.significados.com.br/?s=calcanhar+de+aquiles> Acesso em: 11 Abr. 2014.
(SIGNIFICADOS.COM.BR, 2011)

18

Sobre políticas públicas destaca-se o texto:
As sociedades modernas têm, como principal característica, a diferenciação social. Isto significa que seus membros não
apenas possuem atributos diferenciados (idade, sexo, religião,
estado civil, escolaridade, renda, setor de atuação profissional,
etc.), como também possuem ideias, valores, interesses e aspirações diferentes e desempenham papéis diferentes no decorrer
da sua existência. Tudo isso faz com que a vida em sociedade
seja complexa e frequentemente envolva conflito: de opinião,
de interesses, de valores, etc. Entretanto, para que a sociedade
possa sobreviver e progredir, o conflito deve ser mantido dentro
de limites administráveis. Para isto, existem apenas dois meios:
a coerção pura e simples e a política. O problema com o uso da
coerção é que, quanto mais é utilizada, mais reduzido se torna
o seu impacto e mais elevado se torna o seu custo.

Políticas Públicas
O Cel PM Prado, em sua tese, discorreu sobre este modelo clássico de repressão mantido pelo Estado:
Nos dias de hoje, o modelo clássico de repressão estatal já
não corresponde à realidade extremamente conflituosa reproduzida pelo ritmo de vida urbano. Os conflitos, cada vez mais,
encontram-se revestidos de características peculiares, que não
podem sequer sofrer o rigor axiológico da classificação, objetivando assim concentrar os esforços de repressão. Sem dúvida
que, no momento atual, a instituição policial representa muito
menos do que representou em tempos idos, no tocante ao controle das forças sociais oprimidas e marginalizadas.

O efeito repressivo não funciona mais como resposta às
diversificadas demandas conflituosas. Não significa, contudo,
execrar o aspecto funcional da ação repressiva do Estado, e
Resta, então, a política. Esta envolve coerção principal- sim redimensioná-la a um plano de efetividade e pronta resposmente como possibilidade, mas que não se limita a ela. Cabe ta, primando-se sempre pelo conjunto de ações preventivas, as
quais deverão ser balizadas pela
indagar, então, o que é a
concepção de parceria comunipolítica. Uma definição
bastante simples é ofere...não se pode manter o atual sistema de tária, visto que, sem ela, a evidência delituosa estará sempre
cida por Schmitter: polítiSegurança
Pública
existente
no
Brasil,
sob
em destaque e o cidadão permaca é a resolução pacífica
de conflitos. Entretanto,
o ponto de vista apenas de lei e ordem, necerá inerte. (PRADO, 2009, p.
78) (grifo nosso)
este conceito é dema-

com o discurso de endurecimento da lei
siado amplo, restringe
Uma política pública de sepouco. E’ possível delimide um lado ou da prestação de suporte
gurança deve ter a capacidatar um pouco mais e esde de articular a repressão e
tabelecer que a política
social e educacional ao criminoso do
prevenção ao crime, tem que
consiste no conjunto de
outro.
trabalhar com a participação
procedimentos formais e
e envolvimento dos demais
informais que expressam
relações de poder e que
atores da sociedade e a próse destinam à resolução pacífica dos conflitos quanto a bens pria sociedade, o que se pode denominar de prevenção
públicos. (RUA, 1997)
social em detrimento do vigente sistema de prevenção
Uma vida em sociedade gera conflitos, que podem
ser considerados inerentes ao ser humano, no entanto,
como mencionado, o desafio do Estado repousa em como
equilibrar estes conflitos a níveis satisfatórios diante das
ameaças urbanas, sobretudo da violência em processo de
recrudescimento.
Política pública no campo da segurança sempre surge
na emergência, mas há necessidade de se desenvolver
políticas públicas concretas, contemplando, prevenção
e enfrentamento do crime, não se pode manter o atual
sistema de Segurança Pública existente no Brasil, sob o
ponto de vista apenas de lei e ordem, com o discurso
de endurecimento da lei de um lado ou da prestação de
suporte social e educacional ao criminoso do outro.

criminal.
3. A ótica da prevenção social em face da prevenção criminal
A prevenção social deve ser a almejada haja vista que
segurança pública não é um problema só de polícia, temse que ter em mente que toda escolha tem consequências
e eficácias, esta é uma característica das Políticas Públicas.
A violência e a criminalidade no mundo remetem à reflexão sobre a importância e a eficácia da organização policial. É necessário definir polícia a partir do que ela pode
vir a ser e não de acordo com seu papel tradicional na
sociedade, A prevenção social deve ser a almejada haja
vista que segurança pública não é um problema só de
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polícia Devem ser consideradas as transformações necessárias para sua maior eficiência consoantes às mudanças
nas várias esferas das relações sociais.
As Políticas Públicas atuais no campo da Segurança
Pública no Brasil são reativas e se limitam ao longo dos
anos ao gerenciamento de crises com respostas imediatas
e rápidas aos problemas pontuais. A ponto de se afirmar
que não há políticas públicas no país voltadas à segurança pública, o que se tem é ideologia de um modelo tido
como eficiente e eficaz.
Soluções possíveis envolvem o trabalho policial de prevenção e investigação, relacionam-se diretamente com o
sistema prisional e ambos geram e sofrem influências da
legislação, assim, falar de políticas públicas na área de
segurança é preciso se mensurar o que seja e como é feita,
para que se possa ter um diagnóstico do que se pretende.

Sistema Legislativo: a legislação não é perfeita, mas
está aí. Para ser alterada – eis o grande trabalho do Congresso – deve ser feita análise integrada dos projetos, para que o
sistema não seja construído de modo retalhado ou remendado, permitindo-se o aproveitamento negativo de lacunas. A lei
penal compõe-se da enumeração de crimes cujas descrições
devem ser bem definidas e penas, reservando-se a prisão para
criminosos efetivamente perigosos.
Sistema Carcerário: há que haver a continuidade do
mutirão com objetivo de examinar e avaliar a situação processual dos presos. Quando estão intimamente misturados os de
pequena periculosidade com outros mais perigosos, o que cria
uma cultura criminosa, que se alastra e cujos resultados se
voltam contra a própria sociedade.
Sistema Judicial: a lei penal deve ser interpretada e aplicada de modo diverso do que vem ocorrendo. Atualmente a
aplicação segue um padrão mecânico, como peças de encaixe
de uma máquina, num movimento que vai da leitura da lei para
a Constituição, esperando-se sempre nova norma que permita
a modernização, o que nunca ocorre.

Para a sociedade que continua a clamar por leis mais
severas e mais repressão, mesmo vivenciando que isso
não traz resultados transformadores na prática,
A prevenção social deve ser a almejada
pois a percepção de sehaja vista que segurança pública não é um
gurança ainda é distante,
é preciso se mostrar que
problema só de polícia ... pois a polícia
as ações estatais devem
não representa isoladamente o sistema
ser duradouras e não
suscetíveis de mudanças
de Segurança Pública.
constantes a cada pleito
eleitoral.
Por óbvio não há receita mágica para afetar o curso
da criminalidade urbana, respostas demandam tempo e
aprofundados estudos, pois há um enfraquecimento das
provisões dos serviços básicos oferecidos à sociedade,
como educação, saúde, habitação, emprego e valores morais, há uma espécie de sobreposição das políticas sociais
às políticas de segurança pública.
Ensaios são possíveis, como se pode observar no texto
sobre Sugestões de Combate à Criminalidade, do professor João Ibaixe Júnior:
Sistema Policial de Segurança: de imediato, aproveitar
o Centro de Operações das Polícias de forma que as informações sejam divididas para execução integrada das operações de
rua. Utilizar as Guardas Municipais, onde existirem, pois a situação é de crise, não reclamando qualquer alteração constitucional. Há que haver uma “integração de finalidades”, mesmo
que não possa haver unificação administrativa a curto prazo.

Políticas Públicas

[...]

Sistema Social: num
primeiro momento a mudança do conceito de finalidade
da pena, cujo modelo precisa
ser mais ressocializante. Isto
porque está se combatendo
a aqui chamada cultura criminosa, que já se faz presente no ambiente da criminalidade. Tanto que educação e ressocialização são espécies de
formação. (IBAIXE JÚNIOR, 2012)

Observa-se nas sugestões trazidas pelo autor que
não são soluções em si mesmas, ao contrário, como já
foi descrito acima, não há soluções mágicas, há esforços
compartilhados, o que deveria ser a essência das Políticas
Públicas. São possibilidades de se buscar respostas, pois
deve interessar ao Estado e à sociedade organizada a boa
formação de seus integrantes em todos os sentidos, para
a sobrevivência da própria sociedade.
Corroborando esta percepção de não existirem soluções mágicas traz-se a abordagem da Cel PM Nikoluk sobre a questão:
Existem diversas obras que estudam sobre polícia, vitimologia, violência ou indicam soluções para a segurança pública,
abordando estratégias de prevenção e ou repressão ao crime.
Várias delas mencionam a necessidade de melhorar a sensação
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de segurança, porém pouco se sabe sobre os fatores que realmente a constituem.
Durante pesquisas realizadas sobre o assunto, foi possível
constatar que, de maneira geral, a sensação de segurança tem
suas causas relacionadas primeiramente com a eficiência e eficácia da polícia (preventiva, repressiva ou investigativa). Em
seguida, são apontados fatores relacionados com o sistema de
persecução criminal, como a eficiência da justiça, do sistema
penal e do sistema prisional. Por fim, e cada vez mais, são relacionados fatores de prevenção primária, como o ordenamento
urbano, educação, estrutura familiar, trabalho, serviços públicos, lazer e vários outros fatores culturais, econômicos e sociais. (SCACHETTI, 2011, p. 18)

Observa-se que é necessário se investir em políticas
públicas integradas de prevenção, com a certeza de que
estas não são atingidas em curto prazo (prevenção primária), e neste caminho reagir pontualmente e não ao contrário pela política apenas reativa. De qualquer forma, sejam quais forem as políticas públicas de segurança, estas
devem sempre ser pautadas por finalidades comunitárias
que tragam efetivos benefícios aos cidadãos.

Políticas Públicas
necessidades e Estado, que são responsáveis diretamente
pelo estado de Segurança Pública, aqui denominado de
Ciclo da Segurança Pública, que deve estar presente de
forma efetiva na sociedade, para que haja o perfeito equilíbrio das relações sociais.
1º Grupo: representa as necessidades fundamentais para
uma vida digna em sociedade: a família, a religião, a educação, a saúde, a cultura, o emprego, o lazer e o esporte.
2º Grupo: representa o Estado de Direito, responsável
pela imposição das normas sociais e sua manutenção: Polícia Militar e Polícia Civil.
3º Grupo: representa também o Estado, mas como o
responsável pelo restabelecimento da ordem depois de
sua quebra, para que volte a estado natural: Ministério
Público, Poder Judiciário e Sistema Penitenciário.

Tais órgãos e sistemas devem estar presentes de forma
efetiva na sociedade, para que haja o perfeito equilíbrio
das relações sociais, visto ser algo comportamental, pois
caso contrário, só se trabalhará nos efeitos do problema
e não em suas causas, haja vista que mesmo por meio
Por conseguinte, não se pode pensar apenas em re- de uma perspectiva generalizante não existe sociedade
pressão ao crime, tem-se que investir em prevenção, mas
humana que não tenha
não apenas de forma retórica,
desenvolvido algum
deve-se buscar identificar o
Sejam quais forem as políticas públicas sistema de proteção
problema e pontuá-lo de forde segurança, estas devem sempre ser social.
ma que se fortaleçam os estáCorroborando tal
gios da prevenção (primária, pautadas por finalidades comunitárias que
pensamento é o ensecundária e terciária).
tendimento atual do
tragam efetivos benefícios aos cidadãos
Há necessidade de se ter
Escritório das Nações
em mente que toda política
Unidas sobre Drogas
2
pública só será mantida e reconhecida se for encabeçada e Crime – UNODC (ONU-UNODC), que reconheceu não
pelo Estado, pois Segurança Pública não se faz só com se tratar apenas de Segurança Pública, mas sim Segurança
polícia, mas também com políticas de cunho social que Humana, de tal sorte que tal responsabilidade deve ser
contribuam para atenuar as injustiças e combater a mar- compartilhada:
ginalidade pela raiz.
4. Segurança Pública e a interação com os diversos
sistemas de proteção social
Em verdade não há como pensar em Segurança Pública sem interagir com a família, religião, educação, saúde,
cultura, emprego, lazer, esporte, polícia, Ministério Público, Poder Judiciário e Sistema Penitenciário.
De tal sorte optou-se neste estudo pela divisão em 3
(três) grupos sociais, formados por outros 13 (treze) integrantes da sociedade. Divididos entre pessoas, situações,

Segurança Pública não é uma responsabilidade exclusiva
dos órgãos governamentais de justiça e segurança, mas deve
ser uma responsabilidade compartilhada. Essa é uma das recomendações presentes no estudo apresentado hoje pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, UNODC,
“Gestão da Segurança Pública do Distrito Federal e Entorno”,
durante seminário sob o mesmo título, realizado em Brasília na
sexta-feira (30/9).

2 O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) baseia seu trabalho
nas três convenções internacionais de controle de drogas, nas convenções contra o
crime organizado transnacional e contra a corrupção e os instrumentos internacionais
contra o terrorismo. O mandato do UNODC abrange duas grandes áreas: saúde e Estado de Direito. (ONU-UNODC)
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No evento, o representante do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), Bo Mathiasen, ressaltou
a importância da cooperação na elaboração e implementação
de políticas de segurança pública. “Garantir Segurança Pública
é um dever do Estado. Um Estado formado por governos com
poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, pela sociedade civil organizada, pela iniciativa privada e cidadãos. A Segurança
deve ser uma responsabilidade compartilhada e um direito de
todos”, disse. (ONU-BR, 2011)

5. Prevenção Criminal e Prevenção Social na Segurança Pública.
Cesare Bonesana3, marquês de Beccaria, já em 1764
buscava encontrar meios de prevenir crimes, seu estudo,
contudo, repousava na ciência do direito, ou seja, a lei
como instrumentalidade do processo das relações humanas, leis simples e eficazes na promoção de uma justiça
célere para demonstrar que mais valia e vale a certeza
da punição que o quanto de pena que será submetido o
infrator.
É melhor prevenir os crimes do que ter de puni-los; e todo
legislador sábio deve procurar antes impedir o mal do que repará-lo, pois uma boa legislação não é senão a arte de proporcionar aos homens o maior bem-estar possível e preservá-los de
todos os sofrimentos que se lhes possam causar, segundo o cálculo dos bens e dos males desta vida. (BECCARIA, 1764, p. 67)

A abordagem trazida por Beccaria repousa no campo
da prevenção criminal, na eficácia preventiva da pena,
que atua no campo motivacional do autor, procurando
entender o porquê cometeu o crime e o punindo, o que
se pode trazer para os dias atuais como sendo as circunstâncias judiciais do crime e as condições pessoais do acusado.
No presente estudo a ideia não se afasta dos motivos
do autor em cometer crime, mas se concentra como já
explanado, no campo não penal, ambiente favorável e
atitude das vítimas, numa nítida política de prevenção
social, promovida por uma polícia protetiva e não apenas de ordem pública, política de lei e ordem, que é a
optada ao longo dos anos pela sociedade, por ser mais
3 ESARE BONESANA, marquês de Beccaria, nasceu em Milão no ano de 1738. Educado
em Paris pelos jesuítas, entregou-se com entusiasmo ao estudo da literatura e das
matemáticas. Muita influência exerceu na formação do seu espírito a leitura das Lettres
Persanes de Mostesquieu e de L’Esprit de Helvétius. Desde então, todas as suas preocupações se voltaram para o estudo da filosofia. Foi ele um dos fundadores da sociedade
literária que se formou em Milão e que, inspirando-se no exemplo da de Helvétius,
divulgou os novos princípios da filosofia francesa. Além disso, a fim de divulgar na
Itália as idéias novas, Beccaria fez parte da redação do jornal Il Caffè, que apareceu de
1764 a 1765. (BECCARIA, 1764, p. 4)
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rápida e tida como eficaz, como pode ser observado na
narrativa do professor Luiz Flávio Gomes:
Em sentido estrito, sem embargo, prevenir o delito é algo
mais - e também algo distinto - que dificultar seu cometimento ou dissuadir o infrator potencial com a ameaça do castigo.
Sob o ponto de vista “etiológico”, o conceito de prevenção não
pode se desvincular da gênese do fenômeno criminal, isto é,
reclama uma intervenção dinâmica e positiva que neutralize
suas raízes, suas “causas”. A mera dissuasão deixa essas raízes
intactas. De outro lado, a prevenção deve ser contemplada, antes de tudo, como prevenção “social”, isto é, como mobilização
de todos os setores comunitários para enfrentar solidariamente um problema “social”. A prevenção do crime não interessa
exclusivamente aos poderes públicos, ao sistema legal, senão
a todos, à comunidade inteira. Não é um corpo “estranho”,
alheio à sociedade, senão mais um problema comunitário.
(GOMES, 2008,)

Sem dúvidas alguma a manutenção da ordem pública
é um dos principais bens coletivos da sociedade moderna,
sobretudo no que diz respeito ao combate à criminalidade
de modo a propiciar a tão almejada sensação de segurança da sociedade.
De forma contemporânea a repressão a eventos que
violem a ordem é garantida pelo Estado mediante a obediência à lei, haja vista que institutos legalistas estabelecem os comportamentos desejados e os parâmetros de
exercício do poder estatal.
O grande desafio do Estado é a sua capacidade de
manter este estado antidelitual na sociedade por meio
dos órgãos que compõe a segurança pública4.
[...]
19) Manutenção da Ordem Pública - É o exercício dinâmico do poder de polícia, no campo da segurança pública, manifestado por atuações predominantemente ostensivas, visando a prevenir, dissuadir, coibir ou reprimir
eventos que violem a ordem pública. (R-200, 1983)
[...]
O Cel PM Prado discorreu sobre este modelo clássico
de repressão mantido pelo Estado:
Nos dias de hoje, o modelo clássico de repressão estatal já
não corresponde à realidade extremamente conflituosa repro4 CAPÍTULO III DA SEGURANÇA PÚBLICA Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem
pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:
I - polícia federal;
II - polícia rodoviária federal;
III - polícia ferroviária federal;
IV - polícias civis;
V - polícias militares e corpos de bombeiros militares. [...] (BRASIL, 1988)
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duzida pelo ritmo de vida urbano. Os conflitos, cada vez mais,
encontram-se revestidos de características peculiares, que não
podem sequer sofrer o rigor axiológico da classificação, objetivando assim concentrar os esforços de repressão. Sem dúvida
que, no momento atual, a instituição policial representa muito
menos do que representou em tempos idos, no tocante ao controle das forças sociais oprimidas e marginalizadas.
O efeito repressivo não funciona mais como resposta às
diversificadas demandas conflituosas. Não significa, contudo,
execrar o aspecto funcional da ação repressiva do Estado, e
sim redimensioná-la a um plano de efetividade e pronta resposta, primando-se sempre pelo conjunto de ações preventivas, as
quais deverão ser balizadas pela concepção de parceria comunitária, visto que, sem ela, a evidência delituosa estará sempre
em destaque e o cidadão permanecerá inerte. (PRADO, 2009,
p. 78), (grifo nosso).

Nessa equação é preciso gerar confiança, entender o
que afeta a sociedade e ter capacidade de responder efetivamente a tais anseios. Entende-se que é preciso mudar
o foco da segurança baseado na política da lei e ordem,
pois de nada adianta um estado antidelitual sem que
haja o envolvimento da sociedade civil organizada e a sua
direta participação.
Há que se buscar sedimentar uma polícia protetiva que
atua em uma prevenção social que só é possível por meio
da participação comunitária, daí a necessidade de se estudar a prevenção criminal em conjunto com a prevenção
social, buscando-se atuar tanto nas causas como nos efeitos do crime, reforçando a ideia de políticas públicas de
segurança não apenas reativas, mas sim protetivas.
A política pública de Segurança Pública baseada na lei
e na ordem, Código Penal, não pode ser afastada de forma incondicional, pois o crime está acontecendo e seus
responsáveis precisam ser presos, mas não se pode buscar percepção de segurança social apenas na diminuição
do número de crimes, na lei penal punitiva, no sistema de
encarceramento e na ostensividade da polícia, é preciso
se estudar Segurança Pública, quanto prevenção criminal,
também sob o prisma social, por meio do já estudado
compartilhamento de responsabilidades.
Tais órgãos e sistemas, em nosso entendimento, necessitam estar presentes de forma efetiva na sociedade, para
que haja o perfeito equilíbrio das relações sociais, não
se deve estranhar a relação que se fará entre os 3 (três)
grupos com a prevenção primária, secundária e terciária,
distinção também adotada por Luiz Flávio Gomes:

Referida distinção baseia-se em diversos critérios: na maior
ou menor relevância etiológica dos respectivos programas, nos
destinatários aos quais se dirigem, nos instrumentos e mecanismos que utilizam, nos seus âmbitos e fins perseguidos.
Conforme tal classificação, os programas de prevenção primária orientam-se às mesmas causas, à raiz do conflito criminal, para neutralizá-lo antes que o problema se manifeste. Tratam, pois, de criar os pressupostos necessários ou de resolver
as situações carenciais criminógenas, procurando uma socialização proveitosa de acordo com os objetivos sociais. (GOMES,
2008, p. 2)

De toda sorte a ideia central repousa na prevenção
primária, mas não em apenas conceitos e sim como uma
importante ferramenta de eficácia do denominado policiamento orientado para o problema, visto a segurança
constituir uma necessidade básica da humanidade.
Em reforço ao tema vale-se do posicionamento trazido
pelo Cel PM Nilson Giraldi:
É muito cômodo dar à “Polícia”, em especial à “Polícia
Militar” a condição de única responsável pela Segurança Pública
como se ninguém mais por ela tivesse responsabilidade. Isso é
injusto! Ilógico! Não está correto!
Na realidade Segurança Pública é uma corrente com mais
de 60 elos, todos transversalizados e dependentes uns dos outros; cada um com suas missões; responsabilidades compartilhadas. E é bom lembrar que “nenhuma corrente é mais forte
que seu elo mais fraco”.
A polícia é apenas um elo dessa corrente.
Cada elo que não funciona sobrecarrega o da polícia, em
especial o da Polícia Militar. A polícia, sozinha, não vai a lugar
algum.
E porque a polícia, principalmente a militar, é tão cobrada
como se fosse a única responsável pela Segurança Pública?
Porque é o único elo que trabalha no meio do povo, visto
pelo povo, 24h por dia, todos os dias do ano, ao qual 100%
desse povo tem acesso, inclusive em domicílio. (ARAÚJO, 2009,
p. 120)

O guia para a Prevenção do Crime e da Violência,
editado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP) do Ministério da Justiça de 2005, alinhado
a esta esteira que segurança não é problema apenas de
polícia deixou consignado:
Por isso, não há qualquer possibilidade de se pensar
“Segurança Pública” no mundo moderno se continuamos
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lidando, isoladamente, com o trabalho policial e se concentramos nele todos os investimentos e toda a expectativa por resultados. As polícias são e continuarão sendo
muito importantes para a Segurança Pública. É dever da
União e dos Estados aperfeiçoá-las e capacitá-las para que
estejam à altura de sua missão de fazer cumprir a Lei e é
dever dos cidadãos colaborar ativamente com as forças
policiais de forma a torná-las mais eficientes. Ocorre que
uma política de segurança deve envolver também outras
agências, públicas e privadas, capazes de desenvolver e
apoiar políticas da prevenção. Assim, é preciso estruturar
uma atividade em rede, que envolva as polícias e muitas outras instituições em um trabalho racional, no qual
o esforço de cada um possa complementar o esforço dos
demais e não concorrer com ele. Um trabalho onde, ao
mesmo tempo, as comunidades passem a desempenhar
um verdadeiro protagonismo. (SENASP, 2005, p. 8)
Por ser a Segurança Pública responsabilidade de todos,
é que todo e qualquer problema ou ameaça social, se não
diagnosticado de forma correta, mensurado sua importância para a sociedade e priorizado sua eliminação, resultará
sem dúvidas num problema de polícia.
6. Conclusões
Os tempos atuais têm sido marcados por intensas
transformações, quer seja na tecnologia, quer seja no
crescimento das crianças e dos jovens, o que torna necessário buscar inovações constantes em especial no campo
da Segurança Pública, reinventar-se sempre é preciso.
Segurança e prevenção transcendem o papel do Estado
em geral e o da Polícia Militar em particular, haja vista
que segurança é questão de inteligência e prevenção é
questão de atitude, sendo assim o maior ou menor entendimento dessas premissas é que definirá o grau de risco
aceito por cada um. (ARAÚJO, 2009, p. 132)
Por transcender o papel do Estado é que se entende
por meio do presente ensaio que o reconhecimento e defesa de valores sociais, respeito ao próximo, retidão às
leis, culto ao pertencimento social, não fazem parte do
dia a dia das pessoas, no entanto, compõe a Segurança
Pública ou segurança humana, como classificou a ONU,
assim, deixa de ser individual e passa a ser coletivo, não
pode ser apenas assunto de polícia.
O Estado, por meio de políticas públicas de segurança
duradouras e voltadas a uma prevenção social, tem que
agir, sempre será assim, ao Estado cabe o poder-dever da
ação da proteção, mas este não é onipresente e nem mesPolíticas Públicas

mo suas forças o são, precisa da interação social, da participação comunitária e do compartilhamento de ações.
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A DOUTRINA INSTITUCIONAL E A EXPANSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO NO CAMPO DA SEGURANÇA
PÚBLICA: DESAFIOS E PERSPECTIVAS.
1. A Doutrina e sua importância para a Instituição Policial Militar.
A palavra doutrina de origem latina doctrina derivada
de doceo significa o saber em geral, o ensino1. Norberto
Bobbio2 define doutrina como “conjunto de teorias, noções e princípios coordenados entre si que constituem os
fundamentos de uma ciência, de uma filosofia, ou relativos a determinado problema ou assunto”. Atualmente, o
termo doutrina traduz esta ideia de conjunto de princípios
que guiam a conduta ou conjunto de preceitos sobre determinada matéria, ou ainda, disciplina, saber, opinião.
É evidente que a matéria tem forte sentido teórico,
mas, como afirma Uruvick3:
“(...) nada podemos fazer sem a teoria. Ela sempre denotará a prática por uma simples razão. A prática é estática. Ela
realiza bem o que conhece. Contudo, ela não tem nenhum
princípio com que possa lidar no caso do que não conhece... A
1 Sílvio de Macedo. Doutrina. In: R. Limongi França (coord.). Enciclopédia Saraiva do
Direito. São Paulo: Saraiva, 1977. p. 380.
2 Norberto Bobbio. Dicionário de Política. Brasília: UNB, 1986. p. 382.
3 UROVICK, apud Djalma de Pinho Rebouças de Oliveira. Planejamento Estratégico.
São Paulo: Atlas, 1968. p. 47.

prática não está adaptada aos rápidos ajustamentos oriundos
de mudanças no meio ambiente. A teoria é versátil. Ela adaptase às mudanças e circunstâncias, descobre novas possibilidades
e combinações, perscrutando o futuro”.

Em trabalho realizado no então Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais4, Bianchi Petrolino Filho, referenciando
John Kenneth Galbraith5, já ressaltava que o “padrão doutrinário é essencial à unidade de linguagem” e, sob esta
perspectiva, a “Doutrina assume papel preponderante na
tomada de decisões, propiciando ‘poder interno’”6
Esta relevância também foi destacada por Nelson Freire Terra que há tempos já lançava luzes sobre o papel da
Doutrina para a Instituição Policial Militar:
“A precariedade de elementos doutrinários pode comprometer o futuro institucional (...). Na verdade existe um certo
afastamento da oficialidade em relação aos aspectos doutrinários, substituídos pelos procedimentos operacionais rotineiros.
(...) o lado positivo da Organização Militar está exatamente
na racionalidade da estrutura de direção. A doutrina entendida
como conjunto de princípios que orientam a ação é essencial ao
4 Atual Mestrado Profissional em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública
5 John Kenneth Galbraith. Anatomia do Poder. São Paulo: Pioneira,1986. p. 18 e seguintes.
6 Bianchi Petrolino Filho. A Atividade de Informações como instrumento de poder.
1989. Dissertação (Mestrado Profissional em Ciências Policiais de Segurança e Ordem
Pública) - Centro de Altos Estudos de Segurança, Academia de Polícia Militar do Barro
Branco, São Paulo, 1989:
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funcionamento adequado de qualquer organização. (...) O individualismo exacerbado, a influência política externa e um excessivo grau de liberdade operacional configuram os principais
adversários do estabelecimento de uma doutrina no âmbito da
Polícia Militar. (...) a doutrina exige consenso obtido pela racionalidade, sem desprezo pela experiência, que sistematizadas,
poderão aumentar a eficácia e efetividade da Polícia Militar.
(...) Ausência de uma doutrina da PM solidamente cristalizada na lei (...) pode ser o grande ponto fraco da Organização,
particularmente nos momentos de crise. Desprezar a doutrina
como atitude cultural, produto de uma tradição individualista,
é pelo menos, uma postura arriscada para aqueles que tem por
obrigação dirigir uma Polícia Militar na realidade brasileira da
atualidade.”7

No mesmo sentido, Airson da Conceição Vieira também focou a Doutrina como fator determinante para a organização, o preparo e o emprego da Instituição explicando que a correta compreensão da doutrina institucional é
importante para evitar na organização:
“(...)fissuras com os elos da tradição histórica, concorrência
à perda de unidade e de identidade como Instituição, vulnerabilidade diante do constante aparecimento de soluções casuísticas e personalistas em face dos diversos problemas situacionais
advindos da contínua transformação social, contínuo enfraquecimento dos princípios basilares que a constituem e a inexistência de um órgão específico para deliberar sobre doutrina.”8

Assim, e não por acaso, atualmente o Sistema de
Gestão da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o GESPOL, tem como base ao lado do Pensamento Sistêmico o
“suporte doutrinário, que está internalizado em todas as
partes componentes do sistema”9 e “se alicerça sobre os
princípios de três pilares doutrinários: Polícia Comunitária,
Direitos Humanos e Gestão pela Qualidade.”10
2. Doutrina e Ciência: breves distinções
Uma vez traçados alguns contornos sobre o conteúdo
da Doutrina e destacada sua importância para o alcance
dos fins institucionais da Polícia Militar do Estado de São
Paulo (PMESP), importa desenhar uma breve distinção entre os termos Doutrina e Ciência, que entre si se relacionam, mas não se confundem.
7 Nelson Freire Terra. em Prefácio de Airson da Conceição Vieira. Doutrina PM: Sua
existência Sua Importância, 1995. Dissertação (Mestrado Profissional). Centro de Altos
Estudos de Segurança, Academia de Polícia Militar do Barro Branco, São Paulo, 1995.
p. 6 e 7.

A esse respeito, André Lalande explica que:
“doutrina tem primeiramente um sentido de ensino, onde
há duas espécies de métodos; um, para descobrir a verdade que
se chama análise e, que se pode chamar também método de
invenção; outro, para fazer ser entendido pelos outros, quando
ela foi encontrada, que se chama síntese. E, que se pode também chamar método de doutrina.
Tem também um sentido, referente ao que se ensina e, por
generalização, o que se afirma ser verdadeiro em matéria teológica, filosófica ou científica, implicando este termo sempre
a um corpo de verdades organizadas, solidárias e mesmo, o
mais das vezes, ligadas à ação, não de uma asserção isolada
ou de pura teoria; Ciência e doutrina têm fins diferentes: uma
constata e explica, a outra, julga e prescreve. A doutrina tem
necessidade de linhas simples e de intenções deliberadas bem
marcadas”.11

Ainda no tocante à distinção entre os dois termos, interessante a abordagem apresentada por Silvio de Macedo que, apesar de direcionada ao âmbito jurídico, é útil
para o presente trabalho. Para o autor, enquanto a ciência
caracteriza-se como de maior rigor e não aceita a presença do “dogma”, “a doutrina assimila dogmas, ao lado de
proposições científicas, de forma a tornar-se mista. É uma
‘mistura’, mesmo mantendo seu controle ortodoxo. Deste
modo, a ciência jurídica é mais que a doutrina jurídica.
Esta só abrange parte daquela”.12
Vê-se ainda que a ciência não é considerada como algo
pronto, acabado ou definitivo, pelo contrário, decorre de
um processo de construção e só pode ser compreendida
como uma “busca constante de explicações e soluções,
de revisão e reavaliação de seus resultados e tem a consciência clara de sua falibilidade e de seus limites. Por ser
algo dinâmico, a ciência busca renovar-se e reavaliar-se
continuamente.” 13
Por seu turno, a Doutrina diante dos resultados deste
constante processo de produção de conhecimento realizado pela Ciência identifica e constrói seu conjunto de teorias, noções e princípios coordenados entre si e relativos a
determinado problema ou assunto.

8 Idem.

11 André Lalande. Vocabulário Técnico e Crítico da Filosofia. Trad. De Fátima Sá Correia; Maria Emília V. Aguiar; José Eduardo Torres; e Maria Gorete de Souza. São Paulo:
Martins Fontes, 1999. p. 276

9 ÃO PAULO (Estado). Polícia Militar. GESPOL - Sistema de Gestão da Polícia Militar do
Estado de São Paulo. 2 ed. São Paulo: 2010. p. 9.

12 Sílvio de Macedo. Doutrina. In: R. Limongi França (coord.). Enciclopédia Saraiva do
Direito. São Paulo: Saraiva, 1977. p. 380.

10 Ibidem, p. 11.

13 Amado Luiz Cervo. Metodologia científica. 3. ed. São Paulo : McGrawHill do Brasil,
1983. p. 9.
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Sob esta perspectiva, resta claro que a Ciência, na ininterrupta missão de construção e desconstrução de suas
“verdades”, antecede e norteia a Doutrina. Esta, por sua
vez, a partir dos conhecimentos produzidos por aquela,
identifica, valora e constrói seus princípios e diretrizes.
Uma vez realizada esta breve distinção, interessante o
enfoque na Doutrina da Polícia Militar do Estado de São
Paulo e sua relação com as ciências que com ela se relacionam.
3. A Doutrina da PMESP
A Doutrina Policial Militar na PMESP é definida pela 3ª Seção do Estado Maior da PMESP (3ª EM/PM) como o “conjunto harmônico de valores, princípios, conceitos básicos,
de ideias e entendimentos que definem, norteiam, ordenam, distinguem e qualificam as atividades, o preparo e o
emprego da Instituição.”
Sendo a 3ª EM/PM o órgão
da PMESP responsável pela
formação das doutrinas de
preparo e emprego policialmilitar tem ela como atividades:
- a elaboração de documentos de Estado Maior e outros
relativos ao firmamento da doutrina institucional;

construída a partir da interdisciplinariedade e transversalidade dos conhecimentos produzidos pelas ciências que
se dedicam ao estudo da segurança e da ordem pública.
Mais especificamente, a conhecida “Doutrina PM” decorre
das reflexões produzidas no âmbito das ciências sociais e
jurídicas além, obviamente, das ciências policiais15.
Não há dúvidas de que a centralização de todo o processo de criação e atualização da Doutrina Institucional
em um órgão integrante do Comando Geral é facilmente
compreensível diante da já destacada estreita relação entre a consistência doutrinária de uma Instituição e o bom
desempenho das missões constitucionais sob sua incumbência.

Não obstante, ao lado da proeminência das atividades desenvolvidas no âmbito da 3ª EM/PM em relação à
Doutrina Policial Militar, é sempre importante relembrar
que a Doutrina é o passo subsequente das reflexões e
debates produzidos no âmbito da
Ciência. Não por acaso que, dentre
A conhecida “Doutrina PM”
as atribuições a cargo deste órgão,
decorre das reflexões produzidas constam a “análise das atividades relacionadas com o ensino” e
no âmbito das ciências sociais e
a “pesquisa em nível estratégico,
jurídicas além, obviamente, das
com a atualização doutrinária para
o adequado direcionamento da
ciências policiais
Instituição”.

- o desenvolvimento do conceito da Instituição, harmonizando e integrando esforços para seu melhor emprego;
- a centralização do trabalho de pesquisa em nível estratégico, com a atualização doutrinária para o adequado direcionamento da Instituição;
- o desenvolvimento, consolidação e fortalecimento da doutrina da Instituição, do preparo e do emprego policial militar
além do estabelecimento de um delineamento doutrinário que
concretize e traga perenidade às decisões institucionais;
- a análise e adequação de documentos doutrinários tais
como: manuais, instruções e currículos;
- a análise das atividades relacionadas com ensino”.14

Segundo os pressupostos traçados nos dois primeiros
tópicos do presente artigo, esta Doutrina Policial Militar,
ainda que sob tutela e responsabilidade da 3ª EM/PM, é
14 Rol de atividades extraído do sítio eletrônico da 3ª EM/PM na INTRANET da Polícia
Militar do Estado de São Paulo.

Assim, se a Doutrina pode ser
atribuída a um órgão central e integrante do Comando
da Instituição, o mesmo não se pode dizer da Ciência que
orienta esta Doutrina, o que conduz o presente artigo a
uma breve análise do ambiente científico que norteará o
trabalho de definição da Doutrina Policial Militar.
4. A(s) Ciência(s) fonte(s) da Doutrina Policial Militar
É certo que a produção e pesquisa científica na Polícia
Militar do Estado de São Paulo não é recente. Sem que seja
15 Não se ignora aqui a existência da discussão acerca da ciência policial ser, ou não,
um campo específico, ou uma área do conhecimento como “Ciência” autônoma. Tal
discussão, pela complexidade e profundidade, demandaria estudo próprio que não se
confunde com os objetivos do presente trabalho. Não obstante, apenas como referência acerca da existência de “ciências policiais” no sentido aqui empregado:
Marco Antonio Alves Miguel. Ciências Policiais de Segurança e da ordem pública: conceituação e relevâncias diante da globalização. 2009. Disponível em: <http://www.
polmil.sp.gov.br/unidades/apmbb/pdf/artigo_1.pdf> Acesso em: 15 de dezembro de
2015; Manual Monteiro Guedes Valente. A Ciência Policial na Sociedade Tardo- Moderna como fundamento do Estado de direito democrático. In: Revista Brasileira de
Ciências Policiais. Brasília, v. 2, n. 2, p. 47-63, jul/dez 2011 Disponível em:
<https://periodicos.dpf.gov.br/index.php/RBCP/article/download/27/5> Acesso em:
15 de dezembro de 2015; e Aldo Antonio Santos Jr; Aldo Antonio Hostins Santos;
Adriano Ferreira Alves Silva. A ciência policial no Brasil. Revista Eletrônica Direito e
Política. v.8, n.1, 1º quadrimestre de 2013. Itajaí: Programa de Pós-Graduação Stricto
Sensu em Ciência Jurídica da UNIVALI. Disponível em: <www.univali.br/direitoepolitica> Acesso em: 15 de dezembro de 2015.
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necessário remontar às missões francesas no início do século XX, a simples menção às obras até aqui referenciadas e
que foram fruto de trabalhos acadêmicos desenvolvidos no
Centro de Altos Estudos Superiores (CAES) já revelam, por
si, que, há muito, a PMESP fomenta o desenvolvimento da
ciência nos seus Cursos, especialmente no que diz respeito
aos então denominados Cursos de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO) e Superior de Polícia (CSP).

sável pelo tema.
Vale lembrar, entretanto, que esta relevância do conhecimento científico produzido intramuros para a formação da Doutrina Policial Militar não significa, e nem
poderia significar, exclusividade.
Nesse sentido, é possível constatar uma preocupação
cada vez maior no campo das produções acadêmicas e
das Instituições de Ensino Superior, públicas e privadas,
com os conhecimentos norteadores da doutrina policial
brasileira, seja civil ou militar, preventiva ou repressiva.

Além deste robusto histórico, há que se reconhecer
o grande avanço decorrente das alterações promovidas
no Sistema de Ensino da PMESP advindas da aprovação
Essa ampliação, que se intensificou nos anos recenda Lei Complementar estadual nº 1036/08 e sua conse- tes, não se restringiu a uma única frente ou grupo espequente regulamentação por meio do Decreto Estadual cífico de Instituições.
nº 54.911/09. Ao lado dos cursos sequenciais de formação específica, de complementação de estudos e de graEm um primeiro momento, este avanço pode ser
duação (art. 5º incisos I, II e III da LC 1.036/08), foram constatado por meio de um aumento da produção de
criados os cursos de pós-graduação de sentido lato e de teses e dissertações nas diversas áreas do conhecimento
mestrado e doutorado profisdesenvolvidas no âmbito nasional, estes últimos relativos,
cional.
respectivamente aos antes deesta relevância do conhecimento
Segundo dados da Coornominados CAO e CSP.
denação de Aperfeiçoamento

científico produzido intramuros para

O próprio Sistema de Ensino
a formação da Doutrina Policial
da PMESP estabelece que todos
os cursos a ele integrados de- Militar não significa, e nem poderia
vem valorizar a estimulação do
significar, exclusividade.
pensamento reflexivo, articulado e crítico, além de fomentar a
pesquisa científica, tecnológica
e humanística (art. 4º da LC 1.036/08).
to no cenário acadêmico
Também fica claro que, apesar deste princípio norteador estar presente em todo o Sistema, não menos certo
que o principal locus institucional em que a Ciência deve
ser priorizada em face da Doutrina, trata-se dos cursos
de pós-graduação, oportunidade em que os discentes já
ingressam, não apenas com a sólida formação doutrinária obtida nos cursos sequenciais e de graduação, como
também possuem o conhecimento prático da Doutrina
Policial Militar.
Deste modo, se é certo que o “trabalho de pesquisa
em nível estratégico, com a atualização doutrinária para
o adequado direcionamento da Instituição” deve ser desenvolvido pela 3ª EM/PM, igualmente correta a constatação de que o conhecimento científico produzido nos
cursos de pós-graduação da PMESP consolida-se cada
vez mais como outra importante fonte de análise e apta
a orientar o trabalho de consolidação da Doutrina a ser
realizado no órgão do Estado Maior da PMESP responDoutrina Institucional

de Pessoal de Nível Superior
(CAPES)16, em 2012, o Brasil
já registrava mais de 3.300
teses e dissertações sobre segurança pública17.

Estudos específicos destinados a captar este movimenidentificaram que este número
intensificou-se especialmente a partir do novo milênio18.
O gráfico obtido a partir de uma pesquisa realizada no
16 A CAPES é uma fundação vinculada ao Ministério da Educação (MEC) cuja origem
remonta à Campanha Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior instituída em 1951. Hoje, a CAPES encontra-se disciplinada por meio da Lei nº 8.405/92 e
tem por finalidades, no âmbito da educação superior e do desenvolvimento científico e
tecnológico: (i) subsidiar o Ministério da Educação na formulação de políticas para pósgraduação; (ii) coordenar e avaliar cursos, nas modalidades presencial e a distância; e
(iii) estimular, mediante a concessão de bolsas de estudo, auxílios e outros mecanismos, a formação de recursos humanos altamente qualificados para a docência de grau
superior, a pesquisa e o atendimento da demanda dos setores público e privado. Desta
forma, desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação
stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.
17 “Se somarmos a esse número a quantidade de teses e dissertações que têm palavras-chave assemelhadas à segurança pública (crime, violência e direitos humanos,
entre outros), chegamos a um impressionante número de mais de 20 mil trabalhos
acadêmicos defendidos nos últimos 30 anos.” Renato Sérgio de Lima. Nota do Comitê
Editorial. In: Revista Brasileira de Segurança Pública. São Paulo v. 6, n. 2, Ago/Set 2012
p. 230. Disponível em: <http://www.forumseguranca.org.br/storage/download//revista_11.pdf> Acesso em 15 de dezembro de 2015.
18 “O levantamento no Banco de Teses e Dissertações da Capes, compreendendo o
período de 1987 a 2010, identifica 644 estudos de mestrado, mestrado profissionalizante e doutorado, dos quais 539 realizados entre 2003 e 2009.” Zil Miranda. Política
de Ciência, Tecnologia e Inovação para a Segurança Pública In: Revista Brasileira de
Segurança Pública. São Paulo v. 6, n. 2, Ago/Set 2012 p. 444-445. Disponível em:
<http://www.forumseguranca.org.br/storage/download//revista_11.pdf> Acesso em
15 de dezembro de 2015.
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Banco de Dados da CAPES e restrita apenas ao termo
“segurança pública” que detectou a existência de 264
teses ou dissertações neste último período indica claramente este crescimento recente da produção científica a
respeito do tema:
Gráfico 1: Ano de publicação de teses e dissertações
(2000 – 2012)

Fonte: O estado da arte da produção acadêmica sobre segurança pública: a ciência política brasileira em foco.

No mesmo estudo é possível constatar que esta maior
dedicação ao tema da “segurança pública” não se limitou
a uma área específica dos campos de conhecimento. Apesar da maior contribuição das denominadas Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, é possível identificar trabalhos
até mesmo nas Ciências Agrárias e da Saúde:
Gráfico 2: Percentual de trabalhos por grande área do
conhecimento (2000 – 2012)

Já com olhar específico para as Ciências Sociais Aplicadas, as subáreas com maior número de trabalhos foram
Direito (40,1%) e Administração (26,5%), sendo que, nas
Ciências Humanas, a maior quantidade de trabalhos coube à Sociologia (43,7%) e Ciência Política (17,2%).20
Seria possível imaginar que todos estes trabalhos relativos à segurança pública não estariam direcionados à
atividade ou estrutura policial em si e sua doutrina, mas
tão-somente a questões externas aos problemas policiais
em sentido estrito. Entretanto, esta não foi a constatação
da pesquisa:
“Com as palavras-chave utilizadas nos resumos das teses e dissertações realizamos no software NVivo a nuvem de palavras-chaves que destaca os termos com maior recorrência. Neste estudo,
fica claro a grande relação das pesquisas com estudos dedicados
à polícia (45 ocorrências), na sequencia destaca-se violência (36
ocorrências) e políticas públicas (30 ocorrências). Podemos destacar que estudos dedicados à temática da polícia enfocam prioritariamente na polícia militar.” (grifo nosso)21

E não é apenas no âmbito da produção acadêmica
que o interesse e desenvolvimento científico nacional tem
aprofundado-se na temática ora em debate. As Instituições de Ensino Superior têm-se estruturado para ampliar
seu alcance sobre a área de segurança pública.
Uma das formas é a criação de grupos de pesquisas
destinados ao tema. Em 2012, Zil Miranda já havia identificado esta tendência:
“Segundo o Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq,
foram encontrados 37 cadastros de grupos que informavam
possuir pelo menos uma linha de pesquisa dedicada especificamente ao tema da segurança pública, 70% deles constituídos
entre 2003 e 2011. Esses grupos pertenciam quase que em sua
totalidade às Humanidades (como Sociologia, História, Economia, Psicologia, Direito, Administração); apenas um grupo
tinha raízes na Engenharia.”22 (grifo nosso)

Em pesquisa publicada em 2014, Renato Sérgio de
Lima, Flávia Carbonari, Laís Figueiredo e Patrícia Pröglhöf
identificaram um número ainda maior destes grupos:
Fonte: O estado da arte da produção acadêmica sobre segurança pú-

“(...) foram mapeados grupos de pesquisa que trabalham
com a temática de segurança pública e direitos humanos, uti-

blica: a ciência política brasileira em foco19.
20 idem.
19 Gabriela Ribeiro Cardoso; Erni José Seibel; e Felipe Mattos Monteiro. O estado da
arte da produção acadêmica sobre segurança pública: a ciência política brasileira em
foco. IX Encontro da ABCP. 04 a 07 de agosto de 2014. Brasília: Associação Brasileira
de Ciência Política, 2014. p. 5 a 7. Disponível em: < http://www.encontroabcp2014.
cienciapolitica.org.br/resources/anais/14/1409059309_ARQUIVO_Artigo_ABCP.pdf >
Acesso em 15 de dezembro de 2015.

21 Ibidem. p. 13.
22 Zil Miranda. Política de Ciência, Tecnologia e Inovação para a Segurança Pública
In: Revista Brasileira de Segurança Pública. São Paulo v. 6, n. 2, Ago/Set 2012 p. 444.
Disponível em: <http://www.forumseguranca.org.br/storage/download//revista_11.
pdf> Acesso em 15 de dezembro de 2015.
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lizando como fonte a base de dados de Grupos de Pesquisa registrados no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq). Foi inicialmente realizada uma busca
em cada um dos censos de grupos de pesquisa disponibilizados
pelo CNPq em sua página web. Os censos consultados referem-se aos anos de 2000, 2002, 2004, 2006, 2008 e 2010
e cada busca foi feita por “palavras exatas” utilizando-se as
expressões “segurança pública” e “direitos humanos” e sendo posteriormente excluídos os grupos repetidos nos diversos
anos. Com isso, foram encontrados 89 grupos referentes a Segurança Pública e 499 grupos relativos a Direitos Humanos.”
(grifo nosso)23

gurança Pública e presunção dos direitos fundamentais”26
e outra na Pós-graduação stricto sensu denominada “Segurança Pública e Direitos Individuais: Conciliar é possível
e necessário”27 A Fundação Getúlio Vargas, por sua vez,
possui uma disciplina denominada “Segurança Pública no
Brasil”28 no seu curso de graduação em Administração Pública.

Além da criação de grupos de pesquisas e disciplinas
próprias para discussão da segurança pública relacionadas a cursos de outras áreas do conhecimento, nos últimos anos, também é possível constatar um movimento
ainda mais direto com
a criação de cursos de
Além da criação de grupos de pesquisas
graduação tecnolóe disciplinas próprias para discussão da
gica em Segurança
29
segurança pública relacionadas a cursos de Pública que, ao lado
dos Serviços Penais e
outras áreas do conhecimento, nos últimos Segurança do Trânsito,
passaram, em 2010, a
anos, também é possível constatar um
fazer parte do Catálomovimento ainda mais direto com a criação go Nacional de Cursos
Superiores de Tecnolode cursos de graduação tecnológica em
gia30.

Também há que se destacar que, afora o ambiente
acadêmico em sentido estrito, se consolidam a cada dia
os conhecimentos produzidos por acadêmicos vinculados a Organizações Não
Governamentais (ONGs) e
Organizações da Sociedade
Civil de Interesse Público
(OSCIPs) que têm como objeto principal o estudo, pesSegurança Pública.
Em breve consulta
quisa e proposição de políti31
cas públicas no âmbito da segurança pública. Os recentes ao e-MEC , ao se utilizar da palavra “segurança pública”,
estudos, publicações, campanhas e eventos produzidos 26 Grade horária da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo pode ser vipelo Instituto Sou da Paz24 em São Paulo e pelo Fórum sualizada em: <http://www.direito.usp.br/graduacao/horarios/horarios_1_sem_2015/
optativas.pdf>
Brasileiro de Segurança Pública25 apresentam um bom pa27 A disciplina está registrada como DPN5890.
norama deste cenário.
Ao mesmo tempo em que o ambiente acadêmico passou a fomentar estas iniciativas de modo subjacente à estrutura principal de suas instituições, recentemente já é
possível verificar a tendência de criação de disciplinas próprias para abordar a temática da segurança pública nas
áreas do conhecimento já destacadas. A título ilustrativo
pode-se citar a iniciativa de duas das mais conceituadas
Instituições de Ensino Superior do País.
A Faculdade de Direito do Largo São Francisco da Universidade de São Paulo implementou, no ano de 2015,
uma disciplina no curso de graduação denominada “Se23 Renato Sérgio de Lima; Flávia Carbonari; Laís Figueiredo; e Patrícia Pröglhöf. Avaliação de resultados da Rede Nacional de Altos Estudos em Segurança Pública – RENASP. In: Cristiane do Socorro Loureiro Lima; Gustavo Camilo Baptista; Isabel Seixas de
Figueiredo (Org). Pensando a Segurança Pública. Avaliação, Diagnósticos e Análises
de ações programas e projetos em segurança pública. vol. 4. Brasília: Ministério da
Justiça, 2014, p. 190-191. Disponível em: < http://www.forumseguranca.org.br/storage/download//pensando_a_seguranca_publica_vol_4_renaesp.pdf> Acesso em 15
de dezembro de 2015.
24 www.soudapaz.org
25 www.forumsegurança.org.br
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28 Matéria nº 20113-1. Disponível em:<http://graduacaoap.fgv.br/sites/graduacaoap.
fgv.br/files/u19/Hor%C3%A1rio%20de%20Aula%20-%201%C2%BA%20e%20%20
2%C2%BA%202014.pdf>
29 “O tecnólogo em Segurança Pública é o profissional que atua nas áreas de política,
gestão, planejamento e técnicas operacionais no âmbito do sistema de segurança pública, fundamentado nos princípios da cidadania, dos Direitos Humanos e da cultura
da paz, em relação às atividades de prevenção e enfrentamento das conflitualidades
contemporâneas. O exercício profissional exige visão sistêmica, identificação das características, necessidades e desafios da sociedade contemporânea, formulação das
políticas públicas voltadas para compreensão da vida nas cidades, nos bairros, nas
comunidades e das relações entre as pessoas. Envolve o domínio de dispositivos administrativos, penais e processuais penais referentes às ações de segurança pública;
conhecimentos que possibilitem a compreensão das teorias e abordagens sócio-psicológicas; técnicas, tecnologias e estratégias relacionadas às áreas de atuação; habilidades pessoais para lidar com a complexidade das situações, o risco e a incerteza. O curso
deve enfatizar, considerando as diversas possibilidades de atuação profissional, uma
ou mais atividades da área de segurança pública relacionadas a: segurança e ordem
pública, segurança comunitária, defesa civil, polícia técnico-científica e polícia investigativa.” BRASIL. Ministério da Educação. Catálogo Nacional de Cursos Superiores de
Tecnologia. Brasília: 2010. p. 118. Disponível em: < http://portal.mec.gov.br/index.
php?option=com_docman&view=download&alias=7931-cat-cur-sup-05-11-pdf&Itemid=30192> Acesso em 15 de janeiro de 2016.
30 CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Ensino Superior. Mestrados Profissionais em Segurança Pública. Documento do Workshop Mestrado Profissional em Segurança Pública e Justiça Criminal, 2010. Disponível em:
<http://www.capes.gov.br/images/stories/download/diversos/MestrProf_SegurancaPublica.pdf.> Acesso em: 20 de março de 2015.
31 O e-MEC foi criado para fazer a tramitação eletrônica dos processos de regulamentação. Pela internet, as instituições de educação superior fazem o credenciamento e o recredenciamento, buscam autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento
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no item de pesquisa “nome do curso”, foram constatados
774 registros relativos a 34 cursos dentre tecnólogos e
bacharelados, presenciais e à distância, que se destinam à formação de profissionais no âmbito da “segurança
pública”.
Também interessante perceber que esta criação e expansão dos cursos diretamente relacionados à segurança
pública no âmbito das Instituições de Ensino Superior não
se restringem aos cursos de graduação abrangendo, ainda
e cada vez mais, os cursos de pós-graduação, lato e stricto

sensu.
Novamente, uma breve consulta ao e-MEC32 permitiu a
identificação de 112 registros relativos a cursos de pósgraduação lato sensu relacionados ao tema “segurança pública”.
Nesta área, mais do que o simples interesse por parte
das Instituições de Ensino Superior, a Secretaria Nacional
da Segurança Pública (SENASP), órgão do Ministério da
Justiça do Governo Federal, tem implementado como política pública a denominada Rede Nacional de Altos Estudos em Segurança Pública (RENAESP) que, como bem
analisado por Zil Miranda, tem o objetivo de “expandir
as oportunidades de acesso à pós-graduação” na área de
segurança pública por meio da transferência de “recursos
para as instituições de ensino que se dispõem a organizar
cursos nessa disciplina tendo como público-alvo profissionais ligados a área da segurança.”33
Recente pesquisa que teve por objetivo avaliar os
resultados dos primeiros oito anos da implementação da RENAESP no Brasil, apesar de ressaltar a
inexistência de “memória” adequada e respectivos
bancos de dados sobre o programa34, conseguiu
identificar números que auxiliam a compreender a

amplitude desta política:
“A Rede se configura a partir do aporte de recursos federais direcionados às Instituições de Ensino Superior (IES) para
que realizem cursos de especialização lato sensu na área da
Segurança Pública (e áreas afins). A RENAESP teve seu início
em 2005 com o lançamento do 1º edital de credenciamento e
desde então foi capaz de transferir recursos para IES de todo
o Brasil, sejam elas públicas (federais, estaduais e municipais)
ou privadas.
Ao longo dos últimos 8 anos (2005-2013) foram lançados 4
editais de credenciamento/
chamada pública voltados para a contratação de IES públicas e privadas. Neste período, de acordo com os dados oficiais
do Ministério da Justiça, foram oferecidas 140 edições de cursos de pós-graduação em 25 unidades da federação, atingindo, até 2012, a marca de 5600 discentes.”35 (grifo nosso)

Em que pese o fato da RENAESP ainda não ter se consolidado como verdadeira “rede”36 nem, tampouco, impactar as estruturas policiais e culturas organizacionais
como constava dos objetivos iniciais do programa37, a
citada pesquisa identificou aspectos positivos, a exemplo
da maior aproximação entre os profissionais de segurança
pública e o ambiente acadêmico e consequente fomento
ao desenvolvimento da pesquisa nesta área por parte de
todos os envolvidos38.
35 Nalayne Mendonça Pinto; Haydée Caruso; Luciane Patrício; Elizabete Ribeiro Albernaz e Vanessa de Amorin Cortes. Cursos de Pós-Graduação em Segurança Pública e a
construção da RENAESP como política pública: considerações sobre seus efeitos a partir
de diferentes olhares. In: Cristiane do Socorro Loureiro Lima; Gustavo Camilo Baptista;
Isabel Seixas de Figueiredo (Org). Pensando a Segurança Pública. Avaliação, Diagnósticos e Análises de ações programas e projetos em segurança pública. vol. 4. Brasília:
Ministério da Justiça, 2014, p. 227. Disponível em: < http://www.forumseguranca.org.
br/storage/download//pensando_a_seguranca_publica_vol_4_renaesp.pdf> Acesso
em 15 de dezembro de 2015.

32 Realizada em 25FEV15.

36
“Entre as principais lacunas identificadas no processo de execução da Renaesp está a ausência de mecanismos que fizessem da política uma “rede”, de fato,
fomentando a interlocução constante entre seus diferentes atores e a disseminação do
conhecimento produzido.” Renato Sérgio de Lima; Flávia Carbonari; Laís Figueiredo;
e Patrícia Pröglhöf. Avaliação de resultados da Rede Nacional de Altos Estudos em
Segurança Pública – RENASP. In: Cristiane do Socorro Loureiro Lima; Gustavo Camilo
Baptista; Isabel Seixas de Figueiredo (Org). Pensando a Segurança Pública. Avaliação,
Diagnósticos e Análises de ações programas e projetos em segurança pública. vol. 4.
Brasília: Ministério da Justiça, 2014, p. 209. Disponível em: < http://www.forumseguranca.org.br/storage/download//pensando_a_seguranca_publica_vol_4_renaesp.
pdf> Acesso em 15 de dezembro de 2015.

33 Zil Miranda. Política de Ciência, Tecnologia e Inovação para a Segurança Pública In:
Revista Brasileira de Segurança Pública. São Paulo v. 6, n. 2, Ago/Set 2012 p. 445. Disponível em: <http://www.forumseguranca.org.br/storage/download//revista_11.pdf>
Acesso em 15 de dezembro de 2015.

37 “Se a Renaesp teve efeitos positivos para seus egressos, seu impacto nas instituições de segurança pública, em termos de alterações de estruturas e culturas organizacionais, como pretendia o Edital da pesquisa, parece estar mais longe de concretizarse.” ibidem. p. 198

34 “O trabalho de campo revelou também uma significativa ausência de mecanismos
de controle e monitoramento efetivos na gestão da RENAESP” Renato Sérgio de Lima;
Flávia Carbonari; Laís Figueiredo; e Patrícia Pröglhöf. Avaliação de resultados da Rede
Nacional de Altos Estudos em Segurança Pública – RENASP. In: Cristiane do Socorro
Loureiro Lima; Gustavo Camilo Baptista; Isabel Seixas de Figueiredo (Org). Pensando a
Segurança Pública. Avaliação, Diagnósticos e Análises de ações programas e projetos
em segurança pública. vol. 4. Brasília: Ministério da Justiça, 2014, p. 208. Disponível
em: < http://www.forumseguranca.org.br/storage/download//pensando_a_seguranca_publica_vol_4_renaesp.pdf> Acesso em 15 de dezembro de 2015.

38 “Um dos resultados que mais chamou a atenção, e que não estava no escopo original deste trabalho, diz respeito à aproximação de diferentes atores – profissionais de
segurança pública de diferentes corporações e em suas diversas hierarquias, academia
e sociedade civil – e a consequente quebra de paradigmas entre eles. Além disso,
verificou-se que o programa tem ajudado a fomentar o desenvolvimento da área de
ensino e formação em segurança pública no país, não apenas ao estimular alunos a
seguir estudando, mas também por incentivar universidades a continuarem oferecendo
cursos na área, independentemente do financiamento da Senasp ou das possibilidades
oferecidas pelas academias e centros de formação” ibidem. p. 200.

de cursos. Em funcionamento desde janeiro de 2007, o sistema permite a abertura e o
acompanhamento dos processos pelas instituições de forma simplificada e transparente. Vale dizer que o fato do curso estar registrado no e-MEC não significa que esteja,
atualmente, ativo, ou seja, em andamento.
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além de despertar o interesse de tais campos do conhecimento para o tema, fomentou a criação de cursos específicos para a segurança pública tanto no nível de graduação
como no nível de pós-graduação, lato e stricto sensu.

Tais avanços acabaram por motivar o aprofundamento da pesquisa na área da segurança pública e a criação,
inclusive, de Cursos de Pós-graduação stricto sensu, ou
seja, Mestrados Profissionais em Segurança Pública nas
Instituições de Ensino Superior, públicas e privadas:
“(...) a Rede Nacional de Altos Estudos em Segurança Pública- RENAESP que visa à promoção de cursos de pós-graduação
lato sensu em diversas áreas, tais como: políticas públicas em
segurança e justiça criminal; gestão integrada em segurança
pública, prevenção à violência e à criminalidade, perícia criminal, inteligência em segurança pública, policiamento comunitário, segurança ambiental, direitos humanos e cidadania,
entre outras. Após 05 anos de implementação da política (...)
é possível constatar a necessidade de se aprofundar e avançar
nesta ação, incentivando os cursos de especialização, com
comprovado reconhecimento
técnico e acadêmico, a
transformarem-se em cursos
A prevenção social
de mestrado profissional.”39

Neste último caso, no âmbito da pós-graduação, há
uma política nacional por parte da SENASP, qual seja, a
RENAESP, que tem dentre os resultados esperados a implementação de “mudanças no trabalho diário do policial” e “mudanças nas estruturas das instituições de
segurança pública”.42
Em outras palavras toda esta ampliação e maior produção do conhecimento científico não apenas “poderá”
impactar a Doutrina Policial Militar, como efeito indireto
ou colateral. Este impacto é um dos objetivos específicos da política de expansão da produção do conhecimento acadêmico em
segurança pública.

deve ser a almejada

É certo que a PMESP,
por conta da importância
Apenas a título exem- um problema só de polícia, pois a polícia dos princípios doutrinários
para o alcance dos seus
plificativo, pode-se citar a
não representa isoladamente o sistema
objetivos constitucionais,
recente criação dos cursos
detém normativamente o
de Mestrado Profissional
de Segurança Pública.
“monopólio” centralizado
em Segurança Pública na
da definição da Doutrina
Universidade Federal da
da Instituição e, há muito, produz conhecimento científiBahia40 e Universidade Federal do Pará41.
co, principalmente por meio de seus cursos de Mestrado
Enfim, resta claro que, nos últimos anos, mais especi- e Doutorado Profissional, que, em última, análise norteia
ficamente a partir da virada do milênio, houve uma am- sua definição doutrinária.
pliação e consolidação do estudo da segurança pública no
âmbito de diversas áreas científicas, em especial nas ciênNão obstante, também é fato que a “exclusividade”
cias humanas e ciências sociais aplicadas. Esta expansão, das instituições policiais na produção científica a respeito
do saber policial e de segurança pública que vigorou até
39 CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Ensino Superior. Mestrafins do século XX, chega ao fim de modo muito rápido no
dos Profissionais em Segurança Pública. Documento do Workshop Mestrado Profissional em Segurança Pública e Justiça Criminal, 2010. Disponível em:
século XXI, sendo pouco provável que esta farta produção
<http://www.capes.gov.br/images/stories/download/diversos/MestrProf_Seguranacadêmica externa à Instituição Policial Militar não producaPublica.pdf.> Acesso em: 20 de março de 2015.
za, como já produziu, efeitos sobre ela.
40 Na UFBA, o Curso de Mestrado Profissional em Segurança Pública, Justiça e Cidada-

haja vista que segurança pública não é

nia aprovado pela CAPES, através parecer APCN n. 98/2010, constitui-se num projeto
inovador de natureza multidisciplinar integrado pelo Programa de Estudos, Pesquisas
e Formação em Políticas e Gestão de Segurança Pública – PROGESP/NPGA/NIPP/ADM/
UFBA; pelo Laboratório de Estudos sobre Violência, Saúde e Sociedade – LAVISS, do
Instituto de Saúde Coletiva ISC/UFBA; pelo Laboratório de Estudos em Segurança Pública, Cidadania e Sociedade – LASSOS, do Departamento de Sociologia, da Faculdade
de Filosofia e Ciências Humanas – FFCH e mais recentemente pela Faculdade de Direito
da UFBA. Mais informações disponível em: <http://www.progesp.ufba.br/mestrado-profissional/>.
41 O programa oferece, desde 2011, um curso de Mestrado Profissional em Segurança
Pública. As duas primeiras turmas ofertadas pelo PPGDSMC, em 2012 e 2013, qualificaram profissionais vinculados a órgãos de segurança pública, por meio de convênio
firmado com a Secretaria de Segurança Pública do Pará (Segup). Neste ano, o Edital
está aberto a profissionais de nível superior, de qualquer formação, interessados em
desenvolver estudos na área de Segurança Pública, Conflitos e Justiça Criminal. Estão
sendo ofertadas 12 vagas na linha de pesquisa “Conflitos, Criminalidade e Tecnologias
da Informação.
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Do até aqui exposto, três conclusões podem ser obtidas:
1ª - A Doutrina Policial Militar depende do conhecimento produzido no âmbito científico, visto que a Ciência
42 Renato Sérgio de Lima; Flávia Carbonari; Laís Figueiredo; e Patrícia Pröglhöf. Avaliação de resultados da Rede Nacional de Altos Estudos em Segurança Pública – RENASP. In: Cristiane do Socorro Loureiro Lima; Gustavo Camilo Baptista; Isabel Seixas de
Figueiredo (Org). Pensando a Segurança Pública. Avaliação, Diagnósticos e Análises
de ações programas e projetos em segurança pública. vol. 4. Brasília: Ministério da
Justiça, 2014, p. 213. Disponível em: < http://www.forumseguranca.org.br/storage/
download//pensando_a_seguranca_publica_vol_4_renaesp.pdf> Acesso em 15 de
dezembro de 2015.
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antecede e condiciona a Doutrina.
2ª - O âmbito científico externo à Instituição Policial
destinado à produção do conhecimento que influencia as
políticas de segurança pública e a Doutrina Policial Militar foi ampliado consideravelmente e hoje a Ciência que
orienta a Doutrina Policial não é mais exclusividade das
Instituições policiais.
3ª - A produção de conhecimento científico externo à
Polícia Militar irá influenciar de modo cada vez mais significativo sua Doutrina.
Uma vez alcançadas estas bases ou constatações, os
próximos tópicos buscarão explorar de modo mais detido
a terceira constatação acima descrita, analisando se esta
influência é legítima e a melhor maneira de enfrentar este
desafio.
5. A legitimidade da influência das Ciências Sociais e
Jurídicas produzidas no Sistema de Ensino Brasileiro
sobre a Doutrina Policial Militar.
A primeira questão que deve ser enfrentada a respeito
da constatação de que “a produção de conhecimento científico externo à Polícia Militar irá influenciar de modo cada
vez mais significativo a sua Doutrina” reside na questão
da legitimidade desta influência. Ou seja, deve-se tentar
responder à seguinte indagação: Está correto a Doutrina
Policial Militar ser norteada por conhecimentos produzidos pela comunidade acadêmica externa ao Sistema de
Ensino da PMESP, ou melhor, pela Ciência em geral?
A resposta a essa indagação pode ser encontrada nas
próprias normas institucionais vigentes na Polícia Militar
do Estado de São Paulo e, consequentemente, na sua
Doutrina.
Como já afirmado o “Sistema de Gestão da Polícia Militar do Estado de São Paulo” (GESPOL) “se alicerça sobre os
princípios de três pilares doutrinários: Polícia Comunitária,
Direitos Humanos e Gestão pela Qualidade.”43
A simples análise do modo pelo qual a PMESP compreende o conceito de Polícia Comunitária, ao menos normativamente, parece deixar claro que esta aproximação
com a comunidade, compreendida no debate em tela
como “comunidade científica”, é não apenas salutar como
desejada:
“A Polícia Comunitária, enquanto princípio é uma
43 SÃO PAULO (Estado). Polícia Militar. GESPOL - Sistema de Gestão da Polícia Militar do
Estado de São Paulo. 2 ed. São Paulo: 2010. p. 11

filosofia e, ao mesmo tempo, uma estratégia institucional. Como filosofia permeia todos os níveis e é absorvida por todos os policiais militares com a internalização de
seus conceitos primários de mobilização da comunidade
para solução dos problemas associados aos crimes,
à ordem pública e as incivilidades, em parceria com
a polícia, respeitando a diversidade cultural e social.
Por outro lado, como estratégia direciona esforços, medidas e
programas institucionais no sentido de criar continuamente
condições de aproximação comunitária, obtendo-se,
mutuamente, respaldo, cooperação, parceria e participação para a melhoria da qualidade de vida das
pessoas.”

Deste modo, parece claro que no campo científico, assim como em qualquer outro campo de atuação da PMESP,
a filosofia e a estratégia institucional deva ser a aproximação com o ambiente acadêmico (pesquisadores, cursos,
grupos de pesquisas) com a finalidade de melhor discutir
e encontrar soluções aos problemas associados a segurança pública, por meio do respaldo, cooperação, parceria
e participação.
Um ponto importante a respeito desta relação entre
Polícia e Comunidade consiste no fato de que ela não
deve se limitar a contatos superficiais ou de mão-única
pois, como ressalta Theodomiro Dias Neto:
“Policiamento comunitário não deve ser confundido com
relações públicas, com um esforço cosmético de melhoria da
imagem policial. Tampouco significa a simples organização de
redes de vigilância como o objetivo de converter os cidadãos
em olhos e ouvidos da polícia. Nas versões mais avançadas, o
policiamento comunitário procura ajustar as ações e
prioridades policiais para obter o envolvimento dos
cidadãos no processo de identificação, análise e solução dos problemas locais.”44

A própria normatização da PMESP a respeito da Polícia Comunitária45 reforça a ideia no sentido de que esta
“aproximação” com a comunidade não deve se limitar ao
modelo de “auto-ajuda”, mas sim em uma parceria de
identificação e busca conjunta de solução para os problemas:
“a filosofia do policiamento comunitário deve ser
44 Theodomiro Dias Neto. Policiamento comunitário: nova polícia ou mera maquiagem. In: Policiamento comunitário: experiências no Brasil, 2000-2002. São Paulo: Página Viva, 2002. p. 69.
45 A polícia comunitária na Instituição é atualmente normatizada por meio da Nota
de Instrução nº PM3-004/02/97, Ordem Complementar nº PM3-013/02/98, Diretriz nº
PM3-015/02/05, Ordem de Serviço nº PM3-002/02/08 e Ordem Complementar nº PM3003/02/11.
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entendida como um policiamento personalizado de serviço
completo, onde o Policial Militar, vinculado a uma determinada
área, presta serviços em parceria preventiva com a comunidade local, para identificação e busca de solução
dos problemas contemporâneos, como crimes, drogas,
medos, desordens físicas e morais e até mesmo a decadência
dos bairros, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida na
área”46

Como visto, a própria filosofia de Polícia Comunitária adotada pela PMESP já responderia à questão da legitimidade da relação entre a Doutrina Policial Militar e
a produção científica do Sistema Brasileiro de Educação.
Não obstante, outro princípio institucional robustece a necessidade desta relação de parceria visto que o GESPOL
define os Direitos Humanos como outro dos “pilares doutrinários” da Instituição:
“A atuação policial tem por base os Direitos Humanos, com
ênfase à defesa da vida, da integridade física e da dignidade da
pessoa humana, o que traduz a efetividade da presença marcante da polícia como a força da comunidade na garantia da
convivência humana, pacífica, ordeira e igualitária.
(...)
Mais do que defensora, a Polícia Militar do Estado de São
Paulo se qualifica como promotora dos Direitos Humanos, contribuindo para a inclusão social e a erradicação de todas as
formas de discriminação e violência, integrando pessoas e
comunidades.”

Um dos exemplos de como este “pilar doutrinário” é
reforçado pela integração com a comunidade científica
pode ser encontrado nos resultados da pesquisa realizada
junto aos policiais que frequentaram os cursos de pós-graduação lato sensu que foram financiados pela RENAESP
que indicaram como um dos fatores positivos dos cursos
a ênfase na temática “Direitos Humanos” e consequente
melhora na percepção deste princípio por parte dos policiais:
“(...) a maioria dos entrevistados no campo enfatizou,
entre os resultados do curso, o ganho de conhecimento e a
mudança de atitude pessoal do profissional. Foram destacados
aspectos como a mudança de atitude no que diz respeito a direitos humanos e mudança no tratamento dos
civis; a ampliação de técnicas e conceitos; e mudanças devido
46 SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Segurança Pública. Polícia Militar do Estado de
São Paulo. Nota de Instrução nº PM3-004/02/97. Item 3b. 1997.
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à exposição a diferentes tipos de conhecimento. Frases como
“ver a segurança pública com outros olhos, não apenas como o
pessoal que combate o crime”, “outra visão, outra perspectiva,
até mesmo no trato com o cidadão”, foram repetidas, de diferentes maneiras, em todos os campos. A mudança no profissional seria, portanto, qualitativa, ao transformar positivamente
a maneira como este enxerga a questão da segurança pública.
Nesse sentido, vale destacar que para 67,3% dos ex-alunos
que responderam ao questionário web, a sociedade espera que
o profissional da segurança pública “mantenha a ordem preservando os direitos humanos de todos os cidadãos”, contra 14%
que concordaram com a afirmação de que a sociedade espera
“que ele mantenha a ordem preservando apenas os direitos humanos dos cidadãos de bem”, e 18,7% “que ele garanta a lei
e a ordem”.47

Assim, resta claro que os “pilares doutrinários” de “Polícia Comunitária” e “Direitos Humanos” estabelecidos pelo
GESPOL atestam a legitimidade da influência da produção
científica acadêmica sobre a Doutrina Policial Militar. Mas
não apenas aqui esta relação e influência está legitimada.
No plano legal, a análise focada no Sistema de Ensino
da PMESP, nos seus princípios e valores, também corrobora a necessidade desta integração com o ambiente acadêmico civil. Neste sentido, os dispositivos da Lei Complementar nº 1036/08 assim dispõem:
Lei Complementar nº 1036/08.
Artigo 1º - Fica instituído o Sistema de Ensino da Polícia Militar do Estado de São Paulo, dotado de características próprias
(...) para o fim de qualificar recursos humanos para o exercício
das funções atribuídas aos integrantes dos Quadros da Polícia
Militar, em conformidade com a filosofia de polícia comunitária (...)
Artigo 3º - O Sistema de Ensino da Polícia Militar fundamenta-se nos seguintes princípios: :
I - integração à educação nacional;
(...)
V - pluralismo pedagógico;
VI - edificação constante dos padrões morais,
deontológicos,
culturais
e
de
eficiência.
Artigo 4º - O Sistema de Ensino da Polícia Militar valorizará:
I - a proteção da vida, da integridade física, da liberdade e
47 Renato Sérgio de Lima; Flávia Carbonari; Laís Figueiredo; e Patrícia Pröglhöf. Avaliação de resultados da Rede Nacional de Altos Estudos em Segurança Pública – RENASP.
In: Cristiane do Socorro Loureiro Lima; Gustavo Camilo Baptista; Isabel Seixas de Figueiredo (Org). Pensando a Segurança Pública. Avaliação, Diagnósticos e Análises
de ações programas e projetos em segurança pública. vol. 4. Brasília: Ministério da
Justiça, 2014, p. 196. Disponível em: < http://www.forumseguranca.org.br/storage/
download//pensando_a_seguranca_publica_vol_4_renaesp.pdf> Acesso em 15 de
dezembro de 2015.
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da dignidade humana;
II - a integração permanente com a comunidade;
III - as estruturas e convicções democráticas, especialmente a crença na justiça, na ordem e no cumprimento da
lei;
(...)
V - a assimilação e prática dos direitos, dos valores morais
e deveres éticos;
VI - a democratização do ensino;

acadêmico relacionado à pesquisa e produção científica
em segurança pública e iluminam algumas fragilidades
desta estrutura externas às Instituições policiais que se,
por um lado, são compreensíveis diante não apenas da
recenticidade das iniciativas como, também, em decorrência das próprias características do ambiente científico, por
outro, podem trazer impactos por vezes não tão positivos
à Doutrina Institucional da PMESP.
De plano, é interessante algumas constatações a respeito da qualidade destas estruturas acadêmicas:

VII - a estimulação do pensamento reflexivo, articulado e crítico;

“Nos campos da Uninilton e UFRGS, por exemplo, egressos
e coordenadores mencionaram problemas com a entrega
VIII - o fomento à pesquisa científica, tecnológica e
de certificados e o processo de seleção. A pesquisa idenhumanística.
tificou também uma falta de adequação e homogeneiNão há dúvidas, portanto, de que as questões da dade no processo de entrega de trabalhos de concluexistência e legitimidade da relação entre a Doutrina Po- são de curso. No campo da UFBA, egressos entrevistados
mencionaram a entrega de
licial Militar e a Ciência
“artigos”, escritos conproduzida não apenas
Há exponencial produção científica no
juntamente em até três
dentro como também
campo da segurança pública nacional
colegas, como trabalhos de
fora do âmbito Institucional estão superadas. não limitada ao conhecimento produzido conclusão de curso (TCC). Na
UFRGS e na Uninilton, o exaHá exponencial produno Estado Maior ou no Sistema de Ensino me por banca teria sido optação científica no campo
tivo, segundo os egressos enda segurança pública
da Instituição, e este conhecimento trevistados. De acordo com o
nacional não limitada
questionário web respondido
acadêmico influenciará cada vez
ao conhecimento propor egressos de diversos curduzido no Estado Maior
mais a “Doutrina Policial Militar”
sos, 90% dos respondentes
ou no Sistema de Ensino
afirmaram ter realizado algum
da Instituição, e este cotrabalho de conclusão do curso,
nhecimento acadêmico influenciará cada vez mais a sua enquanto 10% afirmam não ter realizado nenhum tra“Doutrina Policial Militar”. Como visto, os princípios insti- balho dessa natureza. Dentre os que afirmaram ter realizatucionais normatizados e já validados pela atual Doutrina do trabalho de conclusão, 86 egressos relataram ter produzido
Institucional não apenas “permite” esta influência e diá- de fato uma monografia, enquanto oito egressos revelaram
logo como os insere dentre os “pilares institucionais” e terem concluído o curso apenas com a realização de
um projeto de monografia. Ainda que estes dados deseus princípios educacionais.
monstrem problemas em uma minoria dos casos, sua simples
Ultrapassado este ponto, a questão subsequente diz existência indica um grave problema de monitoramenrespeito ao problema relacionado a heterogeneidade, li- to, uma vez que estes egressos que não defenderam
mitações e características próprias da Ciência produzida monografias não poderiam ter recebido o título de
especialistas.

extramuros.

6. Atual desafio da integração e seus riscos à ideia de
Doutrina Institucional.
Pesquisas fomentadas pelo próprio Ministério da Justiça a respeito dos cursos de pós-graduação lato sensu
integrantes da RENAESP bem exemplificam o universo

Os coordenadores de IES, por sua parte, mencionaram entre as principais dificuldades da gestão dos cursos as trocas
de equipe da Renaesp. Essas mudanças teriam exigido frequente recomeço de diálogo e, em certos momentos, teriam
interrompido o processo de aperfeiçoamento dos mecanismos
de gestão da política por parte da Senasp.
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Todos estes desafios remetem a problemas de estrutura e equipe presentes na Renaesp desde sua gestação.
Já em seu início, a Renaesp não dispunha de uma coordenação
exclusiva, estrutura efetiva ou sistematização formal. Todas
as regulamentações referentes ao programa eram descritas
apenas nos editais de credenciamento, preparados pela própria
equipe. Como consequência, havia uma ausência de sistemas institucionalizados de gestão, monitoramento e
integração acadêmica.

no sentido de que eles deveriam ter uma “maior participação no processo de desenho dos cursos - por meio de
consultas e diálogo com as IES”51. Este diálogo, na visão
dos dirigentes, “ajudaria a focar a formação em demandas
efetivas das instituições de formação para profissionais”52
em seus respectivos estados.
Realmente, como ressaltado pelos próprios pesquisadores envolvidos nesta política pública reconheceram
que, ao menos nesses primeiros anos de RENAESP, a ideia
de que o conhecimento acadêmico, por si, seria capaz de
condicionar culturas e práticas policiais, apesar de não estar equivocada foi superestimada.

Apesar destas fragilidades não parece haver dúvidas
de que esta política está gerando reflexos nos policiais,
principalmente militares e, consequentemente, nas Instituições que integram. Apesar da carência de dados sisAlguns pesquisadores relataram que muitos alunos
tematizados sobre os mais de 5.500 profissionais que indicaram que o conhecimento transmitido durante
frequentaram os cursos de pós-graduação integrantes da os cursos, por vezes, era muito distante ou de apliRENASP, um estudo publicado em 2014 sugere que cerca cação inviável no cotidiano policial53. Esta constatação
de 50% deles são policiais micorroboraria o argu48
litares . Ou seja, é fato que um
mento supramenciogrande contingente de policiais
Alguns pesquisadores relataram que
nado e apresentado
militares está frequentando estes
pelos dirigentes das
muitos alunos indicaram que o conhecimento
cursos e participando de debates
Instituições Policiais
e reflexões a respeito de todo o
transmitido durante os cursos, por vezes, que participaram da
sistema de segurança pública.
pesquisa.

era muito distante ou de aplicação inviá-

Como visto, tal fato é salutar,
Deste modo, realvel
no
cotidiano
policial.
legítimo e até almejado, no enmente, parece haver
tanto, as fragilidades estruturais
necessidade de uma
já indicam que a qualidade desaproximação entre
tas reflexões não se encontra próxima ao ponto ideal.
as IESs responsáveis pelos cursos e as Instituições inteAinda sob a mesma perspectiva, cite-se que levanta- grantes do sistema de segurança pública brasileiro.
mento realizado com dirigentes de Instituições cujos policiais participaram dos cursos oferecidos pela RENAESP, a
fim de identificar suas impressões, indicou, afora o relevante fato de que poucos dirigentes tinham conhecimento
desta política pública49, que a maioria se manifestou pela
necessidade de mudanças para que os efeitos dos cursos
da RENAESP fossem potencializados50.
Uma das alternativas apresentadas pelos dirigentes foi
48 Renato Sérgio de Lima; Flávia Carbonari; Laís Figueiredo; e Patrícia Pröglhöf. Avaliação de resultados da Rede Nacional de Altos Estudos em Segurança Pública – RENASP.
In: Cristiane do Socorro Loureiro Lima; Gustavo Camilo Baptista; Isabel Seixas de Figueiredo (Org). Pensando a Segurança Pública. Avaliação, Diagnósticos e Análises
de ações programas e projetos em segurança pública. vol. 4. Brasília: Ministério da
Justiça, 2014, p. 191. Disponível em: < http://www.forumseguranca.org.br/storage/
download//pensando_a_seguranca_publica_vol_4_renaesp.pdf> Acesso em 15 de
dezembro de 2015.
49 “Sobre este último ponto, vale destacar que apenas três dirigentes, que haviam
cursado Renaesp, tinham conhecimentos sobre trabalhos acadêmicos da Rede; outros
cinco disseram conhecer, de modo geral, algum trabalho; e a maioria – 13 dos 21
entrevistados no trabalho de campo – desconhecia esta produção acadêmica” ibidem.
p. 199.
50 ibidem. p. 194.
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Claro que para esta maior aproximação deve ser destacada a ressalva apresentada pelos coordenadores das
Instituições de Ensino Superior participantes da Rede no
tocante à muitas das sugestões apresentadas pelos dirigentes policiais com fulcro no seguinte argumento:
“Apesar de concordarem que uma melhor articulação poderia ser benéfica, todos os coordenadores de IES foram enfáticos no que diz respeito à necessidade de autonomia
das universidades no desenho do curso e seleção dos
alunos. Como bem ilustrou a coordenação do caso controle,
UCB, cursos de especialização na área como os da Renaesp não podem ser entendidos como um “substituto ou uma
extensão da formação policial”, devendo ser um diálogo “para
além daquilo que as escolas policiais estão aptas para oferecer,
51 Instituições de Ensino Superior (IES).
52 ibidem. p. 199.
53 Afirmações realizadas durante apresentação dos trabalhos no 8º Encontro anual
do FBSP.
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(é) um treinamento muito mais reflexivo e não técnico”. A
maior parte dos gestores da Senasp concordaram inteiramente
com este princípio, devido aos objetivos originais da Renaesp
de democratizar o ensino para os profissionais de segurança
pública.”54

Realmente esta autonomia das Instituições de Ensino
Superior no que diz respeito ao desenvolvimento do conhecimento científico sobre “Segurança Pública” é necessária. Parece muito claro que a “submissão” do ambiente
acadêmico às Instituições policiais e sua “Doutrina” inverteriam a relação entre Doutrina e Ciência
Entretanto, isso não afasta a constatação de que a falta
de diálogo, participação e preocupação das Instituições
Policiais nos processos de construção e definição de prioridades dos cursos acabam por minimizar consideravelmente os impactos positivos destas iniciativas na área de
Segurança Pública, seja pela limitação do conhecimento
extramuros sobre as Doutrinas policiais seja pela fragilidade nas estruturas acadêmicas ainda recentes nesta área.
Enfim, pode-se concluir que o ambiente acadêmico não
pode ser “apropriado” pelas Instituições policiais e suas
respectivas “doutrinas”, ao mesmo tempo em que o isolamento entre as Instituições policiais e a “Academia” dificultam sobremaneira o aproveitamento do conhecimento
científico produzido. O desafio consiste, exatamente, no
equilíbrio desta aproximação, que é o foco do próximo
tópico.
7. Instituições policiais e comunidade científica: algumas soluções ao difícil equilíbrio.
A resposta ao questionamento relativo ao equilíbrio
suscitada no item anterior não pode ser única. Dentre as
possíveis pontes e trilhas que podem ser construídas ou
aperfeiçoadas a esse respeito, pode-se citar as recentes
iniciativas desenvolvidas pela Academia de Polícia Militar
do Barro Branco (APMBB) que tem fomentado o “intercâmbio” entre pesquisadores e acadêmicos de diversas
Instituições de Ensino Superior que estão inseridos neste
cenário de produção científica da segurança pública e as
Instituições policiais.
54 Renato Sérgio de Lima; Flávia Carbonari; Laís Figueiredo; e Patrícia Pröglhöf. Avaliação de resultados da Rede Nacional de Altos Estudos em Segurança Pública – RENASP.
In: Cristiane do Socorro Loureiro Lima; Gustavo Camilo Baptista; Isabel Seixas de Figueiredo (Org). Pensando a Segurança Pública. Avaliação, Diagnósticos e Análises
de ações programas e projetos em segurança pública. vol. 4. Brasília: Ministério da
Justiça, 2014, p. 199. Disponível em: < http://www.forumseguranca.org.br/storage/
download//pensando_a_seguranca_publica_vol_4_renaesp.pdf> Acesso em 15 de
dezembro de 2015.

Para focarmos no período mais recente, a partir do ano
de 2012, intensificou-se na APMBB a realização de palestras e participação destes pesquisadores em aulas dos
Cursos de Mestrado e Doutorado Profissional55.
Paralelamente, nos cursos de graduação, Alunos Oficiais são estimulados a participar de ambientes que extrapolam as atividades curriculares, tais como palestras e
seminários produzidos por instituições de pesquisa56 ou,
ainda, participando de aulas nos cursos de graduações
que abordam a temática da segurança pública57.
Em 2015, foi criado um grupo integrado por pesquisadores da PMESP e da sociedade civil convidados pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo - grupo
este que foi formado a partir de encontros desenvolvidos
por essa instituição e pela APMBB no mês de abril daquele
ano para discutir temas relacionados à segurança pública.
Não apenas na APMBB, mas outras iniciativas em diversos órgãos de direção e operacional da PMESP estão
promovendo interlocuções com pesquisadores e produções científicas capazes de contribuir de modo substancial
com a evolução da “Doutrina Policial Militar”.
Este é um caminho de diálogo que fomenta de modo
muito interessante esta interlocução e permite uma “conversa aberta” entre Doutrina e Ciência sem que esta seja
subordinada a primeira, nem tampouco que a Ciência modifique direta e imediatamente a Doutrina Institucional.
Isto porque, se por um lado a Ciência não deve ser
limitada pela Doutrina também é certo que a total e direta abertura da Doutrina a todo o conhecimento científico
traria o caos para qualquer organização.
No campo científico, na Ciência, é comum e desejável
que teorias e princípios completamente antagônicos travem debates durante anos até que sejam identificados
os melhores meios de aplicação daquele conhecimento.
Aliás, não poucas vezes é salutar que linhas e correntes
antagônicas permaneçam em constante conflito e debates
55 Pesquisadores como Renato Sérgio de Lima, Samira Bueno, Rafael Alcadipani (FGV/
SP) Janaina Conceição Paschoal (USP), Gabriel Feltran (UFSC), Esther Solano (UFSC),
José Vicente Tavares dos Santos (UFRS), dentre outros participaram destas iniciativas.
56 Nos anos de 2013 e 2014 Alunos Oficiais do então Grêmio de Policiamento Inteligente e Análise Criminal (atual Núcleo de Policiamento Inteligente) participam do 7º e
8º Encontros Anuais do FBSP inclusive por meio de Grupos de Trabalho e apresentação
de pôster. No ano de 2014 os Alunos apresentaram o “Projeto Radar” no Encontro de
Iniciação Científica da FGV/SP.
57
A título de exemplo, no ano de 2014, Alunos do Curso de Bacharel em
Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública da APMBB participaram de discussões
realizadas durante algumas disciplinas da Fundação Getúlio Vargas (ministradas por
Renato Sérgio de Lima, Samira Bueno e Rafael Alcadipani) e da Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo (ministradas por Janaina Conceição Paschoal).

37

a fim de que todas as conclusões obtidas por uma linha
de pensamente sejam sempre colocadas “em xeque” pela
sua antítese a fim de que o conhecimento possa ser construído e desconstruído permanentemente.

Policiais é importante mas ainda que seja capaz de fomentar, não parece ser suficiente para a criação de novos espaços de reflexões e críticas no âmbito da segurança pública tal qual a expansão observada no cenário externo.

Ocorre que, tendo a Doutrina uma função informativa e
orientadora de ações e políticas públicas, ela pode e deve
reconhecer tais divergências, mas sempre selecionando
um mínimo de consenso conceitual e axiológico, não para
impedir ou negar os conflitos que são inerentes ao corpo
social, mas para ser apta a orientar ações que, no caso
da segurança pública, interferem diretamente na vida e
integridade física das pessoas.

O fato é que atualmente os graduados da PMESP não
têm possibilidade de realizar um curso na Instituição com
características semelhantes a uma pós-graduação em sentido lato, cursos estes que se encontram em franca expansão no âmbito acadêmico. Pelo contrário, atualmente, todos os cursos oferecidos a este grupo de policiais militares
tem a Doutrina como vetor preponderante.

Por óbvio que a necessidade institucional de formar,
Não se despreza aqui os perigos de equiparação das habilitar ou transmitir conhecimentos específicos sobre
ciências humanas com as ciências biológicas, mas apenas determinado assunto explica esta preponderância. Todaa título ilustrativo pode-se lembrar que um remédio só é via, a criação de um espaço reflexivo caracterizar-se-ia
aprovado para utilização após uma série de testes cien- como uma opção complementar à estrutura existente.
tíficos aprovados por agências reguladoras, mesmo que
Também o Oficial da PMESP recém-formado, hoje, não
grande parte dos pesquisadores já entendam que será o
tem um espaço institucional para se aprofundar em demelhor caminho disponível. A segurança pública insere-se
bates e pensamentos reflexivos sobre segurança pública.
em outra área de conheciLembre-se que o lapso
mento, a das ciências humaOficial da PMESP recém-formado, hoje, mínimo entre o Curso de
nas, mas pela sua proximinão tem um espaço institucional para se Bacharel em Segurança e
dade e estreita relação com
Ordem Pública e o Mesos direitos fundamentais
aprofundar em debates e pensamentos
trado Profissional tem
mais sagrados, também é
sido, em média, superior
reflexivos sobre segurança pública.
recomendável cautela.
a 15 anos.
Assim, respeitando-se os
Ainda que se aponte a
respectivos espaços de atuação os caminhos de aproximação que vem sendo cons- possibilidade de tais policiais militares (praças e Oficiais
truídos através das iniciativas supracitadas poderiam ser subalternos) realizarem cursos de curta duração previstos
indicados como bastante para esta interlocução que serve no sistema de ensino da PMESP, é certo que tais cursos
para construção de pontes cada vez mais sólidas e largas continuam a ter por finalidade a formação em áreas esentre a Doutrina Institucional e a Ciência construída não pecíficas (p.ex. Qualidade, Controle de Distúrbios Civis,
apenas no âmbito institucional como também e cada vez Polícia Judiciária Militar, Inteligência Policial, etc.) caracterizando-se, novamente, como ensino de formação e não
mais, fora dele.
de reflexão e análise crítica.
Entretanto, observando-se a atual estrutura e normaUma das alegações que poderia ser apresentada é
tização da PMESP, talvez seja não apenas possível mas
sim recomendável, a realização de um passo mais direto e a de que a praça policial militar não necessitaria deste
pensamento reflexivo, pois trabalharia apenas em níveis
incisivo nesta direção.
operacionais, o mesmo ocorrendo com Oficiais em início
8. Doutrina Institucional e Ciência: um próximo passo de carreira.
e conclusões finais.
De plano, parece que tal alegação, diante da complexidade e interdisciplinariedade inerente à área da seguNão obstante os avanços já indicados, o cenário atual
rança pública, parece não ser a mais adequada e soa, até
permite a implementação de novas e mais diretas vias de
mesmo, abjeta. O soldado mais jovem terá diante de si
aproximação, comunicação e fomento à Ciência que será
desafios que muitas vezes magistrados experientes terão
base da Doutrina Institucional. A importante interlocução
dificuldade em resolver.
e criação de grupos de pesquisas entre IESs e Instituições
Doutrina Institucional
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Será verdade que diante destes desafios o pensamento
crítico e reflexivo desenvolvido em um ambiente de pósgraduação é um óbice para o acatamento da “Doutrina
Policial Militar”?
A partir dos argumentos expostos neste texto, parece
claro não apenas uma resposta negativa a esta indagação,
mas a afirmação em sentido contrário, qual seja o pensamento crítico auxiliará na compreensão da Doutrina e auxiliará até mesmo no aperfeiçoamento desta.
Não por acaso que esta relevante demanda vem sendo suprida, ainda que não integralmente, pelos cursos de
pós-graduação promovidos pela Instituições de Ensino
Superior dos Sistema Brasileiro de Educação.

vista de tudo o que aqui foi exposto.
Resta, entretanto, o seguinte questionamento: esta
exponencial demanda externa não demonstraria a necessidade de criação para os policiais militares do Estado de
São Paulo de oportunidade semelhante dentro da própria
Instituição?
Sempre haverá esta procura pelos cursos realizados
em outras Instituições de Ensino Superior e não seria interessante para as Instituições policiais substituí-las. Contudo, diante desta demanda hoje existente e constatada,
a PMESP não deve ficar à margem desta construção do
conhecimento e dependente apenas de uma Ciência que,
apesar de franca expansão, ainda está sendo construída
em estruturas e ambientes acadêmicos com significativas
fragilidades estruturais que só serão superadas com o
transcorrer dos anos.

Como afirmado, segundo dados disponibilizados pelo
Ministério da Justiça, mais de 5.500 profissionais de segurança pública já cursaram
uma pós-graduação lato
Oficial da PMESP recém-formado, hoje,
sensu inserida na RENAESP,
sendo provável que 50%
não tem um espaço institucional para se
destes tenham sido policiais
aprofundar em debates e pensamentos
militares.

Não se entende correto que Praças e jovens
Oficiais da PMESP tenham
que depender de abertura de editais e verbas federais que possibilitem a
Deste modo, concordanreflexivos sobre segurança pública.
criação e manutenção de
do-se ou não com esta decursos de pós-graduação
manda, as praças e os jode segurança pública ou
vens Oficiais têm buscado este conhecimento e, hoje, só o apenas de ofertas privadas por parte de Instituições de
conseguem fora do âmbito das Instituições Policiais. Além Ensino Superior para poderem, discutir, debater, refletir,
dos cursos oferecidos pela RENAESP, é cada vez maior a pesquisar e, assim, especializar-se em segurança pública.
busca individual por este espaço acadêmico.
Também é importante ressaltar que a Ciência não irá
Ronilson de Sousa Luiz58 constatou, em recente pes- aguardar pela estruturação do ambiente acadêmico para
quisa, a existência dentre os policiais militares de no influenciar as Instituições policiais e suas Doutrinas. Cummínimo, 22 Doutores, 10 doutorandos, 73 mestres e 13 pre à PMESP participar desta construção do conhecimenmestrandos que buscaram tais titulações fora da Institui- to, não para “substituir” ou “tutelar”, mas para contribuir
ção59. Cumpre ressaltar que o estudo não teve por obje- positivamente com este processo.
tivo identificar as titulações em nível de especialização,
o que, em muito, superaria os dados relacionados às tiA criação de cursos de pós-graduação lato sensu
tulações stricto sensu que foram objeto da pesquisa. cumpriria a função de absorver parte desta demanda reNão há dúvida de que este conhecimento adquirido por velada pela RENAESP e, ao mesmo tempo, aprimorar, ao
todos fora do ambiente institucional está influenciando lado das iniciativas já em andamento pela APMBB e ousuas atividades diárias.
tras unidades, o diálogo entre o ambiente acadêmico e as
A manutenção e expansão de tais cursos e a participa- instituições policiais.
ção dos policiais militares no ambiente acadêmico externo
às Instituições policiais é a tendência atual e desejável em
58 Ronilson de Souza Luiz. Histórico e catalogação de teses e dissertações com autori de policiais militares: um banco de dados para gestão do conhecimento. 2015.
Dissertação (Mestrado Profissional). Centro de Altos Estudos de Segurança, Academia
de Polícia Militar do Barro Branco, São Paulo, 2015. p. 55.

Por envolver policiais já formados no aspecto “doutrinário” possibilitaria uma flexibilidade no curso mais crítica
e reflexiva ampliando-se ainda mais a produção científica
no seio da Instituição Policial Militar.
Não por acaso outras instituições policiais militares

59 Interessante destacar que destes números estão excluídos os Oficiais do Quadro de
Saúde que possuem titulação na área de saúde.
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a exemplo das Polícias Militares de Minas Gerais, Mato
Grosso e do Distrito Federal já criaram cursos de pós-graduação lato sensu credenciando-se, inclusive, no Sistema Civil de Educação e obtendo o reconhecimento de
seus cursos.
Em São Paulo, a Polícia Civil já se preocupou com o
tema e, no ano de 2010, a Academia de Polícia Civil Dr.
Coriolano Nogueira Cobra da Polícia Civil de São Paulo
(ACADEPOL), obteve o reconhecimento de seus cursos de
pós-graduação junto ao Conselho Estadual de Educação,
órgão responsável no âmbito estadual para tanto.
A própria RENAESP entende importante a participação
das academias de polícia neste sistema e está atribuindo
o “Selo RENAESP” para Instituições Policiais a exemplo do
que conferiu à Escola Superior da Polícia Civil do Paraná e
à Academia de Polícia Civil Dr. Coriolano Nogueira Cobra
da Polícia Civil de São Paulo (ACADEPOL).
E o que chama mais atenção é que a criação de cursos
de pós-graduação em sentido lato já foi prevista na Lei
Complementar nº 1036 de 2008 e seu respectivo Decreto
de Regulamentação:
Lei Complementar nº 1036/08
Artigo 5º - Para atender à sua finalidade, o Sistema de Ensino da Polícia Militar manterá as seguintes modalidades de
cursos e programas de educação superior com equivalência
àqueles definidos no artigo 44 da Lei federal nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996 - LDB:
IV - cursos de pós-graduação, compreendendo:
a) curso de especialização no sentido lato, destinado
a ampliar os conhecimentos técnico-profissionais que exijam
práticas específicas, habilitando ou aperfeiçoando a formação
do policial militar para o exercício de suas funções nas respectivas áreas de atuação;
Decreto nº 54.911, de 14 de outubro de 2009
Dos Cursos de Pós-Graduação em Sentido Lato
Artigo 66 - A Polícia Militar contará com cursos de
especialização destinados a ampliar os conhecimentos
técnico-profissionais que exijam práticas específicas, habilitando ou aperfeiçoando a formação do policial militar para o
exercício de suas funções nas respectivas áreas de atuação.
Parágrafo único - Os cursos de que trata este artigo conferirão àqueles que os concluírem com aproveitamento as especialidades respectivas, nos termos da Diretriz Geral de Ensino
- DGE.
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Artigo 67 - Os cursos de especialização serão realizados
pelos Órgãos de Apoio de Ensino Superior - OAES e terão seus
requisitos, funcionamento e regime previstos na Diretriz Geral
de Ensino - DGE.
Artigo 98 - O inciso II do artigo 4º do Decreto nº 53.733,
de 27 de novembro de 2008, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“II - Órgãos de Apoio de Ensino:
a) Centro de Altos Estudos de Segurança “Cel PM Nelson
Freire Terra” (CAES - Cel PM Terra), sediado em São Paulo,
subordinado à Diretoria de Ensino - DE, responsável pela realização dos cursos de pós-graduação em sentidos lato e
estrito dos Oficiais da Polícia Militar e pelo desenvolvimento de
estudos e pesquisas científicas;

Assim, mais do que uma opção, parece que o atual
cenário indica como medida urgente a inserção da PMESP
neste espaço e a grandeza e relevância institucional parece confirmar que este passo deve ser dado, além do aprofundamento das relações e criações de “redes de colaboração” exemplificadas nas iniciativas em curso na APMBB.
Em linhas gerais este é o panorama atual no que diz
respeito à Ciência que tem sido, cada vez mais, fonte da
Doutrina policial e das estruturas e políticas públicas pelas
quais ela está sendo desenvolvida.
Cabe à PMESP, a reflexão e a decisão sobre a opção
de participar e contribuir para a construção desta Ciência
ou limitar sua função e atuação ao segundo momento da
relação, qual seja o de absorção do conhecimento científico produzido para formação da Doutrina Policial Militar,
uma vez que, ainda, detém normativamente o monopólio
desta valoração e escolha.
Ao refletir sobre estas opções, é sempre bom lembrar
que os históricos embates entre as teses defendidas por
Galileo Galilei e os “dogmas” da Igreja já demonstraram,
de modo tão cristalino como a “Terra não é quadrada”,
que é a Ciência a fonte e condicionante da Doutrina, e
não o contrário.
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1. INTRODUÇÃO
É cediço que o Direito Castrense possui peculiaridades,
tanto pelos bens jurídicos tutelados, quanto pela questão
temporal, afinal, a promulgação do Código Penal Militar
(CPM) remonta a data de 21 de outubro de 1969 e,
diferentemente do Código Penal Comum (CP), não foi
abarcado pelas mesmas alterações legislativas ulteriores.
Essas peculiaridades exigem dos pesquisadores e,
sobretudo, dos Operadores do Direito, dos quais destaco
o policial militar, um estudo aprofundado para bem aplicar
os preceitos do Direito Penal Militar.
Uma dessas especificidades reside no próprio conceito
de crime e que impacta fortemente nas providências judiciais e de polícia judiciária militar, sobretudo lavratura de
Doutrina Institucional

Auto de Prisão em Flagrante e instauração de Inquérito
Policial Militar, uma vez que inúmeros institutos do Direito
Penal estão relacionados à temática da conceitualização
de crime.
Em um Estado Democrático de Direito como o Brasil,
as premissas para restrição à liberdade são cada vez mais
discutidas, restritas e impactam fortemente nas decisões
quanto à aplicação de qualquer das espécies de prisão
sem pena, leia-se, prisões cautelares. Daí a importância
de refletirmos sobre sua incidência.
2. CONCEITO DE CRIME
Sob a vertente estritamente jurídica, pode-se elencar,
respeitadas as diferentes correntes doutrinárias, ao menos
três conceitos de crime, quais sejam o Material, o Formal
42

Doutrina Institucional
(Dogmático ou Analítico) e o Legal.
O conceito Material, segundo NORONHA (1983): “é a
conduta humana que lesa ou expõe a perigo um bem jurídico protegido pela lei penal” (p. 410). Esta definição tem
uma dupla função, tanto fundamentadora, na medida em
que legitima a punição na esfera criminal, quanto garantista, na medida em que reforça o Princípio da Reserva
Legal e garante ao cidadão a possibilidade de ser punido
somente quando da prática de condutas que afronte esses bens jurídicos tutelados pelo Direito Penal, tanto que
segundo Franz Von Liszt (apud TOLEDO, 1994): “O Código
Penal é a Magna Carta do criminoso” (p.25).
O conceito legal de crime foi dado pelo legislador e
exteriorizado no artigo 1º da lei de Introdução ao Código
Penal (Decreto-Lei nº 3914/41), cuja transcrição se faz importante:

de idealizador foi Giulio Battaglini e no Brasil teve como fiel
defensor, o professor Basileu Garcia. É também defendida
pelo mestre Claus Roxin (1992), conforme destaca (GRECO
E GALVÃO, 1999):
Considerando que a política criminal deve definir o âmbito
da incriminação, bem como os postulados da dogmática jurídico-penal, Roxin sustenta que a responsabilidade do autor do
fato punível também deve ser elemento do conceito analítico
do delito. (p.49)

Essa teoria sofreu severas críticas da doutrina contemporânea, justamente pela inclusão da Punibilidade como
elemento do crime, quando, a rigor, trata-se da consequência pela prática criminosa;

b) Teoria Tripartida: por ela, crime é o Fato Típico, Ilícito e com agente Culpável. Renomados doutrinadores
pelo mundo a adotaram e, por todos, cito Hans Wezel. No
Brasil não foi diferente, sendo defendida pelo benepláciArt 1º Considera-se crime a infração penal que a lei
to doutrinário majoritário, dos quais se destacam Nelson
comina pena de reclusão ou de detenção, quer isoladamente,
quer alternativa ou cumulativamente com a pena de multa; Hungria, Anibal Bruno, Edgar Magalhães Noronha, Cesar
contravenção, a infração penal a que a lei comina, isoladamen- Roberto Bittencourt, Francisco de Assis Toledo, Heleno
Cláudio Fragoso, José
te, pena de prisão simples ou de
O conceito analítico de crime ganha
Frederico Marques, Guimulta, ou ambas. alternativa ou
cumulativamente.
mais importância quando se correlaciona lherme de Souza Nucci,
Rogério Greco, Luis RePercebe-se, portanto, que a
com os Sistemas Penais, pois impactam
gis Prado entre outros.
legislação pátria adotou o sisc) Teoria Bipartida:
diretamente na interpretação quanto ao
tema Dicotômico ou Dualista,
por ela, o crime tem
uma vez que traz duas espéelemento subjetivo do agente e merece
somente dois elemencies (crimes e contravenções
destaque na atuação dos Operadores do tos: Fato Típico e Ilipenais), para o gênero infração
citude,
classificando
penal. Diferentemente de ouDireito Castrense.
a Culpabilidade como
tros países, a exemplo da Franmero pressuposto para
ça e Itália que adotam o critério
aplicação da sanção penal. O grande idealizador foi o
Tricotômico de Infração Penal, acrescentando uma terceira professor René Ariel Dotti e ganhou fôlego nas obras de
espécie, que é o Delito. No Brasil, delito é sinônimo, em re- outros grandes nomes do Direito Penal pátrio, dos quais
gra, de crime, salvo alguns casos em que o legislador o usou se destacam Damásio Evangelista de Jesus, Julio Fabbrini
como sinônimo de infração penal, a exemplo do flagrante Mirabete e Fernando Capez.
delito.
O conceito analítico de crime ganha especial importânO conceito analítico, formal ou dogmático de crime se cia quando se correlaciona com os Sistemas Penais, pois
dá a partir da própria estrutura do crime, ou seja, com impactam diretamente na interpretação quanto ao elebase nos elementos que estruturam o crime. Prender-nos- mento subjetivo do agente e merece destaque na atuação
-emos a ela para o estudo no CPM.
dos Operadores do Direito Castrense.
No tocante ao conceito analítico de crime, temos três
teorias que subsidiam a definição, quais sejam:
a) Teoria Quadripartida ou Tetrapartida: por ela, o crime é
composto por quatro elementos estruturantes, quais sejam,
Fato Típico, Ilicitude, Culpabilidade e Punibilidade. O gran-

3. SISTEMAS PENAIS
A evolução da história do Direito Penal modernamente constituído se correlaciona com três Sistemas Penais,
quais sejam: o Clássico, o Neoclássico e o Finalista. Não
se pode olvidar que, hodiernamente, destaca-se o chama43

do Funcionalismo, que se trata de movimento doutrinário
alemão que discute a verdadeira função do Direito Penal.
Esse Funcionalismo é considerado por parcela destacada
da doutrina como um quarto Sistema Penal.
O Funcionalismo possui duas grandes escolas: o Sistêmico ou Monista e o Racional Teleológico ou Dualista.
O primeiro que é a Escola de Bonn e foi desenvolvido por
Gunther Jakobs, defende um Direito Penal independente,
autônomo, autorreferente1 e autopoiético2. Já o segundo
(Escola de Munique), foi desenvolvido por Claus Roxin e
defende um Direito Penal voltado à política criminal, auxiliando na solução dos problemas sociais.
Não é ocioso destacar que cada um dos Sistemas Penais
supracitados, possuem características bastante significativas, sobretudo quando se trata do estudo dos elementos
que compõem a Culpabilidade das infrações penais e que
impactam fortemente na definição dos crimes militares.
No Sistema Clássico, criado pela tríade Franz Von Liszt,
Ernst Von Beling e Gustav Radbruch, adota-se a chamada
Teoria Psicológica da Culpabilidade, permitindo somente
dois elementos para análise da culpa do agente, quais sejam, a imputabilidade e a Culpa ou Dolo. Não é demais
lembrar que se trata aqui do Dolo Normativo e não Natural, portanto exigia-se além da vontade, a consciência da
ilicitude, ou seja, a ciência da contrariedade ao ordenamento jurídico.
Percebeu-se, todavia, que o pensamento clássico não
tratava dos casos de coação moral irresistível, assim definido por MIRABETE:
Existe na coação moral uma ameaça, e a vontade do coacto
não é livre, embora possa decidir pelo que considere para si
um mal menor; por isso, trata-se de hipótese em que se exclui não a ação, mas a culpabilidade, por não lhe ser exigível
comportamento diverso. É indispensável, porém que a coação
seja irresistível, ou seja, inevitável, insuperável, inelutável, uma
força de que o coacto não se pode subtrair, tudo sugerindo
a situação a qual ele não se pode opor, recusar-se ou fazer
face, mas tão somente sucumbir, ante o decreto do inexorável.
(2002, p.207)

Essa omissão causou verdadeira teratologia jurídica ao
criminalizar pessoa em situação de vis compulsiva. 3
1 Significa que todos os conceitos, referências e definições que o Direito Penal necessita
estão no próprio Direito Penal.
2 Tem a etimologia do latim “autopoiesis” e significa que o Direito Penal se renova por
conta própria, se atualiza, cria e exclui por conta própria.

Diante disso, exsurge o Sistema Neoclássico ou Neokantista, tendo como patrono Reinhard Frank, que adota a Teoria da Normalidade das Circunstâncias Concomitantes e
ampara o indivíduo que esteja sob coação moral irresistível,
ao prever como mais um elemento da Culpabilidade, a Exigibilidade de Conduta Diversa e, com isso, inaugurando a
chamada Teoria Psicológico-Normativa da Culpabilidade.
Em 1930, surge o Sistema Finalista, a partir das reflexões
de Hans Welzel, que teve como grande inovação a migração do elemento subjetivo do agente, leia-se, dolo ou culpa, da Culpabilidade para o Fato Típico, mais precisamente
na análise da Conduta do agente. Imperioso destacar, nesse
ponto, que outra importante inovação do Finalismo foi a
segregação entre vontade e consciência da ilicitude, sendo
que a primeira migrou na forma do Dolo Natural para a
Conduta, ao passo que a segunda remanesceu na Culpabilidade, sob o título de Potencial Conhecimento da Ilicitude.
Surge, portanto, a chamada Teoria Normativa Pura da Culpabilidade, justamente por afastar todos os elementos subjetivos da Culpabilidade, deixando-os, desde logo, quando
da análise da Conduta do agente.
Percebe-se, portanto que os Sistemas Penais influenciaram, tanto na análise da Culpabilidade quanto do Fato
Típico, mais precisamente na Conduta. Vê-se, por corolário, que para esse último, duas teorias ganham força e
vigor: a Teoria Causalista ou Mecanicista e a Teoria Finalista. A última já discutida acima e que sintetiza a Conduta
como comportamento humano, voluntário e dirigida para
determinado fim.
Já a Teoria Causalista está presente tanto nos Sistemas
Clássicos quanto Neoclássicos, e traduz a Conduta como
o comportamento humano voluntário que produz resultados no mundo exterior, sem se analisar a finalidade do
agente.
Vale a ressalva pela importância doutrinária que existe
também a Teoria Social da Conduta, que parte do Finalismo e acrescenta, o que Johannes Wessels chama de Relevância Social, ou seja, só há interesse penal na conduta
socialmente relevante. Essa teoria recebeu duras críticas
por ferir o Princípio da Segurança Jurídica.
Vale lembrar que o CPM é Neoclássico, afinal não se
submeteu a reforma Finalista havida no Código Penal por
intermédio da lei 7209/84, portanto quanto à análise da
Conduta do agente, remanesce a Teoria Causalista, afinal,
estabelece a análise do elemento subjetivo 8do agente
exclusivamente na Culpabilidade, o que se observa da lei-

3 Significa Violência Moral.
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tura do artigo 33 do CPM, in verbis:
Art. 33. Diz-se o crime:
Culpabilidade
I - doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o
risco de produzi-lo;
II - culposo, quando o agente, deixando de empregar a cautela, atenção, ou diligência ordinária, ou especial, a que estava
obrigado em face das circunstâncias, não prevê o resultado que
podia prever ou, prevendo-o, supõe levianamente que não se
realizaria ou que poderia evitá-lo.

mento subjetivo do agente concentra-se exclusivamente
na Culpabilidade.
Portanto, no momento da análise da Conduta do agente, observa-se exclusivamente se àquele comportamento
humano gerou o resultado naturalístico, sem precisar se
houve vontade ou assumiu o risco ou se faltou o dever geral de cautela. Todos esses elementos serão analisados somente quando da apreciação da culpabilidade do agente.

Basta pensarmos no exemplo do policial militar que
conduzindo uma viatura dentro dos limites da via e respeiNem que se alegue que o CPM seria Clássico, pois signifi- tando as regras de trânsito, se depara com um suicida que
caria admitir a punibilidade do agente sob a vis compulsiva, decide se jogar na frente da viatura, sendo impactado por
o que feriria de morte os próprios preceitos humanistas de ela. Ao se observar o fato, sem análise do elemento subjeum Estado Democrático de Direito. Ademais, extrai-se da sim- tivo do policial militar, percebe-se que foi o comportamenples leitura do artigo 38, alínea “a” do CPM, tal constatação e to do condutor da viatura que gerou o resultado morte,
afinal, ela se deu pelas lesões do impacto com a viatura. O
cuja transcrição é merecida, diante da sua importância:
policial, para a Teoria Causalista, praticou a conduta que
Art. 38. Não é culpado quem comete o crime:
gerou o resultado, como elemento do Fato Típico, mas
Coação irresistível
não terá praticado crime, justamente pela imprevisibilidade dos fatos, afastando o
a) sob coação irresistível
Análise da Conduta, como elemento do dolo e a culpa, portanto
ou que lhe suprima a faculdanão cabendo Culpabilidade de agir segundo a própria
Fato Típico, a Teoria Causalista, pode-se
de para o agente.
vontade;

afiançar que o elemento subjetivo do

Quando se adota a Teoria Finalista, a exemplo
do CP que passou pela reCulpabilidade.
forma finalista promovida
Como visto, para o CPM
pela lei 7209/84, analisarvigora o Sistema Penal
Neokantista tendo como elementos da Culpabilidade: a se-á o elemento subjetivo, leia-se, dolo ou culpa, quando
imputabilidade, exigibilidade de conduta diversa e dolo da apreciação da Conduta, que somente integrará como
(normativo) ou culpa, à luz da Teoria Psicológico-Norma- elemento do Fato Típico se for dolosa ou culposa, voltada
para determinado fim. No mesmo exemplo, em se tratantiva.
do de um civil conduzindo seu veículo, ter-se-ia a AtipiciResta ainda a discussão quanto ao próprio conceito de dade do fato, justamente pela ausência de Conduta, pela
crime militar sob a ótica analítica ou dogmática, sendo falta do dolo e da culpa.
esse um dos temas que ainda geram confusões mesmo
Vê-se que, neste último caso (Finalismo), é compatível
em ambientes formativos da Polícia Militar do Estado de
São Paulo (PMESP). O tema é de suma relevância, não a incidência da Teoria Bipartida, pois o elemento subjetisó no aspecto doutrinário e acadêmico, mas, sobretudo, vo já será analisado no momento da apreciação do Fato
pragmático, na medida em que subsidiará o processo de- Típico, mais precisamente na Conduta, podendo-se deixar
cisório da autoridade de polícia judiciária quanto à ela- a Culpabilidade como mero pressuposto de aplicação da
boração de Auto de Prisão de Flagrante Delito (APFD) e pena. Não é ocioso lembrar que nada obsta de se adotar
a Teoria Tripartida, mesmo sendo Finalista.
Inquérito Policial Militar (IPM).
4. CRIME MILITAR: TEORIA BIPARTIDA OU TRIPARTIDA?

agente concentra-se exclusivamente na

Tendo em vista que o Sistema Neoclássico adota,
quando da análise da Conduta, como elemento do Fato
Típico, a Teoria Causalista, pode-se afiançar que o ele-

Portanto a Teoria Tripartida é compatível tanto com o
Finalismo quanto com o Classicismo e Neoclassicismo.
Isso se verifica por renomados doutrinadores Finalistas
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que adotam a Teoria Tripartida, dentre os quais se destacam, Cesar Roberto Bitterncourt, Luis Regis Prado e o
próprio “pai” do Finalismo, Hans Wezel. Da mesma forma,
renomados autores Clássicos adotam a Teoria Tripartida,
tais como Nelson Hungria, Anibal Bruno e Magalhães Noronha.
De outra borda, o Sistema Clássico ou Neoclássico e,
por consectário a Teoria Causalista na conduta, necessariamente deve adotar a Teoria Tripartida e nunca a Bipartida. Como o CPM é Neoclássico, obrigatoriamente deve-se
adotar a Teoria Tripartida.
Isso porque no Sistema Clássico ou Neoclássico, o
elemento subjetivo encontra-se na Culpabilidade, sendo
elemento estruturante dela. Portanto admitir-se a Teoria
Bipartida, ou seja, afastando a Culpabilidade do conceito
analítico de crime, estar-se-ia admitindo a prática de um
crime sem o elemento subjetivo (dolo ou culpa), que ficaria fora do conceito de crime na Culpabilidade, como mero
pressuposto para aplicação da pena. Em outras palavras,
estar-se-ia admitindo a nefasta Responsabilidade Objetiva
ou In Re Ipsa no Direito Penal Militar.
Isto posto, resta concluir e para bem frisar que a autoridade de polícia judiciária militar ao analisar se a conduta
que lhe é apresentada se subsumi ou não a algum Tipo
Penal, deve fazê-lo refletindo no conceito dogmático de
crime, obrigatoriamente acrescido da Culpabilidade para
que possa apreciar o elemento subjetivo do agente, leiase, adotando cogentemente a Teoria Tripartida.
5. PRISÃO EM FLAGRANTE E INQUÉRITO POLICIAL MILITAR – IMPORTÂNCIA DO CONCEITO DE CRIME MILITAR
É consabido que a lei suprema do nosso país é a
Constituição Federal de 1988 (CF/88) e que tem como valor
axiológico supremo a proteção a dignidade da pessoa humana,
verdadeiro Proto-Princípio (STF, HC 82959/SP), positivada como
Fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1º CF/88)
de onde deriva todos os Direitos Fundamentais, leia-se Direitos
Individuais e Coletivos (Sociais, Políticos e de Nacionalidade).
Vale lembrar que a dignidade humana tratada em nossa Carta Primavera é aquela explicitada pela genialidade de
Immanuel Kant (1785), na medida em que o ser humano
sempre deve ser protegido como um fim em si mesmo, como
um imperativo categórico decorrente de sua exclusiva aptidão
a autonomia, justamente pelo seu caráter racional, gerando
obrigação a todos, sobretudo ao Estado, na Proteção, Promoção e Respeito aos direitos humanos, senão vejamos:
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Age de tal maneira que uses a humanidade, tanto na tua
pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente como fim e nunca, simplesmente como meio. (KANT,
2007, p.69).
Vencida essa parte propedêutica, é imperioso correlacionar os institutos que restringem direitos individuais sempre à
luz dessa interpretação constitucional dos direitos humanos,
impactando fortemente em nosso tema central, que é a atuação da Autoridade de Polícia Judiciária Militar na prisão em
flagrante delito e na instauração e instrução de IPM.

A hermenêutica constitucional acerca do tema nos revela
com clareza solar a priorização da liberdade em detrimento
do cerceamento do indivíduo, disso se extrai da simples leitura do direito individual positivado no inciso LXI do artigo 5º
da CF/88, que nos revela a regra da liberdade, excepcionada
somente nos casos de flagrante delito, ordem judicial, crimes
propriamente militares e transgressões disciplinares militares,
“in verbis”:
LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por
ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei.

Percebe-se que a CF/88 estabeleceu os limites para atuação da atividade de polícia judiciária, inclusive a militar,
vinculando toda a norma infraconstitucional, uma vez que
possui supremacia sobre todo o ordenamento jurídico.
A orografia dessas reflexões nos conduzem para a certeza
de que a autoridade de polícia judiciária precisa conhecer
profundamente todos os elementos estruturante do conceito
dogmático de crime, pois somente poderá restringir a liberdade no caso de sua prática.

Não se pode olvidar que o tema aqui tratado se refere
ao Direito Castrense, portanto não vou adentrar a análise
de Contravenções Penais, entretanto não é ocioso lembrar
que, em nosso sentir, essas reflexões são válidas para a
análise delas, uma vez que a diferença entre Contravenção
e Crime não é ontológica, somente uma opção legislativa
que influencia qualitativa e quantitativamente na pena.
Voltando ao estudo da prisão em flagrante nos crimes
militares, a autoridade de polícia judiciária militar deve ter
em mente de maneira bastante sólida que os elementos
que estruturam a existência de um crime militar são três:
Fato Típico, Ilícito e com agente Culpável, pois, como visto, inadmissível a aplicação da Teoria Bipartida, sob pena
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de aceitar-se a responsabilidade objetiva ou in re ipsa.
Contrario Senso, e por consectário lógico da premissa
anterior, a autoridade de polícia judiciária militar não deve,
em nosso sentir, elaborar auto de prisão em flagrante nos
casos em que haja excludentes da Tipicidade, da Antijuridicidade e, inclusive, da Culpabilidade, pois como visto o
critério para crimes militares deve ser o Trifásico.

relações de parentesco ou afeição, contra perigo certo e atual,
que não provocou, nem podia de outro modo evitar, sacrifica direito alheio, ainda quando superior ao direito protegido, desde
que não lhe era razoavelmente exigível conduta diversa.

É importante frisar, nesse momento, que o conhecimento
sobre as Teorias aplicadas no Direito Penal Militar, como
demonstrado até aqui, não tem o viés exclusivamente
acadêmico, mas sim pragmático. Essa afirmativa
hipertrofia-se na medida em que a lavratura do IPM pela
autoridade de polícia judiciária militar fica condicionada
a existência de indícios suficiente de autoria e prova da
materialidade de crime, portanto somente àquele que
bem conhece a definição de crime poderá corretamente
discernir quanto à elaboração de portaria de IPM.

Até mesmo porque com a edição da lei 12403/11, que
alterou o Código de Processo Penal (CPP), a prisão em flagrante teve seu percurso mitigado, tornando-se verdadeira prisão pré-cautelar (Auri Lopes Junior e Luiz Flávio Gomes), priorizando-se medidas cautelares em detrimento
da restrição da liberdade, mais uma vez corroborando a linha constitucional da excepcionalidade da prisão, da qual
o Direito Castrense não está afastado. Até mesmo porque
Sabe-se que o Inquérito é uma peça informativa, assim
uma consequência do Constitucionalismo Contemporâneo
como nos explica LOPES JÚNIOR (2006):
(Neoconstitucionalismo ou Pós-Positivismo) é justamente
a interpretação de todo o ordenamento jurídico à luz da
É um procedimento admiConstituição Federal.
Reflexões nos conduzem para a certeza
nistrativo preliminar de caráter
informativo e presidido por autoridade policial competente
que tem por objetivo apurar a
autoria, materialidade e aferir
as circunstâncias em que a infração foi praticada e que tem
por finalidade contribuir para a
formação da opinião delitiva do
titular da ação penal. (p. 41).

Vale como exemplo o de que a autoridade de polícia judiciária
policial que agindo no esprecisa conhecer profundamente todos
trito cumprimento do dever legal que pratique um
os elementos estruturante do conceito
crime militar não poderia
dogmático de crime, somente poderá
ser preso em flagrante, cabendo somente a instaurestringir a liberdade no caso de sua
ração de Inquérito Policial
prática
Militar (IPM), uma vez que
o fato deve ser registrado
Além disso, é cediço que o
e caberá ao Douto Parquet a análise quanto à elabora- IPM tem como uma de suas características a Discricionação da exordial acusatória. Tanto que o projeto de lei do riedade, sobretudo, no tocante a condução das investinovo CPP traz previsão expressa para que a Autoridade de gações, afinal, as providências elencadas no artigo 12 do
Polícia Judiciária conceda liberdade provisória no caso de Código de Processo Penal Militar (CPPM) não são exauExcludentes da Ilicitude (Projeto de lei 156/09), o que já é rientes. Entretanto, deve o IPM ser concluído com minucorroborado pela doutrina.
cioso relatório contendo o parecer do Presidente do feito
acerca da existência ou não de crime militar, bem como
Nesse veio, havendo também excludente da Culpabilide transgressão disciplinar (artigo 22 do CPPM). Somente
dade, dentre os elementos que compõe a Teoria Psicológiaquele que conhece profundamente o conceito dogmático
co-Normativa (afinal, como visto, o CPM adota o Sistema
de crime militar à luz da peremptória aplicação do Sistema
Neokantista) também deve, em nosso sentir, ser lavrado o
Neoclássico e da exigibilidade da Teoria Tripartida, poderá
IPM em detrimento do APFD, tal como no caso de estado
substancialmente concluir pela prática ou não de crime
de necessidade com excludente da culpabilidade, previsto
militar.
no artigo 39 do CPM, in verbis:
Percebe-se que a afirmação supracitada é especialmenEstado de necessidade, com excludente de culpabilidade
te importante para o Direto Castrense, pois diferentemente do Inquérito Penal (IP) para crimes comuns, o relatório
Art. 39. Não é igualmente culpado quem, para proteger di- deve ser, como dito, minucioso. Para os crimes comuns,
reito próprio ou de pessoa a quem está ligado por estreitas o relatório se limita, salvo exceção do IP para crime de
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tráfico (art. 52 da lei 11343/06), a descrever as diligências
realizadas e a justificativa quanto à eventual não realização de diligência (art. 10, § 1º do CPP).
Vale lembrar ainda, por oportuno, que hodiernamente
foi publicada a lei que regulamenta o Inquérito Policial
para crimes comuns (Lei 12.830/15) e que traz a exclusividade da autoridade de polícia judiciária para o Indiciamento (art. 2º, § 6º, da supracitada lei) e que, segundo
LOPES JÚNIOR (2006), nada mais é do que a convergência das investigações em razão de determinada pessoa a
quem se atribui um fato criminoso. Essa atuação privativa
da autoridade de policia judiciária quanto ao indiciamento
deve ser aplicada, em nosso sentir e, mutatis mutandis,
aos crimes militares.
Dessarte, a autoridade de polícia judiciária militar pode
promover o não indiciamento, justamente pela análise
da excludente de qualquer dos elementos estruturantes
do conceito dogmático de crime, bem como promover, o
chamado Desindiciamento, que é a retirada do status de
indiciado, por conta de um redirecionamento das investigações no curso do IPM.
Por todo o exposto, vemos que o conhecimento da
autoridade de policia judiciária militar sobre elementos
dogmáticos de Direito Penal faz-se premente e, para tanto, somente com uma formação robusta do policial militar
que isso ocorrerá.
6. IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO DA AUTORIDADE
POLICIAL MILITAR
Por tudo que foi visto até o presente momento, é inegável a importância da formação do policial militar para
bem desempenhar as funções de polícia judiciária militar,
que vai muito além de uma mera capacitação de um arcabouço de recursos, que é sim finito. Trata-se, a rigor, de
uma efetiva formação que permita ao policial militar discernir sobre os elementos epistemológicos apresentados.
Mas para isso a formação é primordial e não pode ser
fragmentada, ou seja, uma semiformação, sob o beneplácito do pensamento de ADORNO (2010). Para isso, a
formação deve ser perene e continuada, pois, trata-se de
formação e não mera capacitação, tal como ensina FREIRE: “o homem como um ser inconcluso, consciente de sua
inconclusão e seu permanente movimento em busca do
Ser Mais” (2002, p. 72).

a integralidade da formação de maneira interdisciplinar e
até mesmo transdiciplinar ou, ao menos, multidisciplinar.
Portanto, o policial militar precisa ter autonomia para
atuar em qualquer esfera de seu trabalho, afinal, como
ensina KANT: “a autonomia é, pois, o fundamento da dignidade da natureza humana e de toda natureza racional”
(2007, p. 79).
Em que pese o trabalho do agente público, diferentemente do particular, estar regido sob a égide da legalidade estrita (artigo 37, caput da CF/88), ou seja, somente
pode fazer aquilo que está previsto em lei. Diferentemente
do particular, que prevalece a legalidade comum, ou seja,
não está obrigado a fazer nada ou deixar de fazer alguma
coisa, senão em virtude de lei (artigo 5º, II da CF/88).
Percebe-se, daí, que a margem de autonomia de qualquer agente público em serviço fica adstrita ao que a lei
autoriza que ele faça, entretanto grande parte destes atos
administrativos gozam do atributo da discricionariedade,
que nada mais é do que uma margem decisória, que somente pode ser bem executada por quem tem autonomia
de seus atos.
Ademais, é valido citar as reflexões do professor Alípio
Casali4, sobre a diferença entre lealdade e fidelidade, sendo que o primeiro é o restrito cumprimento da lei, ao passo que no segundo há, além disso, uma preocupação com
aspectos axiológicos que norteiam a atividade do agente.
Fonte: Seminário sobre Semiformação em 20/10/2015
na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
Nesse veio, importante dizer que, hodiernamente,
com os ideais Neoconstitucionalistas ou Pós-positivistas,
a questão principiológica tem a mesma força vinculatória
que a lei escrita, afinal, Norma é gênero que abarca duas
espécies: Regras escritas e Princípios (escritos ou não). Tal
como afirma Robert Alexy, inspirado por Ronald Dworkin,
sendo adotada no caso de seleção de aplicabilidade principiológica no caso concreto, a Teoria da Ponderação ou
Sopesamento ou Balanceamento.

E o agente público deve nortear seus atos sempre em
prol do interesse público e coletivo (interesse Primário),
que se presume idêntico ao interesse do Estado (interesse
Secundário), mas em havendo dissonância entre eles (Primário e Secundário), deve-se, inexoravelmente, priorizar o
primeiro em detrimento do segundo, afinal, como explica
Como a formação deve ser unitária e sua fragmenta- ADORNO (2012): “[...] na medida em que colocarmos o
ção (semiformação) colapso desta formação, é importante direito do Estado acima do de seus integrantes, o terror
refletir sobre um novo paradigma curricular, que promova já passa a estar potencialmente presente.” (p. 136). Daí a
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premente mudança de paradigma de que a Polícia seja o
“braço armado do Estado”, para ser unicamente a “Protetora da Sociedade”.
Respaldado pela subscrição do referencial doutrinário
de Theodoro Adorno e Imannuel Kant, a autonomia e a
emancipação somente pode vir de uma heteronomia, ou
seja, “a formação tem como condições a autonomia e a liberdade” (ADORNO, 1996, p. 397). Para isso é necessário
uma formação pautada na presença de um produto dialético, na prática profissional, com educadores fortes, determinados e determinantes para esta formação, onde se
encontre presente a autoridade, mas sem autoritarismo.
7. CONCLUSÃO
O presente artigo, concatenado com o condão de subsidiar a afirmativa do policial militar como efetiva autoridade
de polícia judiciária militar e, por corolário, autônomo para
analisar todos os elementos estruturantes de um crime militar.
Para tanto, buscou estabelecer, sem sombra de dúvidas,
quais Teorias e Sistemas se aplicam ao Direito Penal Castrense, bem como seus impactos em importantes institutos
característicos da atuação de polícia judiciária, tais como
APFD e IPM.
Por derradeiro, buscou destacar a importância da formação policial, integrada e completa, abrangendo todos
os elementos que façam com que o policial militar sinta-se
confiante em decidir como efetivo Operador do Direito.
Não poderia me furtar em dizer que um dos tópicos
descritos nesse artigo foi justamente sobre Dignidade da
Pessoa Humana e, como vimos na paradigma kantiano,
consistente em proteger o ser humano por ser um fim em si
mesmo, resultando na Teoria do Objeto para caracterização
de sua violação. Indubitavelmente que essa premissa vale
para a sociedade de um modo geral, mas também para o
policial militar, que faz parte dessa sociedade. O policial militar não pode ser visto como um mero instrumento para
proteção social e sim como o ser humano responsável por
essa proteção, sob o risco de violar sua dignidade humana.
Nessa esteira, conclamamos para que, com a autonomia
da autoridade de polícia judiciária militar, haja o desprendimento das amarras daqueles que ainda defendem uma
interpretação pedestre e rasteira da capacidade avaliativa
da autoridade, limitando-o a ser, como alguns ainda defendem, um agente estritamente condicionado a frieza da lei
processual.

Juiz, o Promotor de Justiça e o Defensor Público, a aplicabilidade da universalidade do Direito no caso concreto, sob a
égide de um fundamento republicano supremo: a dignidade humana.
Ademais, a apuração criminal tem o condão de subsidiar o processo decisório do titular da ação penal quanto
à deflagração ou não do processo, portanto a busca pela
Verdade Real ou Material (Ada Pellegrini Grinover) ou da
Verdade Processual ou Humanamente Possível (Luigi Ferrajoli) começam na instrução do IPM. Tudo isso para que
se atinja a finalidade do Direito Penal, tal como ensina
Cesare Beccaria (1764): “o que se busca de uma atuação
estatal contra a violência é uma punição rápida, justa e
eficaz”.
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ASPECTOS DA DINÂMICA EVOLUTIVA DAS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS E O ESTADO BRASILEIRO.
INTRODUÇÃO
Quando as sociedades da América Latina, em meados da década de 80, experimentaram a transição para
os governos civis e democráticos, os problemas políticos,
sociais e econômicos permaneceram na mesma escala de
dificuldades, sendo que, em alguns casos, verificou-se a
piora acentuada desse quadro, sobretudo no que se refere
ao visível aumento da criminalidade.
Organizações Criminosas

Apesar do retorno ao regime democrático, em alguns
desses países persistiu o grande abismo entre as classes
sociais, pois esse tipo de governabilidade foi incapaz, na
geografia latino-americana, com destaque para o Estado
brasileiro, de implementar ou de propor reformas para as
instituições em geral, o que, de certa forma, impediu uma
melhor distribuição de renda e, consequentemente, uma
reprodução social de melhor qualidade.
A agudização desse quadro tornou-se ainda mais visível no Brasil com a naturalização do aumento significativo
dos indicadores de criminalidade, tanto dos crimes contra
a pessoa como os patrimoniais, da presença latente do
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traficante de drogas na paisagem urbana, da ação violenta das organizações criminosas contra a sociedade e
forças de segurança e, sobretudo, pela constatação da fragilização do papel do Estado naquilo que é a sua essência, ou seja, relativização do monopólio do uso da força,
indicando a construção de uma “semiótica da violência”,
à vista de que a média de 50.000 homicídios/ano, entronizou a violência, em todos os significantes e significados,
na raiz das suas relações sociais.
Essa nova dinâmica evolutiva da criminalidade verificada por meio do incremento de ondas de ataques que
ofereceram riscos e desafios à ordem pública, notadamente as perpetradas por facções e organizações criminosas,
na primeira década deste milênio no Estado de São Paulo,
acenou para um novo cenário de violência que rompeu
definitivamente qualquer dúvida ou ilação sobre a real
presença da criminalidade organizada em nosso meio social.
1. Breves anotações sobre o crime e a criminalidade
Ainda em continuidade ao contexto aventado pela introdução deste artigo, vislumbra-se a necessidade de se
trabalhar com algumas terminologias para melhor dissecação desse novo evento criminal, sejam eles de aspecto
jurídico como de ordem sociológica. 3
Partindo do princípio de que há um consenso quanto à impossibilidade de existência de uma sociedade sem
Polícia, igualmente é impossível conceber uma sociedade
sem criminalidade, sobretudo nos padrões ocidentais de
organização social, projetando o entendimento da normalidade do delito como componente da sociedade.
Sobre a normalidade do delito, Maíllo (2008, p. 43)
assevera
[...] que ainda que seja reprovável, o delito é fenômeno normal de uma sociedade. Com efeito, não apenas existem em
toda a sociedade condutas que podem ser consideradas delitivas, mas também parece que não pode existir sociedade sem
delito. Isso se conhece como o princípio da normalidade do delito. Trata-se novamente de uma idéia que remonta pelo menos
a Durkheim2, que já afirmou que o delito, longe de ser um fenômeno patológico, é um fenômeno normal de uma sociedade,
e que inclusive em uma sociedade de santos haveria delitos.

Ao analisar o caráter funcional do delito sob a ótica de
Durkheim1, entende Maíllo (2008, p. 43) que “[...] sua ver1 Sociólogo francês (1858 - 1917).

dadeira função (a da pena que se impõe a quem comete
um fato delitivo) é manter intacta a coesão social, conservando em toda a sua vitalidade a consciência comum”.
Dessa maneira, ao menos empiricamente, pode-se
aduzir que a criminalidade assume os contornos de um
importante vetor para um mergulho no interior da própria
sociedade, a ponto de radiografar a sua própria viabilidade, tal qual uma lupa tenta incessantemente enxergar o
âmago e a profundidade de seu objeto de estudo.
1.1 A criminalidade
Das palavras de Mirabete (1985, p. 10), é possível extrair a seguinte fundamentação para criminalidade:
[...] quanto ao princípio do bem e do mal, diz que a criminalidade é um fenômeno social “normal” (e não patológico) de toda estrutura social, cumprindo uma função útil ao
desenvolvimento sociocultural; ao princípio da culpabilidade
opõem-se as teorias das subculturas, diante da qual o comportamento humano não representa a expressão de uma atitude interior dirigida contra o valor que tutela a norma penal,
pois não existe um único sistema de valor, o oficial, mas uma
série de subsistemas que se transmitem aos indivíduos através dos mecanismos de socialização e de aprendizagem dos
grupos e do ambiente em que o indivíduo encontra-se inserto;
questiona o princípio do fim ou da prevenção da pena, com o
entendimento de que a ressocialização não pode ser conseguida numa instituição como a prisão, que sempre é convertida
num microcosmo no qual se reproduzem e agravam-se as graves contradições existentes no sistema social exterior etc. [...].

Para Fausto (1999, p. 19),
[...] a criminalidade refere-se ao fenômeno social na
sua dimensão mais ampla, permitindo o estabelecimento de padrões através da constatação de regularidades e
cortes; “crime” diz respeito ao fenômeno de sua singularidade, cuja riqueza, em certos casos, não se encerra em
si mesma, como caso individual, mas abre caminho para
muitos processos.
Importante esclarecer que as ações dos governos de
plantão voltam-se para a adoção de políticas para diminuição dos indicadores de criminalidade, pois estes podem ser tabulados e quantificados sob a forma de sua
tipificação, tais como homicídios, roubos, furtos, estupros,
latrocínios etc.
De outro modo, o vocábulo violência – embora genericamente empregado em diversos níveis de abstração –
carece de melhor fundamentação e análise, pois é nítida
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a necessidade de se estabelecer a que tipo de violência
estamos nos referindo: política, social, simbólica etc.
1.2 O crime comum e a criminalidade organizada
Inicia-se esta subseção do artigo com a distinção entre
o que se define por crime comum e a criminalidade organizada.
Essa distinção já foi eivada de polêmica à vista de que
persiste até hoje no nosso imaginário coletivo a ideia de
que o Brasil é um ambiente desprovido de discriminações
de toda ordem, de racismo, dotado de cordialidade e
igualmente crime organizado.

e comporta divisão diante da existência de associações delinquenciais comuns e especiais. Essas últimas distinguem-se por
possuir matrizes diversas, em organizações de modelo mafioso.
No Brasil, infelizmente, o velho Código Penal, na sua parte especial ao tipificar crimes contra a paz pública, cuida, apenas e
como crime autônomo, das associações delinquenciais comuns,
denominadas quadrilhas ou bandos.

Vale notar que não há um consenso sobre as origens
das organizações criminosas, e, de acordo com Endo34
(2014, sem paginação),

Conforme o entendimento de Souza (2014, sem paginação), “O crime comum é aquele que não exige qualquer
qualidade especial seja do sujeito ativo ou passivo do crime. O crime de homicídio é comum: pode ser praticado
por qualquer pessoa contra qualquer pessoa”2.

Sabe-se que o crime organizado atua de formas distintas,
em diversas regiões, e que se desenvolveu por longos anos até
tomar a estrutura na qual se encontra. O início das primeiras
associações para o crime se deu há cerca de dois mil e trezentos anos atrás. Entrementes, agiam secretamente e não eram
em nada parecidas com a máfia atual, seu escopo era opor-se
à tirania do império. Mais adiante, durante a Idade Média, já
se constatava o interesse econômico dos criminosos pelos atos
de contrabando marítimo e pela pirataria (assaltos a navios)4.

3 Complementarmente, Scarance Fernandes (2009
apud SÉRGIO SOBRINHO, 2009, p. 36), ao classificar a criminalidade brasileira, estabelece as seguintes divisões:

1.3 A distinção entre crime organizado e organizações
criminosas

1.2.1 O crime comum

[...] leve, comum e grave ou organizada. Ressalta ser a criminalidade grave ou organizada aquela que causa maiores dificuldades para o legislador e a doutrina. Para fins didáticos,
dividiu esse tipo de criminalidade em espécie e oferece os seguintes exemplos:
a) criminalidade grave, violenta e não organizada (crimes de
homicídio, roubo e estupro);
b) criminalidade grave, nem sempre violenta ou organizada,
que atinge grupos de pessoas ou a coletividade (envenenamento de água potável, induzimento ao suicídio coletivo, golpes financeiros);

c) criminalidade organizada, cujas características são
bem definidas, manifestadas pelas “máfias”, por cartéis
do tráfico internacional de entorpecentes e armas, além
daqueles que cuidam do tráfico de mulheres e crianças.
1.2.2 O crime organizado
Quanto ao crime organizado propriamente dito, Dino e
Maierovitch (2010, p. 12) entendem que
A expressão crime organizado deve ser usada como gênero
2 Informação disponível em: <http://atualidadesdodireito.com.br>. Acesso em: 20 jul.
2014.
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Não é raro, tanto nas análises como nas interpretações
sobre o tema, considerar que inexiste diferenciação entre
crime organizado e organizações criminosas, posto que é
comum a ideia de se estabelecer um tratamento que beira
os sinônimos.
Porém, muito além de uma mera questão de semântica, é crucial distinguir ambas as expressões, como elucida
Gomes (2012, sem paginação):
O crime organizado é camuflado, clandestino, pouco ou
nada visível; as organizações criminosas são ostensivas, servis,
fragmentos operativos dos interesses daquele. As organizações
criminosas são poderosas e normalmente violentas, ou

seja, precisam ser combatidas (não há dúvida sobre isso),
mas é necessário ter consciência que esse combate está
sendo feito ao varejo, não ao atacado (não à inteligência
do grupo). Enquanto se ataca somente o grupo ostensivo,
o crime organizado nunca termina. Atacar os criminosos
do Paraisópolis (SP) não significa atingir o crime organizado, que não reside aí. Combater a filial não significa
atacar a matriz. Guerrear com os lambaris não significa
que serão alcançados os tubarões. As organizações criminosas são as longa manus dos verdadeiros crimes or3 Informação disponível em: http://intertemas.unitoledo.br/revista/index.php/Juridica/
article>. Acesso em: 25 jul. 2014.
4 Informação disponível em: <http://intertemas.unitoledo.br/revista/index.php/Juridica/article>. Acesso em: 25 jul. 2014.
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ganizados, cujos integrantes raramente aparecem. Claro
que devem ser investigadas e punidas, mas nunca se pode
perder de vista que elas são apenas a linha de frente. Que
o escritório (e a cabeça) de tudo está por trás. O colarinho branco não frequenta as favelas5.
Assim sendo, o crime organizado extrapola o lugar
comum das organizações criminosas, percorrendo outros
níveis de atuação, como enfatiza Gomes (2012, sem paginação):

Resumidamente, o novo texto ainda trata de aspectos
relativos à colaboração premiada, do acordo de leniência
nos crimes de formação de cartel, da ação controlada, da
infiltração de agentes, do acesso a registros, dados cadastrais, documentos e informações, e dos crimes ocorridos
na investigação e na obtenção da prova.
De acordo com o seu artigo 1º, § 1º:

Aliás, o crime organizado não habita as favelas, não transArt. 1º. [...]
porta drogas, não vai para dentro dos presídios (normalmente).
Do crime organizado faz parte a elite, que quase nunca apa§ 1º. Considera-se organização criminosa a associação de 4
rece. É ela que lava o dinheiro sujo, que faz negócios com os
(quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caractebancos “lavadores” (HSBC e Bank of America, recentemente
rizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com
flagrados), que abre contas internacionais, que gerencia os narobjetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualcodolares, que se relaciona com os paraísos fiscais. É ela que
quer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas
abre também negócios lícitos, fazendo a mesclagem (lavagem)
penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que
dos dinheiros (limpo e sujo), por meio do processo chamado
sejam de caráter transnacional (BRASIL, 20138).
mimetização. O crime
organizado é transversal,
Cumpre acrescentar que,
não paralelo, ou seja,
As ações dos governos de plantão
no entendimento de Greco Fiele atravessa os poderes
voltam-se para a adoção de políticas lho (2014, p. 20), os requisitos
constituídos, por meio da
para que se caracterize a crimicorrupção, tendo poder
para diminuição dos indicadores de
nalidade organizada são:
econômico para comprar
políticos, policiais, juízes,
criminalidade, pois estes podem ser
a) Associação (reunião com
fiscais, ministros etc. As
tabulados
e
quantificados
sob
a
forma
ânimo
associativo, que é diferenorganizações criminosas,
distintamente, são prio- de sua tipificação, tais como homicídios, te de simples concurso de pessoas) de quatro ou mais pessoas;
ritariamente paralelas,

roubos, furtos, estupros, latrocínios etc.
porque se colocam à
b) Estrutura ordenada que se
margem do poder central
caracteriza pela divisão de tare(do comando). São mais
fas ainda que informalmente;
operacionais que dominiais, ou seja, não possuem o domínio
do fato, apenas operam, dentro dos territórios e da área delic) O fim de obtenção de vantagem de qualquer natureza
mitados.6
(portanto, não apenas econômica) mediante a prática de criÉ interessante observar as recentes alterações impos- mes (excluídas as contravenções);
tas pela Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013, que define organização criminosa e dispõe sobre a investigação
criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais
correlatas e o procedimento criminal; altera o Decreto-lei
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); revoga a Lei nº 9.034, de 3 de maio de 1995; e dá outras
providências (BRASIL, 20137).
5 Informação disponível em: <http://legistativonesp.blogspot.com>. Acesso em: 25
jul. 2014.

d) Crimes punidos, na pena máxima, com mais de quatro
anos ou que os crimes tenham caráter transnacional, independentemente da pena.

1.4 A distinção entre organizações criminosas, facções
criminosas e associações criminosas
Situação bastante comum e recorrente é a utilização da
definição de organização criminosa para conceituar facção
criminosa e vice-versa, além, é claro, da inserção nesse

6 Idem.
7 Informação disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20112014/2013/Lei/L12850 .htm>. Acesso em: 28 jul. 2014.

8 Informação disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20112014/2013/Lei/L12850 .htm>. Acesso em: 28 jul. 2014.
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universo de análise da ideia de associação criminosa.
Embora muito tênue essa diferença, é conveniente recorrer a Sérgio Sobrinho (2009, p. 33), ao se ocupar do
referido tema, posto que, conforme o seu entendimento,
Já foram enquadrados os denominados “comandos”, agrupamentos sem denominação própria e não estruturados à semelhança dos grupos que atemorizam morros e favelas da cidade do Rio de Janeiro, principalmente em 1994 e 1995, dispondo
sobre a vida e a morte dos favelados e ainda sobre o direito de
ir e vir de todas as pessoas. A estrutura e as características desses
grupos de criminosos menos organizados permitem considerá-los
como facções criminosas. As facções criminosas, tal qual os grupos
de criminalidade organizada, estão voltadas para as atividades
ilícitas e clandestinas, valem-se da violência e intimidação e utilizam a “lei do silêncio”, preservando a área territorial de domínio e atuação. Entretanto, outras características os diferenciam,
Nas facções, a hierarquia é preservada somente em relação às
lideranças, e os lucros das atividades ilícitas beneficiam – quase
integralmente – os líderes, enquanto as organizações criminosas
são mais hierarquizadas e dividem melhor entre seus membros o
lucro ilícito obtido. A massa humana que compõe a base das facções não cede à lógica dos discursos ou às ameaças de punição,
porque se funda nas paixões, emoções e ilusões que movem as
multidões [...].

Quanto às associações criminosas, Mendroni (2014, p.
6) ensina que
Há que se diferenciar, entretanto, este conceito daquele de
“Associação criminosa”, assim agora denominado para o artigo
288 do Código Penal, pela previsão expressa no artigo 24 desta
Lei9 e antes chamado de “bando ou quadrilha”. Enquanto a
associação criminosa evidencia-se tão somente pela reunião de
pessoas para a prática de crimes, aquela que exige a mínima
organização para a mesma finalidade. Exemplificando: quatro
pessoas que se reúnem e combinam assaltar bancos. Decidem
funções de vigilância e execução entre eles e partem. Executam o crime em agência bancária eleita às vésperas. Repetem
a operação em dias quaisquer subsequentes. Formaram “associação criminosa”. Se, ao contrário, as pessoas reunidas planejam – de forma organizada – os assaltos, buscando informações
privilegiadas preliminares – como, por exemplo, estudar dias e
horários em que determinada agência bancária contará com
mais dinheiro em caixa, a sua localização na agência, a estrutura da vigilância e dos alarmes, planejar rotas de fuga, infiltrar
agentes de segurança, neutralizar as câmeras fiscalizadoras internas etc. –, esse grupo poderá ser caracterizado como uma
organização criminosa voltada para a prática de roubos a bancos. Enquanto na primeira inexiste prévia organização para a
9 Trata-se da Lei nº 12.850/13.
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prática, e os integrantes executam as suas ações de forma improvisada ou desorganizada, na segunda sempre haverá mínima
atividade organizacional prévia de forma a tornar os resultados
mais seguros.

Ainda no entendimento de Mendroni (2014, p. 7),
“É evidente que a associação não requer formalidades,
embora elas possam existir, como nos casos dos famosos rituais de inicialização das organizações do modelo
mafioso”.
Pelo exposto acima, apesar de as diferenciações serem
providas de alto grau quanto à sua natureza e organização, é possível inferir que, indistintamente, representam
caminhos perigosos por onde uma sociedade ou comunidade, ainda que organizada, não consegue identificar
ou separar o que realmente interessa para a construção
de modelo civilizatório de ordem social, restando claros
os exemplos extraídos sobre a formação das máfias e sua
infiltração em inúmeros territórios.
1.5 Crime organizado: algumas definições e conceitos
Não obstante percorridas todas as distinções acima, a
definição para crime organizado é seguramente bastante
difícil e polêmica, quer seja pelas suas origens, sua estrutura organizacional ou sua forma de operar em uma
sociedade.
No entendimento de Monet (2006, p. 184-185),
A noção de “criminalidade organizada” é frequentemente empregada nos círculos policiais, mas sua definição carece de rigor. Compreende-se intuitivamente que
ela permite opor formas de ocorrências “espontâneas”que resultam, em geral, do encontro de um delinquente
potencial e de um alvo tentador e mal protegido – a essas outras formas de atividades, por trás das quais agem
maciças organizações criminosas, fortemente estruturadas, no modelo da máfia. Entre esses dois extremos,
operam variedades polimorfas de criminalidade e de
delinquência, que vão do bando ocasional, que se reúne
na época de um assalto à mão armada, às redes de ladrões, traficantes e receptadores que encaminham para
o exterior produtos suficientemente caros para que sua
revenda, longe do local de subtração, proporcionando
benefícios substanciais aos diferentes intermediários
[...].
Segundo Visacro (2009, p. 318),
Um conceito formal é incapaz de abranger com efetiva utilidade jurídica e sociológica todo o espectro de atividades, organizações e práticas usualmente aceitas como crime organizado.
Como ocorre com o terrorismo, por exemplo, seus agentes não
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sofrem qualquer espécie de limitação por nenhum parâmetro
teórico-doutrinário. Por conseguinte, vigora certo consenso sobre a indefinição do que vem a ser crime organizado. De acordo
com Luiz Flávio Gomes e Raúl Cervini: “a locução mais corresponde a uma ‘figura de linguagem’ que a um conceito [...]”.
No entender de Zaffaroni, o conceito de crime organizado, no
plano criminológico, na verdade fracassou.

Visacro (2009, p. 312) ainda esclarece que, de acordo
com o Departamento de Polícia Federal brasileiro, as principais características das organizações criminosas são:
· caráter transnacional;
· planejamento empresarial;

· hierarquia piramidal;
· poder econômico-financeiro;

· fachada legal;
· demanda de mercado;
· uso de meios tecnológicos modernos;
· corrupção; e

a) “Grupo criminoso organizado” - grupo estruturado de
três ou mais pessoas, existente há algum tempo e atuando
concertadamente com o propósito de cometer uma ou mais
infrações graves ou enunciadas na presente Convenção, com a
intenção de obter, direta ou indiretamente, um benefício econômico ou outro benefício material;
b) “Infração grave” - ato que constitua infração punível com
uma pena de privação de liberdade, cujo máximo não seja inferior a quatro anos ou com pena superior;
c) “Grupo estruturado” - grupo formado de maneira não
fortuita para a prática imediata de uma infração, ainda que os
seus membros não tenham funções formalmente definidas, que
não haja continuidade na sua composição e que não disponha
de uma estrutura elaborada;

· estrutura organizacional;

· poder de representação e de mobilidade;

Art. 2º. [...]

d) “Bens” - os ativos de qualquer tipo, corpóreos ou incorpóreos, móveis ou imóveis,
tangíveis ou intangíveis, e os
“É evidente que a associação não
documentos ou instrumentos
requer formalidades, ora elas possam jurídicos que atestem a propriedade ou outros direitos soexistir, como nos casos dos famosos
bre os referidos ativos;

rituais de inicialização das organizações
do modelo mafioso”.

· alto poder de intimidação.
Dino e Maierovitch (2010, p. 13), ao analisar as especificidades e a sofisticação das organizações criminosas
especiais, advertem que elas
[...] seguem o modelo mafioso e coube ao grande jurista
italiano Giuliano Vassalli, falecido aos 94 anos em novembro
de 2009, caracterizá-las: “representam um sistema extrainstitucional de controle social e tendem a sobrepor-se à autoridade constituída”. Ao tempo do fascismo, quando Mussolini
mandou à Sicília o “prefeito” Cesari Mori para combater a máfia, o constitucionalista Santi Romano já falava num “sistema
jurídico paralelo ao Estado, impróprio”. Do constitucionalista
do fascismo é que veio a expressão, muito usada no Brasil, de
estado-paralelo.

Cabe acrescentar que a Convenção das Nações Unidas
contra o Crime Organizado Internacional estabeleceu os
seguintes conceitos a serem seguidos pelas nações subscritoras:

e) “Produto do crime” - os
bens de qualquer tipo, provenientes, direta ou indiretamente, da prática de um crime;

f) “Bloqueio” ou “apreensão” - a proibição temporária de
transferir, converter, dispor ou movimentar bens, ou a custódia
ou controle temporário de bens, por decisão de um tribunal ou
de outra autoridade competente;
g) “Confisco” - a privação com caráter definitivo de bens,
por decisão de um tribunal ou outra autoridade competente;
h) “Infração principal” - qualquer infração de que derive um
produto que possa passar a constituir objeto de uma infração
definida no Artigo 6 da presente Convenção;
i) “Entrega vigiada” - a técnica que consiste em permitir
que remessas ilícitas ou suspeitas saiam do território de um ou
mais Estados, os atravessem ou neles entrem, com o conhecimento e sob o controle das suas autoridades competentes, com
a finalidade de investigar infrações e identificar as pessoas envolvidas na sua prática;
j) “Organização regional de integração econômica” - uma
organização constituída por Estados soberanos de uma região
determinada, para a qual estes Estados tenham transferido
competências nas questões reguladas pela presente Conven-
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ção e que tenha sido devidamente mandatada, em conformidade com os seus procedimentos internos, para assinar, ratificar,
aceitar ou aprovar a Convenção ou a ela aderir; as referências
aos “Estados Partes” constantes da presente Convenção são
aplicáveis a estas organizações, nos limites das suas competências (BRASIL, 2004)10.

2. Gênese das associações criminosas no Brasil: um
breve histórico
A primeira referência histórica que trata sobre a existência de associações criminosas no Brasil ocorreu entre o
final do século XIX e o início do século XX, mais precisamente sobre o fenômeno criminal nominado de cangaço,
que era constituído por um bando organizado, hierarquizado, com forte liderança e que tinha por atividade invadir cidades e pequenos vilarejos a fim de cometer saques,
roubos e, em muitos casos, homicídios.
Apesar da perversidade de suas ações, os cangaceiros, em razão de sua origem humilde, conseguiam, em
algumas situações, amealhar apoio da população local,
razão pelo qual alguns historiadores cunharam o termo
“banditismo social”.
Paralelamente ao início das ações do cangaço, e antecedendo a República, Dom Pedro II, com a finalidade de
popularizar o Jardim Zoológico do Rio de Janeiro, incumbiu o Barão de Drummond de promover ações mais diretas junto à população local e alcançar uma maior frequência de visitação, sobretudo das classes menos abastadas.
A medida adotada pelo Barão de Drummond foi a de
estabelecer uma loteria na entrada do Jardim Zoológico,
na qual o frequentador escolhia um número baseado nos
25 (vinte e cinco) animais, composto por grupos de 04
(quatro) números, e realizava uma aposta. Ao final do dia,
era realizado um sorteio, e o vencedor se apropriava dos
valores apostados.
Posteriormente, com a consolidação do advento da
República, o novo governo não manteve a atividade da
loteria dos animais, a qual foi então absorvida por apostadores privados, passando a ser reconhecida popularmente
pela alcunha de “jogo do bicho”.
O jogo do bicho, em razão de estar voltado para as camadas sociais de menor renda, amealhou certo grau de legitimidade, principalmente pelo fato de empregar pessoas idosas e aposentadas para o recebimento das apostas,

promovendo uma fonte complementar de renda para esse
público e fomentando um pretenso “assistencialismo”.
Não obstante essa dinâmica apresentada, o jogo do
bicho jamais representou um lugar seguro para os seus
negócios, uma vez que inúmeros pontos e lideranças
emergiram de acordo com o seu território e localização,
gerando conflitos e confrontos pelo seu controle.
De outro modo, ao longo do século XX, destacaram-se
lideranças emblemáticas, como o bicheiro Castor de Andrade, que ganhou grande notoriedade pública em virtude de carrear recursos financeiros de sua atividade ilícita
para o financiamento de escolas de samba, oferecendo,
ao mesmo tempo, o pão e o circo para a sua comunidade.
O jogo do bicho, por si só, apresentou sinais de desgaste financeiro e, desse modo, houve a necessidade da
adoção de normas mais sofisticadas tanto para a lavagem
de seus recursos quanto para a sua expansão, pelo que
houve o incremento de novas modalidades criminosas,
tais como: tráfico de entorpecentes, tráfico de armas e,
mais recentemente, a venda e exploração de máquinas
caça-níquel.
É importante destacar que o jogo do bicho apenas
prosperou em razão do abismo social existente na sociedade fluminense e, também, de seus braços políticos que
incluíam, inclusive, troca de favores com autoridades políticas e governantes.
Outro fator relevante a ser destacado é que bicheiros
de grande expressividade mantiveram contatos e estabeleceram acordos com mafiosos sicilianos da Cosa Nostra,
e, desse suposto intercâmbio, resultou a presença e a permanência, em território brasileiro, de mafiosos italianos,
com a função de organizar as atividades ilícitas, com destaque para o mafioso Antonio Salamone, que foi empregado registrado da Tecelagem Bangu, de propriedade da
família de Castor de Andrade.
Ainda circunscrito a esse período histórico, cumpre
destacar que, sobretudo durante o Regime Militar (19641985), ocorreu o apogeu da Luta Armada no Brasil, período em que houve o confinamento, nos mesmos presídios,
de criminosos comuns e presos políticos.

Sobre esse fenômeno singular, Amorim (1994), aponta o surgimento da então nominada “Falange Vermelha”,
oriunda da comunidade carcerária do Instituto Penal Cândido Mendes, entre os anos de 1969 e 1970, em Ilha
10 Informação disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004Grande, no Estado do Rio de Janeiro, que era dotada de
2006/2004/decreto/d50 15.htm>. Acesso em: 26 jul. 2014.
um contingente formado por presos apenados com base
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na Lei de Segurança Nacional (LSN) e, também, por criminosos comuns.
Posteriormente, surgiu o Comando Vermelho (CV), que
foi criado pela ação dos presos Willian da Silva Lima (“Professor”), Rogério Lengruber, Paulo César Chaves, José Jorge Saldanha, Eucaran de Azevedo, Ianey de Castro e Apolinário de Souza, responsáveis pela disseminação de forte
grau de politização da comunidade carcerária, e que se
reproduziu, igualmente, pela criminalidade em geral e nas
favelas dominadas pelo tráfico de drogas.
Apesar da redemocratização do país, a criminalidade
no Brasil sofisticou-se, tanto em sua forma de organização
como em sua atuação operacional, pois, além de adotar
modelos empresariais para a sua gestão, passou a agir de
maneira mais direta e agressiva, por meio da materialização de ondas de ataques contra autoridades políticas, judiciárias e policiais, cujo modus operandi assemelhava-se
ao expediente anteriormente utilizado pelas organizações
terroristas.
2.1 Modelos de organizações criminosas no Brasil

“certo”, porque se fossem enviados a outro lugar, seguramente
haveria um assassinato. Portanto, existem os presídios exclusivos do Comando Vermelho, do Terceiro Comando, e assim por
diante.

Dino e Maierovitch (2010, p. 225) atentam, também,
para a ação das organizações criminosas no interior de
presídios:
Todos os presídios do Rio de Janeiro e de São Paulo, internamente, são de controle dos próprios presos. Até o momento, e
certamente devido a um acordo, as autoridades penitenciárias
não conseguiram instalar um sistema capaz de bloquear o sinal
dos telefones celulares. E isso não falta nesses presídios; mesmo quando um chefe do tráfico é preso, ele continua a comandar e a controlar os seus pontos de venda de drogas via celular.

No mesmo diapasão histórico, Dino e Maierovitch
(2010, p. 225-226) identificam que a disputa por controle
de territórios, a guisa de exploração de antigos e novos
negócios ilícitos, havia se defrontado, no século XXI, com
um novo ator de grande relevância, dado o seu hibridismo:
As organizações criminosas adotaram

modelos já preexistentes na Itália, mas

Os paramilitares, nos últimos
cinco anos, conseguiram expulsar
Segundo Dino e com algumas diferenças, principalmente da periferia e de algumas favelas
Maierovitch (2010, p.
facções criminosas do Comando
na formação de suas hierarquias.
224-225), no Brasil,
Vermelho, Terceiro Comando e
as organizações crimiAmigos dos Amigos. Esses grupos
nosas adotaram modelos já preexistentes na Itália, contu- de paramilitares são, na verdade, compostos por policiais (milido com algumas diferenças, principalmente na formação tares, civis e bombeiros), que agem fora dos horários de trabalho.
de suas hierarquias, como é possível extrair de seus textos No início ofereciam serviços de segurança para a população e
contavam com o apoio dos policiais, ou seja, das viaturas, das
abaixo transcritos:
armas e dos rádios comunicadores. Quando os membros das facNos morros do Rio de Janeiro agem organizações de cunho ções mencionadas foram expulsos, os paramilitares tornaram-se
mafioso, conhecidas com os seguintes nomes: Comando Ver- bem piores. Hoje só eles fornecem o acesso aos canais televisimelho, Terceiro Comando, Amigos dos Amigos e Paramilitares. vos a cabo, que instalam sem autorização, enquanto recebem
De cunho mafioso, pois têm em suas mãos o controle do terri- por eles como se vendessem assinaturas e fossem uma empresa.
tório e o controle social. Como Castor de Andrade e Antonio Sa- Exigem o pizzo (taxa de proteção), como a Máfia. De cada casa
lamone nunca subiram os morros, essas organizações não são alugada, recebem mensalmente parte do valor da locação e, se
piramidais, com um órgão de cúpula e uma hierarquia como um imóvel for vendido, exigem comissão.
a Cosa Nostra. São compostas por clãs fortemente armados
que controlam o tráfico de drogas, e que são verticalizados,
como a Camorra. Os grupos estão em conflito permanente pela
conquista de pontos de vendas de drogas. Para se ter idéia de
seu funcionamento, quando a polícia realiza alguma prisão em
flagrante, a primeira pergunta que faz dizer respeito ao grupo a
que o preso pertence. Isso é para poder enviar o preso à prisão
“correta”, àquela controlada por membros de sua organização.
No Rio de Janeiro, os presos são encaminhados ao presídio

Contudo, o controle físico das favelas pelos traficantes
mostrou-se extremamente caro, pois sempre foi necessário o estabelecimento de grupos armados para a vigilância, tanto para o enfrentamento de facções rivais quanto
para frear as incursões policiais, bem como para realizar o
assistencialismo junto às comunidades carentes que passaram a prescindir da presença do Estado e enxergaram,
nas lideranças criminosas, uma possibilidade de acesso e,
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em alguns casos, de ascensão social.
O declínio desse modelo propiciou a ascensão das milícias, em sua maioria formadas e lideradas por integrantes
oriundos do aparelho da segurança pública (policiais civis
e militares), bombeiros e políticos, que conseguiram mascarar, em parte, a ostensividade armada dos criminosos ligados ao tráfico de entorpecentes, além de estabelecerem
o controle de outros negócios escusos, tais como: utilização clandestina do sinal de televisão a cabo, arrecadação
de recursos sobre comércio e outros serviços, prestação
de segurança, controle da entrega de botijões de gás e
exploração de serviço de transporte público.
No entendimento de Cano e Duarte (2014, p. 325),
Na Língua Portuguesa, o termo milícia denota basicamente
uma organização militar ou uma instituição militarizada. Em
diversos países, palavras equivalentes são aplicadas a forças de
reserva, com frequência compostas por civis, que atuam como
forças auxiliares, fornecendo suporte às corporações militares
regulares. A partir de 2006, no Rio de Janeiro, o termo foi utilizado para definir uma realidade muito diferente: grupos de
agentes armados do Estado (policiais, bombeiros, agentes penitenciários, fuzileiros etc.) que, no seu tempo livre, controlavam
espaços populares, oferecendo “proteção” em troca de taxas a
serem pagas pelos comerciantes e residentes. Aparentemente,
o termo foi cunhado, com uma nova acepção, por jornalistas
que procuravam uma palavra para nomear o fenômeno. Por outro lado, o vocábulo apresenta conotações bem mais positivas
do que outras expressões tradicionalmente utilizadas para descrever grupos semelhantes, como “polícia mineira” (uma forma
de se referir à polícia corrupta, no Rio de Janeiro) ou “grupo de
extermínio”.

A aceitação, inclusive, de algumas autoridades políticas ao novo fenômeno chegou a nominar as milícias de
“autodefesas comunitárias”.
De outro modo, Soares, L. (2010, sem paginação), discorrendo sobre o declínio da organização criminosa de
matriz mafiosa, afirma que
O modelo do tráfico armado, sustentado em domínio territorial, é atrasado, pesado, anti-econômico: custa muito caro
manter um exército, recrutar neófitos, armá-los (nada disso é
necessário às milícias, posto que seus membros são policiais),
mantê-los unidos e disciplinados, enfrentando revezes de todo
tipo e ataques por todos os lados, vendo-se forçados a dividir
ganhos com a banda podre da polícia (que atua nas milícias)
e, eventualmente, com líderes e aliados da facção. É excessivamente custoso impor-se sobre um território e uma população, sobretudo na medida em que os jovens mais vulneráveis ao
recrutamento comecem a vislumbrar e encontrar alternativas.

Organizações Criminosas

Não só o velho modelo é caro, como pode ser substituído com
vantagens por outro muito mais rentável, adotado nos países
democráticos mais avançados: a venda por delivery ou em dinâmica varejista nômade, clandestina, discreta, desarmada e
pacífica. Em outras palavras, é melhor, mais fácil e lucrativo
praticar o negócio das drogas ilícitas como se fosse contrabando ou pirataria do que fazer a guerra. Convenhamos também é
muito menos danoso para a sociedade, por óbvio.11.

No entanto, para Beato e Zilli (2014, p. 90),
Parece haver um padrão recorrente de emergência e
estruturação de atividades criminosas em territórios caracterizados por forte indicadores de exclusão e segregação
socioespacial: localidades até então invisíveis para a opinião pública (ou então conhecidas apenas por seus muitos
indicadores de vulnerabilidade social) passam a se notabilizar por episódios esparsos de violência e pelas prisões
de alguns supostos traficantes com pequenas quantidades de drogas.
Da mesma fonte, Beato e Zilli (2014) sustentam que o
processo de estruturação de atividades criminosas é desenvolvido em três fases distintas, quais sejam:
· Primeira fase: em virtude de um contexto socioeconômico e ambiental, propicia-se o surgimento de grupos
de jovens delinquentes, e a organização social pauta-se
por um caráter fragmentário e descontrolado, gerando
conflitos e desorganização, além de ações sequenciais e
pontuais de violência e vingança, posto que as diferentes
facções criminosas atuam desordenadamente;
· Segunda fase: verifica-se uma seletividade entre os
diferentes grupos ou facções criminosas, por meio da
competição que levará à prevalência de alguns e ao perecimento de outros. A imposição pela força levará à dominação do mais forte e violento, dando azo para confrontos
e enfrentamentos. Por uma questão de sobrevivência, alguns grupos menores procurarão aliar-se a outros maiores
e mais bem estruturados, e a organização social do crime
terá um melhor controle e estruturação; e
· Terceira fase: caracterizada pela tentativa de minimização dos conflitos intragrupos, por meio do estabelecimento da divisão de produtos, da demarcação de territórios e da cooptação de policiais corruptos, evitando-se o
radicalismo de embates e delineando-se uma lógica mais
empresarial.
11 Informação disponível em: <http://luizeduardosoares.blogspot.com.br/2010/11/
crise-no-rio-e-o-pastiche-midiatico.html>. Acesso em: 20 jul. 2014.
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2.2 As organizações criminosas atuantes no Rio de Janeiro, em São Paulo e no restante do Brasil 17
Os Estados do Rio de Janeiro e São Paulo, apesar de
não serem portadores da exclusividade de atuação de
organizações criminosas no seio de suas sociedades, são
constantemente lembrados quando da emergência desse fenômeno criminológico, por conta do protagonismo
econômico, social e midiático, notadamente pela emblemática projeção que representam as siglas CV – Comando
Vermelho – e PCC – Primeiro Comando da Capital –, e os
seus respectivos históricos de ação nas sociedades fluminense e paulista.
Sobre o Comando Vermelho, Woloszyn (2013, p. 47)
descreve que
[...] é a mais antiga organização criminosa brasileira, considerada a mãe das demais facções. Estudiosos do assunto
afirmam que teria surgido em 1979, sob a denominação de
Falange da LSN (Lei de Segurança Nacional), sendo apelidada
de Falange Vermelha (nome batizado pela polícia carioca em
função do contato dos criminosos comuns com presos políticos,
identificados à época com a ideologia comunista) no interior do
Presídio Cândido Mendes, mais conhecido como a Ilha Grande
ou Caldeirão do Diabo.

Reconhecido pelo seu pioneirismo, o CV, ao abrigar em
seus quadros a presença de criminosos políticos e comuns,
teve o condão de amplificar as suas atividades, doutrinas
e ideologias, reinventando a antiga marca do “banditismo
social” e, concomitantemente, desenvolvendo a politização das organizações criminosas, sob o lema das Doze
Regras do Bom Bandido.
Em território fluminense, além do CV, exercem atividade criminosa o Terceiro Comando (TC), o Terceiro Comando Puro (TCP), os Amigos dos Amigos (ADA) e o Comando
Democrático pela Liberdade (CDL).
Quanto ao Estado de São Paulo, Woloszyn (2013, p.
38) expõe a criação do PCC da seguinte maneira:
Assim, nascia o que atualmente é considerada a segunda
maior organização criminosa brasileira. Suas primeiras lideranças foram os apenados Cesar Augusto Roris Silva, vulgo Cesinha,
José Ivanilson da Silva, vulgo Trinta e Sete, e Antônio Carlos dos
Santos, vulgo Bicho Feio. Com um discurso de lutas contra as
injustiças do sistema carcerário e defendendo o cumprimento
dos direitos dos presos, expressos na Lei de Execuções Penais

– LEP, a organização adquiriu o respeito nas principais cadeias
paulistas e junto aos familiares dos detentos. Na lacuna deixada pelo Estado em atender as demandas básicas da população
carcerária, o PCC acabou assumindo essa tarefa, passando a
realizar proteção a apenados em troca de pequenos favores e
mantendo a tranqüilidade interna dos estabelecimentos, além
de atender às necessidades básicas dos presos mediante pagamento, como fornecimento de roupas, gêneros alimentícios,
material de higiene, cigarros, drogas e outros itens.

Vale observar que o Estado de São Paulo, no seio de
sua sociedade, defronta-se com a atuação das seguintes
organizações criminosas: Primeiro 18
Comando da Capital (PCC), o Comando Democrático
pela Liberdade (CDL), o Comando Revolucionário Brasileiro da Criminalidade (CRBC) e a Seita Satânica (SS) e, mais
recentemente a facção Cerol Fino. .
Em outros Estados brasileiros, verifica-se a existência
das seguintes organizações criminosas:
· Mato Grosso do Sul: Primeiro Comando do Mato Grosso do Sul (PCMS) e Primeiro Comando da Liberdade (PCL);
· Amazonas: Família do Norte (FDN);
· Roraima: Primeiro Comando da Maioria (PCM);
· Maranhão: Bonde dos 40 e Primeiro Comando do Maranhão (PCM);
· Ceará: OKAIDA - OKD
· Distrito Federal: Paz, Liberdade e Direito (PLD);
· Paraná: Primeiro Comando do Paraná (PCP);
· Bahia: Comissão da Paz (CP);
· Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará: Comando
Norte e Nordeste, e Primeiro Comando de Natal (PCN);
· Santa Catarina: Primeiro Comando Catarinense;
· Os Estados de Minas Gerais, Acre, Alagoas, Mato
Grosso, Rondônia convivem com organizações criminosas
sem nomenclatura específica, mas com derivação da influência do PCC e CV.
Nota-se, sobretudo no universo apresentado a respeito
de organizações criminosas brasileiras, a prevalência de
suas lideranças operando do interior do sistema prisional,
notabilizando o conceito de prison gangs, muito comum
em países como Estados Unidos da América, México, Honduras, El Salvador e Guatemala (Kemp, 2007).
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3. Aspectos da dinâmica evolutiva das organizações
criminosas
É importante considerar que no contexto das organizações criminosas no Brasil denotou-se uma visível
dinâmica evolutiva de fatos e que de alguma maneira
exercem alguma influência na sua forma de atuar.
Não necessariamente visto como um marco histórico,
mas ainda nos idos de 1990, o jornalista Carlos Amorim (1994), em seu livro intitulado de 19
“Comando Vermelho – A História Secreta do Crime
Organizado”, reproduziu a seguinte fala de Williams da
Silva Lima, um dos fundadores do Comando Vermelho e,
também, conhecido como “Professor”:
conseguimos aquilo que a guerrilha não conseguiu: o apoio
da população carente. Vou aos morros e vejo crianças com
disposição, fumando e vendendo baseado. Futuramente, elas
serão três milhões de adolescentes que matarão vocês - a
polícia - nas esquinas. Já pensou o que serão três milhões de
adolescentes e dez milhões de desempregados em armas?”“.
(AMORIM, 1994, p. 190)

Esta afirmação proferida no auge das ações do Comando Vermelho no início da década de 70, por si só, já
demonstrava o grande potencial destrutivo e doutrinário
daquela organização criminosa, notadamente nos seus
aspectos político e social como, aliás, verificou-se, posteriormente, no seio da sociedade fluminense.
Corroborando o que foi proferido à época e que poderia ser simplesmente interpretado como um mero exercício
de futurologia, a fala de Williams da Silva Lima soou como
uma profecia e foi concretizada nas ações criminosas do
Comando Vermelho.
Em outro registro histórico, porém mais recente e desta
feita ocorrido no Estado de São Paulo, Marcos Willians
Herbas Camacho, o “Marcola”, suposto líder do PCC, em
entrevista à Revista Caros Amigos (2006), declarou:
o crime está lá fora. Vão combater lá fora o crime do colarinho branco, o crime dos sanguessugas, o crime dos mensaleiros. Olha, eu não quero faltar ao respeito com os senhores, mas
estou aqui pagando pelo que fiz, ou pelo que dizem que fiz. E
deputados mensaleiros, sanguessugas estão aí todos absolvidos. Os políticos nunca são responsabilizados pelos seus erros,
pelas suas falhas, enquanto no meu caso sou responsabilizado.
não é porque eu cometi um erro que tenho que ser tratado
como um monstro, porque (juiz) Lalau cometeu um erro e não
é tratado. E o erro dele leva ao meu erro, porque ele rouba do
povo e deixa todo mundo na miséria. Eu sou um pé-rapado,
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pé-de-chinelo.

Em nova declaração de grande impacto, publicada
desta feita no site O Globo12 (2006)13, Marcola, de forma
desafiadora, declinou: “Vocês intelectuais não falavam em
luta de classes, em “seja marginal, seja herói”? Pois é:
chegamos, somos nós! Há, há... Vocês nunca esperavam
esses guerreiros do pó, né?”.
3.1 A materialização da nova dinâmica evolutiva criminal
Sem nenhum precedente histórico anterior no Brasil,
e composta por 05 ondas de ataque, as ações do PCC no
Estado de São Paulo alcançaram o seu zênite no período
compreendido entre 12 e 19 de maio de 2006, conforme
quadro abaixo (Woloszyn, 2010):
A ocorrência de tais fatos aguçam a imaginação e
raciocínio e, em um exercício mental não muito avançado,
apresentam imagens só vistas anteriormente na película
dirigida por Gillo Pontecorvo (VF 2006), intitulada de A
Batalha de Argel, obra cinematográfica premiada pelo seu
realismo, em que há a descrição dos eventos decisivos da
guerra pela independência da Argélia, onde integrantes
da Gendarmerie francesa eram executados à luz do dia
por terroristas da guerrilha argelina, cujas ações contavam
com o apoio maciço da população nativa.
Guardadas as devidas proporções, um novo evento criminal com a inserção de elementos operacionais apenas
anteriormente vistos nas ações dos grupos de guerrilhas,
facções criminosas e células terroristas havia se instalado
na sociedade paulista e os seus possíveis desdobramentos
12 Informação disponível em http://miradouronoticias.com/web/2014/03/o-globo-entrevista-com-o-lider-do-pcc-marcola/. Acesso em : 07 Set. 2015 20
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estavam ainda por ser dissecados. 21
4. Conclusões
À vista do acima exposto, é possível inferir que a sociedade brasileira há muito tempo convive com a presença
das organizações criminosas no seu dia-a-dia.
Sem contar com toda a sofisticação já observada, ao
longo da história, nos modelos da máfia sículo-americana, as organizações criminosas brasileiras, em alguns
territórios, adotam uma matriz criminal similar de cunho
mafioso, com controle político e social de territórios, apropriação da ausência do Estado, exercício de um pretenso e
suposto assistencialismo e exploração de diferentes fontes
ilegais de captação de renda (tráfico de entorpecentes, armas, prostituição, cobrança por segurança etc).
Os estudos relacionados sobre a fenomenologia dos
atos violentos praticados pelas organizações criminosas
verificados no Estado de São Paulo indicaram que a criminalidade brasileira se sofisticou tanto no que se refere à
sua organização como no requinte apresentado por suas
ações violentas e capacidade operacional.
As ondas de ataques, sobretudo em seus atentados
direcionados contra o Estado e seus agentes, demonstraram, de forma cabal, que as organizações criminosas
fizeram uso de modus operandi de alcance terrorista, fenômeno este observável desde a preparação até a execução
de seus atos.
Conclui-se, de forma derradeira, que os fenômenos criminais aqui discutidos, carecem de uma doutrina de enfrentamento e legislação específica, sendo que algumas
respostas para tais demandas foram devidamente desenvolvidas no curso deste artigo, com base na observância
dos princípios constitucionais e na doutrina contida nos
mandados expressos de criminalização e proteção de direitos fundamentais, além do acurado interesse em tratar os ataques praticados pelas organizações criminosas
como atos típicos de Ordem Pública, podem atingir também a Ordem Interna, e sujeitos à tipificação descaracterizada do delito de natureza política.
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OFICIAIS VETERANOS LANÇAM LIVRO
DE MEMÓRIAS DO CSM/MM
Este livro tem como objetivo apresentar a origem do CSM/MM, sua evolução e suas
conquistas ao longo de mais de oitenta anos de existência (1925 a 2009), desde o
surgimento dos primeiros veículos automotores, até os nossos dias.
Após alguns anos, lendo os boletins gerais e internos da PM, CSM/MM, pesquisando nos acervos do Museu da PM, Museu do Corpo de Bombeiros, Arquivo do Estado
de São Paulo, Museu Paulista da USP, em sebos (encontrando revistas especializadas
em automóveis) e realizando entrevistas com veteranos da PM e historiadores, conseguiu-se um vasto material pertinente ao assunto e compilou-se tudo o que era possível
para atingir o objetivo almejado.
Na primeira parte da obra abordou-se a invenção do automóvel, demonstrando a
importância dos meios de transportes automotores, bem como sua evolução e o seu
emprego no serviço policial até a atualidade, e o surgimento de um serviço de apoio
para a manutenção do material automóvel. No decorrer da história, vão tornando-se
bem nítidos os sucessos alcançados em todas as etapas de lutas e conquistas.
Ao longo da história da PM, encontra-se a substituição dos carros movidos por
muares para os primeiros carros movidos por motores à explosão, por meio das inovações realizadas no Corpo de Bombeiros, chegando até a construção do primeiro carro
de corridas, idealizado por sonhadores do progresso na arte de competir em provas
esportivas, comprovando as habilidades e os sacrifícios desses grandes especialistas da
então Força Pública.
O livro, como um todo, traz um relato apaixonado da evolução material e administrativa de um dos mais estratégicos centros de apoio logístico da Polícia Militar do
Estado de São Paulo.
Contatos: csmmm1925a2009@gmail.com
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Ano de 1964! Cadetes e tropa formada entoam, pela
primeira vez, em solo sagrado do CFA - Centro de Formação e Aperfeiçoamento1, sob a regência da Banda da Instituição2, a Canção da Força Pública. A letra é de autoria
de Guilherme de Almeida, o “Príncipe dos Poetas Brasileiros”3, verdadeira aula de História em formato poético, e
1 Atual APMBB - Academia de Polícia Militar do Barro Branco, desde 1944, localizada
na Av. Água Fria, 1924, Bairro do Tucuruvi, na zona norte da Capital.

a música, do Maestro da Banda Musical da Força Major
Alcides Jácomo Degobbi.4
Todavia, quais foram os fatos ocorridos antes da batuta
permear o som na “Casa-Mãe”?
Testemunha da fase gestacional da Canção da Força, o
Coronel PM Antônio Augusto Neves5 concedeu entrevista
em 15 de abril de 2016, resultando nesse memento.

2 Unidade mais antiga da PMESP, datando sua criação em 07 de abril de 1857, composta, inicialmente, com 17 praças e um 1º Sargento Mestre. Substituindo a partitura pelo
fuzil, 23 de maio de 1866, véspera da maior batalha campal da Guerra do Paraguai, no
acampamento da Tríplice Aliança (Brasil, Argentina e Uruguai) nos campos de Tuiuti,
território paraguaio, os músicos do Corpo Policial Permanente - CPP, atual PMESP, incorporado ao Exército Imperial, entoaram o Hino a Nossa Senhora da Conceição (o Hino
Nacional ainda não existia), prenunciando a batalha que viria na manhã seguinte, com
vitória Aliada sobre os efetivos paraguaios.
Outras participações: inaugurações da Av. Paulista (1891), Viaduto do Chá (1892) e
Teatro Municipal (1911); festejos do Centenário da Independência (1922), na epopeia
de 1932, mais uma vez com fuzil em mãos, em defesa da Legalidade. Sua atual denominação é Corpo Musical (CMus).

Conta-nos o Coronel Neves que o Comandante Geral
da época do Governador Adhemar de Barros era o General de Brigada João Franco Pontes, oficial da reserva do
Exército Brasileiro, da Arma de Cavalaria. Entre outubro

3 Guilherme de Almeida nasceu em 1890, em Campinas. Em 1912 concluiu o curso da
Faculdade de Direito de São Francisco. Participante ativo na Semana de Arte Moderna
de 1922 e lutou, como Soldado Voluntário, irmanado com os policiais do 1º BCP- Batalhão de Caçadores Paulistas, atual 1º BPChq (ROTA) pela Constitucionalidade, na cidade
de Cunha, fronteira com Parati -RJ. Em 1959, decorrente de concurso realizado pelo
Jornal Folha da Manhã, ganhou o carinhoso termo após vencer concorrentes da estirpe
de Manuel Bandeira, Carlos Drummond da Andrade, Vinicius de Moraes. Falece em
1969. Sua residência, local de falecimento, na Rua Macapá, no Pacaembu, na Capital,

5 Nosso Eterno Comandante, com 82 anos e espírito de Cadete, à época, 1º Tenente
da Força, foi o 2º chefe do Setor de Relações Públicas do Quartel General da Força,
Unidade embrionária da Comunicação Social da PMESP. O 1º chefe foi o Coronel PM
Elêusis Dias Peixoto. Outras atividades desempenhadas ao longo da carreira: Professor
na APMBB; Ajudante de Ordens do Governador Laudo Natel; Chefe da Casa Civil do
Governador Franco Montoro e Juiz e Presidente do TJM/SP – Tribunal de Justiça Militar,
entre 1984-1985.

foi transformada em Casa Guilherme de Almeida, um Museu com inúmeras oficinas de
curso, aberto ao público.
4 Pela Banda da Força galgou o posto máximo da Instituição, Coronel.
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Letra: Guilherme de Almeida
Música: Major Músico Alcides Jácomo Degobbi
Sentido! Frente,ordinário marcha!
Feijó conclama,Tobias manda
E na distância, desfila a marcha
Nova cruzada, nova demanda
Um só por todos, todos por um
Dos cento e trinta de trinta e um!
Legião de idealistas
Feijó e Tobias
Legaram-na aos seus
Tornando-os vigias
Da Lei e Paulistas
“Por mercê de Deus”

Seus passos deixam, fundo na terra
Rastro e raízes: é a Força Pública
Multiplicando por mil e um
Os cento e trinta de trinta e um
Legião de idealistas...
Missão cumprida em Campo das Palmas
Laguna, heroísmo na “Retirada”
Glória em Canudos; e de armas e almas,
Ao nosso Julho da Clarinada
Sob as arcadas vêm um a um,
Os cento e trinta de trinta e um

Ei-los que partem! Na paz, na guerra
Brasil Império, Brasil República

e novembro de 1963 o Comandante chamou-o em seu
Gabinete, no atual QCG - Quartel do Comando Geral da
Força Pública6.
“Neves, eu já conversei com o Guilherme de Almeida e ele
fará a letra da Canção da Força Pública. Eu quero que você
pegue todos os documentos históricos no setor de Relações Públicas e vá conversar com ele.”

Juntada a documentação e livros, entregou pessoalmente o material no escritório do Poeta, no Hotel da Paz,
na Rua Barão de Itapetininga. Nesse Hotel, na sobreloja,
havia a leiteria Vienense, local que em que conversaram,
deixando os documentos e livros. “Para mim é uma honra
muito grande fazer a Canção da Força Pública, a nossa
Força Pública, que lutou conosco em 32 e outros fatos históricos”, afirmou o Poeta. O Coronel colocou- se a disposição do Dr. Guilherme para esclarecimentos. “Se necessitar
algo, falarei com você, mas acredito que o material seja o
suficiente, além do que conheço a Força Pública...”.
Missão dada, ela precisa ser cumprida..., “de vez en-

quando”, por várias vezes, o 1º Tenente Neves ligava para
o Dr. Guilherme: “Como é Poeta, tem alguma coisa encaminhada? Como está a questão da letra da Canção da
Força?” Em certa ocasião, o “Príncipe dos Poetas” respondeu-lhe: “olha, inspiração não é sentar e escrever a letra...
é preciso vir à inspiração... no dia em que vier eu escreverei e o avisarei...!!!” A inspiração chegou no início de
1964 com uma ligação: “Está pronto!” O Tenente Neves
dirigiu-se para o mesmo Hotel, recebendo pessoalmente a
Canção do Dr. Guilherme, que emoção.., pois foi o primeiro militar a ter contato com a Canção. Com os manuscritos
em mãos, dirigiu-se à Rua Jorge Miranda, 367, no Bairro
da luz, sede da Banda, falando com seu Chefe e Maestro,
Major Alcides Jácomo Degobi, que se encarregou de musicar a poesia.
Antes da apresentação formal no CFA, o Tenente Neves ouviu um ensaio teste no Auditório Major Antão, da
Banda da Força. Canção aprovadíssima!!! Há 52 anos
emocionando e encantando gerações!

6 Em 1970, a Força Pública e a Guarda Civil, Instituições que realizam funções similares, unidas, formaram a atual Polícia Militar do estado de São
Paulo - PMESP. Outro detalhe, não existe a “Canção da Polícia Militar”,
mas sim a “Canção da Força Pública.”

Entrevista

Legião de idealistas...
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