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REVISTA
A FORÇA POLICIAL

Caros leitores,
Oportuno, por ocasião das Olimpíadas no Brasil que se aproximam,
conhecer a aplicabilidade da nova lei antiterrorismo.
A segunda edição da revista “A Força Policial” aborda como tema principal
o Terrorismo e seu tratamento na legislação brasileira, escrito pelo analista
de assuntos estratégicos, André Luís Woloszyn. O escritor apresenta análise
do tratamento dado ao terrorismo na legislação brasileira, em especial, na
Constituição Federal de 1988 e nas leis penais que tratam da matéria.
Entre os seus principais temas, a revista aborda o sistema MACTAC –
Multi-Assault Counter-Terrorism Action Capabilities (Capacidade de Resposta Contra-Terrorismo frente a Múltiplos Ataques), que traz uma curiosa
reportagem sobre o fornecimento de meios para permitir que os policiais,
usando táticas de pequenas unidades de infantaria, possam se reunir de
forma espontânea e eficaz, a fim de confrontar várias ameaças, compelindo
imediatamente as ações dos criminosos. Matéria muito atraente e com muitas informações compiladas.
Conheça, também, a história da criação do Comando de Policiamento de
Trânsito, que é o órgão da Polícia Militar do Estado de São Paulo responsável pela operação e fiscalização de trânsito urbano na Capital e, supletivamente, em todo o território estadual, atua complementarmente em apoio às
ações de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública. A perfeita
evolução do Policiamento de Trânsito de São Paulo e a sua adequação às
necessidades da comunidade paulista.
Já sobre o ciclo completo de polícia, a revista contempla dois temas: “Os
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EDITORIAL

PREFÁCIO

Aspectos Militares das Polícias: A Polícia no Brasil”, em
que o autor, ratifica o conceito de que a Polícia é a “
força organizada que protege a sociedade”.
O segundo, “Ciclo Completo de Polícia: ‘Poupatempo’ da Segurança Pública”, defende o atendimento ao
público mais eficiente e célere por parte das agências
policiais.
Na área de Controle de Distúrbios Civis, outro artigo avalia os aspectos de conveniência e oportunidade
das medidas policiais de contenção, sob o prisma da
responsabilidade pelas ações e das estratégias para resolução de conflitos.
Conheçam, por fim, um pouco mais sobre a Instituição na matéria “A Polícia Militar em suas funções”.
Boa leitura!

Expediente
A revista A Força Policial, de caráter técnico-científico e informativo, é uma publicação trimestral, de responsabilidade da
Coordenadoria de Assuntos Jurídicos - CAJ.
Caberá ao Conselho Editorial, após análise das propostas, decidir sobre a conveniência e a oportunidade das publicações
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Entrevista

ASPECTOS MILITARES DA POLÍCIA:
A POLÍCIA NO BRASIL.

Ronaldo João Roth
Juiz de Direito da Justiça Militar do Estado de São Paulo
Professor da Academia de Polícia Militar do Barro Branco (APMBB)
Coordenador e Professor do Curso de Pós-Graduação de Direito Militar na Escola Paulista de Direito (EPD)

O Poder de Polícia. A Polícia Administrativa e a Polícia Judiciária. A Atuação das Forças Armadas como Polícia.

PREÂMBULO
Inicialmente, o tema escolhido
visa homenagear o jurista e destacado estudioso do Direito Militar, Dr.
Jorge Cesar de Assis, o qual nesta
edição da “Coletânea de Direito Militar em Movimento” foi escolhido
para ser reverenciado pela comunidade jurídica do Direito Militar.
Jorge Cesar de Assis, nosso amiCiclo Completo

go, culto e atuante Promotor de Justiça Militar da União, anteriormente
Promotor de Justiça do Estado do Paraná, e que antes do seu ingresso no
Ministério Público teve uma carreira
marcante na Polícia Militar do Estado
do Paraná onde ali alcançou o posto de Capitão PM, sempre nos brinda com suas variadas obras, artigos
jurídicos e palestras, mas agora nós
vamos prestar-lhe esse apreço.
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A escolha do tema tem a ver com
a homenagem, por conta do domínio
do homenageado sobre essa matéria
que sempre escreveu e palestrou nos
dando lições sobre o tema.
O assunto nos empolga, pois trataremos de uma instituição, a Polícia,
que nos é tão cara e essencial para
a vida em sociedade e reconhecidamente imprescindível a qualquer Nação como nos revela a história.

Ciclo Completo
Essa instituição alcançou o status
constitucional em nosso ordenamento jurídico, a qual pela primeira vez
vem disciplinada em Capítulo próprio
na Constituição Federal de 1988, a
nossa Constituição Cidadã.

ordem moral e religiosa da competência exclusiva da autoridade
eclesiástica.” 1

Procuraremos abordar a Polícia, o
Poder de Polícia, os Órgãos Policiais,
as suas atribuições repartidas constitucionalmente, a divisão da Polícia,
sua importância e a atuação das Forças Armadas como Órgão de Polícia.

Observa-se que, ao contrário do
que pensam alguns, a histórias de
forças militares de polícia no mundo e no Brasil tem suas origens em
passado muito distante como leciona
FERNANDO CARLOS WANDERLEY ROCHA2 ao tratar da origem das Polícias às Gendarmarias, o sistema de
Polícia Francês, leciona que:

AS ORIGENS DA POLÍCIA

Tem-se, assim, a Polícia como um
organismo cuja relação sempre esteve atrelado à ordem social.

Perde-se no tempo a determi“Em todos os povos e em todos os
nação da existência da Polícia, vez
tempos
sempre houve encarregados de
que ela sempre existiu para a ordem nos agrupamentos humanos, manutenção da ordem social, bastando
exigindo que este árbitro asseguTERMO POLÍCIA “é o
rasse um mínimo de garantias à
tranquilidade dos componentes termo genérico com que se
do grupo.
Nesse contexto, o agrupamento humano sempre estruturou
uma parcela de seus integrantes
para assegurar a segurança das
pessoas e de seus bens tão essenciais ao desenvolvimento da personalidade humana.
Segundo JOSÉ CRETELLA JÚNIOR, o termo polícia “é o termo genérico com que se designa
a força organizada que protege a
sociedade, livrando-a de toda vis
inquietativa.” Ainda, segundo o
renomado autor, “a palavra portuguesa polícia, origina-se do grego
politeia, através da forma latina
politia, aliás de raro emprego pelos autores. O grego politeia vem
da forma polis. Daí o sentido, sempre implícito, de cidade, pólis, governo. Durante toda Idade Média,
o sentido alterou-se, tendo sido
usado para designar a boa ordem
da sociedade civil sob a autoridade
do Estado, em contraposição à boa

designa a força organizada
que protege a sociedade...
lembrar que, no episódio do Bezerro de
Ouro, para restabelecer a ordem entre o
povo de Israel no caminho da Terra Prometida, Moisés mandou passar o fio de
espada em três mil dos seus que persistiam na rebelião (Êxodo 32).
Saltando os exemplos da Antiguidade
Clássica representados pelos povos da
Mesopotâmia, da Grécia e de Roma, a
origem recente de todas as policiais, civil
e militar,está na França medieval e é de
natureza militar.
A quem aponte para uma tropa de
elite de cavaleiros fortemente armados
1 CRETELLA JR, José. Do Poder de Polícia. Rio de Janeiro:
Forense, 1999, pp.24/25.
2 ROCHA, Fernando Carlos Wanderley. Desmilitarização
das Polícias Militares e Unificação de Polícias – desconstruindo mitos, Estudo de Consultoria Legislativa,
Câmara dos Deputados, Novembro de 2014, p. 3/5,
capturado em 19.04.15 no site da Câmara dos Deputados: http://www2.camara.leg.br/documentos-e-pesquisa/fiquePorDentro/temas/unificacao-de-policias/texto-base-da-consultoria-legislativa
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e de origem nobre conduzida à guerra
pelos senhores feudais. Outros apontam
para os “sargentos de armas” – combatentes não-nobres ou oriundos de uma
nobreza de segunda categoria que lutavam ao lado dos cavaleiros nobres –,
que à época das Cruzadas (1096-1272)
também executavam a proteção das rotas do comércio e as instalações da Ordem dos Templários.
A versão mais consistente diz de cavaleiros, durante a Guerra dos Cem Anos
(1337–1453), encarregados de manter
a ordem nos exércitos do rei e de policiar as estradas, capturando desertores
e protegendo-as de saques e de outros
delitos por estes cometidos, acumulando
atribuições policiais e judiciais. A concentração de poderes para policiar, prender e julgar era compatível com aqueles
tempos do absolutismo.
No curso do tempo, essa polícia uniformizada de natureza militar deixou
de ser uma força policial do exército
francês para tornar-se uma polícia de
preservação da ordem pública, com sua
competência ampliada para além dos
crimes praticados por militares nas estradas, passando a garantir a paz pública no reino através do policiamento preventivo, da investigação e do julgamento
dos salteadores, ladrões e assassinos que
aterrorizaram a zona rural e escapavam
dos tribunais das cidades.
Essa concepção de forças militares
no policiamento ostensivo, como polícia
judiciária e no papel de juiz atravessou
a Idade Média e a Idade Moderna e alcançou os tormentosos tempos das revoluções que convulsionaram a Europa e
marcaram o fim do absolutismo e o nascimento do Estado de Direito.
A partir de então, surgiu a necessidade de uma organização, melhor do
que os exércitos, para a preservação da
ordem interna e para a pacificação das
relações sociais em momentos tão conturbados como aqueles.

Os exércitos relutavam em cumprir
as missões de segurança interna, pois
seus meios (armas de fogo e sabre) e
métodos resultavam em força desmedida
e cada vez mais em mortos e feridos.
Na Revolução Francesa de 1789,
a força policial militar, a Connétablie et Maréchaussée, apesar da sua
subordinação ao rei, foi favorável às
reformas da Assembleia Nacional e,
como a “Declaração dos Direitos
do Homem e do Cidadão” previa a
criação de uma força pública como
elemento de garantia desses direitos, a corporação que tinha o seu
nome associado à monarquia, não
foi dissolvida, mas apenas renomeada para Gendarmerie Nationale
(Gendarmaria Nacional), invocando
as forças militares (gens d’armes)
que promoviam o policiamento desde a Idade Média, mas perdeu algumas das atribuições judiciais para
que fosse repeitada a separação
dos poderes.
A Gendarmerie Nationale
foi definida como uma força
instituída para garantir a república, a preservação da ordem e
o cumprimento das leis.
E foi na França, também, que
foi criado, em 1667, para policiar
Paris, a maior cidade da Europa àquele
tempo, o primeiro corpo civil de polícia urbana modernamente organizado,
mesmo assim sob forte influência
militar, até porque sua chefia foi confiada a um lieutenant général de police
(tenente-general de polícia), ao qual se
subordinavam 44 comissários de polícia,
que ainda acumulava a administração da
cidade e a polícia política.
Hoje, na França, existem duas
corporações policiais, herdeiras do
sistema napoleônico: a Gendarmerie Nationale, militar; e a Polícia
Nacional, civil, embora com algumas características militares, até
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pelo uso de uniformes e da nomenclatura militar para designar alguns
cargos; ambas executando o ciclo
completo de polícia no âmbito das
respectivas jurisdições territoriais.
(..)” (g.n.)

Na França, a Gendarmerie Nationale consubstancia-se em torno
de três atividades principais: polícia
judiciária, polícia administrativa e
manutenção da ordem social.3 Incumbe Gendarmerie Nationale
velar pela ordem interna e a segurança interna do país, realizando o ciclo
completo de polícia.
“A Gendarmerie Nationale é
uma força militar pura, considerada o
4º ramo das Forças Armadas Francesas e considerada o Exército Interno
da França. Ela desempenha de forma geral as funções policiais em

De se registrar que, como leciona
o saudoso professor, ÁLVARO LAZZARINI5, com base em monografia de
Alaor Silva Brandão que:
“as instituições policiais na Europa
e Américas, nos denominados países
desenvolvidos, tidos como berço da civilização moderna, enfim nos países
civilizados, ou são militares ou altamente militarizadas (quando do status
de civil que gozam os seus integrantes).
Elas, de um modo geral, exercem, indistintamente, as atividades próprias de
polícia administrativa (preventiva) e de
polícia judiciária (repressiva). Aliás, em
países como Espanha, França e Itália, as
suas instituições policiais integram, até
mesmo, as Forças Armadas, merecendo
peculiar interesse a conhecida Guarda
Civil da Espanha, que, apesar de sua denominação de “Civil”, é parte integrante
dos Ministérios Militares desse País.”

A Gendarmerie Nationale

Com experiência ímpar,
como registra ÁLVARO LAZZAfoi definida como uma força
RINI6, Oficiais-Alunos do Curinstituída para garantir a
so Superior de Polícia (CSP/83
e CSP/84) da Polícia Militar
república, a preservação da
do Estado do Rio de Janeiro,
ordem e o cumprimento das
quando em viagens de estudos,
em 1983 e 1984, por países
leis.
da Europa (Portugal, Espanha,
Itália, França, Holanda, Suécia,
grande parte do território francês, Dinamarca Inglaterra, Alemanha); Esfundamentalmente em áreas ru- tados Unidos da América do Norte
rais e nas cidades menores. Possui (San Francisco e Los Angeles) e tamestrutura militar, batalhões e compa- bém ao Japão (Tokyo e Kyoto) aprenhias e o seu quadro é, da mesma sentaram extensos Relatórios sobre
forma, exclusivamente militar, com as organizações policiais visitadas,
patentes que vão do Gendarme ao concluindo, in verbis:
General, com formação nas acade“Em todos esses países por que pasmias e escolas militares.”4
3 RAGIL, Rodrigo Rocha Feres. A Gendarmerie Nationale
francesa: aspectos estruturais e operacionais, capturado
em 19.04.15 - Jus Navigandi na internet: http://jus.com.
br/artigos/25343/a-gendarmerie-nationale-francesa-aspectos-estruturais-e-operacionais
4 Cap Aguiar. Polícia Francesa X Polícia Brasileira, extraído em 05.04.15 da internet: http://blitzdigital.com.
br/index.php/artigos/1027-a-policia-francesa
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samos, independente da sua extensão e
da sua organização, federação ou não, há

5 LAZZARINI, Álvaro. Direito Administrativo da Ordem
Pública: Polícia de Manutenção da Ordem Pública e a
Justiça. Rio de Janeiro: Forense, 1998, pp. 17/18.
6 LAZZARINI, Álvaro. Direito Administrativo da Ordem
Pública: Polícia de Manutenção da Ordem Pública e a
Justiça. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 19.
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uma ou mais de uma organização policial,
de acordo com suas peculiaridades. Um
fato porém é comum em todos esses países: seja uma, duas, três, quatro, ou cinco
policias, sejam essas polícias de estrutura
militar ou de características militares,
mesmo agindo na mesma região, todas elas,
e sem que haja qualquer problema, fazem
o ciclo completo de polícia, ou seja, polícia
preventiva, repressiva, investigatória e judiciária (não existe, em nenhum país,
polícia com outro tipo de característica, como é o caso das Policias Civis
do Brasil). Parece-nos – continuam os
Oficiais – nesse ponto recair uma das
mais fortes razões de eficiência e efi-

cácia das polícias europeias – todos
os organismos policiais fazem o ciclo
completo de polícia. (...)”

O nosso modelo de Polícia no
Brasil nos séculos XIX, XX e nesse
início do século XXI muito se assemelha ao modelo adotado na França e
hoje inerente à maioria dos Países, ou
seja, o da coexistência de um modelo
de Polícia Civil e de Polícia Militar,
no entanto a legislação francesa
confere o ciclo de polícia completo a Gendarmerie, ao passo que
no Brasil, não. A primeira, no âmbito federal, constituindo-se a Polícia
Federal; e no âmbito estadual cons-

tituindo-se na Polícia Civil. A segunda existente no âmbito estadual e,
a partir de 2004, no âmbito federal,
a coexistência da Polícia Militar integrando a Força de Segurança Nacional (FNSP).
“No Brasil, as polícias militares estaduais tiveram sua origem no século
XIX, com a chegada de D. João VI ao
Brasil, em 1808. Naquela época, a
chamada Guarda Real de Polícia de
Lisboa permaneceu em Portugal, porém, um ano após a chegada da Corte
lusitana ao Brasil, em 13 de maio de
1809, foi criado um corpo equivalente na então capital Rio de Janeiro, batizado de Divisão Militar da Guarda
Real de Polícia do Rio de Janeiro,
que adotava o mesmo modelo de
organização da guarda portuguesa,
utilizava os mesmos trajes e armas e
já tinha estrutura militarizada, com
companhias de infantaria e de cavalaria.”7 Assim, vigorou a Força Pública, cuja origem foi o Corpo Policial
Permanente criado pela Lei nº 17 de
14/11/1891.
“A Polícia Civil em nosso território
tem suas origens no século XVII quando os alcaides exercendo as suas funções nas vilas da Colônia realizavam
diligências para a prisão de malfeitores,
sempre acompanhados de um escrivão
que do ocorrido lavrava um termo ou
auto, para posterior apresentação ao
magistrado. Mais tarde surgiu a figura do ministro criminal que nos seus
bairros mesclava as atribuições de juiz
e policial, mantendo a paz, procedendo devassas e determinando a prisão
de criminosos. A partir de 1808, com a
criação da Intendência Geral de Polícia
da Corte e do Estado do Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, sob a direção do
7 Extraído da internet em 20/03/2015 - Agência
Senado:http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2013/11/25/policias-militares-tem-origem-no-seculo-19.
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intendente Paulo Fernandes Viana e a
instituição no mesmo ano da Secretaria
de Polícia, o embrião da atual Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, seguida
da criação do cargo de Comissário de
Polícia em 1810, fixou-se na nova estrutura policial o exercício da polícia judiciária brasileira.”8
Até 1969, o Brasil tinha um misto de
Polícias, pois havia a Força Pública, instituição de caráter militar; a Polícia Civil
e a Guarda Civil, instituições essas de
caráter civil, esta última uniformizada.
Em 1969, o modelo de Polícia no
Brasil ficou centrado em apenas duas
instituições: a Polícia Civil e a Polícia
Militar, esta última criada com essa denominação por força do Decreto-Lei Federal 667/69, tendo havido a fusão da
Força Pública com a Guarda Civil, por
força do Decreto-Lei Federal nº 1.072
de 30 de dezembro de 1969, o qual
extinguiu as guardas civis do Brasil,
aproveitando-os nas Polícias Militares,
portanto, a “fusão” da Força Pública
com a Guarda Civil deu origem à Polícia
Militar no Brasil.
Logo, como ocorre na maioria dos
países, a Polícia é militar e, como bem
leciona ÁLVARO LAZZARINI9, “o status
de militar do policial-militar não o torna
híbrido ou incompatível com a função
policial do cargo, pois, a acreditar em
contrário, levaria àquela indagação se o
policial civil é policial ou civil, quando
é certo que seu status que é de servidor público civil, diferentemente do
policial-militar que é de servidor público militar.”

AS POLÍCIAS NO BRASIL
A nossa Constituição Federal de
1988 estruturou pela primeira vez no
8 Wilkipedia, capturado em 05.04.15 na internet: http://
pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADcia_Civil_do_Brasil
9 LAZZARINI, Álvaro. Direito Administrativo da Ordem
Pública: Polícia de Manutenção da Ordem Pública e a
Justiça. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 18.

país o sistema de segurança pública englobando os Órgãos Policiais
que são sete: Polícia Federal, Polícia
Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária
Federal, Polícia Civil, Polícia Militar,
Corpo de Bombeiro Militar e Guardas
Municipais (art. 144).
Nota-se que dentre os Órgãos
Policiais cinco são de natureza civil
e dois de natureza militar (Polícia
Militar e Corpo de Bombeiro Militar,
nos termos do artigo 42 e 144, § 6º
da CF). Três deles são civis e uniformizados (Polícia Rodoviária Federal,
Polícia Ferroviária Federal e Guarda
Municipal). Esse rol de Órgãos é
taxativo e não permite a criação
de outros Órgãos no âmbito dos
entes federativos (STF – Pleno –
ADI 1.182 – Rel. Min. Eros Grau –
J. 24.11.05 e ADI 2.827 – Rel. Min.
Gilmar Mendes – J. 16.09.10 e ADI
236 – Rel. Min. Octavio Gallotti –
J. 1º.06.01).
Todos possuem o Poder de Polícia
para o exercício de suas atividades.
A Guarda Municipal teve disciplina
por Lei Federal recentemente com a
edição da Lei 13.022/14 estabelecendo o poder de polícia à mesma
(art. 5º).
Ressente-se o Brasil no sistema de segurança pública, para fazer frente à enorme complexidade
de missões em nosso território, de
uma força militarizada policial
no âmbito federal, à semelhança
das Polícias Militares existentes
nas Unidades da Federação. Entretanto, o Governo Federal, por meio
do Decreto nº 5.289/04, criou a
Força Nacional de Segurança Pública (FNSP) talvez por isso, visando constituir um sistema único de
Segurança Pública, todavia, é de se
reconhecer que a situação da FNSP
é de toda precária no nosso ordenamento jurídico como bem aponta
Ciclo Completo

a doutrina.
Nesse passo, leciona JORGE CESAR DE ASSIS10: “O preâmbulo do
referido Decreto cita como amparo
legal de sua criação os arts. 144 e
241 da Constituição Federal, e aí
reside a primeira inconstitucionalidade. Com efeito, o art. 144 trata,
em capítulo específico, da Segurança Pública, e da relação dos órgãos
que a exercem, não se vendo referência alguma à Força Nacional de
Segurança Pública. Não se perca de
vista que o § 7º, do art. 144, determina que a ‘lei’ (lei, em sentido formal, elaborada a partir do
processo legislativo) discipline a
organização e o funcionamento dos
órgãos responsáveis pela segurança pública de maneira a garantir a
eficiência de suas atividades. Quase
17 anos depois, a segurança pública ainda não foi disciplinada, não se
podendo ter por suficiente a edição
de simples Decreto, de flagrante inconstitucionalidade e de duvidosos
interesses, como apto a disciplinar
tão delicado tema. (...) Em janeiro
de 2005, o Promotor de Justiça da
Justiça Militar em Santa Maria/RS
representou ao Exmo. Sr. Procurador Geral da República, Dr. Cláudio
Fonteles, pela interposição da ação
direta de inconstitucionalidade em
relação a leis e decretos do chamado Plano Nacional de Segurança
Pública, dentre eles o que criou a
FNSP. Processo protocolado na PGR
sob n. 1.00.000.000837/2005-16,
foi em data de 06 de maio de 2006,
indeferido por S. Exa, que determinou o arquivamento.”
Com proeminência o saudoso
ÁLVARO LAZZARINI11 assevera que:
10 ASSIS, Jorge Cesar. Lições de Direito para a Atividade das Polícias Militares e das Forças Armadas. Curitiba: Juruá, 2005, pp. 234/239.
11 LAZZARINI, Álvaro. Direito Militar – Doutrina e Aplicações: A atuação da Polícia Militar com base no Siste-
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“Os órgãos policiais de segurança
pública, que a exercem para a preservação da ordem pública, taxativamente, estão relacionados no art. 144,
caput, da Constituição da República de
1988, com as suas competências bem
definidas em sete de nove parágrafos.
Por dele não constar, espúria é a existência, no Brasil, da ‘Força Nacional de
Segurança Pública’. (...)”
Na mesma linha ROBERTO BOTELHO: “Registre-se que o veículo utilizado para a ‘criação’ da Força Nacional
de Segurança Pública está eivado de
inconstitucionalidade, pois foi utilizado
um instrumento inadequado – o Decreto -, quando deveria ter sido objeto de
lei.”12
No entanto, reforçando a subsistência da FNSP, houve a edição da Lei
Federal nº 11.473/07, disciplinando a
cooperação federativa no âmbito da
segurança pública. A verdade é que
mesmo fora do sistema de segurança
pública constitucionalmente existente
no Brasil, a FNSP tem atuado de forma
intermitente em várias Unidades da Federação e coibido o caos na ordem pública em complemento à Polícia local. 13
Não há dúvida de que não se imagina mais o Brasil sem essa estrutura
de segurança pública, com a preponderância dos Órgãos militares de Polícia, mas o status quo nos recomenda
um aprimoramento desse sistema e a
sua ampliação com a inclusão da FNSP
subordinada à Secretaria Nacional de
Segurança Pública (SENASP), do Minisma Constitucional de Segurança Pública. Coordenado
por Dircêo Torrecillas Ramos, Ronaldo João Roth e Ilton
Garcia da Costa, Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.p. 396
12 BOTELHO, Roberto. Direito Militar – Doutrina e Aplicações: As Policias Militares do Brasil e o
Sistema Nacional de Segurança Pública, no Estado
Democrático de Direito. Coordenado por Dircêo Torrecillas Ramos, Ronaldo João Roth e Ilton Garcia da
Costa, Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.p. 206.
13 ROTH, Ronaldo João. O Federalista Atual: A Segurança Militar no Estado Federal. Coordenado por
Dircêo Torrecillas Ramos. Belo Horizonte: Arraes,
2013, pp. 383/384.
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tério da Justiça; da criação de outros
órgãos policiais como: a Polícia Fazendária, a Polícia de Fronteiras, a Polícia
Ambiental Nacional, a Polícia Aeroportuária etc.14 Importante, assim,
apreendermos o significado de Polícia que, segundo JOSÉ CRETELLA JÚNIOR, “conjugando-se os elementos
que, obrigatoriamente, devem estar
presentes na estruturação conceitual – (a) o Estado, único detentor do
poder de polícia, (b) a tranquilidade
pública, condição indispensável para
que os agrupamentos humanos progridam, (c) as restrições à liberdade,
necessárias para que a ação abusiva
de um não cause embaraços à ação
do outro -, é possível atingir-se à seguinte definição jurídica de polícia:

conjunto de poderes coercitivos
exercidos pelo Estado sobre as
atividades dos administrados,
através de medidas impostas a
essas atividades, a fim de assegurar a ordem pública.”15
Ainda sim, na temática de segurança pública até mesmo as Forças
Armadas tem sido empregadas
como Polícia.

EMPREGO DAS FORÇAS
ARMADAS NA SEGURANÇA
PÚBLICA
É inegável que o nosso constituinte de 1988 teve uma excelente iniciativa de criar, como se disse, pela
primeira vez no Brasil, o sistema de
segurança pública (art. 144 da CF)
com a previsão dos sete Órgãos já
nominados.
14 ROTH, Ronaldo João. Crime Organizado: O crime organizado e a conexão com o crime militar: estruturas e
estratégias de combate por parte do Estado. São Paulo:
Saraiva, 2012, p. 442; e O Federalista Atual: Segurança
Militar no Estado Federal.Coordenado por Dircêo Torrecillas Ramos, Belo Horizonte: Arraes, 2013, p. 384.
15 CRETELLA JR., José. O Poder de Polícia. Rio de
Janeiro: Forense, 1999, p. 41.

No entanto, o aumento da violência e da criminalidade, o dinamismo
das atividades sociais, a extensão do
nosso território, a fragilidade da lei
e a ineficiência dos Órgãos Policiais
têm levado não só o Governo Federal a socorrer as Unidades da Federação com a FNSP, mas se utilizar de
expediente ainda mais radical que é
o emprego das Forças Armadas na
para a Garantia da Lei e da Ordem
(GLO), por meio da Lei Complementar 97/99, com as alterações da Lei
Complementar 117/04 e Lei Complementar nº 136/10.
Nota-se que as Forças Armadas
têm como missão a defesa da Pátria
e devem ser empregadas, segundo
a Constituição Federal, nas seguintes situações: a) intervenção federal
(art. 34, III); b) em resposta a pedido de qualquer dos poderes para
garantia da Lei e da ordem (art.
124, caput, in fine); c) na vigência
do estado de defesa (art. 136); e d)
na vigência do estado de sítio (art.
138).
No entanto, como se disse, por
variadas razões, além de sua missão constitucional as Forças Armadas tem sido empregadas constantemente para fazer frente à
deficiência da segurança pública
como ocorreu em várias ocasiões
nos anos de 2006, 2008 e 2014
no Estado do Rio de Janeiro16, e
atualmente, depois de um ano
atuando no Complexo da Maré,
onde existem 16 comunidades, os
3.000 (três mil) homens ali empregados, do Exército e da Marinha
passam a ser substituídos pela Polícia Militar a partir de 01.04.15 até
o dia 30.06.15. Nesse local onde as
16 ROTH, Ronaldo João. Crime Organizado: O
crime organizado e a conexão com o crime militar:
estruturas e estratégias de combate por parte do Estado. São Paulo: Saraiva, 2012, p.442.
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Forças Armadas foram empregadas
há atuação do crime organizado:
Comando Vermelho, Terceiro Comando Puro e Amigo dos Amigos,
além da milícia.17
Por outro lado, as Forças Armadas receberam atribuições subsidiárias na segurança pública para
colaborar com os demais Órgãos
Policiais no combate aos crimes ambientais e aos delitos transfronteiriços ou transnacionais nos termos
da LC 97/99 (arts. 16 a 17-A), alterada pelas LC 117/04 e LC 136/10,
de forma que englobados estão
nessa atividade da Força Aérea do
Brasil a identificação de aeronaves,
seu acompanhamento ou pouso
forçado e, até mesmo, a destruição do aparelho pela denominada
Lei do Abate (Lei 9.614/98, a qual
alterou a redação do art. 303 da
Lei 7.565/86, bem como a mesma
atividade em relação a navios ou
qualquer embarcação, por parte da
patrulha naval da Marinha do Brasil
- Decreto 5.129/04).
Ao tratarmos da segurança pública não podemos deixar de tratar da
segurança nacional expressões essas
que, como afirmamos outrora18, têm
uma íntima relação, citando a lição de
ÁLVARO LAZZARINI:
“Se a segurança nacional volta-se para
a garantia da nação como um todo, sendo
a ordem e a tranquilidade gerais exigências do mais alto valor para a realização
das atividades nacionais que conduzem
ao bem comum, não se pode deixar de
considerar que a temática da ordem pública da ordem pública, em especial no
que diz respeito à segurança pública,
17 EBC. Agência Brasil, conforme registro na internet:
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2015-04/pm-comeca-substituir-o-exercito-para-entrada-de-upp-na-mare
18 ROTH, Ronaldo João. O Federalista Atual: Segurança Militar no Estado Federal. Coordenado por
Dircêo Torrecillas Ramos. Belo Horizonte: Arraes,
2013, p. 371.

tem íntimo relacionamento com a segurança nacional, porque assegurar a
boa ordem é assegurar a tranquilidade pública, a segurança pública e
a salubridade pública, e nada mais
que isso. (...)
Bem por isso a segurança pública
um papel preponderante na realização
da segurança nacional, porque é uma
necessidade básica de qualquer pessoa
a de sentir-se com segurança e bem-estar. Seguro, o homem pode trabalhar melhor, implicando ordem no progresso do Estado.”

PODER DE POLÍCIA
O Estado deve assegurar e zelar
pelos direitos constitucionais do cidadão, insculpidos em especial no
artigo 5º, da CF (direito à vida, liberdade, igualdade, propriedade)
de forma que o exercício de um direito por um cidadão não prejudique o direito de outrem, daí surgindo a necessidade de conter o abuso
do direito individual, limitar o seu
exercício quando este se tornar prejudicial ao bem estar social e à tranquilidade do cidadão.
Nessa linha, a Administração Pública, diante dos parâmetros da lei
e do interesse público, é dotada do
Poder de Polícia para em nome da
supremacia do interesse público sobre o particular, limitar e restringir
o exercício do direito dos cidadãos,
prevenindo desordens e abusos,
para o convívio do bem comum.
Os americanos trataram do tema,
pela primeira vez, sob a expressão
police power dando origem, assim, à expressão Poder de Polícia.
Torna-se significativo no presente trabalho a compreensão da ordem pública e da segurança pública para, neste ponto, situarmos
o poder de polícia.
Como ensina ÁLVARO LAZZARICiclo Completo

NI19, “A ordem pública não deixa de ser
uma situação de legalidade e moralidade normal, apurada por quem tenha
competência para isso sentir e valorar.
A ordem pública, em outras palavras,
existirá onde estiver ausente a desordem, isto é, os atos de violência, de que
espécie for, contra as pessoas, bens ou
o próprio Estado. A ordem pública não
é figura jurídica, embora dela se origine
e tenha a sua existência formal. (...) Não
é a ordem pública que está a integrar
o vasto conceito de segurança pública – valor comunitário -, pois, como já
sustentamos, ‘o que ocorre é que a segurança individual e a comunitária situam-se dentro do contexto maior do que
seja ordem pública. (...) Assim, “toda
matéria que diga respeito à Segurança
Pública refere-se à Ordem Pública, que,
por ser mais abrangente, nem sempre
diz respeito àquela, como estado antidelitual, que resulta da observância
dos preceitos tutelados pelos códigos
penais comuns e pela lei das contravenções penais, ou seja, pela legislação
penal comum.” Na lição de DIOGO DE
FIGUEIREDO MOREIRA NETO20, “Ordem

pública, objeto da Segurança Pública,
é a situação de convivência pacífica e
harmoniosa da população, fundada
nos princípioséticos vigentes na sociedade.”
A ordem pública, como leciona
ROBERTO BOTELHO21, “possui como
um de seus aspectos, a segurança,
ao lado da tranquilidade e da salubridade públicas.”
A expressão segurança pública, nas lições de JOSÉ CRETELLA
JÚNIOR22, “é sinônimo perfeito, no
Direito Constitucional, da expressão segurança nacional, referida na
Carta Política de 1969 (art. 86)”, ou
seja, “(...) O conceito de segurança
nacional não é, porém, absoluto. Ao
contrário, reveste-se de grande elasticidade, sendo incerto, flutuante,
deixando, pois, grande margem ao
intérprete, ao mesmo tempo que se
reveste de grande relevância. (...) é o
que se busca atingir através de ações
coordenadas das quatro expressões
do poder nacional: política, econômica, psicossocial e militar. (...).”

19 LAZZARINI., Álvaro. Direito Administrativo da
Ordem Pública; Polícia de Manutenção da Ordem
Pública e a Justiça. Rio de Janeiro: Forense, 1998,
p. 8/9.

21 BOTELHO, Roberto. Direito Militar – Doutrina e Aplicações: As Polícias Militares do Brasil e o Sistema Nacional de Segurança Pública, no Estado Democrático de
Direito. Coordenado por Dircêo Torrecillas Ramos, Ronaldo João Roth e Ilton Garcia da Costa, Rio de Janeiro:
Elsevier, 2011.p. 186.

20 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Direito Administrativo da Ordem Pública. Rio de Janeiro: Forense,
1998, p. 82.

22 CRETELLA JR. José. Comentários à Constituição de
1988. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1993, p.
3411/3413.

12

Ciclo Completo
Entendemos que a segurança
pública é um estado de tranquilidade e de normalidade num sistema
integrado e otimizado envolvendo
variados aspectos como prevenção,
coação, repressão, justiça, defesa
e respeito dos direitos, e proteção
voltada à incolumidade das pessoas e ao patrimônio. Nesse conceito amplo, a preservação da ordem
pública é o veículo para se atingir
aquele estado, destacando-se no
policiamento preventivo e ostensivo
a Polícia Militar e nas atividades de
proteção e socorro de pessoas e do
patrimônio, o Corpo de Bombeiros
Militar, englobando a prevenção
e extinção de incêndios, proteção,
busca e salvamento de vidas humanas, prestação de socorro em casos
de afogamento, inundações, desabamento, acidentes em geral, catástrofes e calamidades públicas etc.,
além das atividades de defesa civil.
Nesse amplo prisma, a segurança
pública (garantia da ordem pública),
pela doutrina de ordem pública envolve o somatório da segurança individual e comunitária.
Assim, na ordem pública, o Poder
de Polícia, segundo JOSÉ CRETELLA
JÚNIOR, “é a faculdade discricionária da Administração de limitar a
liberdade individual, ou coletiva,
em prol do interesse público.”23
Para o saudoso ÁLVARO LAZZARINI, Poder de Polícia “é o conjunto de
atribuições da Administração Pública
tendentes ao controle dos direitos e
liberdades das pessoas, naturais ou
jurídicas, a ser inspirado nos ideais do
Bem Comum.”24
23 CRETELLA JR., José. Direito Administrativo da Ordem
Pública: Polícia Militar e Poder de Polícia do Direito Brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 117.
24 LAZZARINI, Álvaro. Direito Administrativo, in Manual
de Ensino Fundamental para a Academia de Polícia Militar do Barro Branco, São Paulo, 1982, p. 39.

Para DIOGO DE FIGUEIREDO MOREIRA NETO, Poder de Polícia “é a
atividade administrativa do Estado
que tem por fim limitar e condicionar
o exercício das liberdades e direitos
individuais visando a assegurar, em
nível capaz de preservar a ordem pública, o atendimento de valores mínimos da convivência social, notadamente a segurança, a salubridade, o
decoro e a estética.”25
O ordenamento jurídico oferece
uma definição do poder de polícia
no Código Tributário Nacional (Lei n.
5.172/66), in verbis:
“Art. 78. Considera-se poder de polícia a atividade da administração pública
que, limitando ou disciplinando direito,
interesse ou liberdade, regula a prática
de ato ou abstenção de fato, em razão
de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes,
à disciplina da produção e do mercado,
ao exercício de atividades econômicas
dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos
direitos individuais ou coletivos.”

É indiscutível que a Polícia, e
nesta linha, também as Forças Armadas, tem o Poder de Polícia que,
como vimos, é inerente à Administração Pública para a realização de suas
atividades, limitando, assim, o exercício de direitos dos cidadãos pelo interesse público a fim de coibir o abuso
daqueles.
Oportuno não confundir, como
leciona JOSÉ CRETELLA JÚNIOR, poder de polícia com poder da polícia. Segundo o renomado autor, “o
Poder de Polícia é a causa, a condição, o fundamento; a polícia é a con25 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Direito Administrativo da Ordem Pública: Direito Administrativo da
Segurança Pública. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 71.
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sequência. (...) Poder “da” polícia é
a possibilidade atuante da polícia,
quando age. Se a polícia é atividade
ou aparelhamento, o poder de polícia
é o princípio jurídico que informa essa
atividade, justificando a ação policial,
nos Estados de direito.”26
Assim, (a) as abordagens policiais,
(b) os bloqueios na via pública, (c) as
revistas aos suspeitos, a verificação
se as pessoas não estão portando armas, (d) a submissão do condutor de
veículo ao bafômetro ou etilômetro,
(e) a comprovação da legítima posse
ou propriedade do veículo conduzido
na via pública, ou na condução de
embarcação nas águas territoriais ou
aeronave no espaço aéreo brasileiro,
(f) a verificação se o condutor é habilitado para dirigir, pilotar ou sobrevoar
(g) ou a verificação nesses veículos se
não estão portando drogas, armas ou
qualquer material ilícito são alguns
dos exemplos do dia-a-dia no exercício legítimo do Poder de Polícia que
é diuturnamente realizado em todo o
Brasil para se evitar o abuso de direito em prol do Bem Comum.

POLÍCIA ADMINISTRATIVA
E POLÍCIA JUDICIÁRIA
A clássica divisão da Polícia, mundialmente conhecida, é aquela que
nos permite constatar que a Polícia
ora volta-se para a as atividades administrativas, ora volta-se para as
atividades de repressão ao crime, daí
termos a Polícia de Segurança na
primeira hipótese e a Polícia Judiciária na segunda hipótese, esta subdividida em Polícia Judiciária Comum e
Polícia Judiciária Militar.
Em verdade, as atividades da
Polícia são sempre administrativas,
todavia, se subdividem em campos
26 CRETELLA JR., José. Direito Administrativo da
Ordem Pública: Polícia Militar e Poder de Polícia
do Direito Brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 1998,
pp. 117/118.

diversos. Assim, a Polícia administrativa como leciona MARIA SYLVIA
ZANELLA DI PIETRO27, “se reparte entre diversos órgãos da Administração,
incluindo, além da própria polícia militar, os vários órgãos de fiscalização
aos quais a lei atribua esse mister,
como os que atuam nas áreas da saúde, educação, trabalho, previdência e
assistência social.”
Sob o prisma da segurança pública, MARIA SYLVIA ZANELLA DI
PIETRO28, citando Álvaro Lazzarini (in
RJTJ-SP, v. 98:20-25) destaca que “a
linha de diferenciação está na ocorrência ou não de ilícito penal. Com
efeito, quando atua na área do ilícito
puramente administrativo (preventiva ou repressivamente), a polícia é
administrativa. Quando o ilícito penal
é praticado, é a polícia judiciária que
age.” E complementa: “A primeira se
rege pelo Direito Administrativo, incidindo sobre bens, direitos ou atividades; a segunda, pelo direito processual penal, incidindo sobre pessoas.”
Surge, assim, a atuação da Polícia
de Manutenção da Ordem Pública
ou Polícia de Segurança Pública ou
Polícia de Segurança. Para ÁLVARO
LAZZARINI, Hely Lopes Meirelles passou a distinguir nas novas edições de
sua Obra de Direito Administrativo,
ao lado da Polícia Administrativa e
Polícia Judiciária, a Polícia de Manutenção da Ordem Pública, a qual,
“a polícia administrativa é inerente e
se difunde por toda a Administração
Pública, enquanto as demais são privativas de determinados órgãos (Polícias Civis) ou corporações (Polícias
Militares).”

além das duas classificações conhecidas de polícia administrativa
e de polícia judiciária, há a polícia
mista e leciona que “No Brasil, a
distinção da polícia em judiciária
e administrativa, de procedência
francesa e universalmente aceita,
menos pelos povos influenciados
pelo direito inglês (Grã-Bretanha e
Estados Unidos), defeituosa e arbitrária (ALCIDES CRUZ, Direito Administrativo Brasileiro, 2ª ed., 1914,
pp. 163-164), não tem integral
aplicação, porque a nossa polícia
é mista, cabendo ao mesmo órgão,
como dissemos, atividades preventivas e repressivas”.
Como leciona JOSÉ FREDERICO MARQUES, a atividade investigativa da
Polícia é o exercício do seu poder de
polícia, ou seja, “O Estado quando pratica atos de investigação, após a prática
de um fato delituoso, está exercendo o
seu poder de polícia. A investigação não
passa do exercício do poder cautelar
que o Estado exerce, através da polícia,
na luta contra o crime, para preparar a
ação penal e impedir que se percam os
elementos de convicção sobre o delito
cometido.”30

Para JOSÉ CRETELLA JÚNIOR29,
27 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2010, p. 118.
28 DI PIETRO, ib idem.
29 CRETELLA JR, José. Do Poder de Polícia. Rio de Janeiro: Forense, 1999, pp. 42/48.
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30 MARQUES, José Frederico. Apontamentos sobre Processo Criminal Brasileiro. São Paulo: RT, 1959, p. 76.
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Assim, ficamos com a seguinte
classificação para nosso estudo: a Polícia de Segurança; a Polícia Judiciária
Comum e a Polícia Judiciária Militar.

POLÍCIA DE SEGURANÇA
A Polícia de Segurança é um desdobramento da Polícia Administrativa, voltando-se aquela para as tutelas dos direitos individuais, enquanto
a segunda é voltada à tutela dos bens
ou coisas. Nessa linha, trataremos da
Polícia Militar, que é o principal Órgão de segurança pública e do Corpo de Bombeiros Militar.
Tomemos por exemplo a atividade de policiamento de trânsito
exercida pela Polícia Militar. Assim,
as atividades preventivas de verificação da regularidade dos veículos
que circulam com o licenciamento
em dia, ou a constatação do estado
de segurança do veículo e a repressão das infrações de trânsito com as
autuações correspondentes, estampam a face preventiva e repressiva
em matéria administrativa veicular.
Em reforço: art. 144, § 10, da CF.
Da mesma forma, a atividade de
prevenção e repressão dos estabele-
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cimentos comerciais quanto à segurança das instalações e a existência
de sistema de proteção a incêndios,
realizada pelo Corpo de Bombeiros
Militar, revela a face mista da Polícia de Segurança.
Outro exemplo é o policiamento ambiental realizado pela Polícia
Militar, cuja atuação de segurança
pública volta-se às atividades preventivas e repressivas das infrações
ambientais.
No plano do policiamento ostensivo preventivo, a Polícia Militar
é a única dentre os Órgãos de Segurança Pública que exerce a preservação da ordem pública (art. 144,
§ 5º, da CF), portanto, no dizer de
ÁLVARO LAZZARINI31, “é aquela que
tem atribuição residual a todos os
outros Órgãos de segurança pública, devendo substituí-los no caso de
falência ou greve e assim abrindo a
possibilidade jurídica constitucional
de sua atuação nas hipóteses de
falência operacional dos demais órgãos, como no caso de suas greves e
outras, pois cabe-lhe a preservação
da ordem pública.”
Há de se registrar que policiamento ostensivo, pelo nº 27 do art.
2º do Regulamento para as Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares (R-200), aprovado
pelo Decreto n. 88.777/837, é a
ação policial “exclusiva das Polícias Militares, em cujo emprego o
homem ou a fração de tropa engajados sejam identificados de relance, quer pela farda, quer pelo
equipamento, ou viatura, objetivando a manutenção da ordem
pública.”
Assim, cabe a Polícia Militar não
31 LAZZARINI, Álvaro. Da segurança pública na Constituição de 1988, Revista de Informação Legislativa.
Brasília, ano 26, nº 104, out./dez., 1989, p. 235-6; e
Temas de Direito Administrativo, São Paulo: Revista dos
Tribunais, São Paulo, 2000, p. 127.

só realizar a atividade de prevenção para preservação da ordem
pública (inibir e até evitar com a
presença ostensiva a prática de infrações penais), mas também lhe
cabe a atividade repressiva imediata, para restauração da ordem
quebrada, com a prisão do infrator no ciclo completo de polícia.
Revela, pois, a Polícia Militar nessa
atividade a sua atuação mista (preventiva e repressiva) nas atividades
de segurança pública.
Lançando um olhar mais proficiente vamos notar que são amplas
as atividades da Polícia Militar para
conseguir o desiderato constitucional a ela atribuído, exclusivamente, para a preservação da ordem pública, atividades estas que
substancialmente se processam mediante o policiamento ostensivo,
identificado à distância por meio do
fardamento, equipamento, armamento, viaturas, aeronaves e embarcações. Mas, não só!
Também cabe a Polícia Militar
realizar de forma discricionária e
com o poder de polícia, que lhe é
conferido, todas as atividades para
alcançar aquele objetivo constitucional máximo na seara da segurança pública que é a preservação da
ordem pública, ou seja, ao lado do
policiamento ostensivo cabe-lhe
também o exercício do policiamento velado32 ou não ostensivo, ambos dirigidos e orientados com a inteligência e a investigação que for
necessária, atendendo-se ao princípio constitucional da eficiência
32 Citem-se os exemplos da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), mediante o procedimento de policiamento velado, instituído pela Diretriz de Inteligência 001/03
(conforme extraído do artigo Policiamento velado: de
reforço no policiamento à necessidade pública, de autoria de Fabrício de Andrade Raymundo, capturado na internet: 19.04.15. Nesse sentido, o policiamento velado
está amparado pelo Decreto Distrital nº 31.793/2010.
Cite-se o exemplo da Polícia Militar do Estado de São
Paulo (PMESP) que tem o policiamento velado disciplinado na Diretriz nº PM2-002/91/02 – Policiamento Velado.
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(art. 37, caput, da CF, por força da
EC nº 19), tudo em conformidade
com o interesse da coletividade.
Nessa linha, o policiamento velado deve ser o instrumento da Polícia de Segurança para fazer frente
aos desafios da alta escalada do crime, permitindo que a Polícia Militar
empregue o seu efetivo sem o uso
de farda e com viaturas descaracterizadas para, em complemento com o policiamento ostensivo,
se possa realizar o ciclo de polícia
preventivo e repressivo a fim de se
inibir ou reprimir as infrações penais
em proteção eficiente com emprego do serviço de inteligência e coleta de informações úteis naquela
atividade.
Tem a mesma opinião CÍCERO
ROBSON COIMBRA NEVES33:
“(...) Pois bem, a atuação das Polícias Militares, pela elasticidade que
suscita a expressão “polícia ostensiva”,
vai além do mero policiamento ostensivo. Tentemos entender o que se propõe
pelo estudo da atividade de levantamento criminal por corpo velado de
policiais militares que atuam em fase
precedente ao policiamento ostensivo, verificando quais locais têm maior
incidência criminal e identificando, às
vezes, quais são os autores do delito.
Nesse exemplo, embora não haja uma
atividade de policiamento ostensivo, e
sim policiamento velado, a atuação
é perfeitamente compreendida pela
expressão “polícia ostensiva”, posto
que prepara o emprego do policiamento
fardado.”
O policiamento velado, a nosso ver,
é uma ferramenta e um procedimento,
discricionário, legítimo e utilíssimo para a
Polícia Militar levar a efeito, com eficiência, a preservação da ordem pública.
33 NEVES, Cícero Robson Coimbra. Atribuição legal da
Polícia Militar no Combate à Propaganda Eleitoral Ilegal,
capturado em 19.04.15 no site: www.jusmilitaris.com.br

Como leciona CÍCERO ROBSON
COIMBRA NEVES34, citando Soares, Souza e Moretti, os quais sacramentaram
que “pode a Polícia Militar atuar na esfera de atribuições de outros órgãos policiais, na falência ou inoperância destes”.
E continua COIMBRA NEVES:

sário para a otimização e eficiência da
Polícia Ostensiva e de Preservação
da Ordem Pública realizado pela Polícia Militar não só sob o aspecto preventivo, mas também sob o aspecto
repressivo.

na fiscalização das florestas, rios, estuários e em tudo que for relacionado
com a fiscalização do meio ambiente;

O policiamento velado vem sen-

IX – proceder, nos termos da lei,
à apuração das infrações penais de
competência da polícia judiciária militar;

de sua competência, na constatação
de infrações ambientais, na apuração, autuação, perícia e outras ações
legais pertinentes, quando assim se
dispuser, conjuntamente com os demais órgãos ambientais, colaborando

Mato Grosso do Sul conferiu à Polícia Militar o exercício do policiamento velado, na Lei Complementar nº
190/14, estabelecendo no artigo 2º,
inciso XXXVI, que cabe-lhe “realizar
o policiamento velado para garantir a

“Com efeito, se o termo ‘polícia os- do assim largamente utilizado pelas
XXII – realizar, em situações espetensiva’ já significou uma ampliação, a
Polícias Militares nas Unidades da
ciais, o policiamento velado para gaexpressão ’preservação da ordem públiFederação, seja por normatização inrantir a eficiência das ações de polícia
ca’ potencializa a atribuição constituterna corporis, seja por meio de lei.
cional das Polícias Militares a um paostensiva e de preservação da ordem
Nesses termos, digno de registro é a
tamar inimaginável. Em outros termos,
pública.
tomando por base que a ordem pública expressa adoção de tal procedimento
XXIV – lavrar, subsidiariamente, o
pode ser compreendida sob três aspec- no Estado da Paraíba que, por meio
Termo Circunstanciado de Ocorrêntos – segurança pública, salubridade da Lei Complementar Estadual nº
cia – TCO;
pública e tranquilidade pública –, a 87/2008 dispõe que sobre a Orgamissão constitucional das Polícias nização Estrutural e Funcional da
§1º - Os inMilitares não encontra
tegrantes da
limites legais estritos.
... exercício e a atuação no policiamento velado é
Polícia
MiliNesse sentido, muito bem
expõe Álvaro Lazzarini que, procedimento perfeitamente adequado e necessário tar do Estado
da Paraíba no
no que interessa especialpara a otimização e eficiência da Polícia Ostensiva
desempenho
mente às Polícias Militares,
atividade
“a ordem pública, que elas e de Preservação da Ordem Pública realizado pela de
policial militar
têm por missão assegurar,
Polícia Militar não só sob o aspecto preventivo, mas
no âmbito de
definir-se-á pelo seu caráter principalmente material,
também sob o aspecto repressivo.
suas responsacuidando de evitar desorbilidades são
dens visíveis, isto é, só as
considerados
manifestações exteriores de desordem Polícia Militar do Estado da Paraíba autoridades policiais.”
justificam sua intervenção, como lembra, e determina outras providências, esReferida Lei, ao estabelecer que
com ponderação, Jean Rivero que, ainda, tabeleceu no seu artigo 4º, que comos órgãos de execução da Polícia
acrescenta o caráter público de sua ação pete à Polícia Militar:
em geral, ou seja, a polícia não só respei“(...) II – executar, com exclusivida- Militar constituem as Organizações
ta o foro íntimo, como ainda o domicílio de, ressalvadas as missões peculiares Policiais Militares que executam a
privado, exceto na medida em que as atiàs Forças Armadas, o policiamento atividade-fim da Corporação, com
vidades que aí se desenrolarem tiverem
ostensivo fardado para prevenção e atribuição de realizar os vários tipos
efeitos externos, havendo, até mesmo,
repressão dos ilícitos penais e infra- policiamento ou missões policiais mium caráter limitado nessa ação à tranções definidas em lei, bem como as litares, expressou no item VII do art.
quilidade, à segurança e à salubridade,
35 da Lei Complementar Estadual
tudo sem prejuízo de que, no caso par- ações necessárias ao pronto restabenº 87/2008 também o policiamento
ticular das polícias especiais, a noção lecimento da ordem pública;
velado.
de ordem pública pode receber um
VII – exercer a polícia administraDe igual maneira, o Estado de
conteúdo mais vasto”. (g.n.)
tiva do meio ambiente, nos termos

Assim, o exercício e a atuação no
policiamento velado é procedimento perfeitamente adequado e neces34 NEVES, Cícero Robson Coimbra. ib idem.
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eficiência das ações de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública, nas infrações penais militares”.
No Distrito Federal, a competência da Polícia Militar, para o policiamento velado, foi conferida
por meio do Decreto Distrital nº
31.793/2010, que dispôs sobre a Organização Básica da Polícia Militar do
Distrito Federal – PMDF, e previu em
seu artigo 94, inciso III, que é de competência das Unidades operacionais
da PMDF a execução do policiamento velado como forma de garantir “a
defesa das pessoas e do patrimônio, o
cumprimento da lei, a preservação da
ordem pública e o exercício dos poderes constitucionais”35.
Sem dúvida, esses exemplos de
concretização dos avanços legislativos e no interesse público demonstram as amplas atividades necessárias a serem exercidas pela Polícia
Militar e que poderão ser ampliadas,
em todas as Unidades da Federação,
para o engrandecimento das atividades de segurança pública.
Nessa linha, a jurisprudência tem
reconhecido a legalidade e a legitimidade da Polícia Militar na realização
do policiamento velado. O Tribunal
de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG), por meio da 7ª Câmara
Criminal nos oferece um belo e preciso julgado sobre a matéria, que nos
permite reproduzir trecho do v. acórdão do HC 1.0000.12.087214-8/000
(mantido pelo STJ no HC nº 257.244/
MG – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – J. 17.11.12):
“(...) Em análise à questão levantada
pelos impetrantes de que a Polícia Militar
35 VELOSO, Valdir Charblei Gomes Moreira. Policiamento velado: defesa pela admissibilidade e a correta
interpretação de preceitos legais pertinentes, capturado na internet em 06.08.15, no link: http://jus.com.
br/artigos/18511/policiamento-velado-defesa-pela-admissibilidade-e-a-correta-interpretacao-de-preceitos-legais-pertinentes.

teria poderes investigativos apenas para
apuração de infrações penais militares e
sua autoria e que a polícia reservada vem
sendo utilizada de maneira desvirtuada,
exercendo atividade típica da Polícia Civil,
tenho que não procedem as alegações.
Com efeito, para que o crescimento
delitivo não se torne incontrolável, deve
o Poder Público, se valer de mecanismos
eficazes, a fim de evitar seu constante
progresso. Neste fito, a implementação
de políticas públicas e a mesclagem da
atividade policial e Atividade de Inteligência tem sido a solução alcançada pelas
autoridades na busca pela preservação da
Ordem Pública.
Sendo assim, a Polícia Militar, incumbida pela Carta Magna de preservar a Ordem Pública, vislumbrou a necessidade de se antecipar
às ações delitivas, utilizando-se,
para tanto, da referida Atividade
de Inteligência, em especial da categoria Inteligência Policial.
As técnicas de dissimulação utilizadas pelos policiais velados, inspiradas nas
Operações de Inteligência (ramo da Atividade de Inteligência) auxiliam na busca e
coleta de dados, que permitem a identificação de quem estiver infringindo as normas penais vigentes, sua forma de agir,
além da identificação de objetos e locais
de crime.
Logo, as ações empreendidas
pelo policiamento velado têm amparo legal na Constituição Federal,
que no § 5º do art. 144, atribui à
Polícia Militar a polícia ostensiva e
a preservação da ordem pública,
que se depreende ser a salvaguarda
aos direitos individuais e coletivos,
devendo ser vista como forma de
resposta imediata ao cometimento de crimes, sendo certo que as
ações desta modalidade auxiliam o
policiamento fardado na obtenção
de dados impossíveis de se alcançar
devido à sua ostensividade.
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Com isso, objetiva a Polícia Militar
evoluir e se fortalecer, antecipando-se e
reprimindo eficientemente os crimes ainda em situação de flagrância, de forma a
evitar que os algozes da sociedade continuem obtendo êxito, transformando o crime em verdadeiro meio de subsistência,
sendo certo que os atos da Polícia Militar
encontram legalidade em sua atuação,
como bem pontua ÁLVARO LAZZARINI
(...).” (Estudos de Direito Administrativo”. 2ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 104).

Ademais, as investigações procedidas pelo serviço de inteligência
da Polícia Militar encontram total amparo no artigo 2º, II, da Lei
9.034/1995, in verbis:
“Em qualquer fase de persecução criminal são permitidos, sem prejuízo dos
já previstos em lei, os seguintes procedimentos de investigação e formação de
provas:
(...)
II - a ação controlada, que consiste em retardar a interdição policial do
que se supõe ação praticada por organizações criminosas ou a ela vinculado,
desde que mantida sob observação e
acompanhamento para que a medida
legal se concretize no momento mais
eficaz do ponto de vista da formação de
provas e fornecimento de informações;”
(...)” (TJ/MG – 7ª Câm. Crim. – HC
1.0000.12.087214-8/000 – Rel. Des.
Duarte de Paula – J. 6.09.12 – DP.
14.09.12) (g.n)

O Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo (TJ/SP), por meio da
6ª Câmara Criminal, no Recurso de
Habeas Corpus nº 339.715-3/100 – Rel. Des. Pedro Gagliardi – J.
22.02.01, também nos brinda com
decisão reconhecendo como regular
o emprego das Policiais Militares no
policiamento velado, disciplinado

pelo Comandante-Geral da Polícia
Militar na Diretriz PM 2.1/81/99).
O próprio Ministério Público
também abona a realização de policiamento velado pela Polícia Militar,
como na iniciativa do ProcuradorGeral de Justiça do Estado de Santa Catarina no Ato nº 160/2002/PGJ,
de 14.11.02, art. 4º, inciso III, empregando Policiais Militares naquela
atividade junto ao Centro de Apoio a
Investigações Especiais do Ministério
Público. De igual maneira, a iniciativa
do Procurador-Geral de Justiça do
Estado do Piauí no Ato PGJ nº 115,
de 03.08.10, art. 4º. Inciso III.36-37

estes não ocorreram, mas estará realizando uma investigação preventiva, exatamente para cumprir com sua
missão constitucional, o de preservar
a ordem pública, e uma das formas
de se preservar é ‘cortar o mal pela
raiz’, é decepando o futuro nascimento do crime, enquanto ainda for um
embrião.” (g.n)

exercer um papel auxiliar ao Poder Judiciário, o que na verdade é muito comum,
a exemplo do que ocorre com frequência
no Tribunal do Júri, onde a escolta dos
presos é por ela realizada.’ (g.n.)
ÁLVARO LAZZARINI 40 que:

“A competência ampla da Polícia Militar na preservação da ordem pública
Como diz RODRIGO FOUREAUX38, engloba, inclusive, a competência específica dos demais órgãos policiais, no caso
“Por ser ainda um ‘embrião’ não há
de falência operacional deles, a exemplo
se falar em investigação de crime,
de suas greves e outras causas, que os
pois este ainda não existe, e a Polícia tornem inoperantes ou ainda incapazes
Militar estará cumprindo seu dever, de dar conta de suas atribuições, pois, a
abortando este embrião para preser- Polícia Militar é verdadeira força pública
var a sociedade de um futuro mal, da sociedade. Bem por isso as Polícias
mantendo a ordem pública. Trata-se Militares constituem os órgãos de preAssim, a par do policiamento vede uma forma inteligente de se pre- servação da ordem pública e, especificalado, perfeitamente compreensível a
servar a ordem pública, não é a toa mente, da segurança pública. A investiPolícia Militar realizar a investigação
que as atividades de P/2 chamam-se gação policial militar preventiva, aliás, é
policial militar preventiva para preveAtividades de Inteligência.” E cita o a atribuição da Polícia Militar, conforme
nir e reprimir as atividades criminais
concluiu o E. TJSP, pela sua C.
comuns que lhe cabe cons...a Polícia Militar é verdadeira força
4 Câmara Criminal 41, ao retitucionalmente realizar na
ferendar a missão que policial
pública
da
sociedade,
bem
por
isso,
as
preservação da ordem púmilitar desenvolvia, em trajes
blica.
Polícias Militares constituem os órgãos civis, e que culminou na prisão
de traficante de entorpecende preservação da ordem pública e,
Aliás, o analisar a teotes.” (g.n.)

ria dos poderes implícitos
especificamente, da segurança pública.
e a investigação policial,
Arremata ainda RODRIGO
RODRIGO FOUREAUX , tamFOUREAUX42 , dizendo que
bém entende que “não há qualquer autor:
“a realização da investigação preventiva
vedação constitucional, nem legal,
encontra amparo na teoria dos poderes
“ROGÉRIO GRECO39 leciona que:
implícitos (inherent powers), de origem
para que a Polícia Militar atue nas
norte-americana, segundo o qual, quantrês primeiras etapas do ‘caminho do
‘Dissemos, anteriormente, que à podo a Constituição Federal concede os
crime’ (iter criminis) – cogitação, os
lícia militar caberia o papel precípuo de,
atos preparatórios (conatus remotus) ostensivamente, prevenir a prática de fu- fins, dá os meios.”
e a execução -, por motivos óbvios”, turas infrações penais, com a finalidade
Para o renomado autor, se a atividauma vez que, se não houve a consu- de preservar a ordem pública, o que não
de fim da Polícia Militar é a preservação
mação do crime (summatum opus), a impede, outrossim, de exercer também da ordem pública (art. 144, § 5º, da CF),
a Polícia Militar não estará usurpan- uma função investigativa, que caberia, “não se concebe como não lhe oportudo função da Polícia Civil, “tendo inicialmente, e também de forma precí- nizar a investigação preventiva (meios),
em vista que não estará a investigar pua à polícia civil. Também não se des- antes da ocorrência do crime, exatacrimes comuns, até mesmo porque carta a possibilidade de a Polícia Militar
36 Ato N. 160/2002/PGJ encontrado no site: http://
www.mpsc.mp.br/atos-e-normas/detalhe?id=84;
37 Ato PGJ N. 115, de 03.08.10 encontrado no site:
http://www.mp.pi.gov.br/internet/index.php?option=com_phocadownload&view=categor y&id=399:2010&Itemid=132.
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38 FOUREAUX, Rodrigo. Justiça Militar: aspectos gerais
e controversos. São Paulo: Fiuza, 2012, pp. 673/675; e
Autoridade policial, polícia militar e segurança pública,
capturado na internet em 12.04.15: http://rodrigofoureaux.jusbrasil.com.br/artigos/121942854/autoridade-policial-policia-militar-e-seguranca-publica.
39 GRECO, Rogério. Atividade Policial. Niterói: Impetus,
2013, p. 5.
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40 LAZZARINI, Álvaro. Estudos de Direito Administrativo.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 61.
41 O julgado ali citado é o Acórdão unânime, em
21.12.87, na ApCrim. 58.497-3, de Itanhaém, Revista
de Jurisprudência do TJSP, Lex Editora, 2º bimestre, mar./
abr./1988, v. 111, p. 477.
42 FOUREAUX, Rodrigo. idem, p.675/677
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mente para preservar a ordem pública
(fim).” Essa interpretação, conforme cita
o jovem autor, “é a interpretação do STF
em relação às investigações realizadas
pelo Ministério Público, ao afirmar que a
Polícia Civil não detém o monopólio das
investigações, em decorrência da teoria
dos poderes implícitos.”
Assim, como leciona CÍCERO ROBSON COIMBRA NEVES43 ,
“Não interessa à missão das Polícias
Militares, dessarte, apenas a execução
do policiamento ostensivo, incurso no
conceito mais abrangente de “polícia ostensiva”, com vistas à segurança pública,
mas também, em situações específicas,
a atuação em outros setores da sociedade organizada – não só de outros órgãos
policiais, assim pensamos – de forma a
garantir a não agressão à ordem pública em sua tríplice acepção. Recorramos,
mais uma vez, aos exemplos hipotéticos:
1) em determinado Estado da Federação, a Polícia Civil implementou uma
paralisação total de seu efetivo, de modo
que nenhum registro de polícia judiciária
comum possa ser feito; nesse caso, embora não integrante da fase administrativa do ciclo de polícia, a Polícia Militar,
por determinação específica do Chefe do
Poder Executivo, poderá assumir essa
atividade em nome da preservação da
ordem pública, focando o aspecto da segurança pública;
2) em determinada Capital, os motoristas de ônibus do transporte coletivo,
decidem por uma paralisação total que
comprometerá a tranquilidade pública,
levando a um incalculável prejuízo à
atividade produtiva; aqui também, em
nome da preservação da ordem pública,
agora focando a tranquilidade pública, a
Polícia Militar poderá suprir a necessidade surgida, colocando seus integrantes
na condução de ônibus do transporte
público;
43 NEVES, Cícero Robson Coimbra. Idem.

3) em face de uma grande epidemia
de determinada doença, levando a um
sensível abalo da saúde pública, os integrantes das Polícias Militares podem
ser empregados, por exemplo, na eliminação de focos de irradiação da doença
ou até mesmo, por seu corpo de Oficiais
do Quadro de Saúde, no tratamento dos
enfermos já contaminados; neste caso,
estaria em foco a saúde (salubridade)
pública.
Como se percebe claramente nos
exemplos acima, a vontade do Constituinte, em sendo respeitada, transforma
a Polícia Militar em verdadeiro ‘soldado
de reserva’ da Unidade Federativa, podendo, pois, ser empregada para fins outros – sempre ligados ao interesse público, lógico –, e na necessidade extrema,
frise-se, suprindo a ausência de outras
instituições públicas e atividades da sociedade civil organizada.
A realidade acima apresentada, notese, tem respaldo na Constituição Federal
e na legislação (em sentido amplo) federal, devendo seguir certo paralelismo na
legislação das Unidades Federativas.”

De se concluir que além das
missões conferidas às Policiais
Militares do Brasil pelo Decreto-lei 667/69, outras missões podem
ser expressamente adotadas para
aperfeiçoamento das atividades no
âmbito das Unidades da Federação,
por meio de lei própria, como mencionado nos dois exemplos citados do
Estado da Paraíba e do Estado de
Mato Grosso do Sul.
Ainda nessa linha, vemos que tem
sido pacífico na jurisprudência o reconhecimento da licitude da Polícia Militar praticar atos de Polícia
Judiciária na persecução penal em
infrações penais comuns, diante de
requisições do Poder Judiciário ou do
Ministério Público:
STF: “1. RECURSO. Extraordinário.
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Inadmissibilidade. Necessidade de exame
prévio de eventual ofensa à lei ordinária.
Ofensa meramente reflexa ou indireta à
Constituição Federal. Não conhecimento
parcial do recurso. Precedente. Se, para
provar contrariedade à Constituição da
República, se deva, antes, demonstrar
ofensa à lei ordinária, então é esta que
conta para efeito de juízo de admissibilidade do recurso extraordinário. 2. AÇÃO
PENAL. Prova. Mandado de busca e
apreensão. Cumprimento pela Polícia Militar. Licitude. Providência de
caráter cautelar emergencial. Diligência abrangida na competência
da atividade de polícia ostensiva e
de preservação da ordem pública.
Recurso extraordinário improvido. Inteligência do Art. 144, §§ 4º e 5º da CF.
Não constitui prova ilícita a que resulte do cumprimento de mandado
de busca e apreensão emergencial
pela polícia militar.” (STF – 2ª T. - RE
40.4593/ES – Rel. Min. Cezar Peluso
– J. 18.08.2009); (g.n.)
STF: “Habeas Corpus. 2. Prisão em
flagrante. Denúncia. Crimes de rufianismo e favorecimento da prostituição. 3.
Interceptação telefônica realizada pela
Polícia Militar. Nulidade. Não ocorrência. 4. Medida executada nos termos
da Lei 9.296/96 (requerimento do Ministério Público e deferimento pelo Juízo
competente). Excepcionalidade do caso:
suspeita de envolvimento de autoridades
policiais da delegacia local. 5. Ordem
denegada.” (STF – 2ª T. – HC 96.986/
MG – Rel. Min. Gilmar Mendes - J.
15.05.12);
STF: “BUSCA E APREENSÃO TRÁFICO DE DROGAS - ORDEM JUDICIAL - CUMPRIMENTO PELA
POLÍCIA MILITAR. Ante o disposto
no artigo 144 da Constituição Federal, a circunstância de haver atuado
a polícia militar não contamina o
flagrante e a busca e apreensão realizadas. AUTO CIRCUNSTANCIADO § 7º DO ARTIGO 245 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. Atende ao disposto

no § 7º do artigo 245 do Código de Processo Penal procedimento a revelar auto
de prisão em flagrante assinado pela autoridade competente, do qual constam o
condutor, o conduzido e as testemunhas;
despacho ratificando a prisão em flagrante; nota de culpa e consciência das
garantias constitucionais; comunicação
do recolhimento do envolvido à autoridade judicial; lavratura do boletim de ocorrência; auto de apreensão e solicitação
de perícia ao Instituto de Criminalística.”
(STF – 1ª T. – HC 91.481/MG – Rel.
Min. Marco Aurélio – J. 19.08.08);
(g.n.)
STJ: “CRIMINAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO
EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM
PREVENTIVA. APREENSÃO REALIZADA PELA POLÍCIA MILITAR. NULIDADE
NÃO EVIDENCIADA. MANDADOS DE
BUSCA E APREENSÃO REQUISITADOS
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. DROGA DEPOSITADA NA
RESIDÊNCIA DO PACIENTE. ESTADO
FLAGRANCIAL CONFIGURADO. CRIME PERMANENTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. GRAVIDADE DO DELITO. SUPOSIÇÕES ABSTRATAS. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ARTIGO
44 DA LEI 11.343/2006. INCONSTITUCIONALIDADE DO ÓBICE DECLARADA PELO PLENÁRIO DO STF. ORDEM
CONCEDIDA. I. Hipótese na qual policiais militares, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão
na residência de corréu, foram por ele
informados que o ora paciente seria o
fornecedor das drogas apreendidas e,
em seguida, dirigiram-se à sua casa,
onde foi localizada quantidade expressiva de entorpecentes, além de uma
balança de precisão. II. Tratando-se de
crime permanente, torna-se despicienda a expedição de mandado de busca e
apreensão, sendo lícito ao policial militar ingressar na residência do agente,
a qualquer hora do dia ou da noite, a
fim de fazer cessar a prática criminosa
e apreender a substância entorpecente
encontrada no local. III. Embora a con-
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trovérsia acerca do poder investigativo do Parquet ainda penda de solução
definitiva no Supremo Tribunal Federal, esta Turma esposou entendimento
no sentido de ser o Ministério Público,
como titular da ação penal, competente
para promover a colheita de informações e documentos com vistas ao oferecimento de posterior denúncia, sem
que tenha sido vislumbrada qualquer irregularidade no procedimento adotado
nos autos (Precedente). (...) “ (STJ – 5ª
T. - HC 233302/SP – Rel. Min. Gilson
Dipp – J. 12.06.12); e
STJ: “PROCESSUAL PENAL. INQUERITO POLICIAL. BUSCA E APREENSÃO. - MANDADO JUDICIAL.
ALERTADA POR NOTITIA CRIMINIS ORIUNDO DE ORGÃO POLICIAL MILITAR, NÃO MACULA A
BUSCA E APREENSÃO O CUMPRIMENTO DO RESPECTIVO
MANDADO JUDICIAL PELO MESMO ORGÃO, TANTO MAIS QUE SE
SEGUIU A REGULAR INSTAURAÇÃO
DO INQUERITO PELA POLICIA CIVIL,
A QUAL FORAM ENTREGUES OS BENS
APREENDIDOS” (STJ - 5ª T. - RHC
1236/RJ – Rel. Min. José Dantas – J.
26.06.91). (g.n.)

Essa atividade realizada pela
Polícia Militar – atendendo a requisição ora do Poder Judiciário ora
do Ministério Público – revela que
aquelas atribuições estão inseridas
dentro das atividades de segurança
pública, de polícia ostensiva e de
preservação da ordem pública, as
quais não impõem nenhuma limitação no combate ao crime comum e
nas atividades de persecução penal.

polícia judiciária.”

POLÍCIA JUDICIÁRIA
COMUM
A polícia judiciária comum no
Brasil se divide em duas esferas: na
União, a Polícia Federal; e no âmbito dos Estados, a Polícia Civil.
Cabe à polícia judiciária, nos termos da Constituição Federal (art.
144), a apuração das infrações
penais.
No caso, as atribuições da Polícia Federal são amplas cabendolhe não só a atividade repressiva
às infrações penais ocorridas, mas
também a atividades preventivas e
de polícia administrativa, marcando
o seu caráter de polícia mista.
Assim, observa-se que a atividade repressiva faz parte das atribuições da Polícia Judiciária, como a
investigação policial após a prática
do crime, a realização do inquérito
policial e do auto de flagrante delito, de forma que embora sendo integrante do Poder Executivo, é auxiliar da Justiça Criminal, com sua
atividade voltada para a persecução
penal, apurando todas as infrações
penais comuns sob a disciplina do
Código de Processo Penal Comum:
“A Polícia Judiciária será exercida
pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das
infrações penais e da sua autoria”
(art. 4º).

Nessa esteira, o escólio de ÁLVARO LAZZARINI44 : “As Polícias Militares brasileiras têm plena formação
para o regular exercício das atividades de polícia administrativa e de

No caso da Polícia Civil, excluídas as atividades exclusivas de
competência da União, competelhe as funções de polícia judiciária
e a apuração de infrações penais,
exceto as militares (art. 144, § 4º,
da CF).

44 LAZZARINI, Álvaro. Direito Administrativo da Ordem
Pública: Polícia de Manutenção da Ordem Pública e a
Justiça. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 21.

Nota-se que a divisão entre as ati-
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vidades de polícia administrativa e de
polícia judiciária não são absolutas,
mas uma mesma Polícia realiza as
duas atividades como ocorre expressamente com a Polícia Federal (art. 144,
§ 1º, incisos I a IV, da CF). Igualmente,
tal fato ocorre com a Polícia Civil que,
além das atribuições constitucionais,
acaba realizando outras atividades de
cunho da polícia administrativa como
o controle de produtos controlados
(armas, munições etc.), o registro das
armas de fogo, o controle da identificação e da expedição de identidades etc.
Logo, na prática, no Brasil há a
existência da polícia mista.

A Polícia Judiciária volta suas
missões para as atividades cartorárias de registro das infrações penais
e de sua apuração, bem como as
missões de auxiliar do Poder Judiciário no cumprimento de requisições, mandados de prisão, mandados de busca e apreensão etc.

militares, como se depreende da
norma do § 4º do art. 144 da CF,
in fine.
Assim, a apuração das infrações
penais militares ocorrerá por parte
da Polícia Judiciária Militar, prevista no Código de Processo Penal
Militar (Decreto-Lei 1.002/69) e residualmente prevista pela Constituição Federal (art. 144, § 4º, in fine).
Não há dúvida de que as atribuições da Polícia Judiciária Comum
devem se realizar até mesmo quando
o infrator é um policial militar. E aqui
reside uma garantia à sociedade,
ou seja, a de que o seu Órgão Policial
não tem a sua atividade limitada ou
obstada em virtude do autor do crime
comum ser um policial militar. Nesse
sentido:

Não se pode perder de vista que
a polícia judiciária, bem como a polícia administrativa, voltam as suas
atividades em torno da ordem pública.

STF: “COMPETÊNCIA - HABEAS
CORPUS - SUPREMO. A competência do
Supremo para processar e julgar habeas
corpus impetrado contra ato de tribunal
pressupõe a abordagem da causa de pedir
na origem. INVESTIGAÇÃO - ATRIBUIÇÃO
- POLÍCIA CIVIL E POLÍCIA MILITAR. A
simples circunstância de ter-se o envolvimento de policiais militares nas investigações não desloca a atribuição do inquérito
para a Polícia Militar. Tratando-se de fatos
estranhos à atividade militar, incumbe a
atuação à Polícia Civil. CRIME - NATUREZA. Narrando a denúncia o cometimento
de crimes não ligados à atividade militar como é exemplo o de quadrilha visando à
prática de homicídio, de tráfico de drogas
e de roubo -, descabe cogitar da configuração de delito de natureza militar.” (STF
– 1ª T. - HC 89102/PR – Rel. Min. Marco
Aurélio – J. 12/06/2007).

Nesse passo, a Constituição
Federal destinou a apuração dos
crimes comuns à polícia judiciária
comum (Polícia Federal no âmbito
da União e Polícia Civil no âmbito
dos Estados), excluindo de ambas
a apuração das infrações penais

Da mesma forma que as atividades
de investigação dos policiais militares
podem ser realizadas pelos policiais
civis, quando o fato esteja relacionado
com crime comum, o Ministério Público tem o poder de investigação envol-

Como leciona RUI CIRNE LIMA,
citado por José Cretella Junior, “A
polícia judiciária é, na verdade, meramente a ordenação, necessitada
pelo processo judiciário penal, da
atividade administrativa da polícia de segurança, à qual, de alguma forma, se superpõe, ao invés
de afastá-la” (Princípios de Direito
Administrativo Brasileiro, 4ª ed.,
1964, p. 112).
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vendo a todos os policiais, conforme
consolidado pela jurisprudência, o que,
diga-se, é uma garantia de que crime
algum deixará de ser investigado e submetido a persecução penal no Brasil.

POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR
Ao lado da Polícia Judiciária Comum
(Polícia Federal e Polícia Civil) no Brasil,
há a Polícia Judiciária Militar, que tem
o fundamento constitucional no art.
144, § 4º, in fine, da CF e o fundamento legal nos artigos 7º e 8º do Código
de Processo Penal Militar (CPPM), todas
com suas atividades voltadas à repressão das infrações penais (as primeiras
em relação às infrações penais comuns;
e a segunda em relação às infrações penais militares).
Como ensina JORGE CESAR DE ASSIS , “a atividade em torno do inquérito faz parte da chamada polícia judiciária militar, cujas fontes são, em especial,
as regras do Código de Processo Penal
Militar (...)”
45

Em verdade, a Polícia Judiciária
Militar realiza um complexo de atividades voltadas à repressão das
infrações penais militares, exercendo
o seu poder de polícia, como a realização de investigações, dos inquéritos
policiais militares, dos autos de prisão
em flagrante delito, da instrução provisória de deserção ou de insubmissão, e
assim atuando como auxiliar da Justiça
Militar.
No plano da União, exercem a atividade de Polícia Judiciária Militar a
Marinha, o Exército e a Aeronáutica em
relação aos integrantes das Forças Armadas quando pratiquem o crime militar e os delitos praticados contra estas.
No plano das Unidades da Federação, a atividade de Polícia Judiciária Mi45 LAZZARINI, Álvaro. Direito Administrativo da Ordem
Pública: Polícia de Manutenção da Ordem Pública e a
Justiça. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 21.

litar (PJM) é exercida pela Polícia Militar
e pelo Corpo de Bombeiro Militar em
relação aos seus integrantes quando da
prática de crime militar.
As atividades de Polícia Judiciária
Militar são exclusivas dos Oficiais das
instituições militares, consoante inteligência do artigo 7º do CPPM.
Digno de registro é que as atividades de Polícia Judiciária Militar são
concorrentes com as atividades de
Polícia Administrativa e ocorrem de
maneira permanente, de forma que,
por exemplo, a Polícia Militar além das
atividades de policiamento ostensivo
e da preservação da ordem pública,
exerce concomitantemente as atividades de Polícia Judiciária Militar, revelando nesse aspecto a polícia mista
anteriormente abordada nos órgãos
de Polícia e ambas com fundamento
constitucional.
Serve, pois, como limite de atuação
de Polícia Judiciária – Comum ou Militar – a natureza da infração. Assim,
a Polícia Civil irá apurar o crime comum praticado pelo militar, todavia, é
a Instituição Militar (Forças Armadas,
Polícia Militar ou Corpo de Bombeiro
Militar) quem a Lei Maior incumbe de
apurar as infrações penais militares
(art. 144, § 4º, da CF).
A título de ilustração, citamos no
âmbito estadual, a incidência da Lei
9.299/96, a qual estabelece que nos
crimes de homicídio doloso contra
civil, quando praticados por policiais militares em serviço, este crime seja apurado pela Polícia Militar
por meio do inquérito policial militar
(IPM), tendo tal lei alterado o artigo 9º
do Código Penal Militar e o artigo 82
do CPPM. Nesse sentido, o E. Tribunal de Justiça Militar do Estado de
São Paulo (TJM/SP) bem reconheceu a
exclusividade de atuação da Polícia
Judiciária Militar na apuração daquele delito, in verbis:
Ciclo Completo

TJM/SP: “POLICIAL MILITAR – Conteúdo normativo da Resolução SSP 110,
de 19.07.10 reconhecido – Observância
da reserva de plenário nos termos do
art. 97, da Constituição Federal – A
Lei 9.299/96 e a EC nº 45/04 apenas deslocaram a competência
para o Júri, para processar e julgar
crimes militares dolosos contra a
vida, com vítimas civis – Manutenção da natureza de crime militar
(art. 9º, CPM) impõe a aplicação do
§ 4º, do art. 144, do CPM – Competência exclusiva da polícia judiciária militar para a condução da
investigação – Inconstitucionalidade
reconhecida da Resolução SSP 110, de
19.07.10 – Decisão unânime.” (TJM/
SP – Pleno – ADIN 001/10 – Rel. Juiz
Paulo Adib Casseb – J. 03.12.10).

DA UNIFICAÇÃO DAS
POLÍCIAS
O tema é recorrente e ocupa,
sem consenso, a discussão da linha
filosófica e ideológica das pessoas
sobre o modelo de Polícia que o
Brasil deve ter: uma Polícia Civil ou
uma Polícia Militar.
Não temos dúvida em dizer que
diante da imensidão territorial do
Brasil o modelo da polícia adotado
desde o século XIX, é aquele que
demonstrou eficiência à semelhança do mesmo modelo adotado na
maioria dos países mencionados,
em especial, na França, que foi o
berço da adoção da polícia mista
(polícia administrativa e polícia judiciária).
A divisão das atribuições entre
as duas Polícias – Civil e a Militar – é aquela que propicia para a
sociedade maior eficiência, pois se
mantém o equilíbrio necessário na
segurança pública com esse modelo, e, além disso, nas palavras de
ÁLVARO LAZZARINI, “A bipartição de
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atividades permite mais claramente
perceber as falhas das Polícias, o
que é salutar para a sociedade, pois
muito pior seria o acobertamento
delas, bem mais fácil num organismo único46.”
Assim, num sistema de freios
e contrapesos, uma Polícia divide
atribuições com a outra Polícia, concorrentes e limitadas pela Lei Maior
(art. 144 da CF), e essa divisão da
Polícia ainda permite ao Ministério
Público fiscalizar ambas, tudo com
benefício ao interesse público.
Não se pode descurar da existência
da Polícia Militar na segurança pública, hoje o órgão principal de Polícia a
cuidar da polícia ostensiva e da preservação da ordem pública, e essa
realidade, no âmbito estadual, levou
até ao Governo Federal a suprir lacuna
existente no sistema de segurança pública com a criação, mediante decreto desde 2004, da Força de Nacional Segurança Pública (FNSP) a qual
tem sido empregada com frequência,
por tropa constituída de Policiais Militares, no apoio à segurança pública
nos estados.
De igual modo, fica totalmente
afastada a discussão sobre a desmilitarização das Policiais no Brasil, pois
além do modelo de polícia mista, de
Polícia Civil e de Polícia Militar, ser a
tendência na maioria dos países, a
realidade brasileira solidificou como
acertado o modelo de Polícia vigente, como se disse, ainda mais agora
(desde 2004), com a criação da Força
Nacional de Segurança Pública (FNSP),
demonstrando que não só nos Estados-Membros, mas também na União,
há de se ter uma Força militarizada
atuando na segurança pública.
Os aspectos para o afastamento
46 LAZZARINI. ÁLVARO. Temas de Direito Administrativo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 165
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de uma unificação das Polícias no
Brasil foram muito bem enfrentados
e aprofundados no estudo e no artigo
de ROBERTO BOTELHO sob o título As
Polícias Militares do Brasil e o Sistema Nacional de Segurança Pública, no
Estado Democrático de Direito47 , ali
demonstrando o malogro da Proposta
de Emenda Constitucional nº 21/2005,
a qual foi rejeitada pela Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania do
Senado Federal por acolhimento do
Parecer do saudoso Senador Romeu
Tuma.
Na linha da inviabilização da unificação das Polícias, citamos outrora
a significativa rejeição pelo Governo
Federal do Brasil, em 20.09.12, da
recomendação do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas de
desmilitarizar ou extinguir a Polícia
Militar, recomendação esta ocorrida
em 25.05.09. Naquela oportunidade,
houve o pronunciamento oficial feito
pela embaixadora Maria Nazareth Farani de Azevedo, a qual destacou que
aquela recomendação é “inconstitucional” e que “as polícias militares são
responsáveis pelo policiamento ostensivo e pela preservação da ordem pública”. Esse pronunciamento do Brasil
na Organização das Nações Unidas
(ONU) foi precedido de um pronunciamento no dia anterior (19.09.12) pelo
Ministério das Relações Exteriores do
Brasil no sentido de que a modificação da natureza das Polícias no Brasil
– em civis e militares – conflitaria com
a Constituição Federal.48
Igualmente precioso e aprofunda47 BOTELHO, Roberto. Direito Militar - Doutrina e Aplicações: As Polícias Militares do Brasil e o Sistema Nacional
de Segurança Pública no Estado Democrático De Direito.
Coordenado por Dircêo Torrecillas Ramos, Ronaldo João
Roth e Ilton Garcia da Costa. Rio de Janeiro: Elsevier,
2011, pp. 209/212.
48 BOTELHO, Roberto. Direito Militar - Doutrina e Aplicações: As Polícias Militares do Brasil e o Sistema Nacional
de Segurança Pública no Estado Democrático De Direito.
Coordenado por Dircêo Torrecillas Ramos, Ronaldo João
Roth e Ilton Garcia da Costa. Rio de Janeiro: Elsevier,
2011, pp. 209/212.

do, o estudo realizado por FERNANDO
CARLOS WANDERLEY ROCHA49 no
artigo “Desmilitarização das polícias
militares e unificação de Polícias –
desconstruindo mitos”, o qual depois
de examinar a situação da Polícia no
plano internacional, abordou a
evolução da Polícia no Brasil e todos
os inconvenientes da desmilitarização
da Polícia Militar e de eventual unificação com a Polícia Civil, diante da
contaminação do discurso político-ideológico sobre a matéria, citando a posição de Álvaro Lazzarini manifestada
em 1994, in verbis:
[...] a temática da segurança pública,
pela sua importância, não pode ficar ao
sabor de sentimentos menores, de argumentos emocionais, mas deve ser pensada com a máxima racionalidade, porque a
polícia, atividade jurídica do Estado, deve
ter seus problemas solucionados à luz das
Ciências do Direito e da Administração
Pública, porque o conhecimento científico, abrangente de experiências diversas
e sedimentadas pelo tempo, representa
caminho seguro na tomada de posições.
(...)
Esta inconsequente pregação pretende que o policial militar perca o status de
militar de polícia e, agora, como servidor
civil, possa sindicalizar-se, tornando toda
a Polícia Estadual uma verdadeira massa
de manobra para inconfessáveis objetivos
ideológico-partidários,
perigosamente,
como se pode sentir, para o Estado, para
o seu povo, para cada cidadão brasileiro,
para o estrangeiro que aqui viva ou tenha
interesses legítimos, [...] Deixar-se-á de
ter a proteção de uma organização policial que tem como ponto de honra ser
estável, eficaz e organizada, como o são
49 ROCHA, Fernando Carlos Wanderley. Desmilitarização das polícias Militares e unificação de Polícias –
desconstruindo mitos. Consultoria Legislativa. Câmara
dos Deputados. 2014, capturado em 19.04.15: http://
www2.camara.leg.br/documentos-e-pesquisa/fiquePorDentro/temas/unificacao-de-policias/texto-base-da-consultoria-legislativa
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as Polícias Militares brasileiras.12

Ao contrário daqueles que preconizam a unificação das Polícias, entendemos que a bipartição existente
entre Polícia Civil e Militar é adequada
para o Brasil e o aprimoramento para
o salto de qualidade nas atividades de
polícia está no ciclo de polícia 50, de
forma a comportar regulamentação
compatível, por meio de Lei Complementar (art. 144, § 7º, da CF).

DA PROPOSTA PARA
UMA NOVA DIMENSÃO
DA POLÍCIA NO BRASIL
As duas Polícias – Civil e Militar
– exercem, como se demonstrou, atividades administrativas e repressivas
(polícia mista) na segurança pública.
É comum vermos a Polícia Militar
efetuando a repressão às infrações
penais comuns e efetuando diuturnamente prisões em flagrante delito
de infratores, as quais são em seguida apresentados ao Distrito Policial
para a Polícia Civil fazer o trabalho
Cartorário, enviando os autos do inquérito policial para o Poder Judiciário
onde, na segunda fase de persecução
penal, o Ministério Público oferece a
denúncia requerendo a responsabilização dos infratores.
Por outro lado, vemos a Polícia Civil
efetuando policiamento, fazendo fiscalização e até mesmo operações policiais, na via pública, para preservação da ordem pública e para reprimir
e prender delinquentes, de maneira
ostensiva.
Assim, observa-se que os Oficiais
das Instituições Militares exercem, no
âmbito militar, de igual modo, as mesmas atividades dos Delegados de Polícia da Polícia Civil e da Polícia Federal
50 LAZZARINI, Álvaro. Estudos de Direito Administrativo, São Paulo: RT, 2ª ed., 1999, à p. 93.

no âmbito comum.
Pois bem, para otimizar o trabalho
policial no Brasil vemos que cada uma
das Polícias (Civil e Militar) deveriam
realizar o ciclo completo de polícia,
sem a necessidade de superposição do
trabalho de uma no trabalho de outra,
ou seja, as prisões em flagrante delito deveriam ser documentadas pela
Polícia que efetuou aquele procedimento (Polícia Militar ou Polícia Civil)
e a seguir o preso ser apresentado ao
Poder Judiciário que determinará a sua
sorte, nas audiências de custódia51 ,
indo, após, os autos ao Ministério Público para promover a persecução penal devida.
De igual modo, deve ser a atuação
da Polícia Militar nas infrações de
menor potencial ofensivo, como disserta ALVARO LAZZARINI52 , abordando
o Provimento CSM nº 1.670/2009,
do Conselho Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e asseverando que
“o relato circunstanciado da ocorrência
policial elaborado pelo policial militar,
desde que assinado por Oficial, é ato
administrativo, com todos os seus atributos, por obrigatoriamente atestar a
ocorrência policial atendida pelo militar
estadual.”
Nessa nova dimensão de atribuições
de Polícia proposta, sem superposição,
como mencionado entre elas e com
economia processual, abreviando-se os
registros policiais e a apresentação dos
presos em flagrante delito em juízo, as
duas Polícias (Civil e Militar) realizariam
as atividades preventivas e repressivas
de Polícia, competindo à Polícia Civil
efetuar a investigação dos crimes de
51 http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.
asp?idConteudo=283498
52 LAZZARINI, Álvaro. Direito Militar – Doutrina e Aplicações: A atuação da Polícia Militar com base no sistema
constitucional de segurança pública, Coordenado por
Dircêo Torrecillas Ramos, Ronaldo João Roth e Ilton Garcia da Costa, Rio de Janeiro: Elsevier, 2011, pp. 391/393.
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autoria desconhecida, aí sim mantendo-se o procedimento atual de registro
das ocorrências policiais no Distrito Policial.

DA CONCLUSÃO
O estudo da Polícia no Brasil – tema
tão caro e aqui escrito em homenagem
a Jorge Cesar de Assis, que tanto contribuiu e contribui com seus escritos à
matéria, que tem inteira correlação com
o Direito Militar, com destaque aos aspectos militares da Polícia, nos revelou que desde os primórdios a civilização teve a sua Polícia, Órgão necessário
ao desenvolvimento do povo, pois dá a
segurança pública, a tranquilidade e a
proteção necessárias a uma convivência
ética e pacífica.
A evolução da Polícia entre os povos
encontra na França o seu ponto alto com
a criação da divisão da Polícia adotada
em quase todo o mundo de Polícia Administrativa e Polícia Judiciária.
A característica militar de Polícia
nada tem de incompatível com a formação, o exercício e a eficiência da Polícia
e de seus integrantes, muito pelo contrário, é uma tendência na maioria dos países sendo essa a característica marcante,
desde priscas eras, nos povos antigos,
podendo se afirmar que foi igualmente
na França com a criação da Gendarmerie Nationale que surgiu o modelo
adotado no Brasil da Polícia Militar.
Vimos que o poder de polícia lastreia as atividades da Polícia, preventiva e repressiva, atividades essas que
também informam as Forças Armadas
na atividade de segurança pública.
À Polícia Militar compete a polícia
ostensiva e a preservação da ordem
pública que é a atividade de maior expressão na segurança pública, enquanto
compete à Polícia Civil a atividade de
Polícia Judiciária Comum, voltada, assim, para a apuração das infrações penais comuns.
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Vislumbramos a necessidade de se
padronizar em todo o Brasil a atividade
do policiamento velado por parte da
Polícia Militar, em caráter reservado,
albergando-se a investigação preventiva de polícia com a atividade de
inteligência policial, complementar ao
policiamento ostensivo, o que irá alçar a
Polícia Militar à realização de atividades
à altura de seu potencial, credibilidade e
eficiência.
Por outro lado, verifica-se o caráter
misto da polícia na forma como a Polícia
Militar vem sendo empregada, com respaldo na jurisprudência, nas missões de
cumprimento de mandados de prisão,
mandados de busca e apreensão e escuta telefônica quando requisitadas pelo
Poder Judiciário e pelo Ministério Público.
Assim, a nosso ver, para o fortalecimento da Polícia no Brasil e para o salto
de qualidade necessário, pode se pensar
na adoção do ciclo completo de polícia
para ambas as Polícias - Civil e Militar
- de forma que cada uma delas teria assegurado, na segurança pública, o relevante papel de prevenção e repressão
das infrações penais no Brasil, portanto
de atividade de Polícia Administrativa e
de Polícia Judiciária (polícia mista), com o
aproveitamento de seus atos junto à Justiça Criminal, como ocorre na França.
A oportunidade para tal adoção está
na regulamentação dos Órgãos de Segurança Pública, os quais há mais de 26
(vinte e seis) anos aguardam tal providência determinada pela Constituição Federal
de 1988 (art. 144, § 7º).
Essa é a nossa modesta contribuição a
esta edição da Coletânea de Direito Militar em Movimento no aprimoramento da
Polícia no Brasil e em distinção ao homenageado.
Fonte: Revista do Ministério Público Militar da União, edição nº 25
- 10.11.2015, pp. 238/299
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Introdução
No Brasil, um dos únicos países democráticos onde
o funcionamento da polícia é incompleto, vivencia-se
a situação em que cada uma das principais agências
policiais no âmbito estadual (Polícia Militar e Polícia
Civil) faz apenas parte do ciclo de polícia, que no seu
conjunto sistêmico traduz o modelo policial no seu
todo. Infere-se que tal disfunção, a priori, é determinada por um paradigma, sedimentado pela prática.

as polícias estaduais atuam em parcela das funções
policiais, quando da eclosão do delito, decorreu de
confusa hermenêutica normativa, diante de um modelo policial herdado pelo Brasil Colônia, historicamente
originário de um sistema francês de dupla jurisdição,
mas que foi instituído por aqui, sob a concepção de
um modelo constitucional republicano, de justiça unitária, originário do sistema anglo-saxão.

Mediante tal referencial, a prática determinou o
que parece inexplicável: um país onde as polícias são
O modelo policial adotado no Brasil, em que ambas
separadas e geridas por instituições diferentes e, ain25
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da, limitadas em seus misteres funcionais, gerando
exemplo quase que único no mundo moderno.
Diante da problemática apresentada, coloca-se
como solução, a hipótese de um modelo de polícia de
ciclo completo a ser desempenhado pela Polícia Militar,
que se apresentaria como uma alternativa viável
para compor um projeto voltado à economicidade, à
geração de sinergias positivas e à dotação de maior
amplitude de atuação para o atendimento de serviços
mais adequados às demandas sociais, no que se refere
à atividade estatal de segurança pública.

a construção de um novo paradigma, fundamentado
na evolução histórica da polícia brasileira e, principalmente, diante de uma nova interpretação aos dispositivos constitucionais e legais que tratam da Segurança
Pública, como forma de se estabelecer uma transição
da atual sistemática de persecução penal na fase policial, para o da Polícia Militar de ciclo completo, embasada na situação de flagrante de delito.

Deduz-se, assim, que, pelas experiências positivas
das polícias militares na elaboração de Termos Circunstanciados de ocorrências, pelas novas sistemáticas de apresentação de ocorrências à Polícia Civil,
pelas recentes alterações do Código de Processo Penal
O conhecimento que se construiu permitiu, como se
(que facilitaram a criação do novel projeto de “auverá, que fossem produzidas respostas relativas aos
diências de custódia”, com a obrigação de apresenbenefícios que uma Polícia Militar de ciclo completo,
tação do preso em flagrante ao Juiz competente, no
contemplando a possibilidade de sua atuação não
prazo máximo de 24
só na atividade preventiO Ciclo Completo seria o primeiro passo horas), e por outras
va, mas também após a
iniciativas, o sistema
eclosão do delito, com a
para o longo caminho da modernização
de segurança pública
elaboração dos registros
do sistema atual de segurança pública
já estaria sendo conrespectivos, traria ao desduzido à implantação
gastado modelo policial brasileiro, ao diminuir a distância enorme
de uma concepção
brasileiro (dicotômico).
entre o atendimento da ocorrência pelo
de Ciclo Completo de
Este seria o primeiro
Polícia, por parte das
policial militar e a sua comunicação à
passo para o longo camipolícias militares.
nho da modernização do
justiça criminal.
sistema atual de seguranPor tal premissa,
ça pública brasileiro, ao
a Polícia Civil ficaria
diminuir a distância enorme entre o atendimento da com maior disponibilidade para investigar e melhoocorrência pelo policial militar e a sua comunicação à rar seus índices de esclarecimento de crimes, em dejustiça criminal. Nesse sentido, em 1995, já escrevia trimento de não mais realizar a parte estritamente
Ib Silva:
cartorária das situações de flagrante (quer seja pela
autuação em flagrante, pela elaboração do Termo
Esta é a grande crítica ao sistema atual: uma dis- Circunstanciado ou do registro de ato infracional),
tância enorme entre o atendimento da ocorrência pelo que, quando muito, apresentam campo para a popolicial militar e a sua comunicação à justiça criminal, lícia técnico-científica (materialidade), haja vista os
passando por uma atividade eminentemente desne- principais elementos referentes à autoria já estarem
cessária, burocrática e cartorária, sujeita a um ana- esclarecidos.
crônico e medieval (lembrando o período inquisitorial
Embora a implantação do que se defende não
dos tribunais eclesiásticos) Inquérito Policial de valor
tenha sido o core do presente artigo, foi possível
discutível, elaborado sem a participação do Ministério
sinalizar no sentido de que, para a implantação
Público [...] (SILVA, 1995, p. 100).
de tal modelo, seria dispensada a criação de
Dando-se um primeiro passo para a racionalização estruturas novas na Polícia Militar, podendo-se
de meios do Estado, e minimizando-se o impacto ne- aproveitar as já existentes, levando-se em conta
gativo que a apresentação de ocorrências, pela Polícia que tal agência policial é muito mais ramificada em
Militar à Polícia Civil, causa ao já congestionado siste- relação à Polícia Civil, comparando-se seus efetivos
ma de segurança pública, profundamente se estuda- e, principalmente, os pontos de atendimento ao
ram as bases do paradigma atual. Daí se partiu para cidadão.
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Assim, revela-se cristalino que a adoção do que se
propõe, permitiria uma maior eficiência do trabalho
policial como um todo, afastando a morosidade e o
desperdício, em razão da duplicidade de estruturas,
retrabalho e atuação de modo desordenado, bem
como atingiria uma melhor prestação de serviços ao
cidadão, que teria a sua disposição o Policial Militar
completo, personificando o “poupatempo” da Segurança Pública, em nível estadual.

A concepção de Ciclo Completo de Polícia

Por outro lado, fazendo-se estudo de polícia comparada, verificou-se que, em outros países, guardadas as diversidades sociais, econômicas, políticas e
jurídicas, a polícia trabalha nas searas da prevenção
primária, em ações de cunho social, e em outras, que
não sejam diretamente ligas à persecução criminal,
mas que visem, em última ratio, à paz pública. Tais
atuações de polícia assemelham-se às que ocorrem
no Brasil, haja vista que estas preocupações também
são uma realidade do nosso modelo policial, principalmente no que se refere à atuação da Polícia Militar,
que é bastante presente em tais searas.

Reconhece-se que, hipotética e teoricamente, o
ideal seria que a Polícia Militar, levando-se em conta
De tudo que
o modelo policial brasise expôs, no
leiro, atuasse em todas
A Polícia Militar, ao realizar sua atribuição
entanto, conas variáveis que levam
constitucional primordial de polícia preventiva/ signa-se que a
a eclosão do delito, vishipótese consito que legitimada a ser
ostensiva, acaba por ser a agência policial que
derada no pre“força pública”, estaria
mais atua dentro do contexto da prisão em
sente
artigo,
credenciada a agir nas
foi a de que a
diversas frentes para
flagrante, não só por sua grande capilaridade,
concepção respreservar a ordem púmas também por ser a agência policial que,
trita do Ciclo
blica. Isso infere dizer
Completo de
que sua atuação deveria
efetivamente, é chamada diante da eclosão
Polícia, fundaatingir todas as formas
de um fato delituoso, estando diuturnamente
mentada por
de prevenção das não
meio da ocorconformidades potenpresente nas ruas para atender às ocorrências
rência do ilícito
ciais do convívio em sopoliciais.
penal, em siciedade, chegando até a
tuação de flaprópria ressocialização
grância, seria a base para o estabelecimento de um
do infrator.
novel modelo de polícia praticado por diversos países
Analisada esta gama de possibilidades de atuação, democráticos, ao qual a polícia brasileira deveria se
o fato é que a Polícia Militar, ao realizar sua atribui- adequar.
ção constitucional primordial de polícia preventiva/
ostensiva, acaba por ser a agência policial que mais A Polícia Civil está imobilizada
atua dentro do contexto da prisão em flagrante, não
A busca extenuante da verificação da referida hisó por sua grande capilaridade, mas também por ser a
pótese, como resposta ao problema apresentado,
agência policial que, efetivamente, é chamada diante
fez clarificar que a Polícia Civil está imobilizada nos
da eclosão de um fato delituoso, estando diuturnaDistritos Policiais, haja vista ter assumido um papel
mente presente nas ruas para atender às ocorrências
de investigação “cartorária” e não “de campo”, como
policiais.
preconizam diversos estudiosos, utilizando-se de boa
No mesmo sentido, verifica-se que os policiais mi- parte dos seus ativos para realização de um (re)trabalitares, por meio de técnicas e táticas desenvolvidas lho desnecessário, quando da elaboração de Termos
durante o período de formação, qualificação e treina- Circunstanciados e Boletins de Ocorrências, verdadeimento, bem como pela experiência prática, acabam ras cópias do que se produz pela Polícia Militar.
desenvolvendo a expertise (tirocínio policial) que
Na mesma linha, constatou-se que o fato de os
os tornam mais exitosos na prisão em flagrante de
registros das prisões/apreensões em flagrante delito
delinquentes.
realizadas pela Polícia Militar, ser formalizados pela
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Polícia Civil, gera, de igual forma, prejuízo à eficiência desta agência policial, desviando-a de sua função
prioritariamente investigativa e de apuração criminal.

corrência das experiências exitosas que possuem para
a lavratura de Termos Circunstanciados de Ocorrências, prática que, embora esteja suspensa em São Paulo, é realidade em diversos estados da federação, com
avaliações surpreendentes pela qualidade técnica de
tais registros, os quais são validados pelos Oficiais de
Polícia Militar.

Vendo esta problemática com bastante clareza,
pode-se concluir que, ao ser liberada da manutenção
de estruturas e de profissionais para lavrar os registros das prisões/apreensões em flagrante, bem como
os Termos Circunstanciados de ocorrências originadas Economia de recursos
pela ação da Polícia Militar, onde a autoria e mateDentro dos critérios avaliados pelo autor, a hipóterialidade delitivas já
se defendida se trata de
estão, via de regra,
uma forma de aproveitaEm relação ao fim exclusivo de lavrar os
suficientemente delimento máximo das estruneadas, a Polícia Civil flagrantes realizados por policiais militares, turas físicas existentes,
poderia focar-se, porbem como da capacidade
os Oficiais da Polícia Militar estariam
tanto, na sua missão
profissional de Oficiais e
primordial de escla- “desafogando” o trabalho da Polícia Civil, que Praças de Polícia Militar,
recimento dos delitos
sem a necessidade de
se desobrigaria de manter tais insumos para
de autoria desconhegastos exorbitantes do
cida.
atendê-los, evitando-se, com isso, o desperdício poder público com novas

contratações de pessoal e
Em relação ao fim
de tempo hoje verificado nas delegacias de
novos prédios e espaços,
exclusivo de lavrar os
polícia.
o que revela uma solução
flagrantes realizados
de economia maior de repor policiais militares, os Oficiais da Polícia Militar estariam “desafogan- cursos financeiros.
do” o trabalho da Polícia Civil, que se desobrigaria
Da mesma forma, embora não tenha sido objeto
de manter tais insumos para atendê-los, evitando-se, máximo da presente pesquisa, que se delineou na vecom isso, o desperdício de tempo hoje verificado nas rificação de hipótese científico/teórica acerca do tema,
delegacias de polícia.
e não propriamente da sua implementação, a opera-

A expertise dos Policiais Militares no
registro de ocorrências
Os Oficiais da Polícia Militar têm a prática da presidência de inquéritos e flagrantes de crimes considerados militares, além do que, em vários estados,
já receberam por delegação, ou por meio de provimentos do Judiciário, autorização expressa para exercerem a tal “autoridade policial”. O que se teria de
novo é que, para exercê-la não haveria necessidade
de alteração estrutural dos órgãos encarregados da
segurança pública, ou seja, cada autoridade (policialcivil ou policial-militar) agiria dentro de suas atribuições constitucionais, sem mudar da “agência policial”
a que prestam serviços.
As Praças também já demonstraram suas capacidades, haja vista estarem no cotidiano da escrituração
de Boletins de Ocorrências e, principalmente, em de-

cionalização de tal modelo revela-se extremamente
simples, porque está mais centrada na conscientização dos atores envolvidos, a ser feita com ajustes em
treinamento de pessoal, voltadas ao rompimento de
um paradigma.
Além de útil, simples e econômica, tal medida é
a mais racional, visto que permitiria o “surgimento”
de uma polícia investigativa altamente especializada,
voltada para a grande criminalidade organizada e crimes de autoria desconhecida, bem como, a eliminação dos conflitos de atribuição entre as duas agências
policiais estaduais (dicotômicas).

Resistência dos Delegados de Polícia
A única e importante desvantagem a ser enfrentada seria a de que, para o rompimento do paradigma sedimentado por longo período, sem dúvida haveria resistência de
ambas as polícias, particularmente dos Delegados, que entenderiam ter o seu poder diminuído.
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No entanto, das propostas de mudança no modelo
policial brasileiro que se verificou, esta é uma das que
apresentaria um menor nível de tensão institucional,
pois, em verdade, não se abalariam estruturas organizacionais, não se extinguiriam cargos, não se unificariam instituições visceralmente diferentes, não se
desmilitarizaria a Polícia Militar e nem se militarizaria
a Polícia Civil.

A baixa capacidade da polícia civil para
elucidação de crimes
Por fim, há de se falar da eficiência do modelo policial, na esfera estadual, em que os estudos apontaram
a necessidade de haver uma maior preocupação dos
gestores das polícias e condutores das investigações,
com a melhoria dos seus resultados, sobremaneira com
a capacidade da polícia de elucidar os chamados crimes
de autoria desconhecida.

transição para o Ciclo Completo de Polícia, fundamentado
no registro do flagrante delito por parte da Polícia Militar,
fato que disponibilizaria à Polícia Civil, meios de evoluir
para tornar-se mais eficiente na missão que lhe é cara, ou
seja, na investigação e apuração criminal.
8. Visão dromológica[2] da segurança e ordem pública
A Polícia Militar, numa visão dromológica, foi cada
vez mais estendendo suas atribuições constitucionais
para atualmente exercer não só a manutenção da ordem pública, mas também, a sua preservação. Em
razão de tal evolução, restou-se clara a intenção do
poder constituinte originário em contemplar a Polícia
Militar com as atribuições de repressão imediata ao delito, ação esta com cristalinos reflexos na persecução
criminal.
Além do reconhecimento das atribuições da Polícia
Militar frente aos delitos de menor potencial ofensivo,
ainda se justifica tal proposta pela residual esfera de
atribuições da Polícia Militar, em razão da falência de
atuação de outros órgãos que compõem a segurança
pública.

Ocorre que, a incessante busca da eficiência pela
Polícia Militar, esbarra frontalmente em um modelo de
investigação e apuração
criminal que arrefece o
Assim, demonsA
competência
ampla
da
Polícia
Militar
na
êxito alcançado, pelo sentra-se que a comtimento de impunidade
petência ampla da
preservação da ordem pública, engloba,
que determina. DemonsPolícia Militar na
inclusive,
a
competência
específica
dos
trou-se que, se por um
preservação da orlado está a Polícia Militar,
dem pública, endemais órgãos policiais.
batendo recordes de progloba, inclusive, a
dutividade operacional,
competência especícom o aumento do númefica dos demais órro de infratores presos em flagrante, de armas e drogas gãos policiais. No caso de falência operacional deles,
apreendidas, por outro lado, tem-se a Polícia Civil apre- a exemplo de greves ou outras causas, que os tornem
sentando péssimos resultados na área investigativa.
inoperantes ou, ainda, incapazes de dar conta de suas
atribuições, funciona a Polícia Militar como a verdadeiDo exposto, conhecendo-se da disponibilidade es- ra força pública.
cassa de recursos financeiros, das condições políticas,
Embora seja fato que há descompassos existentes
de oportunidade, das prioridades do poder público e
entre as normas e a realidade fática do desempenho da
dos outros fatores aqui já elencados, optou-se nesta
atividade policial-militar, verificou-se que a “vontade”
pesquisa científica, por defender-se como hipótese, a
da Constituição deve prevalecer, diante da inexistência
modificação do modelo policial atual, escolhendo-se
de uma regulamentação específica de uma série de sicomo melhor alternativa, aquela que representasse o
tuações diuturnamente enfrentadas pelas polícias milimaior número de vantagens objetivas.
tares, as quais acabam, por força do caráter residual de
Assim, cediço é que, na incessante busca de patamares sua atividade, executando tarefas na guarda da Carta
de excelência para o modelo policial brasileiro, de modo a Magna, que lhe dá o necessário estribo jurídico, fato
colaborar cada vez mais para o reverso dos índices de vio- este que, por vezes, enseja conflitos com outras polílência e criminalidade, a melhor solução, dentre as estu- cias e órgão públicos.
dadas pelo pesquisador, seria a adoção de um modelo de
Ciclo Completo
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ne da Polícia Civil e não da Polícia Militar. Logo, os
É claro que, a partir do prisma dromológico, para
cidadãos deveriam ligar “197”, e não, “190”.
que se dê uma maior segurança jurídica à atuação
das polícias militares nas searas “costumeiras” de
Dessa forma, o entendimento escorreito é o de
outras agências policiais, melhor seria a adequação que a autoridade policial referida na legislação proda realidade legislativa à realidade social, no entanto, cessual penal comum refere-se ao Delegado de Políentende-se que tal normatização é prescindível, por for- cia e ao Oficial da Polícia Militar.
ça da importância constitucional que lhes foi dada, prinO Delegado por ser
cipalmente, em se
bacharel em Direito e
levando em conta
Polícia Militar somente deveria atuar no
concursado para o seu
que a capacidapoliciamento ostensivo, mantendo a ordem
respectivo cargo. O Ofide das polícias
cial da Polícia Militar por
civis
brasileiras,
pública, sem se deslocar para as ocorrências
ser, além de concursado,
em atuar nas suas
após o cometimento do delito, pois se este
graduado em Ciências
próprias
searas
Policiais de Segurança e
de investigação e
ocorreu, iniciar-se-ia a investigação criminal,
Ordem Publica ou curso
apuração criminal,
sendo esta de atribuição da Polícia Civil.
equivalente, levando-se
está falida.
em conta que, em alguns
Nesse contexto,
estados, já se exige o
interessante e até
curso de Direito como condição de ingresso à carreira
controverso é o fato de que a Polícia Militar, por meio
respectiva.
de seus agentes, obriga-se a atuar diante de uma situação de flagrância delitiva, cerceando o direito mais
Evolução hermenêutica da segurança
importante do ser humano vivo que é a liberdade, e
não possa realizar a simples documentação da pri- e ordem pública
são, que é um minus cristalino em relação à ação de
Outra vertente de argumentação é embasada na
prender.
própria evolução do Direito (constitucional, processual
Visão pragmática da segurança e or- penal e administrativo), em cuja dogmática se ousou
avançar em termos hermenêuticos.
dem pública
No sentido pragmático, quase na totalidade das
ocorrências criminais, é a Polícia Militar que faz o
papel de deslocar-se ao local do crime, quando a ordem pública foi rompida, sendo a agência policial
que deve restaurá-la, imediatamente, efetivando a
prisão do criminoso e, além de tudo isso, realizar a
preservação do “sítio” do crime, até a chegada dos
peritos criminais, o que leva a inferência de que o
art. 6º do CPP refere-se a ambas as agências policiais estaduais.
A rigor, não fosse correta a proposta aqui elaborada, a Polícia Militar somente deveria atuar no policiamento ostensivo, mantendo a ordem pública, sem
se deslocar para as ocorrências após o cometimento
do delito, pois se este ocorreu, iniciar-se-ia a investigação criminal, sendo esta de atribuição da Polícia Civil. Portanto, os chamados aflitos das pessoas,
diante do delito, deveriam ser destinados ao telefo-

A hermenêutica jurídica evoluiu para asseverar que
a prisão em flagrante se sedimentou como ato administrativo, que a competência constitucional da Polícia
Militar inclui a repressão imediata (na qual se inclui
o conceito de prisão em flagrante), e que o Oficial da
Polícia Militar é autoridade policial.
Tudo isso tem demonstrado, que sob o viés do seu
sistema de persecução criminal, o ordenamento jurídico brasileiro já deu sustentação para ampliação das
atribuições da Polícia Militar do Estado, no sentido de
que passe a também realizar os registros da prisão em
flagrante.

A análise da proposta por especialistas
Como forma até exauriente de verificação da hipótese sustentada, o pesquisador, além do que já se explanou doutrinariamente acerca do tema, ainda foi a
campo buscar as respostas às referidas inquietações,
tanto com a realização de entrevistas, questionários e
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participação em eventos jurídicos, quanto pela observação ativa, ou seja, na constatação in loco, de práticas que vão ao encontro do pensamento investigado
no presente trabalho, as quais já foram expostas.

as Polícias Civis, formando novas polícias estaduais
integradas (de ciclo completo), a tese vencedora foi
a proposta pelo pesquisador. Assim é que para 304
respondentes, ou seja, 52,60% da amostra, consideraram que o modelo policial mais adequado para a
realidade brasileira atual é o depolícia de ciclo completo na situação de flagrância delitiva, realizado
pela Polícia Militar, e manutenção do atual modelo de Polícia Civil, a qual permaneceria com atribuição de apuração das infrações penais de autoria
desconhecida.

Pela pesquisa de campo, levantou-se que, com
apenas uma opinião em sentido contrário, dentre a
gama de propostas apresentadas acerca do tema, há
viabilidade para a apresentação direta do preso pela
Polícia Militar ao Juiz de custódia, quando da prisão
em flagrante. Chegou-se à conclusão de que não há
nexo a Polícia Militar, responsável pela imensa maioCorroborando o posicionamento dos Oficiais, na
ria dos flagrantes, ter de apresentar o fato e o preso à
Polícia Civil, a qual simplesmente reproduz nos APFD resposta à questão específica acerca do modelo investigado, a imensa
o relatado pelo conEm se tratando de flagrante de delitos
maioria dos respondutor, sendo que o
dentes (536), ou seja,
Delegado de plande menor potencial ofensivo, o próprio
92,70% da amostra,
tão terá que, em 24
policial militar que atender a ocorrência
manifestou-se favoráhoras, encaminhar
não só os autos, deverá elaborar o Termo Circunstanciado, vel à adoção de um modelo de polícia de ciclo
mas também o pretomando todas as providências inerentes completo pela Polícia
so para audiência de
Militar, embasado nos
custódia.
à autoridade policial, determinadas
registros das situações
Por tal constapela Lei nº 9099/95, as quais deverão ser
de flagrante delito.
tação, verificou-se
Aos que são favoráanuídas por Oficial de Polícia Militar..
que a função do Deveis, foi dada a oportulegado, nos moldes
nidade de colaborarem
atuais,
resume-se
com o pesquisador, assinalando, aleatoriamente,
em relatar o que o policial militar e as testemunhas
quais seriam os benefícios que tal modelo traria ao
disseram no flagrante, requerer as provas periciais de
atual sistema de segurança pública, dentre os que
praxe e, quando muito, arbitrar fiança nos casos perforam apresentados.
mitidos por lei, o que perfeitamente poderia ser realizado por Oficial da Polícia Militar, que tem condições
Os benefícios mais apontados pelos referidos Oficiais,
de igualdade em termos de preparo técnico/jurídico ou seja, os assinalados por mais de 70% dos respondene em termos funcionais, às referidas autoridades de tes, foram: o aumento do tempo livre de policiamento
Polícia Civil.
(aumento da prevenção criminal) por parte da Polícia Militar, haja vista a notória e desnecessária permanência
Por fim, como ponto alto da coleta de dados para
de filas de viaturas e de policiais militares na porta das
a verificação da hipótese apresentada neste aprodelegacias de polícia, para apresentação de dados de
fundado estudo, realizou-se um questionário, a fim
ocorrência, com 74,70%; redução do custo da prestade serem colhidas as impressões dos respondentes
ção do serviço policial, com a simplificação dos registros
(Oficiais da PMESP) sobre aspectos dos modelos pocartorários, evitando-se retrabalhos desnecessários, haja
liciais. Como alternativas, o pesquisador relacionou
vista que, na situação de flagrante, a Polícia Civil simaquelas possibilidades de maior incidência, detectaplesmente reproduz o que a Polícia Militar relata, com
da pela revisão bibliográfica, na busca de um modelo
73,40%; e o fortalecimento da autoridade policial-milimais adepto a atual realidade brasileira.
tar, na medida em que o Oficial (não o Delegado de planDe longe, mais que o dobro das 20,80% das in- tão), é quem será o responsável pela decisão acerca da
tenções da alternativa segunda colocada, que se prisão e pelos respectivos registros (BO, TC, Auto de Prifundamenta na unificação das Polícias Militares com são em flagrante ou Auto de Apreensão), com 72,10%.
Ciclo Completo
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Proposta
De tudo que foi exposto, restou, portanto, a confirmação da hipótese apresentada, da qual se extraiu a fundamentação da presente proposta. Assim
é que, ao atuar frente à eclosão do delito comum,
deve a Polícia Militar envidar todos os seus esforços para exercer o dever legal de realizar a prisão, até o limite da possibilidade hipotética do
flagrante delito (flagrante próprio, impróprio e
presumido).
Diante do êxito das diligências determinantes da
prisão em flagrante, o respectivo Auto de Prisão em
Flagrante Delito, deverá ser elaborado por Oficial
de Polícia Militar, que adotará todas as providências decorrentes, inclusive, com a apresentação do
preso diretamente à autoridade judiciária competente, quando possível (audiência de custódia). Caso
haja resquícios para a investigação de atribuição da
Polícia Civil, deverá ser enviada cópia da documentação produzida (além daquelas determinadas pelo
CPP), ao Delegado de Polícia da circunscrição do fato.
Em se tratando de flagrante de delitos de menor potencial ofensivo, o próprio policial militar
que atender a ocorrência deverá elaborar o Termo Circunstanciado, tomando todas as providências
inerentes à autoridade policial, determinadas pela Lei
nº 9099/95, as quais deverão ser anuídas por Oficial
de Polícia Militar.
Caso não tenha sido efetuada a prisão em flagrante, bem como, nos casos de delitos comuns de
autoria desconhecida, deverão estes ser comunicados à autoridade de Polícia Civil, para adoção
das suas atribuições constitucionais de polícia investigativa e de apuração criminais.

Enfim, caso não se verifique a flagrância de ato infracional, bem como nos casos de autoria desconhecida, deverá ser comunicado o fato à autoridade
de Polícia Civil, para adoção de medidas de polícia
investigativa e de apuração criminais.
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Na mesma linha lógica, diante da apreensão em
flagrante de adolescente infrator, deverá o Oficial
de Polícia Militar adotar todas as providências de
atribuição da autoridade policial previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8069/90),
quer seja por meio de Auto de Apreensão de Adolescente Infrator, ou de Boletim de Ocorrência circunstanciado (quando a Lei não permite a apreensão
em flagrante do adolescente, ou quando se identificar
que o autor é criança), adotando-se as providências
necessárias para a direta apresentação do adolescente infrator em juízo, diante de tal possibilidade.
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INTRODUÇÃO
Os atentados terroristas do 11 de setembro de 2001,
seguidos dos atentados ao metrô de Madri em 2004 e
Londres e 2005 despertaram a atenção dos governos do
ocidente para a ameaça terrorista patrocinada por extremistas islâmicos. As características de indiscriminariedade,
imprevisibilidade e o caráter anímico dos ataques apontaram para a necessidade de reformulação das legislações
Antiterroristas no intuito de atender às peculiaridades
dessa nova realidade. Os países membros da coalizão estadunidense reformularam suas leis, ainda vigentes, sob
a crítica dos movimentos de defesa dos direitos humanos
que denunciavam a violação de um catálogo extenso de
direitos tutelados por normas internacionais e pelas constituições desses mesmos países.
O Brasil, embora as pressões internacionais, não seTerrorismo

guiu essa tendência e permaneceu com sua legislação
inalterada sob o argumento de que o país é pacífico e não
se envolveu nas operações bélicas que estavam em andamento no Iraque e Afeganistão, ou, mesmo, no conflito
israelo-palestino. Contudo, subscreveu todos os acordos
e tratados internacionais no âmbito da Organização das
Nações Unidas, comprometendo-se no esforço de combate ao terrorismo internacional. Entre esses acordos, o fiel
cumprimento das recomendações do Financial Action Task
Force (GAFI) que prevê medidas judiciais destinadas a prevenir e neutralizar atividades de financiamento do terrorismo por meio da alienação e o confisco de bens e ativos
financeiros destinados a patrocinar as redes terroristas.
O principal entrave para a concretização desse acordo
é a falta de uma tipificação do terrorismo, o que acarretava em dificuldades na atuação jurídico-penal. A partir do
ano de 2013, as pressões se intensificaram no sentido de
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fazer cumprir os compromissos assumidos internacionalmente. Foi aventado, inclusive, a possibilidade da suspensão temporária do país como membro do GAFI, situação
constrangedora que teria reflexos na política externa.
Nesse ambiente, foi promulgada a Lei nº 13.260, de 16
de março de 2016, que regulamenta o disposto no inciso
XLII do artigo 5º da Constituição Federal, disciplinado o
terrorismo, tratando de disposições investigatórias e processuais e reformulando o conceito de organização terrorista: altera as Leis nº 7.960, de 21 de dezembro de 1989,
que dispõe sobre a prisão temporária e 12.850, de 02 de
agosto de 2013, que trata da definição de organização
criminosa e sobre investigação criminal.
Sendo assim, o que se pretende neste breve estudo é
responder se houve avanços com a promulgação da nova
lei de combate ao terrorismo no Brasil que possa ter modificado seu status quo frente às legislações anteriores e
se esta preenche as lacunas necessárias para a apuração
da conduta e responsabilização penal.

ASPECTOS DOUTRINÁRIOS E JURISPRUDENCIAIS NO ÂMBITO INTERNACIONAL
A similaridade dos conceitos
No âmbito da Organização das Nações Unidas, embora
a profusão de conceitos, a maioria dos países tem sua própria tipificação, considerando-o, basicamente, como um
crime contra a segurança nacional.
Schmidt coletou mais de 109 conceitos e estabeleceu a
frequência de seus elementos definidores com base em 22
palavras mais citadas. A violência e força aparecem com
83,5%, seguido do político com 65%, o medo com ênfase
no terror com 51% e a ameaça com 47%.

para a vida humana e que violem as leis criminais dos EUA
ou de qualquer estado da federação cometido dentro da
jurisdição dos EUA com a intenção de intimidar ou coagir
a população civil, influenciar a política governamental por
meio da intimidação ou coação e afetar a governabilidade
pela destruição massiva, assassinatos e sequestros.
Um ano após os atentados de Madri em 2004,
o Secretário Geral da ONU, Kofi Annan, durante a Conferência sobre terrorismo, propôs a seguinte definição para
o terrorismo:
Qualquer ato que tem por objetivo causar a morte ou provocar ferimentos graves em civis ou qualquer pessoa que não
participa ativamente de hostilidades numa situação que visa
intimidar a população ou compelir um governo ou uma organização internacional a fazer ou deixar de fazer qualquer ato. 3

De outra banda, no Código Penal francês, terrorismo é
expresso como atos individuais ou coletivos dolosamente
praticados com o objetivo de perturbar gravemente a ordem pública por intimidação ou terror, como o atentado à
vida, à integridade física, o rapto, o sequestro de pessoas,
aeronaves e embarcações.

A posição da ONU e do Parlamento Europeu
A relação entre terrorismo e direitos humanos ocorreria
somente após os atentados a sede da Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), sendo reconhecido
como uma violação no ano de 1993, em Viena, durante a
Conferência Mundial sobre Direitos Humanos.
O parágrafo 17 da referida conferência, citado na obra
de Januz, assim expressa:

Com efeito, o Federal Bureau of Investigation
(FBI)1, por exemplo, define terrorismo como sendo o uso
ilegal da força ou da violência contra pessoas ou propriedade para intimidar ou coagir um governo, a população
civil ou qualquer de seus segmentos, como forma de perseguir objetivos políticos ou sociais.

Os atos, métodos e práticas do terrorismo em todas as suas
formas e manifestações [...] são atividades que visam à destruição dos direitos humanos, das liberdades fundamentais e da
democracia, ameaçando a integridade territorial, a segurança
dos Estados, e desestabilizando governos legitimamente constituídos.4

O texto do USA Patriot Act,2 por seu turno, o conceitua como sendo atividades que envolvam atos violentos

A Assembleia Geral da ONU, o havia definido anteriormente, por meio da Resolução nº 51/210, datada de 1996,

1 FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION. Disponível em: <http://www.fbi.gov>. Acessado em: 25 mar. 2015.

3 PEREIRA, Antônio Celso Alves. Direitos Humanos e Terrorismo. In: SARMENTO, Daniel; GALDINO, Flávio (org). Direitos Fundamentais: estudos em homenagem ao professor Ricardo Lobo Torres. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p.109.

2 FINDLAW. Uniting and strengthening america by providing appropriate tools required
to intercept and obstruct terrorism (USA patriot ACT) Act Of 2001. Public Law 107–56—
oct. 26, 2001. Disponível em: <http://news.findlaw.com/wsj/docs/terrorism/hr3162.
pdf>. Acessado em: 25 mar. 2015.

4 JANUZ, Symonides. (Org). Direitos humanos: novas dimensões e desafios. Brasília,
UNESCO Brasil, Secretaria Especial de Direitos humanos, 2003, p.41. Disponível em:
<http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001340/134027POR.pdf>. Acessado em:
06 mar. 2015.

34

como sendo um ato criminoso praticado com a intenção
de provocar um estado de terror no público em geral, um
grupo de pessoas ou de pessoas específicas com objetivos
políticos. Vale lembrar, que a partir dos atentados do 11-S,
o Conselho de Segurança da ONU, por meio da Resolução
nº 1373, de 28 de setembro de 2001, passou a considerar
todo ato terrorista como uma ameaça à paz e à segurança internacional, estratégia destinada a ampliar o apoio
e a participação dos Estados-membros na guerra contra
o terror.
Na mesma linha, Cretella Neto apresenta um conceito inserido na Decisão- 2002/475/JAI, de 13 de junho de
2002, da Comissão Europeia elaborado também após os
atentados de 11-S, cujas condutas atribuídas ao terrorismo já estão relacionadas na legislação interna de seus Países-membros:
Uma lista de violações tratadas
como atos de terrorismo quando cometidas intencionalmente por indivíduos
ou grupos contra um ou mais países ou
suas instituições ou população, com a
finalidade de ameaçá-los e seriamente
enfraquecer ou destruir suas estruturas
políticas, econômicas ou sociais.5

Na dita Decisão, o terrorismo é
definido com base na combinação
de dois elementos:

terrorismo como delito, no âmbito internacional, tem gerado manifestações temerárias de distintas nações, que
chegam a considerar, equivocadamente, protestos sociais
e políticos, como atos terroristas. Com efeito, Moisés
Naim8 assevera que esse tipo de violência é caracterizado
por uma indefinição entre guerra e política, entre militares
e civis, entre nações e organizações.
Por outro lado, é necessário destacar que há correntes
opostas a essas definições, conectando-as com questões
políticas e estratégicas. Segundo a lição de Whittaker9, a
definição de terrorismo no âmbito internacional espelha,
confessadamente, a preocupação particular dos Estados
Unidos e as de um punhado de outros governos, que são
frequentemente alvos do terrorismo no exterior.

Uma lista de violações tratadas como
atos de terrorismo quando cometidas
intencionalmente por indivíduos ou
grupos contra um ou mais países ou
suas instituições ou população, com a
finalidade de ameaçá-los e seriamente

Na mesma
linha, Hoffman
amplia o debate quando aduz
que essa denominação parece
depender, essencialmente,
do ponto de vista:

enfraquecer ou destruir suas estruturas

A decisão de
rotular uma orpolíticas, econômicas ou sociais.
ganização terrorista é subjetiva,
[...] um elemento objetivo, dado tradependendo lartar-se de uma lista de exemplos de conduta criminal grave (ho- gamente da simpatia com ou da oposição à pessoa/grupo/
micídio, ofensas corporais, tomada de reféns, extorsão, fabrico causa em questão. Se alguém se identifica com a vítima da
de armas, atentados, ameaça de cometer os referidos atos, violência, por exemplo, então o ato é terrorismo. Se, porém,
etc.); um elemento subjetivo, visto estes atos serem conside- alguém se identifica com o autor, o ato violento é visto de
rados infrações terroristas quando cometidos com a intenção forma mais solidária, quando não positiva, não é terrorisde intimidar gravemente uma população, constranger indevida- mo.10
mente os poderes públicos ou uma organização internacional a
praticar ou a abster-se de praticar qualquer ato ou desestabiTais argumentos, reforçam a tese de Laqueur11 para quem
lizar gravemente ou destruir as estruturas fundamentais polí- não existe tal definição, e tampouco poder-se-á encontrar alguticas, constitucionais, econômicas ou sociais de um país ou de ma em um futuro previsível. Tal poder, de classificar ou não as
uma organização internacional.6
ações em terrorismo, está na conveniência do momento e de

Na lição de Briceno7, essa indefinição na tipificação do
5 CRETELLA NETO, José. Teoria geral das organizações internacionais. 2ª ed. São
Paulo: Saraiva, 2007. p.718.
6 EUR-Lex. Regras da UE em matéria de infrações terroristas e respetivas sanções. Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3Al33168>. Acessado em: 29 abr. 2016.
7 BRICENO, Geraldo J. Terrorismo Y nuevo orden mundial: subsistirá el derecho internacional?. In: SILVA, Luciano do Nascimento (coord.) Estudos Jurídicos Criminais.
Curitiba: Juruá, 2008. p.172.
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acordo com o cenário político internacional.
8 NAÍM, Moisés. O fim do poder: nas salas da diretoria ou nos campos de batalha, em
igrejas ou Estados, por que estar no poder não é mais o que costumava ser. Tradução
de Luis Reyes Gil. São Paulo: LeYa, 2013. p.172.
9 WHITTAKER, David J. Terrorismo: um retrato. Tradução de Jouberr de Oliveira Brízida, Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército, 2005. p.428.
10 HOFFMAN, Bruce. lnside terrorismo. New York: Columbia University Press,1998.
p.31.
11 LAQUEUR, Walter. Uma historia del terrorismo. 1. ed. Buenos Aires: Paidós, 2003.
p.35.
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Esta é uma das razões que levam Salman Akhtar12 a considerar a guerra contra o terrorismo um absurdo metafórico,
quando não uma receita para um contínuo derramamento de
sangue pelo mundo todo.

Os reflexos das leis Antiterroristas nos
direitos humanos
Quanto às legislações antiterroristas, a discussão
em torno delas é, basicamente, em relação aos amplos
poderes conferidos aos órgãos de segurança e de inteligência no que consiste a amplitude da expressão
suspeitos, assim como na invasão da privacidade das
pessoas sem autorização judicial e na detenção e interrogatórios sigilosos, sem quaisquer garantias processuais e jurídicas. Vejamos algumas destas legislações:
Reino Unido: o Terrorism Act aprovado pelo Parlamento Britânico em 2000, com vigência também na
Escócia e País de Gales, tinha como finalidade substituir dispositivos anteriores sobre o terrorismo e as
medidas temporárias empregadas na Irlanda do Norte
quando da atuação do Exército Republicano Irlandês
(IRA). As Seções 43 e 44 da referida lei são, especificamente, alvo da grande polêmica e sofrem constantes
críticas de organizações de proteção aos direitos humanos, incluindo a Comissão de Direitos Humanos das
Nações Unidas. Estas dão amplos poderes aos agentes
governamentais para, a qualquer momento, pararem,
deterem e revistarem pessoas e veículos, além de pesquisar seus dados pessoais com o fim de prevenir atos
terroristas, mesmo sem a necessidade do que os ingleses chamam de uma “suspeita razoável”. A falta de cooperação policial nessas circunstâncias é considerada
crime, cujas penas variam em até seis meses de prisão
e multa de 5.000 mil euros ou ambas as sansões combinadas.
Após o 11-S, as ações dos órgãos de segurança em
deter pessoas para verificação criminal cresceu vertiginosamente, a maioria contra etnias específicas. Há polêmicas sobre a maneira pela qual a lei está sendo cumprida pelos órgãos de segurança, em especial, quanto
à discriminação racial de determinados grupos étnicos,
de forma desproporcional. No Reino Unido, nenhuma
pessoa das que foram detidas foi presa ou processada
por atos ou suspeitas de terrorismo.
Estados Unidos: o USA Patriot Act foi aprovado pelo
12 AKHTAR, Salman. Desumanização: origens, manifestações e soluções. In: VARNIN,
Sverre; VOLKAN, Vamik D. (org). Violência ou diálago? Reflexões psicanalísticas sobre
terror e terrorismo. Tradução Tânia Mara Zalcberg, São Paulo, Perspectiva, 2008. p.137.

Congresso estadunidense logo após os atentados de 11
de setembro de 2001 e está em vigor até hoje. Seu objetivo principal é a identificação e neutralização dos integrantes dos grupos terroristas internacionais, especialmente
da rede Al Qaeda, por meio da ampliação dos poderes das
agências de segurança e inteligência nos quesitos vigilância, monitoramento e espionagem sem a necessidade de
uma autorização judicial. Desde sua promulgação, vem
sendo objeto de inúmeras controvérsias. As críticas mais
contundentes se relacionam ao cerceamento das liberdades civis que ameaçam a democracia que os EUA tanto
buscam proteger. Outro fator de críticas se refere à regra
Seven-Day. Nela, caso o Procurador-Geral entender que
um estrangeiro seja suspeito de terrorismo ou se constitua
em uma ameaça à segurança nacional, o Serviço de Imigração e Naturalização poderá detê-lo sem acusação por
até 07 dias, mesmo que este não possua nenhum tipo de
registro criminal no seu país de origem.
Canadá: a Lei C-36, atual Bill S-7, também foi aprovada em resposta aos atentados de 11-S na esteira do
Patriot Act. Seria revogada em 2007 por possuir uma
cláusula de caducidade quando foram feitas novas adaptações com maiores sansões e incluídos outros artigos,
passando a ser conhecida como Bill S-7. Da mesma forma, amplia os poderes dos agentes governamentais para
realizarem ou permitirem audiências secretas de interrogatório de suspeitos, vigilância e monitoramento permanente de qualquer cidadão ou estrangeiro e sua detenção
preventiva. As críticas recaem na situação de que alguns
dos seus artigos são incompatíveis com a Carta Canadense de Direitos e Liberdades, sendo comparada a uma lei
de exceção.
Alemanha: aprovou a Lei nº 375-168, de 15 de março
de 2008, que amplia os poderes de investigação do Escritório Federal de Polícia Criminal (BKA) em relação aos
suspeitos de terrorismo. Prevê a espionagem de computadores por meio de trojans transportando o Software
Forense Remoto, que permite pesquisar discos rígidos,
além de filmar e fotografar casas de suspeitos ou locais
em que se encontrem e realizar a interceptação telefônica
fixa e de celulares. Permite ainda, métodos de investigação secretos sem que haja qualquer controle parlamentar,
o que gerou severas críticas entre opositores do governo
por atingir os direitos de privacidade dos cidadãos, uma
vez que colidem com alguns princípios constitucionais daquele país.
Acerca de sua eficácia, Laqueur13 argumenta que tais
13 LAQUEUR, Walter. Uma historia del terrorismo. 1. ed. Buenos Aires: Paidós, 2003.
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leis nem sempre lograram os resultados esperados, uma
vez que os limites das medidas que podiam se pôr em
prática pelos serviços de segurança em uma sociedade
democrática, incluindo em caso de uma emergência, são
muito restritos. Townshend14 por seu turno, previa antecipadamente que tal legislação teria caráter especial de
urgência, com impactos na redução das liberdades civis
para que as forças de segurança possam ter maior liberdade de manobra na tarefa de vigilância e monitoramento.
Esses impactos, segundo o autor, teriam ampla oposição
do Parlamento, da opinião pública e das organizações que
tratam de direitos humanos.
Com efeito, além de não proporcionar uma redução do
ímpeto terrorista nos ataques, criaram um ciclo de violência permanente alimentados pelo ódio e pelo desejo
de retaliação, fomentando o recrutamento de novos terroristas. Essas legislações ainda permanecem em vigência,
inobstante seu caráter de excepcionalidade.

Aspectos doutrinários do terrorismo na
legislação brasileira
Com preâmbulo, antes de entrarmos diretamente na
discussão, torna-se necessário recuperar parte da história
do país. O terrorismo, na percepção de significativa parcela dos brasileiros é percebido como tabu uma vez que está
relacionado ao terrorismo de estado, de âmbito interno,
que deixou cicatrizes na sociedade brasileira. Esse fator
tornou-se uma barreira para a compreensão mais ampla
do fenômeno como o terrorismo internacional e se reflete
no processo legislativo da elaboração de leis acerca da
matéria.
Barros tece um breve histórico desse contexto quando
afirma:
A história brasileira é bastante ilustrativa a este respeito. [...] Nos anos 30, o movimento comunista era antiestatal
pois visava o poder político. A ditadura getulista o alcunhou
como movimento terrorista e o crime foi tratado como caso
de Polícia. Essa mesma polícia que reprimia o que entendia
por terrorismo, também praticava o terrorismo de estado por
normas e tribunais de exceção. Pós-golpe de 1964, sob os efeitos da Guerra Fria, mudou-se esse quadro, e foi muito além.
Entendeu lutar diante de uma guerra revolucionária promovida
por organizações terroristas, que deveria ser enfrentada com a
polícia e, principalmente, com o aparato militar. As Forças Armadas, mergulharam então na guerra antiterrorista respaldada
p.246.

TOWNSHEND, Charles. Terrorismo: um breve histórico. Tradução
de Jorge Braga Riera. Madrid: Aliança Editorial, 2008. p.206.
14
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por normas de exceção e tribunais militares [...].15

Diante dessa realidade, passaram a existir receios dos
legisladores, perante a opinião pública, na elaboração de
leis que possam significar um retrocesso no processo democrático, atingindo direitos fundamentais.
A Constituição Federal de 1988 trata diretamente do
terrorismo em dois de seus artigos. No artigo 4º, dos princípios que regem as relações internacionais, inciso VIII,
repudia o terrorismo e no artigo 5º, que trata dos direitos
individuais e coletivos, inciso XLIII, o considera entre os
crimes inafiançáveis, insuscetíveis de graça ou anistia.
É citado ainda, de forma indireta, nos art. 5º, inciso
XVII, quando veda a associação de caráter paramilitar, no
inciso XLIV, que proíbe a existência de grupos armados, civis ou militares e no parágrafo 4º do artigo 17 que veda a
utilização pelos partidos políticos, de organização paramilitar. Dessa forma, percebe-se que o legislador constituinte
a época já considerava o terrorismo um crime de natureza
grave que atenta contra a ordem constitucional e o Estado
Democrático.
Recorrendo a lição de Guimarães16, os bens jurídicos
tutelados, no crime de terrorismo, são a ordem pública e a
paz social, e em um sentido mais amplo da ordem constitucional a estabilidade social e política da nação.
De outra banda, anteriormente a promulgação da
Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016, o terrorismo
era tratado com maior ênfase em três legislações infraconstitucionais que padecem do mesmo problema da
falta de tipificação da conduta. O Código Penal Brasileiro17, a Lei de Segurança Nacional18, e a Lei de Crimes
Hediondos19.
No Código Penal Brasileiro, não há referências diretas ao terrorismo. Com esforço, poder-se-ia apontar
algumas condutas que atualmente são praticadas por
15 BARROS, José Manuel de Aguiar. Terrorismo: ação-reação-prevenção. São Paulo:
Arte e Ciência, 2003. p.105.
16 GUIMARÃES, Marcello Ovídio Lopes. Tratamento penal do terrorismo. São Paulo:
Quartier Latin, 2007. p.51.
17 BRASIL. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Disponível
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm>. Acessado em:
11 abr. 2016.
18 BRASIL. Lei nº 7.170, de 14 de dezembro de 1983. Define os crimes contra a segurança nacional, a ordem política e social, estabelece seu processo e julgamento e dá
outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7170.
htm>. Acessado em: 11 abr. 2016.
19 BRASIL. Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990. Dispõe sobre os crimes hediondos, nos termos do art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, e determina outras
providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8072.htm>.
Acessado em: 11 abr. 2016.
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organizações terroristas, classificadas entre os crimes
contra a incolumidade pública e contra a paz pública.
No entender de Guimarães20 entre os primeiros figuram crimes como a explosão (art.251) o uso de gases tóxicos e asfixiantes (art.252) contra a segurança dos meios
de comunicação, transporte e outros serviços (art.262 a
265) e interrupção ou perturbação de serviço telegráfico
ou telefônico (art.266). Na segunda categoria, os delitos
de epidemia (art.267), envenenamento de água potável
ou de substância alimentícia e medicinal (art.270) e o crime de quadrilha ou bando (art.288).

reproduzidas:
Art. 15 - Praticar sabotagem contra instalações militares, meios de comunicações, meios e vias de transporte,
estaleiros, portos, aeroportos, fábricas, usinas, barragem,
depósitos e outras instalações congêneres.
Art. 16 - Integrar ou manter associação, partido, comitê,
entidade de classe ou grupamento que tenha por objetivo a
mudança do regime vigente ou do Estado de Direito, por meios
violentos ou com o emprego de grave ameaça.
Art. 17 - Tentar mudar, com emprego de violência ou grave
ameaça, a ordem, o regime vigente ou o Estado de Direito.

Por outro lado, o Projeto de Lei nº 236, de 09 de julho
de 201221, que institui a reforma do Código Penal, ainda
Art. 18 - Tentar impedir, com emprego de violência ou grave
em estudo no Senado Federal e fruto de polêmicas, procura ameaça, o livre exercício de qualquer dos Poderes da União ou
corrigir essa lacuna e trata da matéria dos art. 239 a 242. dos Estados.
Na parte Especial, Título VIII, que estabelece os crimes contra a paz púArt. 19 - Apoderar-se ou
A Lei de Crimes Hediondos, por sua vez,
blica, no Cap.
exercer o controle de aeroI, se refere ao
seguindo o mesmo diapasão e consoante o artigo nave, embarcação ou veículo de transporte coletivo,
crime de ter5º, inciso XLIII da Constituição Federal de 1988,
com emprego de violência
rorismo, tipifiou grave ameaça à tripulacando-o e peem seu Artigo 2º, considera a prática da tortura,
ção ou a passageiros.
nalizando seu
o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins
financiamento
Art. 20 - Devastar, sa(art.240) e fae o terrorismo insuscetíveis de anistia, graça,
quear, extorquir, roubar,
vorecimento
sequestrar, manter em cáracrescentando nesse impedimento os benefícios
(art. 241).
cere privado, incendiar, dedo indulto e da fiança.
O inciso III
predar, provocar explosão,
praticar atentado pessoal
do art.239 conou atos de terrorismo, por
sidera como delito de terrorismo, aqueles que praticados
num rol de condutas descritas no texto, que forem motiva- inconformismo político ou para obtenção de fundos destinados
dos por preconceito de raça, cor, etnia, religião, nacionali- à manutenção de organizações políticas e subversivas.

dade, sexo, identidade ou orientação sexual, e por razões
políticas, ideológicas, filosóficas ou religiosas. Contudo,
como veremos adiante, este artigo colide frontalmente
com a nova lei de combate ao terrorismo, recentemente
aprovada, em especial, com relação a sua motivação.
Quanto à Lei de Segurança Nacional, da mesma forma, não tipifica o crime de terrorismo. Contudo, descreve em seu texto um rol de condutas semelhantes às do
texto do Código Penal, que na doutrina internacional,
por meio da interpretação jurídica, poderiam ser consideradas práticas de terrorismo quer em ações individualizadas ou em seu concurso material conforme abaixo
20 GUIMARÃES, Marcello Ovídio Lopes. Tratamento penal do terrorismo. São Paulo:
Quartier Latin, 2007. p.80-81.
21 SENADO FEDERAL. Projeto de Lei nº 236, de 09 de julho de 2012. Disponível em: <http://www.
senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=111516&tp=1>. Acessado em: 11 abr. 2016.

Art. 24 - Constituir, integrar ou manter organização ilegal
de tipo militar, de qualquer forma ou natureza armada ou não,
com ou sem fardamento, com finalidade combativa.22

É preciso dizer que as críticas com relação à Lei de Segurança Nacional são contundentes, uma vez que para
significativo número de juristas, ela não preenche as lacunas criadas pelo terrorismo internacional, em especial, os
de natureza extremista islâmica. Juristas como Fragoso23
defendem a necessidade de elaboração de uma nova le22 BRASIL. Lei nº 7.170, de 14 de dezembro de 1983. Define os crimes contra a segurança nacional, a ordem política e social, estabelece seu processo e julgamento e dá
outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7170.
htm>. Acessado em: 11 abr. 2016.
23 Fragoso apud SILVA, Francisca Jordânia Freitas da. O tratamento penal do terrorismo
no Brasil. Disponível em: <http://www.fa7.edu.br/recursos/imagens/File/direito/ic2/vi_encontro/TRATAMENTO_PENAL_DO_TERRORISMO_NO_BRASIL.pdf>. Acessado em: 28 abr.
2016.
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gislação que se ajuste aos novos paradigmas de violência
previstos nos estudos de Wieviorka 24 e às exigências de
um sistema democrático de defesa da segurança do Estado.
A Lei de Crimes Hediondos, por sua vez, seguindo o
mesmo diapasão e consoante o artigo 5º, inciso XLIII da
Constituição Federal de 1988, em seu Artigo 2º, considera a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e
drogas afins e o terrorismo insuscetíveis de anistia, graça,
acrescentando nesse impedimento os benefícios do indulto
e da fiança.

e a cúpula de certos setores da administração com a prática
de condutas que dele se aproximam. A mesma percepção é
expressa por Elagab28 para quem o terrorismo adota formas
variadas que não apenas a subversão política, mas também
como instrumento do crime organizado.

Com efeito, os ataques sistemáticos de organizações criminosas ligadas ao narcotráfico como o Primeiro Comando da
Capital (PCC) em São Paulo e o Comando Vermelho (CV) no Rio
de Janeiro, somados à ação de facções dissidentes, que dominam o sistema penitenciário nacional e estão presentes em 23
dos 28 estados da federação, se aproximam de atos terroristas
Um ponto digno de nota é o fato de que nenhuma des- e seriam considerados como tal em diversos países. Essa partisas legislações, por conta da data de promulgação, faz re- cularidade foi classificada por Woloszyn29 como um novo tipo,
ferência a dois novos tipos de terrorismo, o ciberterrorismo, denominado de terrorismo criminal. O autor assevera que a
definido por Denning25 como o ataque ou a tentativa de diferença básica em relação a outros grupos do terrorismo inataque, via Internet, à rede de computadores e à informa- ternacional é de que os objetivos são pontuais e não guardam
ção neles contida, com o objetivo de intimidar ou coagir relação com a política, tampouco com a modificação do regime
um governo para atingir
vigente ou a tomada
objetivos políticos ou sodo poder, constituinO terrorismo consiste na prática por um
ciais e o bioterrorismo,
do-se em adendos
classificado por Chriscriminais.
ou mais indivíduos dos atos previstos neste
26
topher como o uso inSegundo Vergueiartigo, por razões de xenofobia, discriminação
devido de substâncias
30
ro esta postura de
químicas e agentes nociou preconceito de raça, cor, etnia e religião,
ambiguidade ocorre
vos capazes de provocar
quando cometidos com a finalidade de provocar em razão da interpregraves danos à saúde
tação da Constituição
física e mental da poputerror social ou generalizado, expondo a
Federal se dar a luz da
lação, incluindo a morte.
Lei de Segurança Naperigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a
Embora o terrorismo
cional, cuja maioria
incolumidade pública.
não guarde uma raciodos delitos contidos
nalidade em suas ações,
naquele diploma, sea hipótese de uma ocorrência de atentados no Brasil não rem de natureza política.
pode ser descartada, notadamente, levando em consideraNeste contexto, as leis brasileiras até agora analisadas
ção a dinâmica das ações terroristas. Contudo, vale ressalacerca do terrorismo carecem de efetividade jurídica por não
tar, segundo Guimarães27 que a ameaça mais presente no
descreverem a conduta e apresentarem expressões vagas e
país é o terrorismo baseado em organizações criminosas.
imprecisas o que inviabiliza a responsabilização penal pela
Não há problemas de ordem religiosa e política que levem
prática deste delito. Os reflexos dessa omissão ferem o prina atentados terroristas, há, por outro lado, o fortalecimento
cípio constitucional da reserva legal para o qual não há crime
do crime organizado, que por vezes se incrusta no poder
sem lei anterior que o defina e se materializa na interpretação
público de tal forma, que passa a atingir altas autoridades
jurídico-penal, construída, a maioria das vezes, por analogia,
ensejando, inclusive, o ativismo judicial de parte do Supremo
24 DENNING, E.D. Terrorismo Cibernético: Depoimento perante o Painel de Supervisão Especial sobre Terrorismo Comissão dos Serviços Armados dos Estados Unidos
Tribunal Federal.
Câmara dos Deputados. Universidade de Georgetown, 2000. Disponível em: <http://
faculty.nps.edu/dedennin/publications/Testimony-Cyberterrorism2000.htm>.
em: 29 Set. 2014. p.143.

Acesso

25 CHRISTOPHER, G. et al. Biological warfare: A historical perspective. JAMA, v.278,
n.5, 1997, p.145.

27 GUIMARÃES, Marcello Ovídio Lopes. Tratamento penal do terrorismo. São Paulo:
Quartier Latin, 2007. p.30-31.
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28 ELAGAB, Omer Y. International Law Documents relating to terrorism. London/
Sidney: Cavendish, 1997. p.19.
29 WOLOSZYN, André Luís. Terrorismo criminal: um novo fenômeno no Brasil. Revista
da AJURIS - Associação dos Magistrados do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Ano
26, nº 107, 2007. p.20.
30 VERGUEIRO, Luiz Fabrício Thaumaturgo. Terrorismo e crime organizado, São Paulo, Quartier Latin, 2009, p.61.
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A nova Lei de combate ao terrorismo
Como já referendado, a Lei nº 13.260, de 16 de março de
2016, foi promulgada na tentativa de preencher lacunas que
impossibilitavam o delito do terrorismo no Brasil. Vale destacar
que existem algumas incoerências nessa legislação, uma vez
que sua concepção não foi direcionada somente na questão
do terrorismo e de seu financiamento, mas principalmente, na
preocupação de excluir os movimentos sociais, sindicais, religiosos, de classe ou de categoria profissional. Tal percepção foi
influenciada pelas legislações Antiterroristas já existentes e seu
impacto negativo frente aos direitos humanos.

tos possam ser enquadrados nas mesmas razões. A priori,
atingem a sociedade de forma geral.

Quadro 1 – Alvos mais incidentes das
ações terroristas no mundo e frequência
Target Type
Private Citizens & Property
Police
Government/ General
Business
Military
Religious Figures/ & Institutions
Educational Institutions
Terrorists & Non-State Militia
Transportation
Utilities
Journalists & Media
Violent Political Party5
Government/Diplomatic
Telecommunication
NGO
Other
Airports & Airlines
Tourists
Maritime
Food or Water Supply
Total

O caput do artigo 2º assim expressa:
O terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos
atos previstos neste artigo, por razões de xenofobia, discriminação
ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com
a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública.31

Nota-se que, na tentativa de preservar direitos humanos,
o legislador cria motivações inovadoras como doutrina confundindo direitos humanos com o terrorismo. Trata-se de categorias distintas que não guardam relação de causa e efeito.
É preciso lembrar que tais direitos já são internacionalmente
e regionalmente protegidos por sistemas, normas e convenções. Dentre essas normas, figuram a Declaração Universal
dos Direitos Humanos de 1948 e o Pacto Internacional dos
Direitos Civis e Políticos de 1966, além das Constituições. Sua
violação, embora crime de natureza grave, não são consideradas como terrorismo nessas legislações em que o Brasil é
signatário.
Se considerarmos os estudos sobre a incidência dos atos
terroristas no mundo, divulgados pelo Departamento de
Estado dos EUA no documento Country Reports on Terrorism relativo aos anos de 201332 e 201433, baseados nos
tipos de alvos, podemos avaliar que perpassam as razões citadas no art. 2º da lei em análise. Torna-se difícil interpretar
se um ataque a instituições educacionais, transporte marítimo, órgãos de imprensa ou abastecimento de água e alimen31 BRASIL. Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016. Regulamenta o disposto no inciso
XLIII do art. 5o da Constituição Federal, disciplinando o terrorismo, tratando de disposições investigatórias e processuais e reformulando o conceito de organização terrorista;
e altera as Leis nos 7.960, de 21 de dezembro de 1989, e 12.850, de 2 de agosto de
2013. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/
Lei/L13260.htm>. Acessado em: 13 abr. 2016.

2014
5016
2679
1545
1127
805
418
384
400
355
344
231
131
155
50
82
85
58

16
21
13911

Fonte: US DEPARTAMENT OF STATE, 2013 e 2014.

Como recorda Elagab34 o terrorismo possui motivações extremamente variadas, dependendo da época e da
ideologia prevalente. Sendo assim, a lei em questão peca
ao optar pelo reducionismo nas motivações. Pela letra fria
da lei, um indivíduo ou grupo que praticar atos previstos
no parágrafo 1º, incisos I, IV e V do artigo 2º, por motivação política ou ambientalista, por exemplo, não seriam
enquadrados pelo crime de terrorismo. Poderia-se invocar,
nesse caso hipotético, o princípio da razoabilidade.
Logo a seguir, no parágrafo 1º, especifica as condutas
consideradas como atos de terrorismo:
§ 1o São atos de terrorismo:
I - usar ou ameaçar usar, transportar, guardar, portar ou
trazer consigo explosivos, gases tóxicos, venenos, conteúdos biológicos, químicos, nucleares ou outros meios capazes de causar danos ou promover destruição em massa;

32 US DEPARTAMENT OF STATE. Statistical information on terrorism in 2013. Disponível
em: <http://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2013/224831.htm>. Acessado em: 20 abr.

II – (VETADO);

2016.

33 US DEPARTAMENT OF STATE. Re statistical information on terrorism in 2014. Disponível em: <http://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2014/239416.htm>. Acessado em: 20
abr. 2016.

Number of Targets

2013
3035
2388
1376
862
621
383
354
270
253
244
167
137
102
68
51
41
29
16
11
7
10415

34 ELAGAB, Omer Y. International Law Documents relating to terrorism. London/
Sidney: Cavendish, 1997. p.19.
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III - (VETADO);
IV - sabotar o funcionamento ou apoderar-se, com
violência, grave ameaça a pessoa ou servindo-se de mecanismos cibernéticos, do controle total ou parcial, ainda
que de modo temporário, de meio de comunicação ou de
transporte, de portos, aeroportos, estações ferroviárias ou
rodoviárias, hospitais, casas de saúde, escolas, estádios
esportivos, instalações públicas ou locais onde funcionem
serviços públicos essenciais, instalações de geração ou
transmissão de energia, instalações militares, instalações
de exploração, refino e processamento de petróleo e gás e
instituições bancárias e sua rede de atendimento;
V - atentar contra a vida ou a integridade física de pessoa:35

prática de infrações terroristas, de recrutamento para o
terrorismo e treino para o terrorismo multiplicaram-se,
com custos e riscos muito baixos de uma detecção de
parte das agências de segurança e defesa.
No parágrafo 2º do referido artigo assim determina:
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica à conduta individual ou coletiva de pessoas em manifestações
políticas, movimentos sociais, sindicais, religiosos, de
classe ou de categoria profissional, direcionados por
propósitos sociais ou reivindicatórios, visando a contestar, criticar, protestar ou apoiar, com o objetivo de
defender direitos, garantias e liberdades constitucionais, sem prejuízo da tipificação penal contida em lei.36

Esse tratamento diferenciado é desnecessário, pois
tais movimenConsiderando que
A internet é comprovadamente utilizada como fonte
tos, tradicioo delito de terrorismo,
de inspiração e mobilização de redes terroristas
nalmente, não
de maneira ampla,
praticam as
atenta contra a estasendo igualmente fonte de informação acerca
condutas desbilidade social e políde meios e métodos terroristas, funcionando
critas acima.
tica da nação, omitiuPor óbvio, as
se do texto da norma
como um campo de treino virtual. As atividades
manifestações
a conduta de atentar
de incitamento público à prática de infrações
populares
contra a ordem vique vêm se
gente, o regime ou o
terroristas, de recrutamento para o terrorismo e
realizando no
Estado Democrático,
treino para o terrorismo multiplicaram-se, com
Brasil nos úlmediante violência ou
timos tempos
grave ameaça.
custos e riscos muito baixos de uma detecção de
possuem um
Quanto aos vetos,
parte das agências de segurança e defesa.
caráter emiem especial, do inciso
nentemente
III, cujo texto tratava
crítico e reido ciberterrorismo como atos de interferir, sabotar ou vindicatório, não guardando qualquer relação com o
danificar sistemas de informática ou banco de dados, terrorismo. Na pior das hipóteses, alguns atos comeperdeu-se a oportunidade de um enquadramento por- tidos durante os protestos podem ser enquadrados na
menorizado e de forma mais protetiva de uma ameaça legislação penal brasileira como lesões corporais, o
real na era da tecnologia digital que demanda significa- vandalismo e a depredação de bens públicos e privativos riscos para os governos e suas estruturas críticas. dos.
Ele é citado apenas como cláusula geral no inciso IV.
Sobre esta cláusula, em especial, os estudos de PeA internet é comprovadamente utilizada como fonte reira, citando o Informe da Comissão de Direitos Humade inspiração e mobilização de redes terroristas sen- nos, assim assevera:
do igualmente fonte de informação acerca de meios e
métodos terroristas, funcionando como um campo de
Com efeito, a palavra terrorismo contém substancial
treino virtual. As atividades de incitamento público à carga emotiva e política, e que, nessa perspectiva, os
35 BRASIL. Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016. Regulamenta o disposto no inciso XLIII
do art. 5o da Constituição Federal, disciplinando o terrorismo, tratando de disposições investigatórias e processuais e reformulando o conceito de organização terrorista; e altera as Leis
nos 7.960, de 21 de dezembro de 1989, e 12.850, de 2 de agosto de 2013. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13260.htm>. Acessado
em: 13 abr. 2016.
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36 BRASIL. Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016. Regulamenta o disposto no inciso XLIII
do art. 5o da Constituição Federal, disciplinando o terrorismo, tratando de disposições investigatórias e processuais e reformulando o conceito de organização terrorista; e altera as Leis
nos 7.960, de 21 de dezembro de 1989, e 12.850, de 2 de agosto de 2013. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13260.htm>. Acessado
em: 13 abr. 2016.
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estudiosos do problema têm destacado, acertadamente, que existe uma tendência, no âmbito dos círculos
que o analisam, de confundir juízos de valor e qualificar de terrorismo toda a atividade ou comportamentos
violentos aos que se opõem ou, pelo contrário, rechaçar o termo quando se refere a situações com as quais
simpatizam. [...] nessa linha, certas formas de violência
política são justificadas, enquanto outras não o são.37
Todavia, tal dispositivo possibilita que, em caso de
algum desses movimentos vierem a praticar tais condutas, não sejam enquadrados na Lei ou ainda, pode fomentar o surgimento de outros movimentos que, aproveitando-se desta circunstância, em especial, perpetre
ações terroristas em território nacional sendo enquadrados pela lei penal, atualmente mais branda. Corrobora nesse argumento a lição de Horgan38, para quem
muitas organizações terroristas asseguram combater as
injustiças cometidas contra uma comunidade ou país
e, nesse sentido, trata-se de uma violência de caráter
reivindicatório com efeitos em um contexto político.
Vale ressaltar ainda, a inconstitucionalidade deste
parágrafo, pois fere o princípio constitucional da igualdade, expresso no Título II – Dos direitos e garantias
fundamentais, art.5º da Constituição Federal de 1988,
em que todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza.
Com relação ao art. 3º (caput) este penaliza quem:
Promover, constituir, integrar ou prestar auxílio, pessoalmente ou por interposta pessoa, a organização terrorista. Tais condutas apresentam uma tipificação penal
aberta. A este respeito, a Decisão nº 2008/919/JAI, do
Conselho da União Europeia traz algumas definições
que poderiam ser aproveitadas no texto legal uma vez
que se encaixam no promover (incitamento), constituir
ou integrar (recrutamento) e prestar auxílio (treinamento).
Incitamento público à prática de infracções terroristas, a distribuição, ou a difusão por qualquer outro
modo, de uma mensagem ao público destinada a incitar à prática de qualquer das infracções enumeradas
nas alíneas a) a h) do nº 1 do artigo 1º sempre que tal
conduta, ainda que não promova diretamente a prática
37 PEREIRA, Antônio Celso Alves. Direitos Humanos e Terrorismo. In: SARMENTO, Daniel; GALDINO, Flávio (org). Direitos Fundamentais: estudos em homenagem ao professor Ricardo Lobo Torres. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 105-106
38 HORGAN, John. Psicología del terrorismo. Barcelona: Gedisa editorial, 2005.
p.130.

de infracções terroristas, provoque o perigo de uma ou
mais dessas infracções poderem ser cometidas;
Recrutamento para o terrorismo, a solicitação a outra
pessoa para a prática de qualquer das infracções enumeradas nas alíneas a) a h) do nº 1 do artigo 1º ou no nº 2
do artigo 2º;
Treino para o terrorismo, a instrução dada sobre o fabrico ou a utilização de explosivos, armas de fogo ou outras armas e substâncias nocivas ou perigosas, ou sobre
outros métodos e técnicas específicos, para efeitos da prática de qualquer das infracções enumeradas nas alíneas a)
a h) do nº 1 do artigo 1º, sabendo que os conhecimentos
ministrados se destinam a ser utilizados para essa finalidade.39
Por outro lado, quanto ao financiamento às ações terroristas, conforme as pressões do GAFI para que o país
atendesse os tratados firmados com aquele órgão, a nova
lei de combate ao terrorismo é clara e objetiva. O art.6º
(caput) e seu parágrafo único assim determinam:
Art. 6o  Receber, prover, oferecer, obter, guardar, manter
em depósito, solicitar, investir, de qualquer modo, direta
ou indiretamente, recursos, ativos, bens, direitos, valores
ou serviços de qualquer natureza, para o planejamento, a
preparação ou a execução dos crimes previstos nesta Lei:
[...]
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem oferecer ou receber, obtiver, guardar, mantiver em depósito,
solicitar, investir ou de qualquer modo contribuir para a
obtenção de ativo, bem ou recurso financeiro, com a finalidade de financiar, total ou parcialmente, pessoa, grupo
de pessoas, associação, entidade, organização criminosa
que tenha como atividade principal ou secundária, mesmo em caráter eventual, a prática dos crimes previstos
nesta Lei.40
O art. 12º permite o confisco ou a alienação de bens
ou valores provenientes de seu financiamento. Art. 12. O
juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou
mediante representação do delegado de polícia, ouvido o
Ministério Público em vinte e quatro horas, havendo indí39 EUR-Lex. Decisão 2009/919/JAI do Conselho da União Europeia. Disponível em:
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32008F0919>. Acessado em: 29 abr.2016.
40 BRASIL. Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016. Regulamenta o disposto no inciso
XLIII do art. 5o da Constituição Federal, disciplinando o terrorismo, tratando de disposições investigatórias e processuais e reformulando o conceito de organização terrorista;
e altera as Leis nos 7.960, de 21 de dezembro de 1989, e 12.850, de 2 de agosto de
2013. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/
Lei/L13260.htm>. Acessado em: 13 abr. 2016.
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cios suficientes de crime previsto nesta Lei, poderá decretar, no curso da investigação ou da ação penal, medidas
assecuratórias de bens, direitos ou valores do investigado
ou acusado, ou existentes em nome de interpostas pessoas, que sejam instrumento, produto ou proveito dos crimes previstos nesta Lei.41
Na situação exposta acima, embora a conduta esteja
claramente definida, assim como os procedimentos judiciais direcionados a dificultar e neutralizar o financiamento das ações terroristas, percebe-se que as motivações
para a prática do ato delituoso são limitadoras face às
interfaces que o fenômeno apresenta.

Considerações finais
Pela análise realizada neste estudo, restou claro que o
legislador brasileiro, a exemplo do de outros países, apresenta dificuldades em definir o delito de terrorismo. Por
outro lado, teria a sua disposição palavras-chave na doutrina internacional como violência, coação, intimidação e
dolo. Contudo, preferiu enveredar por outros caminhos e
criar uma doutrina única.
Nesta conjuntura, o tratamento do delito de terrorismo
na legislação brasileira continua a ser encarado de maneira paradoxal, provavelmente pelo fato do Brasil não ter
tido problemas dessa natureza, somado a pouca compreensão dos legisladores acerca do fenômeno. Enquanto o
texto constitucional de 1988 o repudia e considera crime
de natureza grave, manifestado no impedimento dos benefícios de graça e anistia, a legislação infraconstitucional
é repetitiva e não se preocupou em tipificar sua conduta
de forma clara, precisa e objetiva, fator que inviabilizava
uma responsabilização jurídico-penal.
Com o advento da nova lei de combate ao terrorismo
de 2016, esperava-se que corrigisse, ao menos em parte,
essa omissão legislativa. Todavia, o texto seguiu nessa
mesma linha, apresentando expressões amplas e subjetivas, por vez inconstitucional, como quando exclui determinados grupos conforme o manifestado no parágrafo
2º do artigo 2º. O resultado é a pouca efetividade dessa
legislação, uma vez que permanecerá, a exemplo das leis
anteriores, a mercê de interpretações jurídicas variadas,
41 BRASIL. Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016. Regulamenta o disposto no inciso
XLIII do art. 5o da Constituição Federal, disciplinando o terrorismo, tratando de disposições investigatórias e processuais e reformulando o conceito de organização terrorista;
e altera as Leis nos 7.960, de 21 de dezembro de 1989, e 12.850, de 2 de agosto de
2013. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/
Lei/L13260.htm>. Acessado em: 13 abr. 2016.
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aplicadas nos casos concretos e quiçá, a interpretações da
corrente política dominante no momento, na mesma linha
do pensamento de Hoffman, citado anteriormente.
Existem ainda outras implicações. A principal destas
parece ser uma estimulação a movimentos que doravante,
possam praticar condutas consideradas como terrorismo
mas que, protegidos por uma cláusula de excepcionalidade, não serão enquadrados pelo delito, obtendo penas
mais brandas na legislação penal. Ou ainda, que indivíduo ou grupo pratique tais condutas por motivos outros
como o político, por exemplo, beneficiados pela mesma
cláusula.
De outra banda, o Projeto de Lei de reforma do Código
Penal é mais amplo nesse sentido quando inclui entre as
motivações, questões políticas, ideológicas e filosóficas.
Contudo, tais preceitos colidem frontalmente com a nova
lei Antiterrorista, direcionada exclusivamente para a defesa dos direitos humanos. Dessa forma, pelas peculiaridades aqui estudadas, conclui-se que o status quo do
terrorismo na legislação brasileira permanece inalterado
com o agravante de responsabilização de outras condutas
tidas como crimes comuns, em atos de terrorismo.
A Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016, da qual
muito se esperava sob a ótica penal não preencheu as
lacunas deixadas pelas leis anteriores, pelo contrário,
lançou maiores dúvidas do que propriamente certezas,
demonstrando fragilidade para lidar contra o terrorismo
internacional, delito revestido de complexidades e cujas
ações são dinâmicas e por demais gravosas.
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Aproximadamente às 20h, de 26 de novembro de
2008, um grupo formado por 10 terroristas armados com
fuzis de assalto, granadas e artefatos explosivos improTerrorismo

visados IED (Improvised Explosive Device) se infiltram
pelo mar e atacaram diversos alvos na cidade de Mumbai,
45
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Hotel Taj Mahal, um
dos alvos na série de
ataques coordenados de
26NOV08.

capital financeira da Índia.
Mackey (2008)1
Ao estilo de atiradores ativos, divididos em cinco grupos, efetuaram disparos e lançaram granadas contra diversas
pessoas e locais, executando ataques coordenados ao longo de quatro eixos distintos pela cidade2.

Locais atacados / quatro eixos
de ataques

Fonte: Del Pozo, Brandon (2014)3.

Foram abrangidos como alvos o Café Leopold, a Estação de trem Chhatrapati Shivaju, o Hospital Cama, o centro judaico Chabad, os Hotéis Taj Mahal e o Trident / Oberoi, uma base da polícia, um cinema e táxis, atingidos com artefatos
explosivos.
1 Mackey, Robert. 2008. Tracking the Mumbai Attacks. Disponível em: < http://thelede.blogs.nytimes.com/2008/11/26/tracking-the-mumbai-attacks/?_r=0> Acessado em:
15Jun16.
2 Mcminn, Charles. Mumbai, November 2008: Anatomy of a Terrorist Spectacular. Tactical Edge, summer, 16 - 28, 2009.
3 Del Pozo, Brandon. Report from Mumbai, New York Police Department. Disponível em: < http://www.ntoa.org/members/index.php?sbloc=filesharing> Acessado em 01Mai2014.
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O cenário convergiu para a tomada de reféns no centro
judaico e nos hotéis, resultando em um cerco pelas autoridades, que durou três dias.
Como resultado, pelo menos, 173 pessoas foram
mortas e mais de 350 ficaram feridas; 03 policiais e 09
terroristas morreram, 01 foi preso4.
Desde os ataques terroristas em Mumbai, a comunidade policial em todo o mundo tem discutido como
responder adequadamente a essas múltiplas ameaças
híbridas (com um ou mais atiradores ativos, técnicas
paramilitares, artefatos explosivos, químicos5 etc.).
Essa capacidade de resposta contraterrorista a múltiplas ameaças passou a ser chamada pelo acrônimo
de MACTAC (Multi-Assalut Counter-Terrorist Action
Capabilities), designada, na tradução em português,
como “Capacidade de Resposta Contraterrorista Frente
a Múltiplos Ataques”.
Apesar do tema MACTAC ter ganho destaque com os
ataques em Mumbai, novamente alcançou notoriedade
internacional, após a série de atentados protagonizados por grupos terroristas jihadistas ou seus simpatizantes: 1) Shopping Westgate Mali, em Nairobi, em
21 de setembro de 2013; 2) ataques coordenados, na
Tunísia, Kuwait e França, em 26 de junho de 2015; 3)
San Bernardino, nos EUA, em 2 de dezembro de 2015;
4) Charlie Hebdo, em Paris, em 7 de janeiro de 2015; 5)
Paris, em 13 de novembro de 2015; 6) Aeroporto Internacional de Zaventem e estação de metrô Maelbeek, em
Bruxelas, em 22 de março de 2016; 7) Tel Aviv, em 08 de
junho de 2016; 9) Boate Pulse, nos EUA, em 12 de junho
de 2016.
Doutrinariamente, dois jihadistas intelectuais exerceram e exercem forte influência em novas táticas, que foram utilizadas nos últimos atentados, como uso de lobos
solitários ou pequenas células descentralizadas.
Anwar al-Awlaki, morto pelas Força de Segurança dos
Estados Unidos, em 2011, por meio de um ataque de Veículo Aéreo Não Tripulado - VANT, era um clérigo muçulmano radical americano, considerado pelas autoridades
como um líder na Al-Qaeda da Península Arábica.
Em seus sermões e na internet divulgava a violência
como dever religioso, inspirando toda uma geração de
4 Del Pozo, Brandon. Report from Mumbai, New York Police Department. Disponível
em: < http://www.ntoa.org/members/index.php?sbloc=filesharing> Acessado em
01Mai2014.
5 Witty, Joe. MACTAC. The Tactical Edge fall, 2012.
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extremistas para que fizessem ataques descentralizados
no estilo lobo solitário ou células pequenas e autônomas:
John Walker Lindh, Major Nidal Malik Hasan, Umar Farouk Abdulmutallab6, Faisal Shahzad7 etc.6 7
Abu Musab al-Suri, intelectual jihadista pertencente à
Al-Qaeda, acompanhando o raciocínio do clérigo, incentivou ataques terroristas menores e autônomos, uma vez
que são mais difíceis de serem detectados ou prevenidos,
devido ao diminuto vínculo com redes terroristas passíveis
de serem interceptadas pelos serviços de inteligência8.
Al-Suri, considerado principal doutrinador e estrategistas da jihad moderna, em dezembro de 2004, publicou o
livro “The Global Islamic Resistance Call”, com o objetivo de
apresentar estratégias e táticas para o movimento jihadista.
De acordo com al-Suri, a teoria militar jihadista é baseada
em três escolas: a das organizações militares secretas, a das
frentes de confrontos jihadistas e a da escola da Jihad individual (lobo solitário) ou das pequenas células terroristas,
esta última, objeto de interesse para nosso artigo9.
Os ataques terroristas da Al-Qaeda foram caracterizados
pela sofisticação, grupos treinados, dispositivos explosivos
precisos etc., a exemplo dos atentados nas torres do World Trade Center, em 26FEV93 e 11SET01; nas Embaixadas
do Quênia e da Tanzânia, em 07 de fevereiro de 1998; ao
navio da Marinha dos EUA, o USS Cole, no Iêmen, em 12
de outubro de 2000; contra o sistema de trens suburbanos,
em Madri, em 11 de março de 2004 etc. Entretanto, as recomendações de al-Awlaki e al-Suri, aliadas ao aumento
da fiscalização e da repressão contra aos grupos terroristas,
provocaram mudanças na estratégia dos ataques.
Perfeita é a análise de Clint Watts, expert em contraterrorismo do Foreign Policy Research Institute (Instituto
de Pesquisa de Política Estrangeira), ao dizer que “o modelo
11/09”, em que grupos terroristas planejavam, treinavam e
iam juntos realizar um ataque, tornou-se extinto por volta
de 2005, por causa da pressão dos órgãos de contraterrorismo do ocidente”, sem falar no alto custo desse modelo10.
6 Obituary: Anwar al-Awlaki, BBC News. Disponível: <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-11658920> Acessado em 02Mai16.
7 Ramakrishna, Kumar. Countering The Self-Radicalised Lone Wolf: A New Paradigm?
The Counter Terrorist april/may, 2014. pag.78-79.
8 Ramakrishna, Kumar. Countering The Self-Radicalised Lone Wolf: A New Paradigm?
The Counter Terrorist april/may, 2014. pag.78-79.
9 Al-Suri, Abu Musab, The Jihad Experiences - The Schools of jihad, History&Strategy, Inspire, summer. 2010. pag. 48.
10 Siegel, Jacob. Lone Wolves, Terrorist Runts, and the Stray Dogs of ISIS.
The Daily Beast. 2014. Disponível em: <http://www.thedailybeast.com/arti-
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O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Chuck Hagel, declarou que o grupo jihadista Estado Islâmico - EI é
a principal ameaça contra os Estados Unidos nos últimos
anos. “Eles vão além de um simples grupo terrorista. Eles
unem ideologia, estratégias sofisticadas, destreza militar
e são extremamente bem financiados. Isto está além de
qualquer coisa que já vimos11”.
Isso porque o EI, apesar de ser um grupo terrorista altamente sofisticado e complexo, soube flexibilizar e
adaptar seus métodos, encontrando sucesso e eficácia na
simplicidade de ataques por meio de lobos solitários ou
pequenas células no estilo Mumbai / Paris.

LOBO SOLITÁRIO E PEQUENAS CÉLULAS
AUTÔNOMAS.
O termo Lobo Solitário surgiu nos anos 90 relacionado
a táticas incentivadas e utilizadas por grupos que pregavam a supremacia racial como a Ku Klux Klan.
Não existe consenso sobre a definição de lobo solitário. O Office of Antiterrorism Assistance - U.S. Department of State (Escritório de Assistência de Antiterrorismo do Departamento de Estado dos Estados Unidos)
define lobo solitário como “a pessoa que age em nome
próprio sem ordens ou conexões com uma organização12”.
Portanto, dessa definição se excluem os agentes adormecidos ou infiltrados que permanecem dormentes até serem acionados pelos grupos terroristas.
Pantucci (2011, p. 12) apresenta interessante divisão
em quatro grupos de terroristas lobo solitário, as quais
resumirei: 1. Solitários: não apresentam ligação ou contato com extremistas, utilizam-se da ideologia islâmica
como inspiração para motivar e justificar suas ações, utilizam o consumo passivo da internet, sem interagir com
extremistas, por exemplo, Timothy McVeigh; 2. Lobos
Solitários: assim como os solitários, realizam suas ações
sozinhos sem ajuda externa, mas possuem algum nível de
contato com extremistas, geralmente pela internet, ocorrendo interação com extremistas, ou seja, consumo ativo
cles/2014/10/24/in-canada-the-stray-dogs-of-isis.html> Acessado em 04MAI16.
11 EUA: Estado Islâmico representa ameaça sem precedentes. Veja.com. Disponível
em: http://veja.abril.com.br/noticia/mundo/eua-estado-islamico-representa-ameacasem-precedentes. Acessado em 03Mai16.
12 Office of Antiterrorism Assistance - U.S. Department of State, Preventing attacks on Soft Targets V. 2.00. Glossary of Terms. Pag 3.

de sites e de conteúdos online, por exemplo, o caso do
Major Nidal Malik Hassan, oficial do Exército americano,
que matou doze soldados e um civil; 3. Matilha de Lobos
Solitários: iguais aos lobos solitários, porém formam um
grupo de indivíduos que se autorradicalizam usando as
narrativas extremistas; 4. Atacantes Solitários: indivíduos
que operam isoladamente, possuindo claras ligações de
comando e controle com grupos extremistas. Nessa divisão podemos incluir os agentes dormentes que aguardam
ser ativados13.
Em nosso artigo trataremos o tema Lobo Solitário de forma ampla, ou seja, incluindo tanto os solitários, que não possuem ajuda ou vínculos com organizações terroristas, como
aqueles que de alguma forma possuem certos contatos com
essas organizações, ou seja, os lobos solitários e a matilha de
lobos solitários. Ficam excluídos os atacantes solitários, uma
vez esses pertencerem a organizações terroristas, e outros tipos de grupos que se utilizam do estilo lobo solitário, como
extremistas de direita, grupos raciais, ambientalistas radicais
e outras formas de fundamentalismo religioso.
Ataques do tipo Lobo Solitário estão em ascensão, segundo Pantucci (2011, p.11, 36-39), devido ao incentivo da AlQaeda e facilidade da autorradicalização online, como pode
ser percebido em artigos e textos divulgados em sua revista
eletrônica chamada Inspire14.
Para Gunaratna (2016, p.134), o EI também tem incentivado o estilo de ataques lobo solitário nos países de origem
de seus seguidores, uma vez que tem se tornado cada vez
mais difícil recrutar estrangeiros e empreenderem viagem
para os campos de treinamentos na Síria e no Iraque15.
Braniff (2013, p.3) cita uma famosa frase do jihadista alSuri, considerado um dos principais doutrinadores da jihad
moderna: “se não podemos trazer combatentes em nossos
campos de treinamento, nós temos que pegar nossos campos e leva-los até eles.” Sua ideia era de criar treinamentos
online e ambientes virtuais onde as pessoas pudessem trocar
experiências recebidas nos campos de treinamentos jihadis13 Pantucci, Raffaello. A Typology of Lone Wolves: Preliminary Analysis of Lone Islamist
Terrorists. March 2011. pag. 12 - 36. International Centre for the Study of Radicalisation
and Political Violence (ICSR). Disponível em: < http://icsr.info/2011/04/a-typology-of-lone-wolves-preliminary-analysis-of-lone-islamist-terrorists/ >. Acessado 7Mai16.
14 Pantucci, Raffaello. A Typology of Lone Wolves: Preliminary Analysis of Lone
Islamist Terrorists. March 2011. pag. 11, 36-39. International Centre for the Study
of Radicalisation and Political Violence (ICSR). Disponível em: < http://icsr.info/2011/04/a-typology-of-lone-wolves-preliminary-analysis-of-lone-islamist-terrorists/ >. Acessado 7Mai16
15 Gunaratna, Rohan. Global Terrorism in 2016. Nanyang Technological University.
2016. pag. 134. Disponível em: < https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag78913/UNISCIDP40-8RohanGunaratna.pdf>. Acesssado em 8Mai16.
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tas16.
A razão da estratégia da comunicação online é
simples: se um terrorista viaja para o exterior para treinar
ou contatar com um grupo, facilmente cairá no radar das
autoridades. O envolvimento de uma célula ou grupo aumentará a probabilidade de detecção pelos serviços de
inteligência, uma vez que os envolvidos necessitam se
comunicar, estabelecer vigilância de alvos, ensaios, testes etc., para conduzirem o atentado. Essas ações, sem
dúvida alguma, quando realizadas por mais de uma pessoa, aumentam as chances do ataque ser detectado. Por
outro lado, o lobo solitário que se autorradicaliza online,
não deixa rastros e, na maioria das vezes, a custo zero17.
Umas das vantagens do terrorista lobo solitário é a
falta de comunicações e vínculos que se possa interceptar ou ser conhecida por terceiros18.
Um artigo da revista eletrônica Inspire, de outubro
de 2010, pertencente a Al-Qaeda, explica a respeito das
vantagens do lobo solitário: “ninguém mais está envolvido. A ideia não deixa a mente do mujahid. Isto elimina
a chances dos federais pegarem o que vai acontecer19”.
O Presidente dos EUA, Barack Obama, após os atentados da Maratona de Boston, em 2013, declarou que
estamos diante de uma nova face de autorradicalização
realizada pela internet, e que esses podem ou não pertencerem a uma rede20.
Obama justifica que o terrorismo lobo solitário surgiu nos últimos anos devido à pressão e à fiscalização
contra a Al Qaeda e de contra outras redes terroristas
consideradas sofisticadas. Em consequência disso, os
potenciais terroristas foram obrigados a planejarem
ataques menores, soft target (alvo fácil), que são mais
difíceis de serem monitorados21.”
16 Braniff, Bill. Module 5: al-Qaeda Case Study. Virtual Architecture Understanding Terrorism & the Terrorist Threat. National Consortium for the Study of
Terrorism and Responses to Terrorism 2013. pag 3. Disponível: <https://d396qusza40orc.cloudfront.net/understandingterror/Module5_AQ_VirtualArchitecture_
Braniff_script.pdf>. Acessado em 12Mai16.
17 Liebe, Bruce. Active Shooters: identifying pontential at-risk venues and response
options. The tactical Edge Winter 2016. p.26.
18 Olson, Dean T. Lone-Wolf Terrorism And The Misuse of Theterm. The Counter
Terrorist october/november 2014. Pag. 63.
19 Ibrahin, Yahya. Tips for our Brothers in the United Snakes of America. Inspire fall
2010. pag. 56. Disponível em: < https://azelin.files.wordpress.com/2010/10/inspire-magazine-2-arabic.pdf>. Acessado em 15Mai16.
20 Easlet, Jonathan. Obama warns of challenge in tracking lone wolf terrorists. The Hill.
Disponivel em: < http://thehill.com/homenews/administration/296931-obama-warns-of-challenge-in-tracking-lone-wolf-terrorists->. Acessado em: 15Mai16.
21 Easlet, Jonathan. Obama warns of challenge in tracking lone wolf terrorists. The Hill.
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Nance, Malcolm W. (2013, p.90) classifica os alvos
em hard tagets (alvos duros) e soft targets (alvos
fáceis)22:
Alvos Duros: são pessoas, estruturas ou locais que
possuem segurança e são difíceis de atacar com sucesso. Estes alvos geralmente são acompanhados de: Forte
segurança física, câmeras de segurança e de contra vigilância, ausência de rotinas, vigilância aérea etc.
Alvos Fáceis: são pessoas, estrutura, ou locais que
normalmente têm menos segurança ou estão abertos
ao público. Eles geralmente são acompanhados pela ausência ou segurança deficiente, ausência ou quantidade
deficiente de câmeras de vigilância, seguem rotinas e
padrões, ausência ou deficiência para reagir a ataques.
Braniff (2016), explica a tendência do EI buscar soft
targets utilizando-se da internet, o que é muito preocupante quando consideramos a quantidade de informações valiosas que podem ser transmitidas online pelos
diversos colaboradores dispersos no mundo. Sem falar
que os soft target são mais vulneráveis e diminuindo
as probabilidades de detecção das ações terroristas23.
Rohan Gunaratna, diretor da Nanyang Technological University (Universidade Tecnológica de Nanyang),
chama a atenção para o mapeamento e o futuro da atividade terrorista, EI e al-Qeda continuarão a realizar recrutamentos online e a radicalizar mulçumanos de segmentos vulneráveis pelo mundo. Por fim, adverte sobre
o problema dos refugiados que seguem para o ocidente,
uma vez que esses estão em condições de vulnerabilidades, portanto suscetíveis às mensagens e à radicalização
por grupos extremistas.24
MACTAC (Multi-Assalut Counter-Terrorist Action
Capabilities).
Capacidade de Resposta Contraterrorista Frente a Múltiplos Ataques.
Acredito que, de alguma forma, todos ouviram falar
Disponivel em: < http://thehill.com/homenews/administration/296931-obama-warns-of-challenge-in-tracking-lone-wolf-terrorists->. Acessado em: 15Mai16.
22 Nance, Malcolm W. Recognition Handbook: A Practitioner’s Manual for Predicting
and Identifying Terrorist Activities, Third Edition, 2013. pag. 90.
23 Braniff, William. Apple, The Fbi, Extremists And Strategic Soft Targeting William
Braniff. March 30, 2016. Disponível em: < http://warontherocks.com/2016/03/applethe-fbi-extremists-and-strategic-soft-targeting/ >. Acessado em: 15Mai16.
24 Gunaratna, Rohan. Global Terrorism in 2016. Nanyang Technological University. 2016. pag. 136. Disponível em: < https://www.ucm.es/data/cont/media/www/
pag-78913/UNISCIDP40-8RohanGunaratna.pdf>. Acesssado em 8Mai16.
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sobre o Massacre de Columbine, que ocorreu em 20 de
abril de 1999, na Columbine High School, cidade de Litleton, nos EUA. Dois estudantes atuaram como atiradores
ativos, realizaram vários disparos, usaram noventa e nove
IEDs, que resultando na morte de doze alunos e um professor, terminando com o suicídio dos atiradores.25
Capitão PM Rogério Nery Machado da Polícia Militar
de São Paulo (PMESP), em sua monografia de mestrado no
Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, cujo tema foi Atirador Ativo e Sistema Dinâmico de Gerenciamento de Crises,
apresenta a definição de atirador ativo utilizada pela Agência Federal de Gestão de Emergências (Federal Emergency
Management Agency – FEMA):
Um atirador ativo é um indivíduo ativamente empenhado em matar ou tentar matar pessoas em uma área povoada ou confinado. Na maioria dos casos, atiradores ativos
usam armas de fogo e não há um padrão ou método para
a sua seleção de vítimas. Situações com atirador ativo são
imprevisíveis e podem evoluir rapidamente. (FEMA, IS-907,
2014).26
Ainda, segundo o autor, “o atirador que empreende fuga
ao se deparar com um policial, permanece fora de controle,
mas já não mais está ativamente engajado em seu objetivo
de matar, portanto, deixa de ser Atirador Ativo27.”
O Massacre de Columbine impactou o sistema de gerenciamento de crises dos EUA, que tradicionalmente era
conhecido como sistema estático de gerenciamento de crises, porque previa conter, isolar e negociar. Após o evento,
passaram a existir dois sistemas, o estático e o dinâmico.
O sistema estático se aplica para situações confinadas,
estáticas, em decorrência da ação de contenção da crise,
como as ocorrências de marginais embarricados e tomada
de reféns.
Em situações de atirador ativo, o criminoso se movimenta
por corredores, por ruas, por lugares, à procura de vítimas,
a cada minuto que se passa vidas são perdidas, portanto a
intervenção deve ser imediata, ou seja, é um evento móvel,
que está em evolução, on-going (em curso), que denota dinamismo, no sentido de se ir de encontro ao agressor de
25 Willians, John. Columbine and Active Shooters Response & Tactics. Los Angeles County Sherrifs Department. Disponível em: <http://www.ntoa.org/members/
index.php?sbloc=filesharing>. Acessado em 10Mai15.
26 Machado, Rogério Nery Machado. Atirador Ativo: Impositivo de Emprego
do Sistema Dinâmico de Gerenciamento de Crises. Curso de Aperfeiçoamento de
Oficiais 2014. pag. 52.
27 Machado, Rogério Nery. Atirador Ativo: Impositivo de Emprego do Sistema
Dinâmico de Gerenciamento de Crises. Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais
2014. pag. 52.

forma imediata, a fim de parar sua ação homicida.
Como resposta adequada ao sistema dinâmico, após
Columbine, utilizaram a implantação de procedimentos
conhecidos pelo acrônimo IARD - Immediate Action
Rapid Deployment (Imediata Ação / Rápido Emprego),
justamente por isso, sistema dinâmico de gerenciamento
de crises28.
Conforme já informamos acima, a forma de operação
dos ataques em Mumbai foi de ataques múltiplos com
ameaças híbridas, envolveu atiradores ativos, granadas,
uso de IEDs e tomadas de reféns; esse evento pode ser
considerado o “11 de Setembro” da Índia.
Suas consequências trouxeram grandes preocupações
para o mundo da segurança em como responder e combater esse tipo de ameaça29.
“Mumbai foram cinco Columbines acontecendo ao
mesmo tempo em uma das maiores áreas metropolitanas
do mundo”, disse o Lt. Res. Robert Parker, instrutor de Patrol Response to Active Shooters na National Tactical Officers Association – NTOA (Associação Nacional
de Oficiais Táticos30).
Oficial Res. Don Alwes, instrutor de Atirador Ativo da
NTOA, disse: “Mumbai foi o único evento no exterior que
alterou significativamente a formação da polícia neste
país31”.
Justamente por essa magnitude de importância, o Los
Angeles Police Department - LAPD (Departamento de
Polícia de Los Angeles) assumiu papel de liderança no
desenvolvendo e no treinamento do conceito MACTAC,
o que lhe garantiu dois títulos de excelência: o POST
Excellence in Training Award 2010, concedido pela
Califórnia Peace Officers Standards and Training e
o Award of Distinction, pela Califórnia Peace Officers’ Association 2011.
O conceito de MACTAC é de fornecer os meios para
28 Responding to the Active Shooter Powerpoint. Police Department Painfield.
2009.
29 Witty, Joe. MACTAC. The Tactical Edge fall 2012. pag. 32.
30 Paker, Robert. Mumbai: What Law Enforcement Learned. Police de Law Enforcemente Magazine. 2012. Disponível em: <http://www.policemag.com/blog/swat/
story/2012/11/remembering-mumbai.aspx> Acessado em: 10Mai16.
31 Alwes, Don. Mumbai: What Law Enforcement Learned. Police de Law Enforcemente Magazine. 2012. Disponível em: <http://www.policemag.com/blog/swat/
story/2012/11/remembering-mumbai.aspx> Acessado em: 10Mai16.
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permitir que os policiais, usando táticas de pequenas unidades de infantaria, possam se reunir de forma espontânea e eficaz, a fim de confrontar várias ameaças tão rapidamente quanto possível, compelindo imediatamente as
ações dos criminosos32.
MACTAC é uma expansão das técnicas utilizadas para
atiradores ativos, sua resposta se constrói a partir desta,
conforme a gravidade apresentada pela crise, em um verdadeiro efeito leggo33 34.
Segundo o Tenente Coronel Eduardo de Oliveira Fernandes (2012, p. 88-89), da PMESP, autor do livro “As
ações terroristas do crime organizado”, explica que organizações criminosas têm se utilizado de técnicas terroristas protagonizando ataques múltiplos, coordenados ou
simultâneos, como os que ocorreram em São Paulo em
2006.
Defende a tese de um novo fenômeno criminal ao abordar as terminologias: terrorismo criminal e criminoso.
O autor cita outros também, que defendem entendimento similar, como Woloszyn, devido a exatidão merece
ser transcrito:
“venho defendendo a tese de que estes métodos e
técnicas aplicadas por organizações criminosas tanto
no Estado de São Paulo como no Rio de Janeiro, mais
recentemente, são práticas terroristas, pois se revestem
de todas as quatro características básicas aceitas internacionalmente pelos Organismos Internacionais (ONU-OEAComunidade Europeia) que são a natureza indiscriminada, a imprevisibilidade e arbitrariedade, a gravidade e o
caráter amoral e de anomalia. Outra semelhança entre
“o modus operandi” aplicado é o que se conhece por
categoria das ações, que podem ser seletivas ou indiscriminadas. A simultaneidade nas ações também
é método, pois confunde as autoridades policiais e
causa pânico na população. Portanto estamos tratando
com um novo fenômeno criminal no País que vamos denominar de terrorismo criminal.” GN.
32 The Los Angeles Police Department receives California Peace Officer Standards and
Training Excellence in Training Awards for Individual and Organizational Achievements
NR11173ne. 2011. Disponível em: <http://www.lapdonline.org/april_2011/news_
view/47751>. Acessado em: 01Abr16.
33 Joel M. Justice. Active Shooters: Is Law Enforcement Ready for a Mumbai Style Attack?. September 2013. pag.4. Disponível em: < http://calhoun.nps.edu/bitstream/handle/10945/37645/13Sep_Justice_Joel.pdf?sequence=3>. Acessado em: 01Ma116.
34 Sanow, Ed e Hays, Chris. MACTAC-NextGen Active Shooter Response. 2011. Disponível em: < http://www.hendonpub.com/resources/article_archive/results/details?id=1384>. Acessado em 14Mai16.
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A onda de ataques de maio de 2006, embocadas contra quartéis, autoridades públicas, assalto a empresa de
valores e a caixas eletrônicos, como os ocorridos em Campinas (14/3/16), Santos (4/4/16) e Morumbi (28/4/16), em
que vários criminosos, com fuzis de assalto e fuzis antimaterial .50 BMG, com emprego de artefatos explosivos,
bloqueando vias com veículos incendiados, realizando
fogo de supressão contra policiais e contra o helicóptero
Águia da PMESP, a fim de frustrar o seu voo e consequente perseguição aos bandidos, são apenas algumas ações
simultâneas e coordenadas do crime organizado revestida
de técnicas terroristas.35 36 37
Para essas ações, sim, a MACTAC também se ajusta
perfeitamente.
Do ponto de vista do Direito, a MACTAC se afigura
como máximas do dever de eficiência materializado em
um sistema de gerenciamento de crises policiais complexas em defesa do cidadão.
Não é por acaso que, no Estado de São Paulo, o art. 22,
do Decreto Nº 60.175/14, que dispõe sobre a estruturação
da PMESP, previu a gestão de missões extraordinárias de
polícia ostensiva e preservação da ordem pública, a saber:
Artigo 22 - São Órgãos Especiais de Execução, sediados na Capital, subordinados ao Subcmt PM:
I - Comando de Policiamento de Choque (CPChq), força
reserva do Comando Geral para emprego em missões extraordinárias de polícia ostensiva e de preservação da
ordem pública no território estadual; GN

DIFERENÇA DA MACTAC X IARD
Conforme apresentamos anteriormente, a definição de
atirador ativo mostra-se incompleta se comparada ao conceito de MACTAC, isso porque a definição não contempla o
emprego de múltiplos tipos de armas e da utilização de táticas paramilitares por atiradores ativos em áreas abertas.
35 Do G1 Campinas e Região. Vídeo mostra cerco à Protege no mega-assalto no interior
paulista. 20/03/2016. Disponível em: <http://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2016/03/video-mostra-cerco-protege-no-mega-assalto-no-interior-paulista.html>.
Acessado em 08Jun16.
36 Do G1 Santos e Região. Câmeras registram mega-assalto a empresa de valores em
Santos; veja. 07/04/2016. Disponível em: <http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2016/04/cameras-registram-assalto-empresa-de-valores-em-santos-assista.html>.
Acessado em: 08Jun16.
37 Do G1 São Paulo. Vídeo mostra tiroteio entre bandidos e polícia no Morumbi, Zona
Sul de SP. 28/04/16. Bandidos explodiram caixa eletrônico de loja na Avenida Giovanni
Gronchi. Disponível em: <http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/04/video-mostra-tiroteio-entre-bandidos-e-policia-no-morumbi-zona-sul-de-sp.html>.
Acessado
em: 08Jun16.
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Geralmente ocorrências de IARD (atiradores ativos)
ocorrem em edifícios ou em complexos edificados, já as
de MACTAC ocorrem, em regra, em lugares abertos, ruas,
avenidas, bairros. Essas apresentam também ameaças híbridas: um ou mais atiradores ativos, emprego de IED/EOD
– Explosive Ordnance Disposal e táticas paramilitares, ou
seja, estilo Mumbai / Paris38.
Além disso, na definição de atirador ativo, não há um
padrão ou método para a seleção das vítimas; no caso
de ataques terroristas a tendência é que sejam escolhidas
vítimas conforme a agenda ou ideologias dos grupos.39

ESTRATÉGIAS E TÁTICAS
Lieutenant Res. Ed Sanow, de Benton County Indiana Sheriff’s Office, explica que estrategicamente a MACTAC visa salvar vidas por meio da racionalização do emprego de meios,
uma vez que, ao responder a uma primeira crise policial (ataque primário), o gestor deve levar em consideração a possibilidade de uma segunda crise (ataque secundário), ou seja,
múltiplas crises.40
Observa que essas crises subsequentes podem ser direcionadas para atingirem as primeiras equipes policiais e de
emergências atraídas para o atendimento do ataque primário. Ou a primeira crise pode ser utilizada como engodo para
distrair as equipes mobilizando recursos, quando na realidade outra crise principal ocorrerá em outro local distante.
Ou ainda, que podem ocorrer ataques simultâneos41. Conclui
que o conceito estratégico de MACTAC visa salvar vidas respondendo à primeira crise policial, sem provocar excesso de
alocação de recurso, o que poderia ocasionar em falta de recursos para o atendimento de uma segunda crise42.
A MACTAC respeita a doutrina de gerenciamento de crise,
de maneira que se afigura como uma resposta escalonada
conforme a evolução do incidente.
Válidos e atuais os ensinamentos do Coronel PM Res.
38 Liebe, Bruce. The Challenge of Complex Critical Incidents. The Tactical Edge. Fall
2015. pag. 38.
39 Liebe, Bruce. Active Shooters: identifying pontential at-risk venues and response
options. The Tactical Edge Winter 2016. pag. 22.
40 Sanow, Ed e Hays, Chris. MACTAC-NextGen Active Shooter Response. 2011. Disponível em: < http://www.hendonpub.com/resources/article_archive/results/details?id=1384>. Acessado em 14Mai16.
41 Sanow, Ed e Hays, Chris. MACTAC-NextGen Active Shooter Response. 2011. Disponível em: < http://www.hendonpub.com/resources/article_archive/results/details?id=1384>. Acessado em 14Mai16.
42 Sanow, Ed e Hays, Chris. MACTAC-NextGen Active Shooter Response. 2011. Disponível em: < http://www.hendonpub.com/resources/article_archive/results/details?id=1384>. Acessado em 14Mai16.

Wanderley Mascarenhas de Souza (1995, p.32) da PMESP,
a respeito dos níveis de resposta adequados a cada grau de
risco ou ameaça, a saber:
“Nível Um - A crise pode ser deliberada com recursos
locais. Nível Dois - A solução da crise exige recursos locais
especializados. Nível Três - A crise exige recursos locais especializados e também recursos de apoio. Nível Quatro - A
solução da crise requer o emprego dos recursos do nível três
e também recursos exógenos.”
Precisa a explicação de Joe Witty, Officer Res. LAPD e instrutor da NTOA, “nas crises com apenas um atirador ativo,
uma única equipe de contato pode ser adequada, entretanto
para múltiplos atiradores ativos mais equipes, esquadrões e
até mesmo pelotões serão necessários43”.
Segundo o Sistema de Comando de Incidentes (SCI / SICOE), o policial que primeiro chegar ao local da crise será
o comandante do incidente, desempenhando todas as atribuições de gestão. À medida que a crise evolui e aumenta
sua complexidade e seu tamanho, o efeito leggo se aplica,
designando-se competências e funções para outras pessoas
e equipes, escalonando-se a resposta44.
Caso seja necessário poderá ser mobilizado o SCI, a fim de
coordenar os esforços, evitando-se desperdícios de recursos,
situação que exigirá dos oficiais conhecimentos a respeito
desses assuntos.
Taticamente a MACTAC objetiva estabelecer contato com
os atiradores o mais rápido possível, a fim de fazer cessar a
ação homicida de imediato, negar capacidade de movimento
evitando fuga e que tenha acesso a novas vítimas.
Em decorrência do contato dos policiais com os atiradores os seguintes cenários serão possíveis: 1. término da crise
com prisão ou neutralização do agressor; 2. continuidade da
crise devido à fuga do agressor; 3. continuidade da crise com
marginais embarricados; 4. continuidade da crise com tomada de reféns. Ocorrendo os dois últimos cenários estaremos
utilizando o sistema estático tradicional (conter, isolar e negociar), o que justifica o emprego de tropas especiais.
Foi justamente o que aconteceu nos ataques à Mumbai e
ao Charlie Hebdo quando, em ambos, reféns foram tomados
em locais distintos resultando no emprego de tropas especiais
de resgate de reféns que posteriormente invadiram os locais.
Dessa forma é possível inferir que a MACTAC também impactou as alternativas estratégicas e táticas de emprego das
43 Witty, Joe. MACTAC. The Tactical Edge fall 2012
44 Curso de Sistema de Comando de Incidentes. SENASP 2013. Módulo 2 - Estruturação do Sistema de Comando de Incidentes
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tropas especiais em especifico em duas
situações: 1. quando as tropas especiais
acessam ao local da crise em apoio à tropas territoriais, estando a situação ainda
em evolução, portanto tropas especiais
atuarão no sistema dinâmico; 2. quando a situação se torna contida, como em
marginais embarricados ou tomada de
reféns, e portanto atuando no sistema
estático de gerenciamento de crises.

Na parte de treinamento
a MACTAC impactou nos
aspectos estratégicos
táticos e operacionais.
Os oficiais que exercem funções
na tomada de decisões táticas ou
estratégicas, devem conhecer as
formas de atuação no sistema estático e no sistema dinâmico de
gerenciamento de crises, além das
ferramentas disponíveis no SCI / SICOE, como por exemplo, os complexos centros de comando e controle
de crises criados para oferecerem
consciência situacional, a fim de
que as autoridades tomem decisões
com máxima eficiência. Em São
Paulo, a Secretaria de Segurança
Pública possui dois excelentes centros, cujas vocações são a gestão de
crises complexas ou exógenas4546.
O Centro Integrado de Comando e
Controle Regional - CICCR/SP e o
Centro de Operações da Polícia Militar/COPOM.47

Centro Integrado de Comando e Controle Regional (CICCR)
Fonte: Monografia do Tenente Coronel PMESP Paulo Luiz Scachetti Junior. Tema: Análise
conceitual e perspectiva de utilização conjunta pela Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil do Estado de São Paulo.47

45 Mascarenhas de Souza, Wanderley. Gerenciamento
de Crises: Negociação e atuação de Grupos Especiais
de Polícia na solução de eventos críticos. Monografia
do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO), CAES,
PMESP, 1995. Pg.32.
46 Scachetti Junior, Paulo Luiz Scachetti Junior. Sistema
de Comando e Controle: Análise conceitual e perspectiva de utilização conjunta pela Polícia Militar, Corpo de
Bombeiros e Defesa Civil do Estado de São Paulo. Monografia do Curso Superior de Polícia - CSP I/14, PMESP,
2014. Pg. 166.
47 Scachetti Junior, Paulo Luiz Scachetti Junior. Sistema
de Comando e Controle: Análise conceitual e perspectiva de utilização conjunta pela Polícia Militar, Corpo de
Bombeiros e Defesa Civil do Estado de São Paulo. Monografia do Curso Superior de Polícia - CSP I/14, PMESP,
2014. Pg. 166.
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Centro de Operações da
Polícia Militar/COPOM.

Mapa Gerencial e Câmeras / COPOM.

Sala de Gerenciamento de
Crise / COPOM.
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Devido ser incomum a mobilização formal do SCI para crises
do tipo IARD / MACTAC, faz-se necessários adquirir experiência por
meio de treinamentos, exercícios
de mesa “tabletop”, simulados
etc. Liebe (2015, p.40) justifica a
necessidade desses treinamentos,
“uma vez ser improvável que esses
oficiais sejam expostos a esses tipos de crises antes que uma real
aconteça48.”
Nos aspectos táticos e operacionais
dos treinamentos, o impacto se faz necessário na implementação de instruções focadas em técnicas militares ou
de operações e ações táticas especial
referentes à formação de equipes, grupos e pelotões que utilizam disposições
em forma de W, V invertido ou T, para
se deslocarem no terreno, progredirem
e alcançarem os terroristas por meio de
supressão de fogo. Nesse contexto imprescindível implementar exercícios de
tiro contendo supressão de fogo e que
são adequados para respostas de MACTAC e de IARD49.

de assalto disponíveis para os policiais
em patrulhamento, aumento do número de carregadores disponíveis, cinco
a sete carregadores (Sanow, 2011),
aumento da precisão dos disparos por
meio da utilização de miras optrônicas
e utilização de coletes e escudos de nível III, preferencialmente IV NIJ. Vale a
premissa: Para confrontar um fuzil, somente outro fuzil51 52.
Ed Sanow e Paul Clinton possuem
entendimento, com o qual concordo,
que os policias dos batalhões territoriais, por mais corajosos que sejam,
dificilmente conseguirão neutralizar um
terrorista fundamentalista, porque não
possuem um fuzil de assalto e, em regra, não possuem treinamento militar
ou de operações e ações táticas especiais para este tipo de abordagem53 54.
Para as tropas especiais, além
das recomendações anteriores,
existe a necessidade de comple-

mentação de fuzis de assalto com
sete carregadores (Sanow, 2011)
para a totalidade do efetivo e de
implementação de metralhadoras
leves no estilo M 249 ou Heckler
& Koch MG4, de fuzis antimaterial, de lançadores automáticos
de 40mm, equipamentos de desativação de IED/EOD, de coletes
e escudos de nível IV, de viaturas
ágeis e possantes tipo SUV, para
atender múltiplos ataques e de
veículos blindados, para progressão em áreas de risco ou resgate
de pessoas feridas encurraladas
nessas áreas.
Recentemente a PMESP adquiriu veículos blindados de Israel
para o Comando de Policiamento
de Choque, esses se adéquam perfeitamente às necessidades de MACTAC / IARD.
É verdade que o surgimento das

Vale lembrar que os treinamentos
de MACTAC / IARD deverão corresponder às necessidades exigidas pelos
procedimentos operacionais padrão
pertinentes para essas crises, conforme
proposto pelo Capitão PM Nery, em sua
monografia de mestrado na PMESP50.
Na parte de equipamentos se verifica a necessidade de empowerment
(fortalecimento) de capacidade de resposta de fogo e de proteção balística,
ou seja, maiores quantidades de fuzis

48 Liebe, Bruce. The Challenge of Complex Critical Incidents. The Tactical Edge. Fall 2015
49 Sanow, Ed e Hays, Chris. MACTAC-NextGen Active
Shooter Response. 2011. Disponível em: < http://www.
hendonpub.com/resources/article_archive/results/details?id=1384>. Acessado em 14Mai16.
50 Machado, Rogério Nery. Atirador Ativo: Impositivo
de Emprego do Sistema Dinâmico de Gerenciamento de
Crises. Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais 2014.
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51 Machado, Rogério Nery. Atirador Ativo: Impositivo
de Emprego do Sistema Dinâmico de Gerenciamento de
Crises. Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais 2014.
52 Liebe, Bruce. The Challenge of Complex Critical Incidents. The Tactical Edge. Fall 2015.
53 Sanow, Ed e Hays, Chris. MACTAC-NextGen Active
Shooter Response. 2011. Disponível:< http://www.
hendonpub.com/resources/article_archive/results/details?id=1384 > Acessado em: 16Mai16.
54 Paul Clinton, Mumbai: What Law Enforcement Learned. 2012. Disponível em: < http://www.policemag.
com/blog/swat/story/2012/11/remembering-mumbai.
aspx >. Acessado em 24Mai16.
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Para situações de MACTAC onde exista disparos de armas de fogo contra a força policial
ou para resgatar pessoas inocentes ou policiais
emboscados e cercados por criminosos ou terroristas, faz-se necessária a utilização de veículo blindado, uma vez que possibilitam realizar
missões de incursão com maior eficácia e segurança para todos os envolvidos.

Terrorismo
estratégias e das táticas de IARD,
que se deram após o Massacre de
Columbine, repercutiram quase que
exclusivamente nas atribuições dos
policiais territoriais, entretanto isso
não ocorreu com a MACTAC, ao
contrário!

ção de Oficiais Táticos de Illinois):
Assess/Announce/Assemble/Act
(avaliar/comunicar/montar/agir)56.
Por critérios de segurança os procedimentos operacionais e número
de policiais serão genéricos e omitidos.

vas vítimas .
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O gerente da crise coordenará
os próximos policiais que formarão
equipes adicionais de contatos/intervenção ou equipes de resgate de
vítimas ou equipes de contenção/
isolamento, isso dependerá do caso
concreto.

MACTAC é um sistema harmôniOs primeiros policiais devem
co de emprego de tropas, que presNesses momentos iniciais os
supõe níveis escalonados de capa- chegar ao local e avaliar a situação,
Comandantes de Grupo Policidade de resposta; em um
cial e Comandantes de Força
Portanto, assim como a MACTAC
primeiro momento ocorre
Patrulha exercerão papel funatuação dos policiais terriexige o empowerment de capacidade damental nessa avaliação e
toriais com seus recursos locais, caso a crise evolua em de fogo, de proteção balística e de tomada de decisões iniciais.
Liderança autocrática é retamanho ou em complexidanível de resposta para as tropas
querida nesse momento, não
de, tornando esses recursos
existindo muito tempo para
territoriais, também o exige para
locais ineficazes, serão neplanejamento!59
cessários recursos especiaas tropas especiais.
lizados, momento que tereLeve em consideração
mos o emprego das tropas
que essas ocorrências poperguntando-se se estão diante de dem ser resolvidas em poucos
especiais55.
Portanto, assim como a MACTAC um marginal embarricado, tomada minutos, assim como podem deexige o empowerment de capaci- de reféns ou atirador ativo. Nos morar horas ou até mesmo dias.
dade de fogo, de proteção balísti- dois primeiros casos será utilizada a
Fato interessante é que a
ca e de nível de resposta para as resposta tradicional com o aciona- MACTAC americana prevê que
tropas territoriais, também o exige mento de tropas especiais, sistema esta equipe poderá ser integraestático: conter, isolar e negociar.
para as tropas especiais.
da por qualquer força policial ou
No último caso deverá ser avaliado
prevendo participação inPROCEDIMENTOS GERAIS quantidade de agressores, se exis- militar,
teragências, a fim de aproveitar
tem ataques múltiplos ou não, se
MACTAC
imediatamente qualquer agente
estão restritos a uma localidade ou
da lei que esteja disponível. É
A premissa é: quanto mais cedo em movimento, se o(s) agressor(es)
justamente aqui que ganha sigse identificar um ataque de atirador estão em áreas edificadas ou em
nificado os termos do conceito
ativo e agir no sentido de confron- áreas abertas, se há efetivo para
de MACTAC “... possam se reunir
tar o seu comportamento homicida, montar uma equipe de contato/inde forma espontânea e eficaz...”,
mais vidas serão salvas.
tervenção e proceder o acionamenexemplo, Guardas Civis MuniA linha de tempo de violência de to das tropas especiais, ainda que cipais, Policia Civil, Forças Ar57
um evento MACTAC é muito curta, prevaleça o sistema dinâmico .
madas, Policia Federal, Agentes
os primeiros 30 minutos são cruFormada a primeira equipe de Penitenciários, Receita Federal,
ciais.
contato/intervenção, a prioridade Polícia Legislativa etc. Quem estiUtilizando-se o acrônimo 4 “A” será fazer cessar o comportamento ver disponível e jurou defender o
recomendado pela Illinois Tacti- homicida, restringir sua movimen- cidadão de bem, comporá a equi60 61
cal Officer Association (Associa- tação, evitando fuga e acesso a no- pe de intervenção.
58 Witty, Joe. MACTAC. The Tactical Edge fall 2012.
55 Mascarenhas de Souza, Wanderley. Gerenciamento
de Crises: Negociação e atuação de Grupos Especiais
de Polícia na solução de eventos críticos. Monografia
do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO), CAES,
PMESP, 1995.

56 Lt. Mohn, Ed. MACTAC—Advance Rapid Deployment
Instructors Course. ITOA. Fall 2011.

59 Lt. Mohn, Ed. MACTAC—Advance Rapid Deployment
Instructors Course. ITOA. Fall 2011.

57 Lt. Mohn, Ed. MACTAC—Advance Rapid Deployment
Instructors Course. ITOA. Fall 2011.

60 Witty, Joe. MACTAC. The Tactical Edge fall 2012.
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61 Lt. Mohn, Ed. MACTAC—Advance Rapid Deployment

CONCLUSÃO
A sociedade está mais complexa, as pessoas e as
coisas estão conectadas umas às outras como nunca antes, terrorismos e crime organizado estão a um clique
do nosso dedo.
Ao que tudo indica a al-Qaeda e o EI continuarão
utilizando e incentivando a autorradicalização online
de lobos solitários ou de células pequenas e autônomas contra soft targets, uma vez que esse modus
operandi garante maior facilidade e segurança no
planejamento e na execução de seus ataques.
Os últimos atentados em Paris, em Bruxelas e nos
EUA (Boate Pulse), são ataques recentes considerados
verdadeiros cases de sucesso, os ocorridos nos dois
primeiros países foram retratados com louvor nas revistas eletrônicas Inspire (al-Qaeda) e Dabiq (EI); todos afiguram-se como fonte de inspiração e de aperfeiçoamento por terroristas para futuros atentados.
Rohan Gunaratna, Chefe do International Centre
for Political Violence and Terrorism Research
(Centro Internacional de Violência Política e Pesquisa
sobre Terrorismo), em seu recente artigo de Janeiro
de 2016, Global Terrorism in 2016, adverte que o
modelo Mumbai / Paris é susceptível de ser repetido
em outros paíse. 62
O Brasil não está livre de ataques terroristas, até
porque segue as decisões da ONU que consideram
como grupos terrorista o Estado Islâmico, a al-Qaeda
e o Talibã.
Resta-nos o fomento da MACTAC, por ser uma valiosa “caixa de ferramentas” à disposição do sistema
de gerenciamento de crises, que se aplica ao enfrentamento do terrorismo e do crime organizado, em última análise objetiva: salvar vida e aplicar a lei!

Instructors Course. ITOA. Fall 2011.
62 Gunaratna, Rohan. Global Terrorism in 2016. Nanyang Technological University. 2016. pag. 136. Disponível em: < https://www.ucm.es/data/cont/media/www/
pag-78913/UNISCIDP40-8RohanGunaratna.pdf>. Acesssado em 8Mai16.
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Entrevista
André Luís Woloszyn,

Diálogos sobre Terrorismo Internacional
Qual a sua opinião sobre a Lei Antiterrorismo recentemente
sancionada no Brasil? Essa lei pode ajudar no enfrentamento
de uma eventual ação terrorista em território brasileiro?
A Lei de Combate ao terrorismo no Brasil foi feita as pressas para atender
pressões do GAFI (Grupo de Ação Financeira Internacional). O resultado foi
um texto subjetivo, sem clareza e com muitas inconsistências. Na minha
opinião, esta lei não é efetiva e pouco pode ajudar em caso de uma ação
terrorista em território brasileiro. Ao retirar do texto a motivação política, o
legislador modificou o que Montesquieu chamou de “o espírito da lei”. Da
mesma forma, ao excluir os movimentos reivindicatórios de caráter religioso,
exclui o terrorismo extremista islâmico que é considerado um movimento
religioso, embora extremista, e de caráter reivindicatório pois defende a criação de um Estado islâmico e luta, supostamente, contra a crescente influência política do ocidente em assuntos internos de alguns países islâmicos.

Qual a probabilidade da ocorrência de um evento terrorista
em nosso território?
Em eventos internacionais, entendo que a probabilidade é de média a alta.
Considerando que o terrorismo extremista islâmico é globalizado, uma ação
no Brasil assim como em qualquer outro país é vista como uma excelente
oportunidade para suas lideranças no sentido de demonstrar a amplitude das
ações assim como propaganda para novos recrutamentos e financiamento.
Após os atentados de 11 de setembro, a ideia dos terroristas é demonstrar
que não existe lugar inexpugnável, o que aumenta a sensação permanente
de insegurança, um dos objetivos do terrorismo. Não podemos esquecer
que mesmo nos países com um sistema de segurança, defesa e inteligência
desenvolvidos, como EUA, Reino Unido, Espanha, França e Bélgica, ocorrem
atentados. O Brasil, não seria exceção. Mas é preciso considerar, que uma
ação em grandes eventos, onde estão concentradas forças de segurança,
defesa e inteligência foge a atual estratégia do EIIL, que procura atuar no

É Analista de Assuntos Estratégicos, Mestre em Direito (UniRitter), Especialista em Ciências Penais (UFRGS),
diplomado pela Escola Superior de
Guerra em Inteligência Estratégica.

cotidiano das cidades, onde o fator surpresa é fundamental. A Eurocopa será
um termômetro para maiores avaliações em relação aos Jogos Rio-2016.

Como está a preparação do Brasil para os Jogos Olímpicos
Rio-2016?
Os esforços neste sentido não podem ser ignorados e o Brasil tem feito a sua parte. A Secretaria Extraordinária de Grandes Eventos promoveu
constantes treinamentos das forças de defesa e segurança que irão atuar
no evento junto ao Departamento de Estado Norte-Americano, possibilitou
intercâmbio de dados e informações com agências internacionais e elaborou um meticuloso planejamento, estando nas mesmas condições de atuação dos países desenvolvidos. Possuímos, ainda, um histórico de sucesso
em dois grandes eventos como a Copa do Mundo e a Jornada Mundial da
Juventude em 2014, o que é significativo. Não é uma questão de preparo,
mas de conjuntura da política internacional.

Recentemente, a ABIN publicou na imprensa uma suposta
ameaça de um integrante do Estado Islâmico voltada para
o Brasil. Qual a sua avaliação sobre essa notícia?
A notícia é preocupante pois existem ainda, outras ameaças similares
que ainda se mantem em segredo pelos órgãos de inteligência. Recentemente, surgiu um site do Estado Islâmico em Português o que demonstra
o interesse deste pelo Brasil. Em um primeiro momento, acredito que tal
interesse não está relacionado a perpetuação de atentados mas sim, como
fonte de recrutamento, homizio para extremistas islâmicos ou, até mesmo,
para o planejamento de futuras ações em outros países.
Há uma ideia, até certo ponto comum, de que o Brasil poderia ser palco
e não alvo de um atentado. Você concorda?
Na atual conjuntura, sim. Os riscos estão diretamente relacionados a
participação de delegações de atletas e autoridades de diversos países,
incluindo aqueles que estão em guerra contra o Exército Islâmico do Iraque
e do levante (EILL) ou atuam apoiando o regime Sírio de Bashar al-Assad.
Neste contexto, aproveitando-se da atenção internacional da mídia, os alvos podem ser, supostamente, integrantes destas delegações e não uma
ação específica contra alvos brasileiros.

6)    O fato de o brasileiro conviver com o mito do “homem
cordial” ou até mesmo com a ideia de que somos uma nação pacífica atrapalha quando avalia-se o risco de ocorrer
uma ação terrorista no Brasil?
Estas são premissas falsas que devem ser imediatamente abandonadas. Se tal situação fosse real não estaríamos dentre os países que apresentam maior índice de violência e criminalidade do mundo, em especial
a taxa de homicídios que ultrapassou a endemia. Tal pensamento, presente pelo menos no discurso de muitas autoridades governamentais, leva
a uma subestimação das ameaças e, consequentemente, uma avaliação
equivocada das vulnerabilidades. O resultado é a desconsideração da importância de medidas preventivas em detrimento de uma cultura reativa.

7)    Recentemente, além da sanção de uma lei antiterrorista, tivemos a tipificação das “organizações criminosas” (Lei
nº 12.850/13). Você conseguiria fazer uma conexão entre
uma organização criminosa e uma organização terrorista?
Há similaridades?
No Brasil há uma grande conexão entre o terrorismo e as organizações criminosas. Ambos atuam com características de indiscriminariedade,
imprevisibilidade e em caráter de anomia. A diferença básica entre uma
rede terrorista e uma organização criminosa recai no objetivo. Enquanto a
primeira procura atingir, a priori, o ente Estado, de forma geral e simbólica
pelo uso da violência, a segunda busca alcançar interesses pontuais que
direcionam para algum tipo de atividade lucrativa conexa.

8)    No período dos ataques do PCC em 2006, você defendeu
a ideia de estarmos convivendo com um fenômeno criminal
novo ao qual qualificou de “terrorismo criminal”. Ainda defende essa ideia? Seria uma questão de ordem pública?
O terrorismo criminal mostra-se a cada dia mais evidente. Basta uma
análise sobre os episódios envolvendo o PCC em São Paulo e o CV no Rio
de Janeiro nos últimos vinte anos para verificarmos que o modus operandi
é o mesmo. Considero o terrorismo, tanto nacional como internacional,
uma questão eminentemente de segurança pública. Agora, vejo grandes
deficiências no treinamento das Polícias para enfrentar este fenômeno,
especialmente no que se refere a adoção de medidas de Antiterrorismo, o
que demanda investigações mais profundas. De outra forma, o Brasil precisa urgentemente definir se classifica o terrorismo como um ato de guerra, a
exemplo da doutrina norte-americana ou de ordem pública, como entende
a comunidade europeia. Isto acarreta toda a diferença para o recebimento
de recursos orçamentários e tecnológicos como para o aperfeiçoamento
dos recursos humanos. O que acontece atualmente no país, e isso ficou
mais evidenciado durante os Jogos da Copa do Mundo de 2014, é uma
disputa entre os órgãos de defesa e segurança para se apropriar do direito
de atuar exclusivamente no enfrentamento da questão.

9) Excetuando os crimes comuns, além do terrorismo, quais
outros eventos criminais você consideraria como grande desafio para os gestores de segurança pública do século XXI?
O grande desafio para os gestores de segurança pública no século
XXI são crimes como o tráfico de drogas, responsável pelo significativo
número de homicídios no Brasil, seguido da pornografia infantil. Paralelamente a estes, surgem os crimes digitais, difíceis de se detectar assim
como sua responsabilização jurídico-penal. Além de não dominarmos a
tecnologia, as perícias nestes casos, são deficientes, fatores que permitem
uma sensação de impunidade, o que fomenta o crescimento nesta modalidade delituosa.

COMANDO DE POLICIAMENTO TRÂNSITO (CPTRAN) DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

FORÇA CONSTANTE E LEAL NA VIDA DA CIDADE DE SÃO PAULO
O Comando de Policiamento de
Trânsito é o órgão da Polícia Militar
do Estado de São Paulo responsável
pela operação e fiscalização de trânsito urbano na Capital e, supletivamente, em todo o território estadual, atuando complementarmente em apoio
às ações de polícia ostensiva e de
preservação da ordem pública. Sua
história é um retrato da adequação,
ao longo dos anos, da Polícia Militar
às novas necessidades da comunidade paulista.
Em consonância com a “Década
Mundial de Ações para a Segurança
do Trânsito 2011-2020”, persevera a
meta permanente de prosseguir nas
ações de policiamento especializado
em trânsito urbano, exercendo a segurança viária para a concretização
das metas de redução de acidentes e
vítimas nas ocorrências automobilísticas e garantir, a todos, o direito à livre
circulação e ao trânsito seguro.
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Cel PM Claudir Roberto Teixeira de Miranda.
É Comandante do Comando de Policiamento de Trânsito, Graduado em Direito e em Educação Física, tem Pós Graduação em Direito Público. Possui o Curso de Negociação Estratégica e Gestão
de Conflitos, Curso de Extensão Segurança e Defesa Nacional
da Competição à Cooperação Regional; Curso de Formação de
Governantes

Este artigo trata da evolução ao
longo dos anos do Policiamento de
Trânsito de São Paulo, desde a data
da criação do Comando de Policiamento de Trânsito da Polícia Militar
do Estado de São Paulo, até os dias
atuais.
Em preâmbulo, insta consignar
que o resgate da história é fundamental na transmissão para futuras
gerações da importância de uma Ins61

tituição. Por efeito, cultuar momentos
passados é muito mais que um ato
contemplativo, é, principalmente,
a oportunidade de manter acesa a
chama dos ideais estabelecidos por
aqueles que fincaram as primeiras
estacas, visando à construção de um
sólido alicerce.
A história do Comando de Policiamento de Trânsito é um retrato da
adequação, ao longo dos anos, da
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às novas necessidades da comunidade paulista.
Observar-se-á que, com o tempo,
considerando que a problemática
do trânsito demanda uma natureza
especializada dentro de uma organização policial, a Instituição foi se
adequando e se adaptando ao crescimento das cidades, até a criação do
Comando de Policiamento de Trânsito, em 16 de fevereiro de 1973.

A Atividade de Policiamento
de Trânsito
A atividade de policiamento de
trânsito no estado de São Paulo teve
suas raízes históricas no mês de março do ano de 1947, quando em uma
reunião no Palácio de Campos Elíseos
o então Governador, Adhemar Pereira
de Barros, anunciou: “…vou tratar
de medidas decisivas que implicarão a participação da Força Pública... A cidade está abandonada e
desprotegida, sem policiamento. O
Trânsito na cidade, com a volta dos
automóveis, é um caos. A Guarda
Civil, com seu efetivo em homens
reduzido a 40%, nada mais pode
fazer. A situação do trânsito da
cidade se coloca como prioridade
para o governo...”1.
No ano seguinte, em 1948, foi
organizado, em caráter provisório e
a título experimental, o Batalhão Policial, com a finalidade precípua de
concorrer aos policiamentos urbano,
auxiliar, de trânsito e de rádio patrulha, no município da Capital e, eventualmente, no interior2.
A sede desse Batalhão, comandado inicialmente pelo Coronel Benedi1 Informativo mensal do Museu da PMESP - Agosto
1997 - Ano II - nº 16.
2 Boletins Gerais nº 157 e 168, de 16 e 29 de julho de
1948, respectivamente - da Força Pública do Estado de
São Paulo.

to Castro de Oliveira, localizou-se na
Rua Ribeiro de Lima, nº 140 - Bom
Retiro/SP, tendo sob sua subordinação
quatro Companhias Operacionais:
a) Companhia de Policiamento de
Trânsito;
b) Companhia de Rádio Patrulha;
c) Companhia de Policiamento Urbano;
d) Companhia de Policiamento Auxiliar.
No exercício de 1954, a Força Pública do Estado teria um efetivo total de 13.705 (treze mil setecentos
e cinco) homens3. Naquele ano, o
Batalhão Policial passou a constituir
duas Companhias de Policiamento de
Trânsito, uma com um efetivo de 261
(duzentos e sessenta e um) e outra
com 264 (duzentos e sessenta e quatro) homens4.
Em julho de 1956, a Diretoria de
Policiamento do Batalhão Policial, de
que tratava o Decreto nº 24.039, de
28 de dezembro de 1954, passou a
denominar-se Chefia do Agrupamento
de Trânsito, ficando reunidas as duas
Companhias de Trânsito (C.P.A.T.) do
Batalhão Policial num Agrupamento
de Trânsito (A.G.)5.
Ainda nesse ano, 1956, o Decreto nº 26.686, de 05 de novembro,
dividiu a Capital em dois setores de
policiamento, um atribuído à Força
Pública e o outro à Guarda Civil. A
Força Pública forneceria elementos
para a formação dos destacamentos
3 Lei nº 2725, de 17 de agosto de 1954 – Dispõe sobre a fixação do efetivo da Força Pública do Estado de
São Paulo, para o exercício de 1954 e dá outras providências. (e Decreto nº 24.039, de 28 de dezembro de
1954 - Aprova os quadros de efetivo da Força Pública
do Estado)
4 De Morais, Waldyr Rodrigues. Milícia Paulista, História da Polícia Militar Paulista - Volume I, pág. 123 - São
Paulo/2008.
5 Decreto nº 26.094, de 13 de julho de 1956 - Altera
os Quadros de Efetivo da Força Pública do Estado aprovados pelo Decreto nº 24.039, de 28 de dezembro de
1954.
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de 9 (nove) Circunscrições, enquanto
a Guarda Civil forneceria elementos
para a formação dos destacamentos
de 13 (treze) Circunscrições. Os serviços de policiamento nas suas diferentes modalidades seriam, então, executados nas diversas Circunscrições,
por policiais pertencentes às Corporações que fornecessem elementos
para formação dos respectivos destacamentos circunscricionais, exceção
feita aos Serviços de Trânsito, que
poderiam não atender a esse critério,
uma vez que já era tratado como um
policiamento especializado6.
Cabe um parênteses para ressaltar
que a Guarda Civil foi organizada e
criada em 1926 pelo Governo do Estado, como auxiliar da Força Pública,
uma polícia não militarizada, destinada à vigilância e policiamento da Capital, à inspeção e fiscalização da circulação de veículos e pedestres e das
solenidades, festejos e divertimentos
públicos, incumbindo-lhe também os
serviços de transportes policiais e comunicações por meio de telégrafo e
telefone da polícia7.
Em 1958, considerando que o problema do trânsito, por sua natureza
especializada dentro da organização
policial, exigia soluções adequadas e
específicas, dentre outros motivos, o
Governador do Estado de São Paulo à
época, Jânio Quadros, usando de suas
atribuições, por decreto estabelece a
criação da “Polícia de Trânsito”, junto
à Diretoria do Serviço de Trânsito da
Secretaria da Segurança Pública8.
6 Decreto nº 26.686, de 5 de novembro de 1956 - Dispõe sobre a divisão do município da Capital para efeito
do policiamento por elementos da Força Pública e da
Guarda Civil. (Complemento: De Morais, Waldyr Rodrigues. Milícia Paulista, História da Polícia Militar Paulista
- Volume I, pág. 123 - São Paulo/2008.)
7 LEI N. 2.141, de 22 de outubro de 1926. Cria a Guarda
Civil da Capital.
8 Decreto nº 31.666, de 11 de abril de 1958 - Dispõe
sobre a criação da “Polícia de Trânsito” e dá outra providência.

O Decreto nº 31.666, de 11 de abril de 1958, estabelecia os requisitos que deveriam ser observados
para a seleção dos homens que ficariam à disposição
da Diretoria do Serviço de Trânsito (DST), a necessidade
de um plano de uniforme e distintivo próprios, sendo
que a doutrina específica de trânsito seria transmitida
em um curso intensivo de aperfeiçoamento, de duração
máxima de 90 (noventa) dias.
À Polícia de Trânsito competia zelar pela fiscalização
e disciplina de trânsito nas vias públicas, prevenindo
e reprimindo as infrações aos respectivos regulamentos, e cooperar na segurança pública no que se referia a crimes e contravenções. Teve o efetivo inicial de
2.000 (dois mil) homens, com elementos selecionados
da Força Pública e da Guarda Civil9. No ano de 1958,
o 1º Batalhão Policial foi transformado no Batalhão de
Trânsito (B.T.)10.
Porém, já em 1960, o então Batalhão de Trânsito
passou a denominar-se 11º Batalhão Policial11, continuando, entretanto, a atuar nos serviços de trânsito nas
áreas de responsabilidade da Força Pública12.
Oito anos depois, em 1968, foi alterada pelo Decreto nº 49.240, de 23 de janeiro de 1968, a missão do
11º Batalhão Policial, de policiamento de trânsito para
a de policiamento territorial, passando a Guarda Civil a
desempenhar as missões de policiamento e fiscalização
de trânsito, antes a cargo daquele Batalhão13.
Assim, conforme a Lei Orgânica da Polícia, também
de 1968, à Guarda Civil incumbia exercer o policiamento e a fiscalização do trânsito urbano, e à Força Pública competia exercer o policiamento e a fiscalização do
trânsito e do tráfego nas rodovias14.
Essa situação durou muito pouco tempo, dois anos depois, em 1970, pelo Decreto-Lei nº 217, de 08 de abril, foi
constituída a Polícia Militar do Estado de São Paulo, integrada por efetivo da Força Pública do Estado e da Guarda
Civil de São Paulo, sendo, uma de suas competências, proceder no policiamento do tráfego urbano15.
9 Decreto nº 32.873, de 23 de junho de 1958 - Aprova os regulamentos de Polícia de
Trânsito. (Art. 1º e 8º)
10 Lei nº 4.753, de 23 de maio de 1958 - Dispõe sobre a fixação do efetivo da Força
Pública do Estado para o exercício de 1958 e da outras providências.
11 Lei nº 5.594, de 9 de abril de 1960 - Modifica a Lei nº 4.753, de 23 de maio de 1958.
12 De Morais, Waldyr Rodrigues. Milícia Paulista, História da Polícia Militar Paulista Volume I, pág. 124 a 126 - São Paulo/2008.
13 Decreto nº 49.240, de 23 de janeiro de 1968 - Altera a missão do 11º BP.
14 Lei nº 10.123, de 27 de maio de 1968 - Lei Orgânica da Polícia (Art. 9º e 15º).
15 Decreto Lei nº 217, de 08 de abril de 1970 - dispõe sobre a constituição da Polícia
Militar do Estado de São Paulo, integradas por elementos da Força Pública do Estado
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Criação do Comando de Policiamento de
Trânsito
Em 16 de fevereiro de 1973, foi criado o Comando de
Policiamento de Trânsito (CPTran), de acordo com a Nota de
Instrução n.º 151-005/197316, em caráter experimental, por
120 (cento e vinte) dias. O prazo de existência foi prorrogado
pelo Boletim Geral nº 119, de 28 de junho de 197317, por
mais 90 (noventa) dias, a contar de 16 de junho de 1973,
sendo novamente prorrogado por mais 120 dias, pelo Boletim Geral nº 176, de 20 de setembro de 197318, a contar de
14 de setembro de 1973.
Finalmente, em 19 de outubro de 1973, o Comando do
Policiamento de Trânsito foi efetivado, por meio da publicação inserta no Boletim Geral nº 19719, como órgão responsável pelo policiamento de trânsito na cidade de São Paulo,
desenvolvendo as missões afetas à Polícia Militar, em decorrência do convênio assinado entre Governo do Estado de
São Paulo e a Prefeitura do Município de São Paulo, absorvendo para esse mister uma parte do efetivo da Corporação,
num total nunca inferior a 2.400 homens20.
O convênio firmado pelo Decreto nº 1.386, de 04 de abril
de 1973, com seus efeitos retroagidos a 15 de fevereiro de
197321, preceituava que a Prefeitura do Município de São
Paulo, com a interveniência da Polícia Militar do Estado, utilizaria efetivos da Corporação na fiscalização e policiamento
de tráfego e trânsito nas vias, estradas e logradouros municipais e, em outros serviços conexos, de conformidade com
instruções, normas ou determinações baixadas pelos órgãos
competentes da Secretaria Municipal de Transportes.
O Comando de Policiamento de Trânsito foi, então, implantado em caráter definitivo pelo Boletim Especial n.º
01/7322, sendo designado como primeiro Comandante dessa tropa especializada o Coronel PM Ubirajara Spínola Brae da Guarda Civil de São Paulo (Art. 9º). (Complemento: Boletim Geral nº 68 de 1970).
16 Acervo do museu. Documento sem data do CPTran - Resumo Histórico - elaborado
quando do comando do Cel PM Sílvio Emílio de Oliveira (10 de setembro de 1976 a 16
de junho de 1982).
17 Boletim Geral nº 119, de 28 de junho de 1973.
18 Boletim Geral nº 176, de 20 de setembro de 1973.
19 Boletim Geral nº 197, de 19 de outubro de 1973.
20 Acervo do museu. Documento sem data do CPTran - Resumo Histórico - elaborado
quando do comando do Cel PM Sílvio Emílio de Oliveira (10 de setembro de 1976 a 16
de junho de 1982).
21 Decreto nº 1.386, de 4 de abril de 1973 - Transfere à Prefeitura do Município de São
Paulo a execução dos serviços de engenharia, fiscalização, controle e policiamento de
tráfego e trânsito nas vias, estradas e logradouros municipais, e dá outras providências.
22 Ofício nº CPT-0132/01-AP - Resumo histórico do Comando de Policiamento de Trânsito (Acervo do Museu PM). (Complemento: Boletim Geral nº 41, de 05 de março de
1974).
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vo23, reunindo um Gabinete de Ensino e Pesquisa de Trânsito, 3 (três) Batalhões de Policiamento de Trânsito (1º, 2º e 3º
BPTran) e posteriormente, a partir de 1979, agregando o 4º
BPTran, aos quais incumbiam as missões de policiamento de
trânsito urbano.
O 1º BPTran, por meio de suas Companhias, inicialmente, executava o policiamento nas áreas das Administrações Regionais de: Pirituba, Freguesia do Ó,
Santana, Lapa, Sé, Penha, Itaquera/Guaianazes e São
Miguel24.
O 2º BPTran, por meio de suas Companhias, executava o policiamento nas áreas das Administrações Regionais do: Butantã, Ipiranga, Vila Mariana, Mooca, Vila
Prudente, Santo Amaro, Campo Limpo e Pinheiros25.
O 3º BPTran tinha a incumbência de apoiar técnica,
administrativa e operacionalmente o DETRAN (Departamento Estadual de Trânsito) e o DSV (Departamento
Sistema Viário), em ações de policiamento de trânsito
de veículos e pedestres, bem como de realizar o policiamento ostensivo normal26.
Já o 4º BPTran, quando criado em 1979, com a promulgação do Decreto nº 13.16727, passou a funcionar com 6 (seis) Companhias Operacionais, em quase
metade de todo o Município (Zonas Norte e Leste da
Cidade), correspondentes às áreas de 9 (nove) Administrações Regionais, para por em prática a sua missão
de executar o policiamento de trânsito de veículos e
pedestres28.
Com a evolução do policiamento de trânsito, verificou-se também a necessidade de um controle autônomo das ocorrências de trânsito. Assim, em 10 de abril
de 1973 foi criado o Central de Operações de Trânsito
(COT) junto ao Centro de Operações da Polícia Militar
(COPOM). O COT era o órgão transmissor de ordens do
Comando de Policiamento de Trânsito, responsável por
coordenar todas as atividades de patrulhas motorizadas nas ruas. Esse trabalho e toda sua organização era
processado a partir doas várias chamadas de emergência que a Central recebia da população e de diversos
23 Boletim Geral nº 45, de 09 de março de 1973.
24 OFÍCIO nº 1º BPTran – 165/10, de 10 de abril de 1980. Item 2 do Anexo. (Acervo
do Museu da PM).
25 OFÍCIO nº CPT -1808/01, de 15 de abril de 1980. (Acervo do Museu da PM).
26 OFÍCIO nº 3º BPTran -181/10, de 23 de abril de 1980. (Acervo do Museu da PM).
27 Decreto nº 13.167, 23 de janeiro de 1979 - Dispõe sobre a organização da Polícia
Militar do Estado de São Paulo e dá providências correlatas (Art. 9º, VIII).
28 OFÍCIO nº 4º BPTran -399/10, de 22 de abril de 1980. (Acervo do Museu da PM).

órgãos, por meio do telefone 19429.
O Boletim Geral nº 41, de 05 de março de 197430, delegou ao CPTran competência para planejar, empregar e fiscalizar as OPM subordinadas no policiamento, fiscalização
e controle do tráfego e trânsito nas vias, estradas e logradouros do Município de São Paulo, porém, em seguida, o
Boletim Geral nº 102, de 03 de junho de 197431, transferiu
a delegação da competência mencionada ao Comando de
Policiamento da Capital, subordinando-lhe, desta forma, o
Comando de Policiamento de Trânsito.
As missões do Comando de Policiamento de Trânsito
foram instituídas pelo Decreto Estadual nº 7.290, de 15
de dezembro de 197532, alterado pelo Decreto Estadual nº
17.658, de 02 de dezembro de 198133, dispondo em seu
Artigo 83, o seguinte:
O Comando de Policiamento de Trânsito, (CPT) subordinado ao Comando de Policiamento da Capital, (CPC) é o órgão
responsável pela manutenção da ordem pública na área que lhe
é atribuída, em ações de policiamento ostensivo e de trânsito
urbano, competindo-lhe o planejamento, comando, coordenação, fiscalização e controle das atividades operacionais e da
administração do material e pessoal das unidades subordinadas. Parágrafo Único - O Comando de Policiamento de Trânsito (CPT) executa, ainda, outras atividades policiais-militares,
conforme missões particulares que lhe sejam impostas pelo
Comando Geral da Polícia Militar.

Em 1985, o Decreto nº 24.572, de 27 de setembro34,
que dispunha sobre a organização da Polícia Militar, altera
a nomenclatura do Comando de Policiamento de Trânsito
de CPT para CPTran.
Já em 1999, com a edição do Decreto nº 44.447, e
revogação do anterior, na estrutura da Polícia Militar do
Estado de São Paulo, como subordinado ao Comando de
Policiamento da Capital estava o Comando de Policiamento de Trânsito, sediado na Av. Nações Unidas, 7.203 - Pinheiros, Capital, e responsável pelas missões de policiamento de trânsito urbano no município de São Paulo, com
as seguintes Unidades de Policiamento subordinadas:
29 Revista Transitando. Abril/1989. O Anjo da Guarda do Policial de Trânsito. Pág. 28
e 29.
30 Boletim Geral PM nº 41, de 05 de março de 1974. CPT - Competência e Atribuições.
31Boletim Geral PM nº 102, de 03 de junho de 1974.
32 Decreto nº 7.290, de 15 de dezembro de 1975 - Aprova o Regulamento Geral da
Policia Militar do Estado de São Paulo.
33 Decreto nº 17.658, de 2 de setembro de 1981 - Altera a redação de dispositivos do
Regulamento Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, aprovado pelo Decreto nº
7.290, de 15 de dezembro de 1975.
34 Decreto nº 24.572, de 27 de dezembro de 1985 - Dispõe sobre a estruturação da
Polícia Militar do Estado de São Paulo e dá providências correlatas.
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a) 1º BPTran, situava -se na Rua Avaré, 120 - Pacaembu, responsável pelas missões de policiamento de trânsito
urbano na Zona Centro da Capital;
b) 2º BPTran, situava-se na Al. Uapichana, 259 - Planalto Paulista, responsável pelas missões de policiamento
de trânsito urbano nas Zonas Sul, Sudoeste e Oeste da
Capital;
c) 3º BPTran, situava-se na Av. Pedro Alvares Cabral, S/N
- Prédio do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) Ibirapuera, responsável pelas missões de policiamento de
trânsito urbano nas rodovias municipais, pela realização,
na área da Capital, de operações de fiscalização de condutores e de veículos, e pelo apoio ao DETRAN;
d) 4º BPTran, situava-se na Rua Paulo Maldi, 72 - Tucuruvi, responsável pelas missões de policiamento de trânsito urbano nas Zonas Leste, Sudeste e Norte da Capital35;
e) o Gabinete de Ensino e Pesquisa de Trânsito situavase na Rua Colônia da Glória, 536 - Vila Maria, responsável
pela formação, cursos de especialização e disseminação
da doutrina de policiamento de transito ao efetivo do CPTran e demais policiais que atuavam em todo o Estado de
São Paulo.

Desativação do Comando de Policiamento
de Trânsito
Até o ano de 2001, o Policiamento de Trânsito na cidade de São Paulo era de inteira responsabilidade e exercido
pelo Comando de Policiamento de Trânsito, o qual era,
então, dividido em 4 (quatro) batalhões especializados,
que eram subdivididos em 23 (vinte e três) companhias
operacionais.
Ocorre que estudos realizados pela PMESP, direcionados à prestação mais racional e econômica da atividade de
polícia ostensiva, recomendavam a extinção de unidades
especializadas. Assim, em fevereiro de 2002, o Comando
de Policiamento de Trânsito (CPTran) foi desativado.
Após decisão do Chefe do Executivo, o Secretário da
Segurança Pública baixou a Resolução S/Nº, de 29 de junho de 2001, publicada no Diário Oficial do Estado em 30
de junho de 200136, determinando ao Comandante Geral

da Polícia Militar, à época o Coronel PM Rui César Melo, o
prazo suplementar de 60 (sessenta) dias, a contar daquela
publicação, para que adotasse medidas administrativas
para que o efetivo do CPTran e unidades subordinadas
fosse transferido paulatinamente às unidades territoriais
do Comando de Policiamento da Capital (CPC), sem prejuízo das atividades de fiscalização de trânsito que competem ao Estado, por determinação legal.
Para que o policiamento ostensivo preventivo de
trânsito na capital não tivesse sua total interrupção,
causando assim um colapso nas vias urbanas da cidade de São Paulo, conforme Boletim Geral PM nº 77,
de 23 de abril de 200237, o Comando da Corporação
optou por criar 03 (três) Companhias de Polícia Militar
Táticas Independentes (CTI), subordinadas diretamente ao Comando de Policiamento da Capital (CPC), com
remanejamento de vagas do CPTran, cujo emprego foi
regulado por Diretriz.
No mesmo Boletim, foi criada a Diretoria de Desenvolvimento Técnico-Operacional (DTO), Órgão de
Direção Setorial, subordinado ao Subcomandante PM,
responsável pela implementação das políticas do Comando Geral referentes ao sistema administrativo de
normatização técnico-operacional da Polícia Militar38.
Dentre as demais mudanças do Boletim Geral PM nº
77/02:
a) o Centro de Operações de Trânsito (COT) do extinto CPTran passou a integrar a estrutura do COPOM
do CPC; e,
b) houve a criação de um Coordenador Operacional
de Trânsito na sede do CPC, atividade exercida por um
Tenente Coronel PM, com vaga remanejada do CPTran,
e a criação de Pelotões de Polícia de Trânsito (Pel P Tran)
em todas as Companhias de Polícia Militar (Cia PM) da
Capital, mediante o remanejamento de vagas de Praças
do CPTran, cujas atribuições e emprego estariam também regulados por Diretriz.
As 3 (três) Companhias de Polícia Militar Táticas Independentes, em 2003, por meio do Boletim Geral PM
nº 132, de 15 de Julho39, passaram a compor o 34º
Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (34º BPM/M),
com as atribuições e emprego do efetivo subordinados
37 Boletim Geral PM nº 077, de 23 de janeiro de 2002.

35 Decreto nº 44.447, de 24 de novembro de 1999 - Dispõe sobre a estruturação da
Polícia Militar do Estado de São Paulo e dá providências correlatas
36 Resolução da Secretaria de Segurança Pública de 29 de Junho de 2001, prorrogada
pela Resolução SSP de 13 de julho de 2001.
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38 Decreto nº.

47.204, de 14 de outubro de 2002 - Altera o Decreto nº
44.447, de 24 de novembro de 1999, que dispõe sobre a estruturação
da Polícia Militar do Estado de São Paulo e dá providências correlatas.
39 Boletim Geral PM nº 132, de 15 de julho de 2003.
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ao Comando de Policiamento da Capital regulados pela
Diretriz PM3-013/02/03, de 16 de julho de 200340.
Com relação às suas instalações, sediado na Capital, o
34º BPM/M foi instalado no antigo Terminal Rodoviário Bresser, situado na Rua Visconde de Parnaíba, nº 2334, Bresser,
São Paulo, no dia 15 de junho de 2002, quando da apresentação do então Tenente Coronel PM Ararigbóia Felisbino
Mazarin Delecródio e o então Major PM Ricardo Nogueira de
Lima, Subcomandante41, e cerca de 14 (catorze) Sargentos,
que iniciaram o trabalho de transformação do terminal rodoviário desativado em um Batalhão de Polícia Militar.
Observa-se que no mesmo decreto de criação do 34º
BPM/M, em 2002, também foi revogado o inciso VII do Artigo 7º, e suas alíneas, do Decreto nº 44.447, de 1999, que
abrangia a existência do CPTran e seus Batalhões.
Ao longo do tempo o 34º BPM/M foi sofrendo algumas
alterações em seus quadros de efetivo e, conforme disposto
no Decreto nº 49.248, de 15 de dezembro de 200442, a estrutura do 34º BPM/M era de 4 (quatro) Companhias de Polícia
Militar43, sendo essa Unidade Operacional (UOp) responsável
pelas missões de policiamento tático de trânsito urbano e
pela atuação complementar e de apoio às atividades de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública, em todo o
município de São Paulo, ainda subordinando-se ao Comando
de Policiamento da Capital (CPC).
Em 2004, ainda, houve a extinção da Diretoria Técnico-Operacional (DTO) que detinha muitas das missões do antigo CPTran, suas atividades foram redistribuídas e alguns de
seus setores foram realocados, passando a Divisão de Controle e Fiscalização de Veículos e Condutores e a Divisão de
Educação de Trânsito, ambas do DETRAN e anteriormente
subordinadas à extinta DTO, a subordinarem-se ao Departamento de Suporte Administrativo do Comando Geral (DSA/
CG).
Já no ano de 2007, visando à eficácia das ações de polícia
ostensiva e de preservação da ordem pública, em 26 de julho
entrou em vigor a Diretriz nº PM3 – 001/02/0744, que estabelecia as bases administrativas, doutrinárias e operacionais
40 Diretriz nº PM3-013/02/03, de 16 de julho de 2003 - Regula a execução do Policiamento de Trânsito pelas OPM do Comando de Policiamento da Capital.
41 Cópia página SIRH – Ten Cel PM Ararigbóia Felisbino Mazarin Delecródio e Maj PM
Ricardo Nogueira de Lima.
42 Decreto nº 49.248, de 15 de dezembro de 2004 - Dispõe sobre a estruturação da
Polícia Militar do Estado de São Paulo e dá providências correlatas.
43 Cópia do Mapa Descritivo das Cias Táticas de Trânsito do 34º BPM/M - Arquivo
eletrônico do CPTran. Junho/2004.
44 Diretriz nº PM3-001/02/07 - Programa de Policiamento de Trânsito.

para a estruturação e o desenvolvimento do Programa de
Policiamento de Trânsito, passando o 34º BPM/M a executar
suas atividades, juntamente com todos os Batalhões subordinados ao Comando do Policiamento da Capital.
A criação dos Programas de Policiamento proporcionou
uma nova perspectiva para emprego dos meios humanos e
materiais da Polícia Militar, otimizando os recursos para mais
eficientemente cumprir as atribuições constitucionais de policiamento ostensivo e preservação da ordem pública, entre
as quais se insere a atividade de policiamento ostensivo de
trânsito.
O Programa de Policiamento de Trânsito foi criado quando
era Comandante Geral da Corporação o Coronel PM Roberto Antônio Diniz. Os Grandes Comandos passaram, então,
a desencadear o Programa de Policiamento de Trânsito, nos
termos da Diretriz que o instituiu, sem prejuízo das atividades
específicas dos demais Programas previstos na Matriz Operacional.
Em cumprimento às suas atribuições legais e conforme
as necessidades que o momento exigia, ficou estabelecido
que a PMESP desenvolveria o Programa de Policiamento de
Trânsito, na seguinte conformidade:
a) CPC: por intermédio de efetivo e de meios próprios de
suas OPM territoriais subordinadas, e do 34º BPM/M; e,
b) CPM e CPI: de acordo com a realidade operacional de
cada área, implementariam o Programa, utilizando de recursos da Matriz Operacional, desde que não houvesse prejuízo
ao desenvolvimento das atividades essenciais.
As guarnições do Programa de Policiamento de Trânsito
dariam atendimento prioritário às ocorrências de trânsito,
bem como, no âmbito operacional, àquelas com que se depararem, além das inerentes atribuições relativas às autuações e apreensões de veículos.
A fim de atender de forma técnica as demandas relativas
à fiscalização para melhor fluidez do trânsito, sobretudo nos
horários de maior fluxo (manhã e noite), e nos principais corredores, foram criados pontos de estacionamentos (PE), onde
as viaturas deveriam permanecer e o policial militar permanecer desembarcado, desenvolvendo as missões típicas do
policiamento de trânsito45.

Reativação do Comando de Policiamento
de Trânsito
Após uma lacuna de aproximadamente 8 (oito) anos,
45 Matéria: Polícia Militar lança Programa de Policiamento de Trânsito na Capital, de
25/09/97. Fonte: Site Secretaria de Segurança Pública.
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para reforçar o combate à criminalidade no trânsito e melhorar a fluidez e a fiscalização do tráfego de veículos nas
ruas da Capital, o atendimento de ocorrências de trânsito
com vítimas, em 27 de abril de 2010 foi reativado o Comando de Policiamento de Trânsito, por grande influência
do Comandante Geral da Corporação, à época, o Coronel
PM Álvaro Batista Camilo, por meio da publicação do Decreto Estadual nº 55.74246.
Subordinado ao Comando de Policiamento da Capital,
ao Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran) foi entregue a responsabilidade pelas missões de policiamento de trânsito urbano e pela atuação complementar e de
apoio às atividades de polícia ostensiva e de preservação
da ordem pública na Capital, com as seguintes Unidades
de Policiamento de Trânsito subordinadas, que atuam em
suas respectivas áreas territoriais, a seguir especificadas:
a) 1º Batalhão de Polícia de Trânsito (1º BPTran): Zonas
Centro, Sul, Sudoeste e Oeste da Capital; e,
b) 2º Batalhão de Polícia de Trânsito (2º BPTran): Zonas
Norte, Leste e Sudeste da Capital.
Os Batalhões de Polícia de Trânsito subordinados ao
Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran) ficaram
responsáveis, em suas respectivas áreas territoriais de
atuação pelas missões de policiamento de trânsito urbano, e pela atuação complementar e de apoio às atividades
de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública.
A Divisão de Controle e Fiscalização de Veículos e Condutores e a Divisão de Educação de Trânsito, ambas do
DETRAN, que estavam subordinadas ao Departamento
de Suporte Administrativo do Comando Geral (DSA/CG),
passaram novamente a subordinarem-se ao Comando de
Policiamento de Trânsito.
Naquele início, portanto, o CPTran permaneceu subordinado ao Comando de Policiamento da Capital, sendo
designado para o seu Comando, responsável pela implementação de tão nobre tropa especializada, o Coronel PM
Hervando Luiz Velozo47.
Já em 2012, pelo Decreto Estadual Nº 57.896, de 22 de
março de 201248, o Comando de Policiamento de Trânsito
passou a subordinar-se diretamente ao Subcomandante
46 Decreto nº 55.742, de 27 de abril de 2010 - Dispõe sobre a estruturação da Polícia
Militar do Estado de São Paulo e dá providências correlatas.

PM, e ganhou o status de Órgão Especial de Execução.
O citado instrumento legal fixa nova missão do CPTran,
alterando o Decreto nº 55.742/10, sendo, desta forma,
o Comando de Policiamento de Trânsito responsável, na
Capital, pelas missões de policiamento de trânsito urbano, pela atuação complementar e de apoio às atividades
de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública e
pela fixação e difusão de doutrina nas questões afetas ao
trânsito urbano, bem como, supletivamente, no território
estadual.
Com esse Decreto, os Batalhões de Polícia de Trânsito subordinados ao Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran) continuaram responsáveis pelas missões de
policiamento de trânsito urbano, e pela atuação complementar e de apoio às atividades de polícia ostensiva e
de preservação da ordem pública, porém foram alteradas
suas áreas territoriais de atuação, a seguir especificadas:
a) 1º Batalhão de Polícia de Trânsito (1º BPTran): Zonas
Centro, Sul, Sudoeste e Oeste da Capital, excetuando-se
as Marginais Tietê e Pinheiros;
b) 2º Batalhão de Polícia de Trânsito (2º BPTran): Zonas
Norte, Leste e Sudeste da Capital e nas Marginais Tietê e
Pinheiros.
Tal alteração veio a regularizar a criação da 3ª Companhia do 2º BPTran, que foi inaugurada em 21 de julho de
2011, Unidade responsável pelo policiamento de trânsito
nas Marginais Tietê e Pinheiros, maior e mais movimentada
via urbana do país, com uma extensão de 47 quilômetros e
volume diário médio de 750 mil de veículos, segundo dados da CET49.
Foi em 2012, também, que foi publicada no Boletim
Geral PM nº 104, de 01 de junho de 2012, a Canção do
CPTran, letra e música do Coronel PM Luiz Eduardo Pesce
de Arruda e do Capitão PM João Francisco de Rezende50.
Atualmente, o Comandante do Policiamento de Trânsito
é o Coronel PM Claudir Roberto Teixeira de Miranda, sendo
este Órgão Especial de Execução composto por dois Batalhões de Polícia de Trânsito (1º e 2º BPTran), totalizando 6
(seis) Companhias de Policiamento de Trânsito (CiaPTran) e
uma Companhia Tática de Trânsito (CiaTTran), esta subordinada diretamente ao CPTran, além de um Gabinete de Trei-

47 Cópia página SIRH - Cel PM Hervando Luiz Velozo.
48 Decreto nº 57.896, de 22 de março de 2012 - Dispõe sobre o Comando de Policiamento de Trânsito e o 17º Grupamento de Bombeiros, altera o Decreto nº 55.742, de
27 de abril de 2010, de estruturação da Polícia Militar do Estado de São Paulo, e dá
providências.
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49 Matéria: Alckmin anuncia unidade para policiamento nas marginais Pinheiros e Tietê. Fonte: Portal do Governo do Estado de São Paulo. <http://www.saopaulo.sp.gov.
br/spnoticias/lenoticia.php?id=215535>
50 Boletim Geral PM nº 104, de 01 de junho de 2012.

67

História
namento (GT), todos sediados na Capital, com um efetivo
atualmente fixado em 1.520 (mil quinhentos e vinte) policiais militares, dos quais fazem parte os policiais que compõem o efetivo da Divisão de Apoio à Diretoria de Educação
para o Trânsito e Fiscalização do DETRAN (DADETFD).

Programas educacionais / sociais desenvolvidos pelo CPTran
O Comando de Policiamento de Trânsito, atualmente,
através de seus policiais, vem desenvolvendo duas atividades educacionais / sociais:
a) o Projeto “Teatro de Fantoches”; e,
b) o Programa “Clube do Bem-Te-Vi”.
Projeto Teatro de Fantoches - educando para o
trânsito de maneira divertida
O Teatro de Fantoches é um projeto sócio-educativo
desenvolvido e coordenado pelo Comando de Policiamento de Trânsito que teve início em 28 de janeiro de 2011
e é direcionado para crianças da educação infantil e das
primeiras séries do Ensino Fundamental, com faixa etária
de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de idade. São realizadas
apresentações em diversos estabelecimentos como: escolas, hospitais, entidades diversas, por Policiais Militares
do CPTran, devidamente uniformizados, proporcionando
uma maior aproximação da Polícia Militar com o público
infantil.
Tem como principal objetivo transmitir de uma forma
lúdica, utilizando cenários e personagens infantis, noções
de como se comportar de uma maneira segura no trânsito,
tornando-se, assim, uma importante ferramenta de iniciação ao exercício de cidadania, conscientização e inclusão
social. O Projeto possui uma formatação inovadora e divertida, que mistura elementos e personagens da fantasia
infantil com a realidade dos perigos do mundo adulto, aos
quais todas as crianças estão permanentemente expostas,
na maioria das vezes sem saber e, por consequência, sem
poder se defender e, as mensagens chegam aos pequeninos sob a forma de uma doce brincadeira doutrinadora, totalmente voltada para o bem, um sucesso imediato
que continua abrindo novos horizontes de possibilidades
e que comprova, na prática, a filosofia de que “sempre é
possível fazer mais e melhor”.

ção de pedestres e passageiros.
Outro aspecto importante a ser mencionado é que as
crianças passam a agir como verdadeiras guardiãs das
regras de segurança no trânsito que foram ensinadas durante as apresentações, passando a vigiar e corrigir seus
pais, parentes e amigos mais velhos, quando do cometimento de infrações de trânsito na direção de um veículo
automotor.
Cada fantoche criado tem sua importância, sua mensagem e todos eles guardam estreita relação com situações cotidianas de trânsito e de convivência cidadã. São
mais de 20 (vinte) personagens, como a “Faixa de Pedestres” e o “Semáforo”, que transmitem às crianças os principais cuidados ao atravessar uma via; o “Zé Bebinho”,
que aprende que não se pode misturar álcool e direção;
o “Marcelinho”, que aprende que não se pode empinar
pipas com linha de cerol; a “Regininha”, que aprende que
não se pode brincar com sua bola no meio da rua; a “Penélope”, que aprende que não se pode dirigir falando ao
celular; e ainda, o “Ceguinho”, o “Cadeirante” e o “Idoso”
que expõem, de forma divertida, as dificuldades dos portadores de necessidades especiais e os idosos, ao se locomoverem em meio ao trânsito caótico das cidades.
A ideia é adequar os personagens e as histórias de
acordo com a necessidade local, através da situação social
e informação colhida sobre fatos decorrentes na região.

Projeto “Clube do Bem-Te-Vi”

Assistido por quase 190.000 (cento e noventa mil)
crianças (de sua criação até fevereiro de 2016), o Projeto
busca conscientizar nossos futuros motoristas, que atualmente estão inseridas no processo, sobretudo na condi68

O “Clube do Bem-Te-Vi”, criado em 1990, é um programa educativo de trânsito, coordenado e desenvolvido
pela Diretoria de Educação para o Trânsito e Fiscalização
do DETRAN-SP, em conjunto com o Comando de Policiamento de Trânsito, por meio de sua Divisão de Apoio (DADETFD), que tem a finalidade pedagógica de educar para
o trânsito as crianças que se encontram matriculadas nos
estabelecimentos de Ensino Fundamental I localizados no
interior do Estado, em atendimento às solicitações das
Prefeituras Municipais.

nicípio, é realizada uma solenidade de encerramento, com
a presença de autoridades locais, além da participação
dos alunos das escolas envolvidas.

Personalidade histórica do CPTran:
“O Guarda Luizinho”

A ação educativa do “Clube do Bem-Te-Vi” tem como
objetivos:
a) Transmitir os princípios básicos de segurança no
trânsito, procurando conscientizar as crianças sobre a importância de manter preservadas a sua integridade física
e a de seus semelhantes, quando estiverem utilizando as
vias públicas como pedestres, ciclistas ou passageiros,
contribuindo para a formação de uma consciência cidadã;
e,
b) Estimular a educação continuada dos educadores.
O Programa é desenvolvido dentro das salas de aulas, por meio de palestras com duração aproximada de 50
(cinquenta) minutos, acompanhadas dos professores. Os
escolares participam ativamente das palestras, apresentando suas dúvidas e curiosidades.
É importante ressaltar que a presença física dos Policiais
Militares nos estabelecimentos de ensino, caracterizados
com seus uniformes peculiares do policiamento de trânsito, faz com que os alunos assimilem e retenham com
maior propriedade e seriedade os ensinamentos transmitidos, além de aproximarem as crianças da Polícia Militar.
No desenvolvimento da atividade educativa, os Policiais Militares do CPTran transmitem às crianças os seus
conhecimentos técnicos e experiências profissionais, utilizando-se de linguagem acessível, bem como de brincadeiras dirigidas para fixar o tema abordado, envolvendo,
dessa forma, alunos e professores.
Durante a instrução, os escolares recebem Cartilhas
Educativas de Trânsito com as principais orientações abordadas. Juntamente com esse material didático, os alunos
recebem também uma Carteira de Habilitação Mirim e um
Talonário de Multas Mirim para corrigirem as pessoas de
seu convívio social, agindo como verdadeiros agentes de
trânsito.

fotos do acervo pessoal

Luiz Gonzaga Guarda Luizinho Leite, brasileiro, natural de Transmonte, Paraíba, nascido em 06 de dezembro
de 1939, é mais conhecido como “O Guarda Luizinho” da
Praça Ramos de Azevedo.
Ingressou na Guarda Civil em janeiro de 1965 e com
o Decreto Lei n.º 217, de 8 de abril de 1970, com a unificação da Guarda Civil e a Força Pública, passou, a partir
dessa data, a ser Policial Militar.
A solidariedade do Guarda Luizinho para com o povo é
uma questão de princípio, pois mesmo atuando, nos dias
de hoje, no ramo do comércio, continua sendo popular,
uma vez que o povo não esquece o Guarda, que em plena
ditadura, fazia de seu uniforme uma arma a favor da educação para um trânsito melhor.

Ao final dos trabalhos, no último dia da equipe no muHistória

Suas brincadeiras no trânsito, na frente do antigo Ma69
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ppin, na Praça Ramos, diante de milhões de pedestres que
ali transitavam diariamente, orientavam a população para
que atravessasse à faixa corretamente, não permitindo
também que condutores de veículos estacionassem sobre
a faixa de pedestre. Quando isto acontecia, abria as portas dos veículos e solicitava ao pedestre que atravessasse por dentro do veículo. Atitudes como essa faziam com
que os motoristas respeitassem os pedestres e, quando
um pedestre atravessava com farol vermelho, era por ele
barrado e após uma aula de educação de trânsito, o presenteava com uma caveirinha.
Por essas e outras passagens, “O Guarda Luizinho”, ficou conhecido no Brasil e no exterior, dando entrevistas
e participando de reportagens diversas, preocupando-se
sempre com a educação de condutores e pedestres no
trânsito, em razão do perigo que representa a inobservância das normas vigentes. Para ele, a educação no trânsito
não é somente uma questão de cidadania, é fundamental
para a preservação da vida.

Conclusão
A cada ano, são cerca de 9.000 (nove mil) operações
realizadas, resultando, somente em 2015, na abordagem
de mais de 319.000 (trezentas e dezenove mil) pessoas e
na fiscalização de cerca de 264.000 (duzentos e sessenta
e quatro mil) condutores. Apenas nas Operações Direção
Segura (ODS) em 2015, 63.000 (sessenta e três mil) pessoas foram submetidas à fiscalização do consumo de álcool, por meio do teste do “bafômetro”, e, em 2016, até o
final do mês de fevereiro, já passaram pelo teste, mais de
23.000 (vinte e três mil) condutores.
Paralelamente ao exercício da fiscalização de trânsito,
e ao atendimento das ocorrências de trânsito, destaca-se
as operações Cavalo de Aço, nas quais foram fiscalizadas
mais de 159.000 (cento e cinquenta e nove mil) motociclistas e, neste ano, até o mês de fevereiro, foram fiscalizadas mais de 25.000 (vinte e cinco mil) motociclistas.
Nas operações de Transporte de Carga e de Produtos
Perigosos, em 2015, foram fiscalizados 7.392 (sete mil,
trezentos e noventa e dois) caminhões, dos quais 472
(quatrocentos e setenta e dois) foram retirados de circulação por não atenderem às normas de segurança, e, neste
ano, já foram fiscalizados cerca de 860 (oitocentos e sessenta) caminhões.
O CPTran atua ainda para coibir rachas, atua em locais
de aglomeração pública, como grandes eventos, shows,

reintegrações na posse, manifestações públicas e no entorno de ginásios de esportes e estádios de futebol, onde
os policiais sempre se fazem presentes, para assegurar
ao cidadão o direito à vida, à liberdade e à mobilidade
urbana eficiente.
Merece destaque, igualmente, o incremento das atividades de educação para o trânsito que contribuem para a
conscientização de estudantes, a fim de torná-los agentes
disseminadores de comportamentos seguros e formar futuros condutores mais conscientes. Além do Projeto “Teatro de Fantoches” e do Programa “Clube do Bem-Te-Vi”,
destacam-se as campanhas educativas que ocorrem durante a Semana Nacional de Trânsito (18 a 25 de setembro), na qual, anualmente, participam cerca de 1.600 (mil
e seiscentas) crianças.
Diante da missão e do legado que foram confiados a
este Grande Comando ao longo dos anos, o CPTran procura desenvolver e aperfeiçoar a ação de presença, visibilidade, orientação e atendimento dos acidentes, a assistência aos envolvidos e socorro às vítimas, as Operações
dirigidas à prevenção, fluidez, mobilidade e os programas
de sensibilização e educação para o trânsito, sempre com
o propósito da valorização e preservação de vidas, como
medida concreta de garantia e expressão maior do exercício pleno de convivência cidadã.
A reativação do CPTran foi uma acertada decisão de
governo, o reconhecimento da importância de seu efetivo
especializado, ante o dinamismo e complexo trânsito urbano de uma grande metrópole como é São Paulo. Hoje, o
Comando de Policiamento de Trânsito, integrado e harmonizado com todas as atividades da Polícia Militar, diuturnamente, atua com o objetivo de prevenir e reprimir atos
contrários à Ordem Pública, e de garantir obediência às
normas relativas à segurança de trânsito, assegurando a
livre circulação e evitando acidentes, fazendo coro na preservação de vidas. Muito ainda há por fazer, fomentando
o envolvimento e a integração dos demais órgãos públicos na diminuição do tempo-resposta dos atendimentos,
aumentando a interface com outras Unidades da Polícia
Militar nas operações necessárias, assim como a proximidade com o público. Esses ingredientes empoderam o
Policial Militar, aumentam a sua confiança e desenvolvem
a credibilidade na Instituição.
É assim que o CPtran pretende crescer e se fortalecer nas próximas décadas!
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Direitos e Deveres

Introdução
As grandes mudanças na organização das sociedades
ao redor do mundo ocorreram e ocorrem pelo engajamento de grupos na defesa de suas ideias. A Revolução
Francesa, os movimentos de defesa dos direitos civis, na
década de 1960, nos Estados Unidos da América e, mais
recentemente, a chamada primavera árabe, são exemplos
de movimentos organizados que definem os rumos que
uma sociedade pode adotar.
No século XXI, com o advento da comunicação instantânea, redes sociais e a mobilização de massas com a
utilização da internet, o perfil das manifestações mudou e
ganhou caráter tecnológico, porém, na contramão dessa
tendência de debate de ideias no meio cibernético, grupos
radicais adotam a tática Black Bloc, que se caracteriza
pela adoção de ações de violência direta e anonimato.
O modus operandi dos adeptos do Black Bloc é o
ataque direto à propriedade privada, especialmente ao
que consideram símbolos do capitalismo. O emprego de
artefatos pirotécnicos e incendiários, como fogos de artifício, bombas de fabricação caseira e coquetéis molotov, têm se intensificado e ameaçam não só o patrimônio
como também a vida, especialmente, dos encarregados
pela aplicação da Lei. Como enfrentar os adeptos dessa
tática, sem se voltar aos métodos de combates medievais,
será um dos pontos a serem ponderados neste artigo.
Ao admitir a noção de que as polícias sejam organizações destinadas a manter a ordem e a paz social, inclusive
com a autorização estatal para uso da força, se e quando
necessária, forçoso reconhecer sua essencialidade para a
sobrevivência da própria sociedade em quem está inserida.
A polícia é o mais conhecido e visível organismo de
controle social formal existente na imensa maioria das sociedades. A noção de que qualquer sociedade precise ser
fiscalizada e, nos casos de transgressões às normas de
convivência, seus infratores devem ser punidos, é o traço
mais marcante das instituições policiais.
Citando Bittner, Reiner (1992, p. 26) afirma que, “o policial, e apenas o policial, está equipado, autorizado e é
necessário para lidar com toda emergência em que possa
ter de ser usada força”. Ainda que lembre que o “bom
policiamento” deve ser “visto como a arte de lidar com
confusões sem recorrer à coerção, usualmente por meio
de táticas hábeis de conversa”.

Há, contudo, situações em que qualquer forma de argumentação durante a ocorrência de um conflito social,
por mais hábil que seja a negociação, se mostrará inócua
e o uso da força legal passa a ser o recurso necessário, legítimo e indispensável para o restabelecimento da ordem
pública.
Em manifestações recentes pelo mundo e, notadamente, no Brasil, tem-se assistido a utilização de artefatos
pirotécnicos, explosivos e incendiários, com capacidade
letal, contra as forças de segurança, eis que surge a questão focal deste estudo: os organismos policiais podem ou
devem utilizar força letal para repelir a ameaça de emprego de armas ou artefatos potencialmente letais em manifestações públicas?
Esse limite deve ser cuidadosamente observado, de
forma que a polícia se cerque de cuidados para deixar evidenciada a presença dos requisitos que autorizam o uso
da força, como medida extrema, mas necessária, que são
a necessidade, legalidade e proporcionalidade.

Direito de reunião e manifestação
Em países democráticos, qualquer movimento ideológico ou manifestação popular deve respeitar os princípios legais e constitucionais, sob pena de se abandonar a democracia e se adotar qualquer outro regime de
governo. Nesses países, as forças de segurança devem
garantir o direito de manifestação do cidadão e também
preservar a ordem pública obedecendo a critérios éticos e
profissionais de conduta.
A Declaração Universal dos Direitos do Homem reconhece, em seu artigo 20, o direito de todas as pessoas
de participarem de reuniões pacíficas, o que é reiterado
no artigo 21 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e
Políticos.
Esse direito é consagrado em nossa Constituição e protegido com status de direito fundamental, esculpido em
cláusula pétrea da Lei Maior. Ainda assim, vale lembrar
que nenhum direito é absoluto e deve se compatibilizar
com outros direitos e garantias previstos na legislação.
A lei é norma geral, abstrata, impessoal, que obriga a
todos indistintamente. No Direito, não se admite escolher
quais normas cumprir, ou quais partes de determinadas
leis são convenientes de serem cumpridas. Daí decorre
o equilíbrio entre os direitos e garantias individuais previstos na Carta Magna e as obrigações inerentes a todo
cidadão.
72

Nenhuma sociedade civilizada é formada outorgando somente direitos aos seus cidadãos, sem a necessária
responsabilidade pelo cumprimento de certas obrigações,
especialmente em relação ao bem comum.
Tanto é assim que a Constituição Federal assegura a todos o direito de reunião pacífica no seu artigo 5º, XVI, mas
o mesmo inciso determina que tal direito possui restrições, quais sejam, não é permitido portar armas (de fogo,
brancas, artesanais, etc.), não é permitido frustrar outras
reuniões previamente agendadas para o mesmo local, e,
por fim, exige-se prévia comunicação à autoridade competente. O inciso IV do artigo 5º consagra, ainda, a livre
manifestação do pensamento,
vedando, contudo o anonimato. Veja-se a transcrição dos
incisos:

der que tudo o que ameace de lesão esses cinco direitos,
coloca em risco a existência da democracia conforme é
conhecida.
Reconhecida na Constituição como um direito fundamental, a segurança é um valor essencial para as relações
humanas e para a vida em sociedade e, nesse sentido, a
segurança pública é um dever do Estado, direito e responsabilidade de todos e, para bem cumprir esse dever, o
Estado está dotado de instituições dedicadas a garantir a
harmonia e a convivência pacífica entre as pessoas.

Aspectos legais

Art. 5º....
IV - é livre a manifestação
do pensamento, sendo vedado o
anonimato;
[...]
XVI - todos podem reunir-se
pacificamente, sem armas, em
locais abertos ao público, independentemente de autorização,
desde que não frustrem outra
reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo
apenas exigido prévio aviso à autoridade competente; (g.n.)

O que tem chamado a atenção, contudo, é o recrudescimento da violência em praticamente todas as manifestações que ainda persistem em solo nacional.
Vale lembrar que o caput do mesmo artigo 5º relaciona cinco “grandes direitos” ou “direitos fundamentais”
sem os quais não é possível a existência de Estado Democrático de Direito, a saber: vida, liberdade, igualdade,
segurança e propriedade, verbis:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

A atuação das forças policiais, como deve ser o de
qualquer instituição em um Estado Democrático de Direito, deve ser pautada na legalidade.
No contexto político e social atual, caracterizado por
diversas manifestações populares, que movimentam
grande contingente de pessoas, o papel da Polícia Militar
ganha destaque.
A competência da Polícia Militar vem estampada na
Constituição Federal, cujo art. 144, § 5º assim determina:
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:
[...]			
§ 5º - às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a pre-

A detida análise da Constituição Federal faz compreenDireito e Deveres

73

Direitos e Deveres
servação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares,
além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de
atividades de defesa civil. (g.n.)

No âmbito de atuação sublinhado, relacionado à preservação da ordem pública, inserem-se competências
intrínsecas indelegáveis, quais sejam, a prevenção, para
evitar a quebra da ordem, e a repressão imediata, nos
casos em que a quebra da ordem tenha sido inevitável.
Nesse contexto de preservação da ordem pública, a
Polícia Militar assume duplo e importante papel: (i) de
asseguradora dos direitos e garantias individuais e coletivos, essencial em todas as democracias mundiais, e (ii) de
restauradora da ordem, nos casos de eventuais abusos e
desvios de conduta no exercício destes mesmos direitos.
Ao atuar na restauração da ordem pública, pode ser
necessário o uso da força, como instrumento coercitivo
para que se cumpra a lei. A polícia recebe, então, delegação da sociedade para, em seu nome, compelir eventuais
infratores a se submeterem à lei. Como se vê, o uso da força não é indiscriminado, tampouco instrumento punitivo
colocado à disposição das forças estatais, mas tão somente instrumento que assegura que, aos que se mostrarem
reticentes no cumprimento da lei, esta lhes será imposta.
Isso quer dizer que, nos casos em que for necessário usar a força, em seus diversos graus de intensidade,
desde o uso de algemas, até o uso de armas de fogo, o
policial deverá estar abrigado por uma causa excludente
da ilicitude, ou seja, uma circunstância que retira de sua
conduta o caráter ilícito, e que estão descritas no artigo 23
do Código Penal: estado de necessidade, legítima defesa,
estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de
direito.
É certo que existem outras hipóteses que excluem a
ilicitude de determinadas condutas, além das previstas
no artigo 23 do CP, mas fogem ao escopo do presente
trabalho.
Há que se mencionar que, mesmo não se configurando
como arma própria, fogos de artifício, artefatos pirotécnicos, incendiários ou explosivos, mesmo os improvisados,
como coquetel molotov, possuem real capacidade letal
como recentemente se viu no Rio de Janeiro, quando dois
manifestantes lançaram um rojão durante uma manifestação, visando atingir os policiais que lá se encontravam,
porém vitimaram o cinegrafista Santiago Ilídio Andrade,
da Rede Bandeirantes de televisão.

Sobre a definição do que seja arma, o renomado jurista Magalhães Noronha (1987, p. 154) leciona que:
[...] há também as armas impróprias, que são instrumentos
ou objetos que, não tendo o fim especial de matar, ferir, ou
ameçar, servem, entretanto, para sua realização. Assim uma
pedra, uma cadeira, etc. De modo geral, todo objeto de poder
ofensivo e usado intencionalmente constitui arma. É necessário
que ela sirva para efetivação da violência ou realização da ameaça, isto é, seja idônea à consecução desses meios.

Da mesma forma ensina Mirabete (1986, p. 214) que
“arma, no sentido jurídico, é todo instrumento que serve
para o ataque ou defesa, hábil a vulnerar a integridade
física de alguém”.
Ainda há que se considerar que tais instrumentos podem produzir efeitos mais letais e devastadores do que
as armas de fogo, sendo de tal forma perigosos que a legislação brasileira (Código Penal Brasileiro) considera seu
emprego uma circunstância agravante da pena:
Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena,
quando não constituem ou qualificam o crime:
[...]
II - ter o agente cometido o crime:
[...]
d) com emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que podia resultar perigo
comum.

Regras internacionais sobre o uso da
força
O uso de força e de armas de fogo por parte de agentes do Estado é disciplinado por normas internacionais de
Direitos Humanos, que delimitam as excepcionais circunstâncias em que seu uso é autorizado.
Ou seja, a regra deve ser a aplicação da lei sem que
seja necessário o emprego de meios físicos ou até mesmo
letais para preservação da ordem pública, o que, evidentemente, nem sempre é possível.
O Manual de Direitos Humanos do Comitê Internacio74

nal da Cruz Vermelha1 leciona acertadamente que, na aplicação da lei, as autoridades policiais devem ter em mente
as seguintes palavras-chave: negociação, mediação, persuasão, resolução de conflitos. Ou seja, a comunicação é
o caminho preferível para a legítima aplicação da lei.
O Código de Conduta para os Encarregados da Aplicação da Lei, adotado pela Assembleia Geral da ONU
em 17 de dezembro de 1979, norma orientadora aos
governos sobre questões relacionadas aos Direitos Humanos e ao Sistema de Justiça Criminal, apresenta regras que devem ser incorporadas às leis vigentes dos
países que o adotaram em Assembleia Geral, de forma
a poderem produzir os resultados desejados.

meios pacíficos de resolução de conflitos, e, por fim,
a força empregada deve ser proporcional à agressão
sofrida pelos agentes e que se justifique quando comparada ao objetivo legítimo que se espera alcançar.
O uso de armas de fogo pelos Encarregados da
Aplicação da Lei, recurso legal e legítimo, desde que
observados os princípios anteriormente apresentados,
merece especial atenção. O uso letal e intencional de
arma de fogo somente poderá ser feito quando for estritamente inevitável para proteger a vida, em atenção
ao princípio da proporcionalidade: somente se justifica
sacrificar uma vida, para proteger outra.

Tal instrumento, de caráter
doutrinário e orientador, preconiza que os Encarregados da
Aplicação da Lei só poderão
empregar a força quando estritamente necessária e na medida
exigida para cumprir seu dever.
Desta forma, estabelece que o
uso da força é medida excepcional e que não pode ultrapassar o
limite razoavelmente necessário
para se alcançar os legítimos objetivos. Nesse compasso, o uso
de arma de fogo, mais do que
excepcional, passa a ser medida
extrema, reservada para poucas hipóteses legais.
No mesmo sentido, os Princípios Básicos sobre o
Uso da Força e Armas de Fogo, adotados no 8º Congresso das Nações Unidas sobre a Prevenção do Crime
e o Tratamento dos Infratores, encorajam os governos
a adotar normas e regulamentos sobre o uso de força
e armas de fogo contra as pessoas pelos Encarregados
da Aplicação da Lei.
Referido instrumento, também de caráter orientador
e doutrinário, define como princípios essenciais para o
uso da força a legalidade, necessidade e proporcionalidade. Melhor dizendo, a lei deve estabelecer os casos
em que se admite o uso da força, os agentes somente
podem lançar mão deste expediente quando comprovada a sua necessidade, diante da ineficiência de outros
1 ROVER, Cees de. Direitos humanos e direito internacional humanitário para forças policiais e de segurança: manual para instrutores. Genebra: Comitê Internacional da Cruz Vermelha, 1998. Trad. De Sílvia Backes e Ernani S. Pilla.
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É o que preconiza o princípio básico nº 9:
Os responsáveis pela aplicação da lei não usarão armas
de fogo contra pessoas, exceto em casos de legítima defesa
própria ou de outrem contra ameaça iminente de morte ou
ferimento grave; para impedir a perpetração de crime particularmente grave que envolva séria ameaça à vida; para
efetuar a prisão de alguém que represente tal risco e resista
à autoridade; ou para impedir a fuga de tal indivíduo, e isso
apenas nos casos em que outros meios menos extremados
revelem-se insuficientes para atingir tais objetivos. Em qualquer caso, o uso letal intencional de armas de fogo só poderá
ser feito quando estritamente inevitável à proteção da vida.

Ainda assim, as hipóteses legais são restritas, neste caso, às poucas excludentes da ilicitude: estado de
necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do
dever legal e exercício regular de direito, conforme anteriormente mencionado.
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Reuniões ilegais
Desde os movimentos estudantis para o Impeachment do Presidente Fernando Collor de Melo, em 1992,
o país não experimentava grandes manifestações de
rua. A partir de então, o país tem passado por processo de inclusão e amadurecimento democrático da
população, com maior engajamento político e social,
decorrentes de ações governamentais, pela atividade
de uma imprensa livre, melhor distribuição de renda,
relevante crescimento econômico, propiciando mais e
melhores meios de acesso à comunicação. A iminência
da realização de importantes eventos de caráter internacional no país tem servido, então, de pano de fundo
para que grupos da sociedade demonstrem sua insatisfação com o atual cenário político.
Neste diapasão, surgem diversos conflitos de interesses que propiciam ambientes favoráveis às manifestações de diversas ordens e em variados locais, incluindo-se locais de risco e de difícil acesso, onde podem
estar estabelecidos infratores da lei, quadrilhas e integrantes de facções criminosas dispostas a protagonizar ações violentas contra os policiais, a sociedade e o
Estado. Estes (grupos criminosos) utilizam de maneira
inescrupulosa as manifestações próprias da sociedade,
induzindo ou instigando a violência e a ilegalidade,
como forma de protesto contra a atuação do Estado,
devido ao prejuízo para suas atividades ilícitas.
Basta lembrar o escândalo que veio à tona quando
as investigações sobre a morte do cinegrafista da Rede
Bandeirantes revelaram, conforme confessou um dos
presos, o pagamento em dinheiro, mais alimentação e
transporte para que supostos “manifestantes” promovessem atos de violência.2
O fenômeno da violência nos níveis atuais traz, como
consequência, um sentimento de intranquilidade em
toda população, motivo pelo qual deve ser prevenida e
combatida, com aperfeiçoamento das técnicas policiais
e com a modernização e completamento do aparato
material, de forma que seja possível a realização de um
policiamento mais eficiente, eficaz e efetivo.
Nas ações de Controle de Distúrbios Civis (CDC) que
ocorrem em áreas de risco e/ou difícil acesso, sobretudo naquelas em que existe a possibilidade de agressão
a tiros, emprego de artefatos químicos, incendiários e

explosivos contra os policiais, exige-se resposta à altura da Força de Segurança do Estado, em termos de
equipamentos e meios de transporte visando à desobstrução de vias com segurança, a proteção dos policiais
e a consecução da missão obedecendo ao princípio de
escalonamento no uso da força, inclusive letal.
O Manual de Direitos Humanos do Comitê Internacional da Cruz Vermelha recomenda que, quando se
tratarem de grupos ilegais não violentos, a força policial deve evitar o uso da força ou, quando não for
possível, restringi-la ao mínimo necessário.
Quando se tratarem de grupos violentos, de outro
lado, o uso de força é admitido, mas o uso de arma
de fogo somente se admite quando não for possível
usar outros meios menos perigosos e apenas nos termos mínimos necessários, presente obrigatoriamente
a causa excludente da ilicitude da legítima defesa.
Ainda no manual, existe a orientação de que, ao se
policiar eventos e manifestações públicas, a dispersão
de grupos violentos deve ser feita obedecendo ao escalonamento da força, e a utilização de armas de fogo
somente deve ocorrer quando não for possível usar outros meios menos perigosos, e apenas nos termos minimamente necessários, assim como somente segundo
as condições estipuladas no item nº 9, dos Princípios
Básicos sobre o Uso da Força e Armas de Fogo.
O fato é que tem reinado entre os manifestantes e
perante a população que assiste atônita às manifestações, a sensação de impunidade pelos atos de vandalismo.
Disso decorre a importância de efetuar prisões e
caracterizar robustamente o corpo probatório pelas
ações de violência contra as pessoas e o patrimônio,
para legitimar as prisões e lastrear as futuras ações
penais e civis.
Importante frisar que a polícia não pode se deixar
usar pelos manifestantes e cair em provocações para
que se iniciem atos de violência. Esse destaque é necessário, pois a estratégia da provocação destes grupos já é amplamente conhecida, e em suas postagens
e manifestações já nem sequer fazem questão de esconder que sua real intenção é provocar o confronto.
Não apenas com o fito de ilustrar esse ponto, mas
também para provocar uma reflexão, oportuno trazer à

2 Fonte: http://oglobo.globo.com/rio/acusado-de-acender-rojao-que-matou-cinegrafista-se-contradiz-11590836
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colação o pensamento de Ortellado3, Professor Doutor de
Gestão de Políticas Públicas da Universidade de São
Paulo, tradutor de obras relativas ao anarquismo, em
que, a partir de uma análise histórica do surgimento e
evolução do “Black Bloc”, clarifica a estratégia adotada, bem como ressalta o entendimento (para eles) de
que atacar o patrimônio público e privado alheio não
caracteriza violência:
[...] Mas para que a estratégia desse certo era preciso que
os meios de comunicação cobrissem a violência do estado. Era
a visão da violência do estado sobre manifestantes passivos
(...)
[...]
É preciso notar que essa ação de destruição de propriedade
também era não-violenta, já que uma das regras que foram
auto-instituídas pelos manifestantes é que pessoas ou animais
não poderiam ser machucados (...)
[...]
Enquanto a repressão da polícia a manifestantes pacíficos
segue invisível para a maior parte da grande imprensa, a destruição de propriedade privada, sobretudo de bancos, ganha
enorme visibilidade. Adicionalmente, o fato do Brasil ainda
manter uma polícia militar que opera praticamente sem controle e que é acusada de ações regulares de extermínio de jovens pobres, cria uma paradoxal situação que tem sido bem
explorada pelos manifestantes. (...) É uma questão em aberto
se essa mensagem está sendo adequadamente recebida pelo
público. Mas, seja como for, essa tática não é nem violenta,
nem arbitrária – e, sobretudo, ela não é tola. (g.n.)

Conclusão
Entender as motivações e a lógica de cada grupo
manifestante (a essência de cada grupo) é absolutamente necessário para poder atuar de forma adequada.
Conhecer seus comportamentos, que tendem a se
repetir, faz com que seja possível traçar estratégias
para anular atos criminosos ou, ao menos, mitigar a
ação de grupos que pretendam exclusivamente quebrar
a ordem vigente, já que suas ações são previsíveis.

de forma a evitar a previsibilidade de suas medidas, o
que a coloca em uma condição de desvantagem estratégica em relação aos manifestantes, que estão organizados em células e dispostos a promover o vandalismo
e ao confronto com as forças de segurança.
Desta forma, as estratégias de ação devem ser, necessariamente, diferentes das ações ordinárias de CDC,
já que estes movimentos não adotam os comportamentos dos grupos que habitualmente a polícia tem lidado
ao longo dos anos. A forma de atuação em distúrbios
associados a torcidas e greves, por exemplo, constitui
atividade amplamente estudada, treinada e difundida.
O cenário atual não.
A pergunta evidente, então, é: quais estratégias
adotar para fazer frente aos movimentos extremamente violentos, radicais e sem um propósito claramente
definido?
O simples enfrentamento direto entre polícia e manifestantes, quer parecer, não tem sido uma estratégia
suficientemente adequada para resolver o problema.
Há que se destacar que o sistema de Segurança Pública
deve ser suportado por ações dos Poderes Legislativo e
Judiciário, bem como por medidas do Ministério Público,
de forma que o ciclo policial seja complementado
e possa alcançar os resultados esperados, ou seja,
responsabilizar, de forma individual ou coletiva, os
causadores de condutas ilícitas ou atentatórias à
estabilidade democrática.
Na adoção das medidas para solução de conflitos,
é certo que deverão ser avaliadas as consequências de
cada ação, em cada nível de comando ou de execução.
Ou seja, todos são responsáveis por seus atos em nível
individual, uma vez que cada ato repercute, inexoravelmente, na ação global da Instituição.
O uso da força, monopólio do Estado por meio de
seus agentes, deve ser escalonado de acordo com o
grau da ameaça. Nesse sentido, o uso letal de armas de
fogo é admitido nos casos em que estejam presentes a
necessidade e proporcionalidade, bem como diante de
uma inequívoca causa de excludente da ilicitude.

Entretanto, oportuna uma recomendação: mesmo
agindo respaldado por critérios técnicos e legais, faDe outro lado, a polícia deve buscar meios para inzendo uso escalonado e seletivo da força, caso seja necrementar suas ações, com medidas legais e criativas,
cessário o uso do recurso extremo da força letal, ainda
3 ORTELLADO, Pablo. O locus da violência, mais uma vez. Grupo de Pesquisa em Poassim, as instituições se sujeitam às pressões políticas
líticas Públicas para o Acesso à Informação. Disponível em: http://www.gpopai.org/
e sociais, especialmente quando tais pressões se origiortellado/
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nam de fontes enviesadas ideologicamente e prontas
para atacar toda e qualquer ação legítima de uma instituição policial.
A polícia e a força do Direito, por isso, não podem
ser as únicas respostas para uma sociedade em turbulência. O que se tem visto nos episódios de violência
extrema que derrubam ditaduras em todo o mundo é a
revolta popular, que acarreta a substituição de um governo ditatorial por outro regime ditatorial, porém de
ideologias ou inspirações contrárias ao regime anterior,
e com o custo de centenas de vidas humanas e milhões
de prejuízos à economia local. De que isso adianta?
Interessante, apesar de a abordagem ser outra, trazer à colação pequeno trecho da dissertação de Débora
Regina Pastana (2003, p. 89) sobre a cultura do medo:
O fortalecimento penal do Estado não diminui a insegurança social, uma vez que atua diretamente contra os criminosos
e não contra as causas do crime. Tal insegurança é também
o instrumento do autoritarismo para que sempre a força seja
desejada socialmente e prometida politicamente. Toda a ideologia de segurança total, longe de restaurar a tranqüilidade,
apenas gera incivilidades, afastando o indivíduo de sua condição de cidadão.

Ou seja, não se pode esperar que somente a polícia atue no embate contra manifestantes, pois isso,
de um lado, transforma a polícia efetivamente em um
ente meramente repressor do Estado e, de outro, acaba
por deslegitimar eventuais movimentos idôneos que se
encontrem em meio a esse turbilhão de movimentos.
É certo que a atividade de policiamento é, sempre
foi e sempre será um incômodo, um “mal necessário”.
Como leciona Reiner (1992, p. 30):
Para o policiamento ser aceito como legítimo, não é necessário que todos os grupos ou indivíduos em uma sociedade
concordem com o conteúdo significativo ou com a direção de
operações específicas da polícia. Significa apenas que, no mínimo, a maioria da população e possivelmente alguns daqueles
que são policiados aceitam a autoridade, o direito legal da polícia de agir da forma que o faz, mesmo que não concordem ou
que lamentem algumas ações específicas.

Enfim, resta às polícias agirem dentro da lei, valendo-se de inteligência e articulação política. O respeito
integral à lei por todos, policiais ou manifestantes, é
conditio sine qua non para a existência de uma sociedade moderna e civilizada.
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Direito e Deveres

A Polícia Militar é alvo de exaustivos comentários por muitos, possuídos da agnosia, que desconhecem as suas atribuições, o porquê e
como devem atuar nas mais diversas situações que se apresentam.
As competências da Instituição
são conferidas pela Constituição
da República Federativa do Brasil de 1988, chamada de cidadã.
Em seu artigo 144, § 5º determina
que “às polícias militares cabem a
polícia ostensiva e a preservação
da ordem pública; aos corpos de
bombeiro militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe
a execução de atividades de defesa
civil”. Mais ainda, a Lei Maior, no
§ 6º do mesmo artigo diz que “os
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policiais militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e
reserva do Exército subordinam-se,
juntamente com os policiais civis,
aos governadores dos Estados, do
Distrito Federal e dos Territórios”.
Seus membros são organizados com
base na hierarquia e na disciplina,
conforme artigo 42 da Constituição
Federal que, no artigo 142, lhes impõe várias restrições, nos §§ 2º e
3º. Apenas para exemplificar “Não
caberá ‘habeas corpus’ em relação
a punições disciplinares militares”.
Quando tratamos de Direito Militar,
muitos confundem com Direito do
Militar. Poucos sabem que se trata
do Direito Constitucional Militar, Direito Administrativo Militar, Direito

Penal Militar, Direito Civil Militar e
Direito Processual Militar. Encontram-se aí as mais severas punições
aos componentes da Instituição,
aplicadas pela Justiça Castrense.
Verifica-se que esses policiais, na
manutenção da ordem, frequentemente arriscam suas integridades
físicas e mesmo suas vidas para garantir a segurança da sociedade.

Manifestações
Evidentemente temos manifestações pacíficas e outras são violentas. Nas primeiras verificamos
os soldados brincando, posando
para fotos ao lado de crianças, famílias e tudo transcorre como desejamos. Nas demais, começam bem
e a partir de um momento, parece
que previamente combinado, por
energúmenos, tem início ataques,
“quebra-quebra”, saqueiam lojas,
bancos, queimam-se ônibus e viaturas da imprensa, comprometem

os direitos de ir e vir da população
que colocam em risco, num verdadeiro arrastão. Argumentam os violentos beócios: por que a ação policial contra nós e não contra eles?
Exatamente porque os excessos
exigem o dever de manutenção da
ordem e essa reação policial está na
proporção da ação, tanto nas ruas
quanto nas ocupações de prédios
públicos, tais como escolas, desobedecendo, enfrentando, atazanando as autoridades. Há o direito de
manifestação, mas pacífico, sem
destruição. O direito de poucos não
poderá prejudicar o de muitos que
querem e devem circular, trabalhar
e estudar.
Indubitavelmente ocorrem abusos dos manifestantes que devem
ser punidos pelos excessos. Entretanto é inolvidável o abuso por
parte de militares. Estes, também,
respondem penal e administrativamente pelos seus atos. Apenas
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para exemplificar, citemos a decisão publicada no Diário Oficial de
21/05/16, do CPJ, tendo como Presidente o Excelentíssimo Dr. Juiz
de Direito Ronaldo João Roth, condenando um 2º Sargento PM a 85
anos e 10 meses de reclusão e decretando a exclusão da Polícia Militar. É uma sentença da 1ª auditoria
da Justiça Militar.
A Polícia Civil cumpre o seu compromisso de Polícia Judiciária. A militar, com, incomensuráveis serviços
justifica e torna indispensável a sua
existência, na atividade ostensiva,
na proteção do povo, combatendo
a violência, pondo em risco sua vida
e a sobrevivência familiar, fatos evidenciados pela Associação que protege seus lesionados, inválidos e a
família dos mortos.
É chegado o momento de
reconhecer os verdadeiros heróis e
impor o respeito à farda.

Divulgação

Contato com autor:
loureiro@policiamilitar.sp.gov.br
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