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O QUE É PROERD

MATERIAL DIDÁTICO

PROERD - Programa Educacional de
Resistência às Drogas e à Violência, é
desenvolvido pela Polícia Militar do Estado
de São Paulo e visa prevenir o uso de drogas
nas escolas entre as crianças do ensino
fundamental.

Tendo por base uma cartilha, o aluno é
convidado a discutir e assimilar conteúdos
relacionados à auto-estima, resistir a pressão
dos colegas e da mídia para o uso de drogas
e resolução de conflitos.

COMO SURGIU?

HABILITAÇÃO DOS DOCENTES

O PROERD surgiu nos Estados Unidos em
1983, na cidade de Los Angeles, e foi sendo
expandido rapidamente para vários países
do mundo. Em São Paulo desde 1993,
aproximadamente 6 milhões de crianças
frequentaram o PROERD.

O corpo de Instrutores PROERD é formado
por policiais militares voluntários que são
selecionados e submetidos a treinamento
específico organizado em um curso de 80
horas/aula.

O CURSO

COMO AS ESCOLAS PODEM PARTICIPAR?

Desenvolvido no ambiente escolar, o
PROERD envolve crianças na faixa etária dos
4 aos 12 anos, da Educação Infantil até o
Ensino Fundamental, concentrado nas séries
iniciais, 4ª e 6ª série do regime de 8 anos e 5º
e 7º - regime 9 anos.

O programa é voluntario e gratuito e tanto
as escolas públicas e particulares podem
participar procurando o quartel da Polícia
Militar de seu bairro, ou entrando em contato
através do e-mail proerd@polmil.sp.gov.br

Os instrutores são policiais militares
especialmente treinados, que em encontros
semanais de uma hora de duração na sala
de aula, desenvolvem o programa utilizando
cartilha especialmente criada para essa
finalidade, que além de estimular as crianças
para resistirem às pressões ao uso de drogas,
estreita o realcionamento polícia-cidadão.

VENHA FAZER PARTE
DA NOSSA TURMA !
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CORONEL PM NILTON VIANNA: UM COMANDANTE ÀS
VÉSPERAS DE UMA NOVA CONSTITUIÇÃO PARA O BRASIL (1988)
“Deus me deu essa missão!”

N

ilton Vianna nasceu em 07 de dezembro de 1934,
no município de São Paulo, ingressou na Polícia
Militar 13 de fevereiro de 1951 e formou-se Aspirantea-Oficial no ano de 1955 tendo exercido, como Coronel
PM, o cargo de Comandante Geral entre 23 de março
de 1983 e 21 de fevereiro de 1986 . O Oficial faleceu
em 24 de dezembro de 2016, após agravamento de
problemas cardíacos, e deixou um legado de muitas
conquistas institucionais .
O Coronel Nilton Vianna, um dos mais importantes
oficiais da história recente da Instituição, trabalhou
como Comandante Geral no Governo de Franco
Montoro em São Paulo e, a partir de 1984, também
com Michel Temer - atual Presidente da República
- que assumiu naquele mesmo ano a Secretaria de
Segurança Pública do Estado.
Interessante destacar que o Coronel Vianna foi o
primeiro Comandante Geral nomeado em São Paulo,
depois de uma série de comandantes do Exército, em
um período marcado pelo início de uma transição
democrática diante da nova Constituição que se
anunciava .
Antes de assumir o Comando, ainda, o Coronel
Vianna
exerceu o cargo de Subcomandante PM entre
Fotografia 1 – Coronel PM Nilton Vianna.
18 de janeiro de 1982 e 14 de março de 1983, exemplo
Fonte: Galeria de comandantes gerais do
Comando Geral da PMESP.
raro na Instituição.
A conjuntura social e política da época colaborou
para que a atual composição da Polícia Militar em São Paulo tenha sido definida naquela fase,
com várias mudanças legais e regulamentares.
Fortalecendo a Instituição no campo operacional, o Coronel Vianna propôs e colocou em
prática uma forma de policiamento mais dinâmica, visando maior presença e pronta resposta às
demandas da população por meio da intensificação do serviço de patrulhas móveis.
No seu Comando, instituiu a chamada “Operação POLO” (Policiamento Ostensivo Localizado)
estratégia já considerada como “policiamento comunitário” mediante emprego, na maioria
das vezes, de uma viatura modelo kombi que transportava vários policiais para realizarem um
policiamento ostensivo a pé, a partir de um determinado ponto de encontro onde se estacionava
a viatura.
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Defendia vigorosamente o policiamento
ostensivo móvel, buscando evitar o que
diagnosticava como “imobilismo da presença
policial”. Nessa linha de ação, substituiu bases
fixas que se apresentavam como alvos de
vândalos, ao invés de representarem pontos
estratégicos, a fim de melhorar a segurança da

Geral, o Coronel Nilton Vianna, se fez
acompanhar do Coronel PM Milton Cardoso
Ferreira de Souza, que foi Diretor de Finanças
a partir de março de 1989 e atualmente
é membro do Conselho Deliberativo da
Associação dos Oficiais (AOPM). O entrevistado
participou de uma longa conversa, cujo vídeo
registrado compõe o acervo da recém-criada
Subseção de Memória Institucional da Seção
de Relações Públicas do CComSoc.
O Projeto idealizado visa preservar a memória
por meio do incentivo à reflexão tomando por
base, entre outras fontes, os relatos trazidos
pelos comandantes gerais da Polícia Militar
do Estado de São Paulo . Nesse propósito,
colhem-se registros de discursos de liderança,
sob o prisma retrospectivo.
Participaram do memorável momento,
além de uma quinzena de capitães, oficiaisalunos convidados do mestrado profissional
Fotografia 02 – Policiais militares reunidos para início de em Ciências Policiais de Segurança e Ordem
um turno de policiamento da Operação Polo na Capital, São pública (Curso de Aperfeiçoamento de
Paulo. Fonte: Fotolog Força Pública.
Oficiais), os coronéis José Rabello Vianna
população.
(filho do entrevistado, atual Comandante
Também no seu Comando, em época de do CPA/M-8), Dimitrios Fyskatoris (sobrinho
rápidas transformações, o Coronel Nilton do entrevistado, atual Comandante do
Vianna esforçou-se em reunir os comandantes Policiamento da Capital), a Tenente-Coronel
gerais dos estados federados brasileiros PM Georgia Abilio Públio Mendes (Subchefe
visando compartilhar e aperfeiçoar as do CComSoc) e a Capitão PM Cibele Marsolla
melhores práticas na segurança pública. Essa (que compôs a mesa de entrevista), além dos
visão de futuro inspirou o atual Conselho autores do presente artigo, Cel PM Adilson Luís
Nacional de Comandantes Gerais das Polícias Franco Nassaro (Chefe do CComSoc) e Capitão
Militares e Corpos de Bombeiros Militares PM Celso Ricardo de Souza (Seção de Relações
(CNCG PM/CB).
Públicas).
Em recente entrevista registrada para a
preservação da memória institucional junto “Eu tinha desapego do poder”.
ao Centro de Comunicação Social da Polícia
Militar (CComSoc) o Comandante fez questão
Nessa oportunidade única, testemunhoude repetir: “Deus me deu essa missão!”,
se um inicial relato bastante emocionado por
referindo-se à confiança do posto de parte do entrevistado, que trouxe detalhes de
comandante máximo da Polícia Militar do sua trajetória, sobretudo de sua assunção ao
Estado de São Paulo em momento tão sensível cargo de Comandante Geral da PMESP e a fase
na história do país para um líder da Força final de seu Comando. Destacou que recebera
Pública dos paulistas.
uma missão e, diante das dificuldades
Nessa entrevista, realizada em 18 de agosto institucionais e das resistências quanto
de 2016 no auditório do Quartel do Comando ao avanço das polícias militares, concluiu
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Fotografia 03 - Em 1984, o secretário de Segurança Pública Michel Temer com Mario Covas (esq. para dir.), Fernando Henrique
Cardoso, o então Governador Franco Montoro e o Comandante da PM, Coronel Nilton Vianna. Fonte: Folhapress.

que o então partido MDB a conjuntura social e política
(Movimento
Democrático colaborou para que a atual
Brasileiro) , em ascensão, composição da PMESP tenha
pretendia
na
verdade sido definida naquela época.
simplesmente extinguir as
A postura do Coronel Nilton
polícias militares brasileiras.
Vianna diante do então
De fato, o período do Governador do Estado de São
comando do Cel PM Vianna Paulo (Franco Montoro) era
foi marcado pelo início de direta, objetiva e incisiva, sem
uma transição democrática interlocutores como ocorria
e houve, por parte da PMESP nessa fase, conforme relatou
e de outras polícias militares o Comandante.
do Brasil, grande esforço de
defesa institucional e mesmo “As relações entre as
de sobrevivência, merecendo autoridades mudam”.
destaque a atuação política
de representantes da AOPM
Tendo sido inicialmente
(Associação dos Oficiais da convidado pelo Coronel Braga,
Polícia Militar de São Paulo). do Exército Brasileiro (EB) para
Por isso, como mencionado,
v .2, n. 4 2017

chefiar o Estado-Maior da
Instituição (Subcomandante
PM), foi designado para essa
função mesmo na condição de
coronel com pouco tempo de
posto na PMESP (na verdade,
o “segundo mais moderno”
dos coronéis do Estado). Entre
as diversas orientações que
recebeu do Coronel Braga,
nessa oportunidade, recordase de uma em especial: “[...]
o MDB [tinha] um projeto de
acabar com a PMESP. O senhor
deve fazer contato com eles”.
Assim, para o necessário
contato, foi agendada uma
reunião com representantes
do partido no Clube Nacional.
O Coronel Vianna entendia

Revista A Força Policial

que era melhor não deixar
que o Governador escolhesse
o Comandante Geral, como
sugestão, para preservar
o Governo local frente ao
antagonismo com o governo
central. Por fim, em 1983,
rapidamente
o
Exército
Brasileiro
realocou
para
outras funções os oficiais
do Exército Brasileiro que
comandavam as polícias
militares. Após essa retirada
dos comandantes, o Coronel
Nilton Vianna foi convidado
para ser Comandante Geral
pelo Governador do Estado de
São Paulo. Era uma verdadeira
missão, como considerava,
pois tinha a consciência
de que se desenvolvia
um projeto político que
preconizava
a
extinção
das polícias militares. Esse
movimento não se encerraria
no Comando do Coronel
PM Vianna e os posteriores
comandantes gerais teriam
que, igualmente, continuar se
mobilizando frente às medidas
que visavam desacreditar as
polícias militares.
O cenário sensível para a
permanência das polícias
militares diante das discussões
da Constituinte convocada
exigia providências urgentes.
O entrevistado evidenciou a
importância das reuniões de
comandantes gerais de todas
as “coirmãs” do Brasil, inclusive
em Brasília para, entre outras
medidas, encaminhar ao
governo federal carta de
repúdio as medidas que
visavam a extinção das

polícias militares. Encontravase em curso projeto para
um novo Regulamento de
Continências e várias medidas
do
Exército
Brasileiro,
deixando transparecer que os
próprios militares das Forças
Armadas não mais contavam
com a continuidade das
polícias militares. Diante
dessa situação sensível, foi
convocada uma reunião
de comandantes gerais em
Campos de Jordão para
urgentemente
definirem
providências. Existia já, nesta
altura, proposta legislativa

“O Barro Branco é a síntese. É o hoje, é o ontem
e é o amanhã.”
visando impor que o efetivo
das
polícias
militares
permanecesse aquartelado
para
emprego
somente
em ações de controle de
distúrbios civis, em situações
excepcionais.
Houve, na sua fase de
Comando, também intensa
discussão sobre a investidura
militar das polícias estaduais.
Como relatou: “diziam ao
Governador Franco Montoro
que polícia militar é polícia
dos militares e com uma
tendência à beligerância”.
O Cel Vianna admitiu, na
entrevista, que “em nossa
formação
havia
muito
que não dizia respeito
propriamente à polícia. Todas
as táticas militares inseridas
nos currículos dos cursos,
sobretudo da Academia do

em curso.
Unindo o passado e o
presente, pode-se concluir
que, para evoluir, é necessário
privilegiar a qualidade das
dúvidas que
imperam na sociedade, com a
consciência de que as grandes

“Deus ajuda a gente”,
também repetia o Coronel Vianna. Bastante religioso, emotivo e discreto,
acrescentou que “[...] não
queria ficar aparecendo
como líder”.
realizações
institucionais
partiram de pessoas com
extensa e intensa vida
profissional.
Essas pessoas, como o Coronel
Vianna, precisam resolver
e se resolver em diversos
momentos da carreira e nos
mais variados serviços e
missões que realizam. E as
decisões são acompanhadas,
invariavelmente,
de
um
contexto complexo que
transita
entre
ordens
superiores,
motivações
políticas e uma forte cobrança
da consciência institucional
construída e forjada ao longo
da carreira, porém com
marcante e decisivo fulcro na
formação militar paulista .
A sociedade brasileira, vista
por meio da expressão que
parte de São Paulo, ainda
desfruta de uma aura de
proteção e de estabilidade
depois
da
acomodação
política resultante da nova
Constituição. As forças e os
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Barro Branco, inclusive cavalaria e topografia,
eram voltadas à formação essencialmente
militar”. Todavia, reconheceu que, ao longo
das últimas décadas muitas adaptações foram
providenciadas e hoje a Polícia Militar do
Estado de São Paulo apresenta uma estrutura
curricular em seu Curso de Formação de
Oficiais, por exemplo, mais direcionada à
preparação de profissionais que também
são capazes de administrar e gerir processos
em diferentes áreas de conhecimento.
Mantem-se, naturalmente, a tradição militar
paulista transmitida por meio das atividades
extracurriculares e também presente de forma
interdisciplinar e transversal na formação do
Oficial .
O momento descrito nessas breves
linhas apresenta diferentes nuances, em
que realizações e conversas decisivas do
protagonista ganham destaque. São esses
elementos que marcam pessoas e, por vezes,
a própria História. Os reflexos na Instituição
ainda hoje são observados e a dimensão
sociológica dos acontecimentos em meados
da década de 1980 ainda foi pouco explorada.
A força da formação peculiar dirigida aos
militares paulistas permanece um elemento
muito propalado, porém não suficientemente
pesquisado mesmo nos estudos institucionais

interesses dessa época, às vésperas da Carta
de 1988, propiciaram uma realidade de muitas
continuidades e poucas rupturas nas décadas
seguintes. Neste contexto, a permanência de
forças estaduais de natureza militar foram
e ainda se mantem como segura medida
para a estabilidade dos fluxos econômicos e
sociais do país, junto com a garantia policial à
ostensiva proteção dos direitos individuais e
o exercício da filosofia de Polícia Comunitária.
Esse é um importante legado que projetou as
Forças Militares Estaduais para o século XXI,
como órgãos policiais no Brasil, para além
da chamada “Era dos Direitos” de grande
expressão na segunda metade do século XX.
Por fim, da entrevista do Coronel Nilton
Vianna e dos documentos por ele lavrados
como o seu discurso de posse, de 1983,
permanece forte uma marca: existe sempre
um desejo incontido e um esforço intenso de
defesa institucional que permeia a carreira, o
pensamento e a fala de um Comandante Geral
da PMESP. Ele absorve e representa o clamor
de uma verdadeira “legião de idealistas” .
Ao sempre Comandante Geral da Polícia
Militar do Estado de São Paulo, Coronel
PM Nilton Vianna, nossa consideração,
reconhecimento e respeitosa continência!

Fotografias 04 e 05 – Entrevista com o Coronel Vianna coordenada pelo Chefe do Centro de Comunicação Social,
Coronel Franco.
Fonte: Divisão de Propaganda Institucional do CComSoc. Entrevista realizada em 16 ago. 2016 no auditório do
Quartel Comando Geral da PMESP.
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Nota de roda pé
PMESP. Assentamentos individuais. Capa do Registro
estatístico 536-3. DSA/CG (Departamento de Suporte
Administrativo do Comando Geral). Acesso em: 20 out.
2016.
2
PMESP. Blog da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
Disponível em: <http://policiamilitardesaopaulo.blogspot.
com.br/search?q=vianna>. Acesso em: 24 dez. 2016.
3
O Cel PM Nilton Vianna chegou a ser tratado como
o primeiro “Comandante Geral da PMESP”, designação
adotada após 1970, não obstante o comandamento do
Coronel PM Theodoro Cabette entre 1972 e 1974. Notase que o Coronel PM Nelson Marinho de Moura assumiu
o Comando da PMESP somente durante os primeiros 23
dias de março de 1983, aguardando o Coronel Nilton
Vianna assumir oficialmente o cargo. (Portal G1. Disponível
em:
<http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/morre-oprimeiro-comandante-geral-da-policia-militar-de-saopaulo.ghtml>. Acesso em: 26 dez. 2016). Os seguintes
oficiais do Exército Brasileiro comandaram a Força Pública
- e a PMESP a partir de 1970 - entre 01 fev. 1963 a 01 de
mar. 1983, na sequência: Gen Brig João Franco Pontes,
Cel EB João Baptista de Oliveira Figueiredo, Ten Cel EB
José Antonio Barbosa de Moraes, Cel EB Antonio Ferreira
Marques, Cel EB Confucio Danton de Paula Avelino, Cel
EB Mario Humberto Carneiro da Cunha, Cel EB Francisco
Batista Torres de Melo e o Gen Brig Arnaldo Bastos de
Carvalho Braga (Fonte: PMESP, Quadro de Comandantes
Gerais da Polícia Militar do Estado de São Paulo, exposto
no 3º andar do Quartel do Comando Geral, sito praça Cel
Fernando Prestes, 115, Bom Retiro, São Paulo/SP).
4
FOTOLOG. Força Pública. Disponível em: <http://www.
fotolog.com/forcapublica/153000000000017702/#profi
le_start>. Acesso em: 27 dez. 2016.
5
O historiador Pierre Nora discorre sobre o conceito de
Lugares de Memória, sobre as diferentes concepções sobre
a História e a Memória, esta última aqui tratada como o
relato da experiência vivida (expressão de História Oral)
e em constante evolução enquanto a História verte para
uma vocação universal. (NORA, 1993)
6
Sigla de Movimento Democrático Brasileiro. Convém
lembrar “[...] o fundamental da história peemedebista,
embora possa parecer óbvio: PMDB não é sinônimo de
1
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A POLÍCIA MILITAR, COMO ÓRGÃO ESSENCIAL PARA A
EFETIVIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES PESSOAIS
Segundo o estudo “Sobre o Uso da Prisão Provisória nas Américas”, da Comissão Interamericana de Direitos
Humanos (CIDH), da Organização dos Estados Americanos (OEA), divulgado em setembro de 2014, no Brasil 40%
dos presos são provisórios, ou seja, ainda não têm condenação definitiva. O relatório também aponta que o país
possui a segunda maior população carcerária das Américas, aproximadamente 550 mil presos, perdendo apenas
para os Estados Unidos.

INTRODUÇÃO

O

s legisladores romanos
ao criarem o brocardo
ubi societas ibi jus, afirmaram
a
impossibilidade
de
existência de uma sociedade
minimamente civilizada sem
um conjunto de regras de
comportamento, expressadas
através dos postulados do
direito. O homem é um
ser gregário, não pode
viver senão em sociedade.
Logo, faz-se necessário a
existência de um poder a fim
de disciplinar e restringir as
condutas humanas, sob pena
de instalar-se o caos.
Nesse contexto, aos
poucos as sociedades foram
organizando-se em Estados,
submetendo-se às ordens dos
governantes, cedendo parcela
de sua liberdade, passando
a fazer apenas o que era
permitido ou não proibido.
Rememorando
assim,
passagem do Contrato Social,
“o que o homem perde pelo
contrato social é a liberdade
natural e um direito ilimitado
a tudo que o tenta e pode
alcançar; o que ganha é a

liberdade civil e a propriedade
de tudo o que possui”
(ROUSSEAU,
2014,
p.30).
Assim, aos poucos o Estado
passou a deter o monopólio
da administração da justiça,
sendo, então, vedado ao
cidadão fazer justiça com as
próprias mãos, sob pena de
incorrer nas sanções do art.
345 do Código Penal.
Ainda, o Estado dividiu
funcionalmente seu poder
(executivo,
legislativo
e
judiciário) e através do direito
o limitou e disciplinou.
Hodiernamente, no âmbito
do executivo incumbe às
Policias Militares, através da
atividade de polícia ostensiva,
a importante tarefa de
preservar a ordem pública.
Por sua vez, no tocante ao
Judiciário é reservado o
poder jurisdicional, sempre
com a finalidade de dirimir os
conflitos de interesses, sendo
na esfera penal, oriundo
de um direito subjetivo de
punir do Estado em razão da
violação das normas penais
existentes.

RESUMO

O

estudo em tela apresenta elementos capazes para afirmar que a
Polícia Militar trata-se de
órgão essencial para a efetividade das medidas cautelares pessoais, trazidas
pela Lei n.º 12.403/11, sem
descurar de seu mister
constitucional, justamente
pelo seu intrínseco potencial, bem como pelo fato
de localizar-se no elo inicial da persecução penal.
Porém, tudo passa por
uma série de medidas governamentais, as quais possibilitarão ao magistrado a
respectiva decretação e o
atingimento dos fins propostos no art. 282, I, do
CPP, graças a efetiva fiscalização. Por consequência,
ter-se-à redução significativa do número de presos
provisórios
no
Brasil.
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A razão em acima mencionar
apenas essas duas Instituições
deve-se ao fato de uma
posicionar-se no elo inicial da
persecução penal e a outra,
responsável pelo jus puniendi
do Estado, através do processo
penal.
No tocante ao processo penal,
cabe trazer a baila seu novo viés
principiológico introduzido
pela Lei n.º 12.403/11, a qual
instituiu diversas medidas
alternativas à prisão provisória,
objetivando deixar de lado a
“cultura da prisão”, fazendo
valer o princípio da presunção
da inocência e reduzindo-se,
assim, o número de presos
cautelares no Brasil¹.
Entretanto, fica a indagação,
qual Instituição Estatal está
apta tornar efetiva essa nova
sistemática? O presente ensaio
aposta na Polícia Militar, sem
qualquer
desvirtuamento
de seu mister constitucional,
como garante de efetivação
e incentivo da adoção das
medidas cautelares pessoais
no processo penal, reduzindose a população carcerária
v .2, n. 4 2017

e,
consequentemente,
alcançando
aos
poucos
dignidade e segurança a toda
comunidade.
PERSECUTIO CRIMINIS E A
ATIVIDADE POLICIAL MILITAR
O caminho percorrido pelo
Estado para que seja aplicada
uma pena àquele que
cometeu uma infração penal,
permitindo, posteriormente,
o retorno ao convívio social,
chama-se persecução penal,
consubstanciando-se
em
cinco fases:
COMINAÇÃO LEGAL
A partir da criação da lei
penal todo cidadão colocase sob o jugo do Estado,
devendo observar os ditames
legais. Trata-se da etapa mais
importante, oportunidade na
qual, observando o caráter
fragmentário do direito penal,
são estipuladas as condutas
penais, deixando transparecer
a índole de uma nação, a partir
da gradual tutela dos bens
jurídicos mais relevantes.

Pode-se dizer que o cidadão
recebe uma cartilha de
comportamentos,
onde
estão prescritas sanções caso
pratique conduta positivada
nas leis penais, havendo, desta
forma, um caráter preventivo
do Direito Penal2. Entretanto,
vale afirmar, nessa primeira
fase da persecução penal,
merece especial destaque
o trabalho da Polícia Militar,
pois, através das atividades de
polícia ostensiva, assume uma
função de caráter preventivo,
com vistas a coibir a prática de
atos lesivos à sociedade.
Digno de nota, pois devéras
desconhecido, a explicitação
de conceitos acerca da
atividade policial militar,
onde através das ações de
polícia ostensiva desencadeia
uma série de ações, sendo
o policiamento ostensivo
apenas uma delas. A luz do
que assevera a Constituição
Federal, em seu artigo
144, § 5º, à Polícia Militar
incumbe a polícia ostensiva
e a preservação da ordem
pública.
Ordem pública pode ser
entendida
como
“uma
situação
de
convivência
pacífica e harmoniosa da
população, fundada nos
princípios éticos vigentes
na sociedade” (NETO, 1991,
p.141). Para a sua respectiva
garantia,
preservação
e
restabelecimento de forma
imediata e direta, a polícia
administrativa da ordem
pública, leia-se, Polícia Militar,
encontra-se permeada no
tecido social, sendo a única

Revista A Força Policial

Instituição Estatal presente
praticamente em todos os
municípios do País, atuando
vinte e quatro horas por dia,
sete dias por semana.
Por sua vez, gizese, o constituinte originário
ao referir a atribuição de
polícia ostensiva, procurou
expandir o eixo de ação das
polícias militares, indo além
do policiamento ostensivo.
Conforme Neto (1991, p.
146), “a atuação do Estado,
no exercício de seu poder
de polícia, se desenvolve
em quatro fases: a ordem
de polícia, o consentimento
de polícia, a fiscalização de
polícia e a sanção de polícia
(grifos do autor)”, sendo que
o policiamento ostensivo
encontra-se apenas em uma
das fases - a fiscalização, com
a presença de um policial
fardado sob a estética e
estrutura militar de uma
corporação unificada, regida
pela hierarquia e disciplina.
INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR
Caso as políticas de prevenção,
sejam elas de caráter primário
ou secundário, não venham a
produzir seus efeitos e algum
cidadão cometa um ilícito
penal, surge então o poder/
dever do Estado investigar. De
acordo com os ensinamentos
de Gloeckner e Lopes Jr. podese conceituar a investigação
preliminar como:
O conjunto de atividades
realizadas concatenadamente
por órgãos do Estado; a
partir de uma notícia-crime

ou atividade de ofício; com
caráter prévio e de natureza
preparatória em relação
ao processo penal; que
pretende averiguar a autoria
e as circunstâncias de um fato
aparentemente delitivo, com o
fim de justificar o exercício da
ação penal ou o arquivamento
(não processo). (GLOECKNER e
LOPES Jr., 2013, p.92).
Atualmente, há uma série
de formas de investigação
preliminar
a
disposição,
valendo citar o inquérito
policial (arts. 4º a 23 do CPP)3;
o inquérito policial militar (art.
9º a 28 do CPPM); o inquérito
civil (art. 129, III, da CF); as
investigações do Conselho
de Controle de Atividades
Financeiras - COAF (arts. 14
e 15 da Lei n.º 9.613/98); a
Comissão Parlamentar de
Inquérito - CPI (art. 58, §3º,
da CF); as polícias legislativas
(nos termos da Súmula 397
do STF); e o Procedimento de
Investigação Criminal (PIC),
conduzido pelo Ministério
Público.
No decorrer dessa etapa da
persecução penal o princípio
da presunção de inocência,
insculpido no art. 5º, LVII, da
Constituição Federal, ganha
relevância, pois ao prescrever
que ninguém poderá ser
considerado culpado até
o trânsito em julgado da
sentença penal condenatória,
acaba por tutelar um dos bens
jurídicos mais importantes, a
liberdade.
Uma vez encerradas as
respectivas investigações os
autos são remetidos ao Poder

Judiciário e encaminhados ao
titular da ação penal, sendo
recebida, o acusado é citado,
quando então o processo terá
sua formação completada (art.
363 do CPP).
INSTRUÇÃO CRIMINAL
Para efeito de caracterização
das fases da persecução
penal a instrução criminal
pode
ser
conceituada
como “o conjunto de atos
praticados (atos probatórios e
periciais com o fim de ofertar
elementos ao juiz para julgar”
(CAPEZ, 2013, p. 569). Nesse
momento, tomam destaque o
princípio do devido processo
legal (art. 5º, LIV e LV, da CF) e
do nemo tenetur se detegere
ou da não auto incriminação,
significando que ninguém é
obrigado a se descobrir, tendo
principalmente o direito ao
silêncio e a não produzir
provas em seu desfavor 4.
EXECUÇÃO PENAL
Uma vez transitada em julgado
a sentença penal condenatória,
o Estado exercerá seu poder/
dever de punir, submetendo
o condenado as sanções
estipuladas
pelo
poder
judiciário, iniciando-se a
chamada fase da execução
penal. Esta etapa encontra
regulação
na
Lei
n.º
7.210/84, visando a efetivar
as disposições da decisão
criminal e dar condições para
uma harmônica integração
social do condenado (art. 1º
da supracitada legislação).
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No tocante a questão
principiológica, vale citar o
princípio da humanização
da pena, vedando excessos
de toda ordem por parte do
Estado (art. 5º, XLVII, da CF),
a fim de garantir a dignidade
do condenado. Porém, em
razão
da
inobservância
deste postulado a próxima
fase da persecução penal
– reabilitação – acaba
comprometida.
REABILITAÇÃO CRIMINAL
Juridicamente, reabilitação é
“a declaração judicial de que
está o sentenciado reinserido
no gozo de
Ideterminados direitos que
haviam sido atingidos pela
condenação transitada em
julgado” (AVENA, 2013, p. 1121).
Encontra previsão legal no art.
93 do Código Penal Brasileiro.
Entretanto, oportuno se faz a
análise no sentido sociológico
da reabilitação, qual seja, a
capacidade que o sistema
penitenciário
detém
de
reinserir o cidadão no convívio
social.
Nesse diapasão, verificase a impossibilidade de
reabilitação
criminal
no
sistema
penitenciário
brasileiro, uma vez que a
taxa de reincidência fica em
torno de 70%, justamente
pela “cultura da prisão”, a qual
superlota os estabelecimentos
penitenciários, e o descaso
reinante à esfera prisional,
onde o recluso fica alijado
de uma série de direitos
fundamentais.
v .2, n. 4 2017

MEDIDAS
PESSOAIS

CAUTELARES

Analisada a persecução penal
em todas suas fases, pode se
constatar a existência de uma
“roda quadrada”, ou seja, algo
que funciona aos tombos,
ineficaz, pois todo o aparato
estatal destinado a inflingir
uma punição ao cidadão que
comete um delito acaba se
retroalimentando,
gerando cada vez mais
insegurança à população
e gastos para o Estado. Em
consequência, o legislador
pátrio trouxe ao ordenamento
jurídico uma ferramenta para
diminuir a cifra de quase 200 mil
presos provisórios no Brasil, na
tentativa de reservar as casas
prisionais exclusivamente aos
sentenciados em definitivo ou
àqueles onde indispensável a
prisão cautelar. Tratam-se das
medidas cautelares pessoais,
inseridas pela Lei n.º 12.403/11,
homenageando o princípio da
presunção de inocência e o
princípio da liberdade.
Como é sabido, a prisão no
curso do processo é um mal
necessário, pois corre-se o
risco de privação de liberdade
de um inocente, logo deve
ser relegada a situações
extremas, ultima ratio. A
partir deste novo cenário, o
magistrado possui um iter
gradual entre a liberdade e a
prisão processual, podendo
estabelecer uma série de
medidas a fim de tutelar os
bens jurídicos do processo,
jamais como antecipação de

pena, tendo como balizador
o art. 282 do CPP, conforme
leciona Mendonça:
Todas as medidas alternativas
à prisão – desde as mais
graves até as mais tênues
– terão de ser decretadas
buscando a neutralização
dos riscos indicados no art.
282, I, do CPP, quais sejam:
perigo para aplicação da
lei penal (ou seja, risco de
fuga), para a investigação ou
instrução criminal (em síntese,
garantia da prova) e para
evitar a prática de infrações
penais. Sem a busca de tais
finalidades, decretação de
qualquer medida cautelar é
ilegal e contrariará o princípio
da presunção de inocência
(grifo nosso). (MENDONÇA,
2011, p. 427).
As medidas cautelares são
regidas pelos princípios: a.
Necessidade (art. 282, I, do
CPP); b. Adequação (art. 282, II,
do CPP); c. Proporcionalidade
em sentido estrito. Somamse
aos
princípios,
as
seguintes
características:
1.
jurisdicionalidade;
2.
provisoriedade;
3.
revogabilidade;
4.
excepcionalidade;
5.
substitutividade;
6.
cumulatividade.
Ainda,
possuem
os
seguintes
requisitos:
i.
periculum
libertatis; ii. fumus comissi
delicti. No tocante ao
momento de aplicação,
podem ser requeridas na
fase
das
investigações
preliminares, bem como no
curso do processo penal. Por
fim, passa-se a elencar as
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nove medidas cautelares alternativas à prisão para evitar novos crimes ou evitar pressões a
em espécie, previstas nos incisos I a IX do art. testemunhas.
319 do CPP.
III- Proibição de manter contato com pessoa
determinada:
I - Comparecimento periódico em juízo:
Medida destinada a evitar o risco de fuga, Destinada a restringir contato da vítima do
pois ao apresentar-se periodicamente evita-se delito com o indiciado ou acusado, seja por
prejuízos para aplicação da lei penal em caso de meio físico, escrito ou virtual, podendo o
condenação, “é pertinente para situações em juiz fixar limites métricos de aproximação da
que o réu não possui vínculos com o local e há pessoa protegida.
risco de não ser encontrado posteriormente”
IV - Proibição de ausentar-se da comarca:
(MENDONÇA, 2011, p. 431).
Nessa hipótese caso o indiciado ou acusado
II - Proibição de acesso ou de frequência a venha mudar de endereço entre os municípios
que compõem a comarca deverá informar o
determinados lugares:
Esta cautelar dispõe ao magistrado que seja juízo.
vedado o comparecimento em locais públicos
ou privados que tenham relação com a prática V - Recolhimento domiciliar noturno e nos dias
delitiva do acusado, podendo inclusive impedir de folga:
acesso a regiões ou bairros de uma cidade, seja Será possível essa medida sempre que o
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indiciado ou acusado tenha
residência e trabalhos fixos, a
fim de evitar a prática de
delitos nos referidos períodos,
bem como coibir eventual
fuga.

de natureza real destinada a
garantir o cumprimento das
obrigações processuais do
réu ou indiciado”. A fiança
encontra previsão nos arts.
322 a 350 do CPP.

aparelho de vigilância possa
ser adquirido de empresas
particulares, a vigilância em si
deve ser realizada por agentes
públicos, pois se trata de
função inerente à segurança
pública, na qual é inviável
VI - Suspensão do exercício de IX - Monitoramento eletrônico: sua delegação” (MENDONÇA,
função pública ou de atividade Tal sistema permite conhecer 2011, p.461).
econômica ou financeira:
a localização do indivíduo
Tal dispositivo visa a monitorado, fazendo com que Ratifica-se, o objeto do
evitar a utilização da função verifique-se o cumprimento presente ensaio não é realizar
pública e da atividade de demais medidas cautelares uma cognição exauriente
econômica financeiras para impostas cumulativamente. acerca do tema das medidas
a prática de delitos, não Vale salientar, “embora o cautelares6 , apenas um
devendo ser interpretada com
eventual pena a ser imposta
ao final do processo.
VII - Internação provisória em
caso de inimputável ou semiimputável:
A presente medida, segundo
(2009,
apud
Fernandes5
Mendonça, 2011, p. 451) tem
por fim evitar:
A prática comum de decretar
a prisão preventiva de
doentes mentais, colocandoos em estabelecimentos
prisionais aos lado de pessoas
sãs, com todos os problemas
decorrentes dessa situação
para o enfermo, para os
demais presos e para o
estabelecimento
prisional.
(MENDONÇA, 2011, p. 451).
Frise-se, esta cautelar tem
aplicação restrita aos crimes
praticados com violência ou
grave ameaça aliadas ao risco
de reiteração da conduta.
VIII - Fiança:
A fiança criminal, Leciona
Capez (2013, p. 363) “consiste
na prestação de uma caução
v .2, n. 4 2017
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juízo delibatório a fim de
descortinar a necessidade de
criação de mecanismos para
a real efetividade do presente
sistema.

fiscalizará tais medidas, a fim
de possibilitar a aplicação
por parte do magistrado,
garantido
a
efetividade
do sistema? Avena assim
manifestou-se ao discorrer
acerca da medida da proibição
A
FISCALIZAÇÃO
DO de acesso a determinados
CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS lugares:
Em comarcas compostas
CAUTELARES PESSOAIS
de municípios menores e
Uma vez listadas todas pequenas cidades, onde se
as medidas cautelares a costuma dizer que “todos se
disposição do juiz, cabe a conhecem”, compreendemos
indagação: na prática quem que a medida do art.

319, II, do CPP poderá ser
positiva, bastando ao juiz,
por exemplo, ao aplicar
o
provimento
cautelar,
determinar sua comunicação
à Polícia Civil, ao comando
local da Brigada Militar e aos
oficiais de justiça que atuam
na
comarca,
solicitando
que, caso constatado o
descumprimento da ordem
judicial, seja comunicado o
juízo. (AVENA, 2013, p. 861).
Ainda, o citado autor refere
a quase impossibilidade de
fiscalização das medidas nos
grandes centros, frustrando
assim
sua
respectiva
imposição, aconselhando a
cumulação da monitoração
eletrônica, e, em caso de
impossibilidade, a decretação
da prisão preventiva, nos
termos do art. 286, §6º, do CPP.
Por sua vez, Mendonça
demonstra séria preocupação
no tocante a fiscalização das
medidas impostas, referindo:
Caso não haja a possibilidade
de fiscalização, a medida não
se torna adequada, na prática,
para neutralizar os perigos
indicados no art. 282, inc. I,
do CPP. Se a medida cautelar
não é adequada na prática, ao
magistrado está vedada a sua
decretação, pois do contrário
estará estabelecendo uma
medida totalmente inócua
para proteger aqueles bens
jurídicos. Em outras palavras,
sem qualquer fiscalização,
a medida é inadequada
e, portanto, não pode ser
decretada (grifo do autor).
(MENDONÇA, 2011, p. 439).
Finalizando,
Mendonça,
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segue na mesma linha de
raciocínio de Avena, citando
a necessidade da cumulação
do monitoramento eletrônico
em conjunto com as demais
medidas, em especial nas
grandes metrópoles, a fim de
garantir a devida fiscalização.
Buscando ir mais, além da
doutrina tradicional, aqui
reside a contribuição do
presente estudo. Trazer a baila
possibilidade de colaboração
efetiva da Polícia Militar para
alcançar o fim proposto
quando
da
decretação
das medidas cautelares ao
indiciado ou acusado.
Conforme afirmado alhures,
as Polícias Militares são as
únicas Instituições de Estado
presentes em praticamente
todos as cidades do país, em
operação vinte e quatro horas
por dia, sete dias por semana.
Acresce-se a isso a unidade
de
comando,
hierarquia
e disciplina ungidas pelo
sistema militar, propiciando
uma real possibilidade de
coordenação nacional de
todos aqueles indiciados ou
acusados restringidos por
alguma medida cautelar.
Assim, extraí-se uma fórmula
quase perfeita para garantir
ao magistrado que as medidas
cautelares
decretadas
terão a devida fiscalização,
possibilitando, por via de
consequência o esvaziamento
do sistema penitenciário
brasileiro, uma vez que terá
segurança que a medida
alcançará o fim proposto, pois
efetivamente fiscalizada.
Porém, o leitor mais atento,
v .2, n. 4 2017

deve estar se perguntando,
porque
fórmula
QUASE
perfeita? Pois na atual
condição de investimentos
destinado às Polícias Militares,
não há possibilidade alguma
de repassar essa nova e
importante atribuição à Milícia
de Tiradentes.
É ilusório imaginar, mesmo
em comarcas de menor porte,
que o magistrado ao oficiar
a Polícia Militar informando
as
medidas
cautelares
impostas haveria uma efetiva
fiscalização. Imagine-se, na
atual sistemática, para cada
abordagem realizada pela
Polícia Militar, ficaria o rádio
operador folheando ofícios
oriundos do poder judiciário
a fim de verificar alguma
restrição, veja-se o tempo que
demandaria, pois não bastaria
a consulta apenas das medidas
cautelares da comarca, no
mínimo as comarcas limítrofes
deveriam ser consultadas.
Há ainda aqueles que
sugerem que a Polícia Militar
vá de porta em porta, numa
típica atividade delivery,
verificar o cumprimento das
medidas cautelares impostas.
Ora,
operacionalmente
inimaginável, pois assim
desvirtuada
estaria
a
atribuição principal da Polícia
Militar de exercer a prevenção
e repressão penal imediata, já
que estaria realizando visitas
aos milhares de indiciados ou
acusados sujeitos às medidas
cautelares.
Logo, devem ser vencidos
empirismos e práticas que
não colaborarão para a

eficiência deste importante
sistema de medidas cautelares
pessoais.
Primeiramente,
deve-se realizar um Termo
de Cooperação entre o
Conselho Nacional de Justiça
- CNJ (art. 103-B, §4º, da CF),
Ministério da Justiça, através
da Secretaria Nacional de
Segurança Pública (SENASP),
onde todas as Polícias
Militares que aderissem ao
presente Termo, passariam a
integrar um Sistema Nacional
de Fiscalização das Medidas
Cautelares7.
Uma vez concretizadas as
primeiras ações, dotariamse o Poder Judiciário e as
Instituições Policiais Militares
de aplicativos informatizados
que
permitissem
o
lançamento
e
consulta
das
medidas
cautelares
decretadas em desfavor do
indiciado ou acusado, em
caráter nacional, bem como
recursos tecnológicos para
operacionalizar toda espécie
consultiva em tempo real
na própria viatura policial,
agilizando a prestação do
serviço.
Ainda, haveria necessidade de
aporte de recursos financeiros
para a criação de Centros de
Monitoramento
Eletrônico
junto aos Batalhões de
Polícia Militar, onde todos os
indiciados ou acusados das
comarcas que fazem parte da
área de ação do respectivo
Órgão
Policial
Militar
ficariam monitorados junto
aos Centros, possibilitando
fiscalização imediata, bem
como trabalho integrado com
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as Agências de Inteligência da Polícia Militar.
Medidas desta robustez e complexidade, sem
medo de errar, garantiriam pleno êxito às ações
fiscalizatórias, alcançando o fim proposto
quando da decretação da medida cautelar
(diminuir o risco de fuga, garantia da prova e
evitar a prática de infrações penais), nos termos
do art. 282, I, do CPP.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O desafio proposto é a efetividade das medidas
cautelares através da fiscalização por parte da
Polícia Militar. Diga-se, é um objetivo bastante
ousado. Porém, não deve ser considerado
tal intento como um belo sonho em razão
dos obstáculos eventualmente opostos à sua
realização. Basta que o intento seja autêntico e
as respectivas barreiras, que poderão invalidar
essa nova sistemática de atuação entre o
Poder Judiciário e a Polícia Militar, impostas
pelas condicionantes políticas e as próprias
resistências institucionais, sejam passíveis de
superação, com vistas a adotar uma forma
cooperativa de trabalho.
Inadmissível o status quo ante, em que o muitas
vezes o magistrado “lava as mãos” remetendo
ofícios à Policia Militar para fiscalizar as medidas

cautelares. Conforme já asseverado, é ilusório
imaginar a efetividade desta prática, faz-se
necessário um trabalho integrado, sistêmico,
fruto de cooperação em nível nacional entre
Ministério da Justiça, CNJ e Polícias Militares.
Diante do cenário posto, onde 40% dos presos
no Brasil são provisórios, urge a tomada de
posições vanguardistas. Em consonância,
asseverou o ministro Gilmar Mendes em seu
relatório de gestão, quando na Presidência
do CNJ, no ano de 2010, ao referir a questão
das instituições ligadas ao sistema carcerário,
“o momento é de abandonar a postura da
transferência de culpas para abraçar a da
corresponsabilidade, com planejamento e
atuação articulados”.
É possível ousar dizer que o êxito da persecução
penal no Brasil passa pela implementação da
presente sistemática fiscalizatória das medidas
cautelares pessoais, uma vez que a partir da
confiabilidade do mesmo a população de
presos provisórios reduzirá significativamente,
reduzindo custos para o Estado, melhorando as
condições de salubridade das casas prisionais,
e consequentemente, diminuindo o elevado
índice de reincidência, preservando-se, assim,
a ordem pública, razão de existir das Polícias
Militares.

Campanha: cinto de segurança no banco de trás é obrigatório e salva vidas
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Nota de roda pé
¹ Segundo o estudo “Sobre o Uso da Prisão Provisória nas Américas”, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH),
da Organização dos Estados Americanos (OEA), divulgado em
setembro de 2014, no Brasil 40% dos presos são provisórios, ou
seja, ainda não têm condenação definitiva. O relatório também
aponta que o país possui a segunda maior população carcerária
das Américas, aproximadamente 550 mil presos, perdendo apenas para os Estados Unidos.
2
Trata-se da chamada prevenção secundária, onde também inclui-se a ação policial. Lembrando, resumidamente, a prevenção
primária são as políticas públicas de caráter social, educacional,
habitacional, as quais são essenciais para a prevenção do delito.
Por sua vez, a prevenção terciária, está voltada ao recluso, no que
diz respeito a ressocialização do preso.
3

Registre-se que nos crimes de menor potencial ofensivo, nos
termos da Lei n.º 9.009/95, não haverá inquérito policial. Ainda,
caso o autor do fato seja imediatamente encaminhado ao JECrim
ou assuma o compromisso de comparecer em juízo, não se imporá a prisão em flagrante, nem se exigirá fiança, sendo lavrado
Termo Circunstanciado, atribuição esta reconhecida também à
Polícia Militar e à Polícia Rodoviária Federal, na melhor interpretação ao art. 69 da supracitada legislação, ex vi entendimento
unânime do Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), durante a 17ª Sessão Ordinária, em 01 de setembro
de 2014.
Recomenda-se sobre o tema a leitura do HC 99289/RS, de lavra
do Exmo. Sr. Ministro Celso de Mello, do STF.
4

Recomenda-se sobre o tema a leitura do HC
99289/RS, de lavra do Exmo. Sr. Ministro Celso de
Mello, do STF. FERNANDES,
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Para aprofundamento do tema, indica-se a obra
Prisão e outras medidas cautelares pessoais, de Andrey Borges de Mendonça, Editora Forense, 2011.
Possível também iniciativa em âmbito estadual,
por meio dos respectivos Tribunais de Justiça e
Comandos-Gerais das Polícias Militares, porém sem
olvidar o prejuízo que haveria nas fiscalizações, em
especial em comarcas limítrofes entre Estados.
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Operação Verão 2016/2017

D

e dezembro até o mês de março, o litoral de São Paulo
recebe a Operação Verão 2016/2017. A ação reforça a segurança com a participação de policiais militares em 16
municípios do litoral Sul e Norte de São Paulo.
Os municípios contemplados são: Cubatão Guarujá, Santos, São
Vicente, Praia Grande, Iguape, Cananeia, Peruíbe, Ilha Comprida,
Itanhaém, Mongaguá, Cubatão, Bertioga, Ilhabela, São Sebastião, Ubatuba e Caraguatatuba.
Os militares enviados para a ação vêm da Capital, Grande São Paulo e interior, além deles destinados a cuidar da segurança pública, ainda vão estar de prontidão integrantes do Corpo de
Bombeiros para fortalecer a pronta resposta às emergências, como acidentes de trânsito, incêndios, inundações e desmoronamentos.
Operação Praia Segura
O Corpo de Bombeiros ainda realiza a Operação Praia Segura, que visa intensificar a prevenção de afogamentos a partir de atividades de busca e salvamento, resgate de embarcações em
situações de risco, entre outras.
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CRIMES PRATICADOS POR POLICIAIS MILITARES
INTEGRANTES DA FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA:
ANÁLISE JURÍDICA

RESUMO

E

m 2004 houve a edição do Decreto
nº 5289/2004, que estabeleceu o
programa de cooperação federativa
conhecido como Força Nacional
de Segurança Pública (FNSP), permitindo
aos Estados-membros da federação o
recebimento de efetivo para atuação em
quebras da ordem pública ou situações
graves que não fossem atendidas pelas
forças policiais que os Estados-membros
possuem. Há robustos questionamentos
acerca da constitucionalidade de criação e
funcionamento da FNSP, porém, é fato que
esta força está em amplo funcionamento e
desenvolvimento de suas atividades, com
típica feição de polícia. Para a composição de
seu efetivo a FNSP vale-se de voluntários, os
quais são integrantes das polícias estaduais dos
Estados-membros que aderiram ao programa,
tanto policiais civis quanto policiais militares.
Em razão da presença de policiais militares
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estaduais no efetivo da FNSP surgem dúvidas
acerca da tipificação de suas condutas, pois,
aparentemente, aqueles estão desenvolvendo
função policial-militar e com missão em nome
de seu Estado-membro de origem, inferindose, em primeiro plano, que cometem crimes
militares, porém, os policiais militares estão
desenvolvendo suas atividades com policiais
civis em igualdade de funções, que, como é
sabido, não cometem crime militar no âmbito
estadual. As dúvidas acerca da tipificação das
condutas dos policiais militares enquanto
integrando a FNSP aumentaram quando,
por conta da Olimpíada do Rio de Janeiro
2016, houve a edição da Medida Provisória
nº 737/2016, que autorizou policiais militares
inativos para integrar o efetivo daquela força,
restando uma maior dificuldade sobre o tema.
Assim, este estudo buscará transitar sobre
estes temas, lançando uma visão sobre o
assunto
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Introdução
No final do ano de 2004 foi editado pelo
Presidente da República à época, Sr. Luiz
Inácio Lula da Silva, o Decreto nº 5289/2004,
para organizar e desenvolver o programa de
cooperação federativa conhecido como Força
Nacional de Segurança Pública (FNSP).
A FNSP, segundo consta no próprio decreto
de criação, destina-se a atuar em atividades
de preservação da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio,
demonstrando um inequívoco interesse em
ingressar nas atribuições constitucionais
dos órgãos enumerados no artigo 144 da
Constituição da República de 1988 (CR/88).
É certo que os órgãos constantes no artigo 144
da CR/88 são taxativos, não cabendo senão ao
poder constituinte reformador sua alteração.
Sobre os órgãos constantes no artigo 144
da CR/88 o Supremo Tribunal Federal (STF)
posicionou-se no sentido de que constituem
um rol taxativo, não cabendo aos entes
federativos sua ampliação, conforme vê-se
abaixo:
“Os Estados-membros, assim como o Distrito
Federal, devem seguir o modelo federal. O
art. 144 da Constituição aponta os órgãos
incumbidos do exercício da segurança
pública. Entre eles não está o Departamento
de Trânsito. Resta pois vedada aos Estadosmembros a possibilidade de estender o rol,
que esta Corte já firmou ser numerus clausus,
para alcançar o Departamento de Trânsito.[ADI
1.182, voto do rel. min. Eros Grau, j. 24-11-2005,
P, DJ de 10-3-2006.ADI 2.827, rel. min. Gilmar
Mendes, j. 16-9-2010, Plenário, DJE de 6-42011”.(Disponível em http://www.stf.jus.br/
portal/constituicao/artigobd.asp?item=%20
1359, acessado em 02NOV16) (grifo nosso)
Apesar do acima explicitado pelo STF, a
FNSP mantém ativamente seu interesse no
desenvolvimento de atividades típicas dos
órgãos constitucionalmente incumbidos da
promoção da segurança pública no país,
motivo pelo qual surgiram questionamentos

legais acerca da constitucionalidade da criação
e funcionamento daquela “força”, porém, não
há definição sobre o tema no âmbito do STF.
Há, portanto, a continuidade da existência
e atuação da FNSP, que se faz presente em
diversos Estados da federação quando de
grandes eventos, problemas de segurança
pública, rebeliões em estabelecimentos
prisionais etc, servindo como verdadeira polícia
estadual para atuações temporárias.
Hodiernamente, é fato, portanto, que a FNSP
está em permanente atividade a exemplo do
que foi visto quando da Olimpíada do Rio de
Janeiro, ocorrida em meados de 2016, bem
como execução de policiamento ostensivo no
período das eleições desse mesmo ano.
Para desenvolver suas atividades a FNSP capta
junto aos Estados-membros efetivo de suas
polícias, realizando uma prévia “instrução de
nivelamento” e, posteriormente os remetendo
aonde houver solicitação de apoio para
preservação da ordem pública.
Em razão da FNSP utilizar policiais militares
ao desenvolvimento de suas atividades,
que,
conforme
acima,
constituem-se,
principalmente, na execução de policiamento
ostensivo, surgem dúvidas acerca do
enquadramento penal de suas condutas
quando integrando aquela força, posto que,
ordinariamente no serviço policial militar nas
unidades da federação em que estão lotados,
os policiais militares têm suas condutas regidas
pelo Código Penal Militar, pelo Código Penal
Comum e pelas leis especiais.
Quando os policiais militares estão integrando
o efetivo da FNSP não há clareza sobre qual
diploma legal deva ser empregado quando
da prática de condutas que se amoldem aos
tipos penais previstos, nem tampouco qual a
justiça competente para conhecer do caso,
pois, aparentemente, há um misto de atividade
policial militar com funções de caráter civil,
confundindo os responsáveis pela tomada de
decisões em relação ao caso concreto.
Para tornar o caso mais complexo, na recente
edição da Olimpíada, ocorrida no Rio de
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Janeiro, o Presidente em
exercício,
Michel
Temer,
editou a Medida Provisória
nº 737/16, autorizando que
policiais militares e bombeiros
militares inativos, há menos de
cinco anos, pudessem compor
o efetivo da FNSP, ampliando
os tipos de atores envolvidos.
Assim, diante da necessidade
de se vencer estes obstáculos,
este
trabalho
pretende
lançar luz sobre o tema,
buscando balizar decisões
com base no que está previsto
especialmente no Código
Penal Militar, interpretando a
condição funcional, ou não,
de cada categoria de policial
militar integrante da FNSP.
Para tanto, este trabalho será
desenvolvido em partes, que
se iniciará pela discussão
acerca da legalidade e
natureza
jurídica
das
atividades
desenvolvidas
pelos
policiais
militares
enquanto integrantes da FNSP,
vetor das demais discussões
deste trabalho.
Na sequência será analisado o
v .2, n. 4 2017

que vem a ser competência no
âmbito jurídico, esclarecendo
qual justiça terá atribuição
legal quando da prática
de condutas por policiais
militares integrando a FNSP,
especialmente sobre o que
está afeto à Justiça Militar do
Estado de São Paulo.
Após, será discutida qual
a natureza, sob as lentes
do direito penal militar,
das condutas praticadas
por policiais militares em
situação de atividade quando
compondo a FNSP.
O próximo assunto a ser
tratado será a condição dos
policiais militares inativos
enquanto integrantes da FNSP,
que indicará qual diploma
legal deverá sem empregado
e qual justiça terá atribuição ao
processamento das apurações
porventura produzidas.
Este artigo finalizará com uma
conclusão acerca de tudo o
que foi produzido, servindo
de concentração dos mais
importantes pontos tratados
até então.

DESENVOLVIMENTO
ASPECTOS LEGAIS SOBRE
A FORÇA NACIONAL DE
SEGURANÇA PÚBLICA
A Força Nacional de Segurança
Publica (FNSP) foi instituída
pelo Decreto nº 5.289, de 29
de novembro de 2004, que
disciplinou a organização
e o funcionamento da
administração pública federal
para desenvolvimento do
programa de cooperação
federativa, celebrado por
meio de ato formal entre os
estados participantes.
A cooperação federativa,
citada no Decreto supra,
implica na necessidade de
adesão do Estado-membro,
por meio de convênio com a
União, para que a FNSP atue
em determinado território, sob
quaisquer circunstâncias, ou
ainda, para que envie tropa ou
funcionários civis para cumprir
as missões de atividades de
preservação da ordem pública
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e da incolumidade
das pessoas e do
patrimônio.
Em prólogo se faz
necessário explorar
a
fragilidade
e
complexidade
da
legislação
atinente
à Força Nacional de
Segurança
Pública,
pois
o
próprio

e m b a s a m e n t o das atribuições que Constituição Federal,
para sua criação lhe confere o art. 84, indicado como base
não
converge
a incisos IV e VI, alínea para instituição da
um
entendimento “a”, da Constituição, Força Nacional de
Pública,
pacífico,
senão e tendo em vista o Segurança
disposto nos arts. 1o, tem em seu bojo o
vejamos.
Observa-se que o 3o, parágrafo único, seguinte texto:
Decreto citado possui e 4o, caput e § 1o, da Art. 84. Compete
Lei no 10.201, de 14 de p r i v a t i v a m e n t e
a seguinte redação:
O PRESIDENTE DA fevereiro de 2001, e
ao Presidente da
REPÚBLICA, no uso O artigo 84 da República:...
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IV sancionar, promulgar e fazer publicar as leis,
bem como expedir decretos e regulamentos
para sua fiel execução;...
VI – dispor, mediante decreto, sobre:
a) organização e funcionamento da
administração federal, quando não implicar
aumento de despesa nem criação ou extinção
de órgãos públicos (grifo nosso);
Analisando-se o contido no texto visto acima,
é fato que se mostra insuficiente para o
estabelecimento da competência, conveniência
e oportunidade da Administração Pública para
criação daquela força.
O Presidente da República, no uso de sua
atribuições, não teria a autonomia suficiente
e necessária para criar entidade pública, ainda
que disfarçada sob a roupagem de programa
de integração federal no campo da segurança
pública, e nem tampouco aumentar despesas
públicas derivadas do desenvolvimento das
atividades daquela força, de tal sorte que
o Decreto de criação da Força Nacional de
Segurança Pública somente poderia ter sido
editado mediante a apreciação e aprovação
pelo Congresso Nacional.
Outro importante aspecto a ser abordado
neste artigo é a estrutura de segurança pública
instituída pela Constituição da República de
1988, explicitando a seguinte redação:
CAPÍTULO III
DA SEGURANÇA PÚBLICA
Art. 144. A segurança pública, dever do Estado,
direito e responsabilidade de todos, é exercida
para a preservação da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio,
através dos seguintes órgãos:
I polícia federal;
II polícia rodoviária federal;
III polícia ferroviária federal;
IV polícias civis;
V polícias militares e corpos de bombeiros
militares.
§ 1º A polícia federal, instituída por lei como
órgão permanente, organizado e mantido pela
União e estruturado em carreira, destina-se a:
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº
19, de 1998)
v .2, n. 4 2017

I apurar infrações penais contra a ordem política
e social ou em detrimento de bens, serviços
e interesses da União ou de suas entidades
autárquicas e empresas públicas, assim como
outras infrações cuja prática tenha repercussão
interestadual ou internacional e exija repressão
uniforme, segundo se dispuser em lei;
II prevenir e reprimir o tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins, o contrabando e
o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária
e de outros órgãos públicos nas respectivas
áreas de competência;
III exercer as funções de polícia marítima,
aeroportuária e de fronteiras; (Redação dada
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
IV exercer, com exclusividade, as funções de
polícia judiciária da União.
§ 2º A polícia rodoviária federal, órgão
permanente, organizado e mantido pela
União e estruturado em carreira, destina-se, na
forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das
rodovias federais. (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)
§ 3º A polícia ferroviária federal, órgão
permanente, organizado e mantido pela
União e estruturado em carreira, destina-se, na
forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das
ferrovias federais. (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)
§ 4º Às polícias civis, dirigidas por delegados
de polícia de carreira, incumbem, ressalvada
a competência da União, as funções de polícia
judiciária e a apuração de infrações penais,
exceto as militares.
§ 5º Às polícias militares cabem a polícia
ostensiva e a preservação da ordem pública;
aos corpos de bombeiros militares, além
das atribuições definidas em lei, incumbe a
execução de atividades de defesa civil.
§ 6º As polícias militares e corpos de bombeiros
militares, forças auxiliares e reserva do Exército,
subordinam-se, juntamente com as polícias
civis, aos Governadores dos Estados, do Distrito
Federal e dos Territórios.
§ 7º A lei disciplinará a organização e o
funcionamento dos órgãos responsáveis pela
segurança pública, de maneira a garantir a
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eficiência de suas atividades.
§ 8º Os Municípios poderão
constituir guardas municipais
destinadas à proteção de seus
bens, serviços e instalações,
conforme dispuser a lei.
§ 9º A remuneração dos
servidores policiais integrantes
dos órgãos relacionados neste
artigo será fixada na forma do
§ 4º do art. 39. (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 19,
de 1998)
§ 10. A segurança viária,
exercida para a preservação
da ordem pública e da
incolumidade das pessoas
e do seu patrimônio nas
vias públicas: (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 82,
de 2014)
I compreende a educação,
engenharia e fiscalização
de trânsito, além de outras
atividades previstas em lei,
que assegurem ao cidadão o
direito à mobilidade urbana
eficiente; e (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 82,
de 2014)
II compete, no âmbito
dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios,
aos
respectivos
órgãos
ou entidades executivas e
seus agentes de trânsito,
estruturados em Carreira, na
forma da lei. (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 82,
de 2014)
A análise do Capítulo III, da
CR/88, deixa claro que o rol de
órgãos de segurança pública
ali explicitado é taxativo,
não havendo espaço para
o Poder Executivo editar
norma
determinando
a

criação de uma força policial,
utilizando-se do efetivo das
forças policiais dos Estadosmembros, para atuar em
outro território com objetivo
principal de preservação
da ordem pública, da
incolumidade das pessoas e
do patrimônio.
Não
havendo
espaço
para o Poder Executivo
editar norma que altere
quais órgãos comporão a
segurança pública do país e
as respectivas competências,
resta, portanto, flagrante
inconstitucionalidade
da
existência
do
Decreto
nº
5289/2004,
e,
por
consequência,
inconstitucionalidade da FNSP.
Apesar da clareza de tal
entendimento, ainda não há
decisão do Supremo Tribunal
Federal acerca da FNSP,
resultando na continuidade
das atividades desta em
detrimento da competência
dos órgãos listados de forma
taxativa no artigo 144 da
CR/88.
Outro ponto que demanda
cuidados no funcionamento
da FNSP é a questão do pacto
federativo, pois, apesar de ser
necessário um convênio prévio
para que ocorra o envio da
FNSP a determinado Estado da
federação, é fato que a citada
força é remetida por ordem
do Poder Executivo federal,
com o desenvolvimento de
atividades desenvolvidas por
uma figura estatal criada por
decreto e subordinada ao
Ministro da Justiça, em outras
palavras, ao chefe do Poder

Executivo federal.
Tal premissa constitui-se
claramente em ingerência
da União Federal sobre
os Estados-membros, que
terão tolhida sua autonomia
em relação à prestação
de segurança pública na
esfera
de
competência
estadual,
submetendo-se
às destinações e missões
escolhidas e determinadas
pelo Poder Executivo federal.
Não há autonomia enquanto
o Estado-membro estiver
sendo “policiado” por força
alienígena à sua estrutura e
com claro viés determinado
pelo seu mandatário, que, no
caso em apreço, trata-se do
Presidente da República.
Não se pode esquecer que
o
Decreto
inicialmente
disciplinou que a Força
Nacional de Segurança Pública
deveria atuar em atividades de
policiamento ostensivo (grifo
nosso), redação que imita a
atribuição constitucional das
Polícias Militares (art. 144, §
5º da CR/88), inferindo-se que
de início somente Policiais
Militares
participariam,
porém, em 2010 foi editado o
Decreto nº 7.318, que alterou o
termo policiamento ostensivo,
para atividades destinadas
a preservação da ordem
pública.
Esta nova redação ampliou
consideravelmente
a
competência
da
Força
Nacional e possibilitando a
participação ampla de policiais
militares,
de
bombeiros
militares e de servidores civis,
abarcando a maior parcela
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de atribuição das atividades dos órgãos de
segurança pública.
Por fim, mas não menos importante, há que se
frisar que a atribuição estabelecida à FNSP pelos
decretos supra demanda prévia competência
a tal desenvolvimento e, como é cediço na
doutrina e na jurisprudência, competência é
atribuída a determinado ente por força de lei
em sentido estrito.
Quanto à natureza específica da Força
Nacional de Segurança Pública esta não pode
ser considerada militar, pois há possibilidade
de contratação de funcionários civis para
desempenhar as funções estabelecidas no
Decreto de criação, inclusive, hodiernamente,
policias militares inativos, que, por força de
lei, rompem seu vínculo com a Administração
Pública militar quando de sua inativação, não
podendo retornar às atividades desenvolvidas
pela
Polícia
Militar,
demonstrando
inequivocamente que o efetivo da FNSP
não necessita ser composto unicamente por
policiais militares, além de desenvolver funções
de natureza civil.
APONTAMENTOS
SOBRE
COMPETÊNCIA
PARA A APURAÇÃO DE CRIMES PRATICADOS
POR INTEGRANTES DA FORÇA NACIONAL DE
SEGURANÇA PÚBLICA
Tendo-se em vista que a atuação da FNSP
nos Estados-membros é uma realidade na
atualidade, há de se buscar direcionamentos
e soluções aos questionamentos acerca
do envolvimento de policiais militares em
condutas que ensejam o cometimento de
crime.
Assim, este capítulo do trabalho buscará
discorrer sobre jurisdição, competência de
maneira geral e competência para apuração e
processamento de eventuais crimes militares.
JURISDIÇÃO
A jurisdição é uma das funções do Estado que
tem como finalidade a resolução de conflitos
que ocorrem na sociedade, substituindo
v .2, n. 4 2017

os titulares dos interesses, para, de modo
imparcial, aplicar o direito objetivo ao caso
concreto.
Deriva da fusão das palavras latim júris (direito)
e dictio (dizer). É a função estatal de dizer o
direito.
Constitui como um dos mecanismos de
resolução de conflitos por intermédio de um
terceiro estranho à lide, formando a chamada
heterocomposição, diferenciando-se dos
conceitos de autotutela e a autocomposição,
em que as partes resolviam os conflitos,
seja através da força física na autotutela,
seja no consenso ou cessão de direitos na
autocomposição.
A Jurisdição é atribuição primordial do Poder
Judiciário, que tem por finalidade a resolução
de conflitos que se manifestam na sociedade,
agindo de modo racional e imparcial, aplicando
o conjunto de ordenamentos jurídicos a fim de
se alcançar a justiça.
A Jurisdição é regida por vários princípios os
quais traçam os limites de sua aplicabilidade,
dentre eles podemos citar:
a) Princípio da Investidura – A Jurisdição
somente poderá ser exercida por quem tenha
sido investido, regularmente e legitimamente
no cargo de magistrado e que esteja no
exercício de suas atribuições;
b) Princípio do Juiz Natural – Assegura que
ninguém poderá ser processado e julgado
por quem não tem competência jurisdicional,
sendo o juiz independente e imparcial,
indicado pelas normas constitucionais e legais,
não havendo juízo ou tribunal de exceção,
(artigo 5º, incisos LIII, XXXVII, da CF/1988);
c) Princípio da aderência ao território - Os
magistrados somente têm autoridade nos
limites territoriais do Estado;
d) Princípio da indeclinabilidade - nenhum
magistrado pode subtrair-se ao exercício da
jurisdição (art. 5.º, XXXV);
e) Princípio da indelegabilidade - É vedado ao
juiz, que exerce atividade pública, delegar as
suas funções a outra pessoa ou mesmo a outro
Poder estatal;
f) Princípio da improrrogabilidade - Um juiz não
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pode invadir a competência
de outro, exceto em situações
excepcionais expressamente
previstas;
g) Princípio da irrecusabilidade
- Não podem as partes recusar
a atuação de determinado
juiz, salvo nos casos de
impedimento ou suspeição;
h) Princípio da unidade - A
Jurisdição é exercida com
a finalidade de aplicação
do direito objetivo ao caso
concreto.
Órgão
adequado,
o
contraditório
e
o
procedimento,
são
características fundamentais
da Jurisdição para que se possa
exercer a sua real finalidade de
aplicação do direito objetivo
ao caso concreto na solução
dos conflitos.
Quando se diz que a jurisdição
deve ser exercida por órgãos
judiciários,
autoridade
estatal, diversa daquelas que
possuem a função de legislar e
administrar, essa característica
se refere a do Órgão
adequado. Quando se faz
referência ao direito das partes
de exercerem em condições
de igualdade a defesa de seus
interesses, está presente o
contraditório. E procedimento
é o exato modelo ou rito
previsto em lei para a prática
de atos processuais.
A Jurisdição pode ser
classificada
segundo,
(
Norberto Avena), quanto à
graduação, sendo órgãos
de primeira instância e
instâncias superiores, sendo
os últimos, competentes para
o julgamento de recursos.

Quanto a matéria pode
ser penal, civil, eleitoral,
trabalho e outras. Quanto
à organização jurisdicional
poderá ser estadual quando
exercida por juízes estaduais
(justiça comum) ou federal
exercida por juízes federais
(justiça federal), a quem
compete, julgar as causas de
interesses da União. Quanto a
função pode ser ordinária ou
comum, composta por órgãos
da justiça comum e especial
ou
extraordinária,
onde
podemos encontrar inserida a
Justiça Militar.
COMPETÊNCIA
A competência é estabelecida
em lei e determina os limites
do poder de julgar, é a
limitação do exercício da
jurisdição atribuída a cada
órgão ou grupo de órgãos
jurisdicional. A competência
expressa a responsabilidade
e legitimidade de um
órgão judicial de exercer
a sua jurisdição. Assim, a
competência fixa os limites
dentro dos quais esse órgão
judicial pode atuar. Neste
sentido, “juiz competente”
é aquele que, segundo
limites fixados pela Lei, tem
o poder para decidir certo e
determinado litígio (art. 86,
CPC).
Para diferentes áreas, existem
elementos com a competência
jurisdicional ou jurídica que
são capazes de atuar. Como
já visto, cabe ao Estado a
função de dizer o Direito
aplicável ao caso concreto,
a
competência
fornece
elementos necessários para

a exata designação de qual
órgão do Poder Judiciário será
responsável pela resolução do
conflito.
A
regulamentação
da
competência é dada pela
Constituição
Federal,
Constituições dos Estados,
pelas Leis Complementares,
Leis Ordinárias Federais e
Estaduais.
A competência, conforme a
Constituição Federal, divide-se
entre os órgãos componentes
do Poder Judiciário conforme
a natureza do conflito. Sendo
estabelecida a Justiça Comum
que é composta pelos
Tribunais e Juízes dos Estados,
Tribunais Regionais Federais e
Juízes Federais; e os juizados
especiais federais ou estaduais.
E as Justiças Especiais, onde
está inserida a Justiça Militar
que é competente para julgar
crimes definidos pelo Código
Penal Militar, (art. 124 CF).
A competência da Justiça
Federal é estabelecida pelo
artigo 109 da Constituição
Federal, sendo assim, as
matérias que não forem
de competência da Justiça
Federal e nem de competência
das Justiças Especiais, por
exclusão será de competência
da Justiça Comum estadual.
Dessa forma, pode ser
verificado que um juiz não
tem competência para julgar
todos os conflitos, nem tão
pouco a jurisdição poderá
ser exercida por qualquer
magistrado ilimitadamente.
Segundo
Júlio
Fabbrini
Mirabete, a distribuição da
competência
é
baseada
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conforme a causa criminal, que se refere
a delimitação de competência segundo a
natureza do litígio, sendo essa a competência
material e conforme aos atos processuais, onde
a competência é distribuída de acordo com as
fases do processo, ou o objeto do juízo ou grau
de jurisdição, sendo a competência funcional.
A competência material é delimitada em razão
da natureza da relação de direito (“ratione
materiae”), em razão da qualidade da pessoa
do réu (“ratione personae”) e em razão do
território (“ratione loci”).
Quanto as questões voltadas à natureza da
relação de direito (“ratione materiae”), o Código
de Processo Penal em seu artigo 69, inciso III,
fixa a competência pela “natureza da infração”,
que está relacionada ao fato de o juiz poder
apreciar determinadas causas, competência
essa estabelecida pelas leis, exceto nos casos
em que a própria Constituição Federal já fixa a
competência, exemplo são os crimes dolosos
contra a vida que são atribuídos ao júri popular
conforme o artigo art. 5. º XXXVIII, da CF.
Em relação à pessoa do réu, conforme o art. 69,
VII, do CPP, a competência é fixada de acordo
com a função exercida pelo autor da infração
(“ratione personae”).
Em relação ao território sobre o qual é exercida
a autoridade do magistrado, a competência é
também determinada pelas leis de organização
judiciária em razão do lugar da infração ou da
residência ou domicílio do réu (“ratione loci”),
artigo 69, I e II, do CPP.
A competência funcional como já foi verificada
antes, se refere aos atos processuais e o poder
de julgar é distribuído de acordo com as fases
do processo, ou o objeto do juízo, ou o grau de
jurisdição. Na competência funcional presume
a presença da atribuição jurisdicional segundo
a competência “ratione loci” e “ratione
materiae”.
A Constituição Federal, conforme dito
anteriormente, em seu artigo 109, fixou a
competência à Justiça Federal para processar
e julgar determinadas matérias, bem como
a competência da Justiça Comum estadual,
fixada por exclusão, ou seja, aquilo que não
v .2, n. 4 2017

for de competência da Justiça Federal ou
das Justiças Especiais, será de competência
da Justiça Comum Estadual. Já o Código de
Processo Penal, no campo infraconstitucional,
elenca, em seu artigo 69, os parâmetros de
fixação de competência.
Art. 69. Determinará a competência
jurisdicional:
I - o lugar da infração;
II - o domicílio ou residência do réu;
III - a natureza da infração;
IV - a distribuição;
V - a conexão ou continência;
VI - a prevenção;
VII - a prerrogativa de função
No que tange ao processo penal, para
determinação da competência, o primeiro
critério a ser analisado, deverá ser o lugar
onde ocorreu a infração penal (“ratione loci”),
já que será considerada a facilidade de coleta
do material que for objeto do crime, para
a possível produção de provas que serão
utilizadas no processo. Segundo Nucci, o lugar
da infração é, via de regra, o foro competente
para ser julgada a causa, pois é o local onde a
infração penal ocorreu, atingido o resultado,
perturbando a tranquilidade social e abalando
a paz e o sossego da comunidade, como
previsto no art. 70 do Código de Processo
Penal. Na Competência pelo lugar da infração
(“ratione loci”), adota-se a teoria do resultado,
ou seja, a competência é determinada pelo
local onde se consumou o delito, contrariando
a teoria da ubiquidade conforme adota o
Código Penal em seu artigo 6.º, “considera-se
praticado o crime no lugar em que ocorreu a
ação ou omissão, no todo ou em parte, bem
como onde se produziu ou deveria produzir-se
o resultado”.
Nos Juizados Especiais Criminais, a competência
“ratione loci”, será conforme o artigo 63 da Lei
n. º 9.099, é determinada pelo “lugar em que
foi praticada a infração penal”.
Posteriormente não sendo conhecido o lugar
onde a infração se consumou, utiliza-se a
regra do domicílio ou residência do acusado
para determinação da competência (fórum
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domicilli).
A
competência
“ratione
materiae”,
deve
ser
fixada,
após
atribuir
a
competência
pelo
lugar da infração ou,
excepcionalmente,
pelo domicílio ou
residência do réu,
é estabelecida em
razão da natureza
do delito cometido,
tem esse critério o
objetivo de encontrar
o órgão a que
compete o processo
e julgamento da
infração,
Justiça
Especial ou Justiça
Comum.
A competência em
razão da matéria é
determinada
pelas
leis de organização
judiciária, exceto a
competência privativa
do Tribunal do Júri
que, por preceito
constitucional, possui
a competência de
processar e julgar os

crimes dolosos contra
a vida, competência
também ressalvada
no artigo 74 do
Código de Processo
Penal.
A
competência
“ratione
personae”
está
ligada
a
prerrogativa
de
função e a dignidade
do cargo exercido
pela pessoa, sendo
esse critério, também
determinante
da
competência penal. A
competência “ratione
personae”, não é
uma
competência
estabelecida
em
razão da certa pessoa,
mas sim em função
do cargo exercido por
ela. O foro especial
é determinado em
razão da importância
da função que a
pessoa desempenha.
A
competência
fixada
pelo
foro
por
prerrogativa
de função afasta a

regra do foro pelo
lugar da infração.
A competência do
Tribunal de Justiça
do Estado sobre o
seu
jurisdicionado,
estende-se,
a
qualquer região do
território
nacional,
ainda que a infração
tenha sido praticada
em outro Estado.
Isto posto passemos
a
analisar
as
competências
da
Justiça Comum que
se divide em Justiça
Federal e Estadual; e a
Justiça Militar que se
encontra inserida nas
Justiças Especiais.
Como já foi dito,
a competência da
Justiça está prevista
no artigo 109 da
Constituição Federal
de 1988, cabendo a
função de julgar ações
nas quais a União, suas
autarquias, fundações
e empresas públicas
federais figurem como

autoras ou rés, bem
como intervenientes
de qualquer natureza.
A competência da
Justiça Militar se
encontra
prevista
nos artigos 122, 123
e 124 da Constituição
Federal de 1988,
estabelecendo esse
que: “À Justiça Militar
compete processar
e julgar os crimes
militares definidos em
lei”.
Na esfera Federal
essa
competência
se
vincula
aos
integrantes das Forças
Armadas, a Lei nº.
8.457/92 que organiza
a Justiça Militar da
União estabelece que
compete ao Superior
Tribunal
Militar
processar e julgar
originariamente
os
oficiais-generais das
Forças
Armadas,
nos crimes militares
definidos em lei
(redação dada pela
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Lei nº 8.719, de 19/10/93). Ao Conselho Especial
de Justiça compete processar e julgar oficiais,
exceto oficiais-generais, nos delitos previstos
na legislação penal militar e ao Conselho
Permanente de Justiça processar e julgar
acusados que não sejam oficiais naqueles
mesmos crimes. As Súmulas 394 e 451 do
Supremo Tribunal Federal. A respeito do
assunto essas duas súmulas foram editadas
pelo Supremo Tribunal Federal. A de nº. 451,
ainda em vigor, estabelece que a competência
especial por prerrogativa de função não se
estende ao crime cometido após a cessação
definitiva do exercício funcional. Nada mais
natural, tendo em vista o fato de que esta
competência se legitima apenas quanto aos
delitos praticados no exercício e em razão da
função.
Na esfera estadual, a competência se vinculada
aos integrantes das Policias militares e Corpos
de Bombeiros militares, órgãos que compõem
a segurança pública, nos termos do art. 144,
inciso V da CR/88, tendo ainda sua previsão
de competência nos §4º e §5º do art. 125 da
CR/88.
Art. 125...
[...]
§4º Compete à Justiça Militar estadual processar
e julgar os militares dos Estados, nos crimes
militares definidos em lei e as ações judiciais
contra atos disciplinares militares, ressalvada a
competência do júri quando a vítima for civil,
cabendo ao tribunal competente decidir sobre
a perda do posto e da patente dos oficiais e da
graduação das praças.
§5º Compete aos juízes de direito do juízo
militar processar e julgar, singularmente,
os crimes militares cometidos contra civis e
as ações judiciais contra atos disciplinares
militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob
a presidência do juiz de direito, processar e
julgar os demais crimes.
[...]
O Código Penal Militar em seu artigo 9º define
os crimes militares em tempo de paz e no art.
10 os crimes militares em tempo de guerra.
Observa se também que o artigo 9º do Código
v .2, n. 4 2017

Penal Militar, traz previsão de competência aos
crimes praticados por civis contra as instituições
militares, nos termos do inciso III.
À Justiça Comum Estadual aplica-se a
competência residual, ou seja, as matérias que
não forem de competência da Justiça Federal
e nem de competência das Justiças Especiais,
por exclusão, será de competência da Justiça
Comum estadual.
Definidas as questões de competência,
passemos a analisar a competência para
apuração dos crimes cometidos pelos
integrantes da Força Nacional.
Considerando que a Força Nacional de
Segurança Pública conforme instituída
pelo Decreto nº 5.289, de 29 de novembro
de 2004, trata-se de um programa de
cooperação federativa, celebrado entre
a União e os estados participantes, não
tendo previsão legal como órgão de
Segurança Pública de acordo com o
artigo 144 CR/88. Considerando que o
seu efetivo é composto por integrantes
das Polícias Civis, Polícias Militares e
integrantes dos Corpos de Bombeiros
militares das Unidades Federativas
participantes. Considerando que o
seu caráter jurídico é totalmente de
natureza civil. Por esses aspectos não
há possibilidade de se afirmar que a
competência para apuração de crimes
praticados por integrantes da Força
Nacional de Segurança Pública se
vincula à uma determinada autoridade
comum a todos, sem a devida análise da
conduta e condições de cada integrante,
isto posto devemos considerar que
crimes praticados por civis ou integrantes
da Policias Militares ou Corpos de
Bombeiros militares que se encontram
em situação de inatividade, deverá ser
considerada a competência (“ratione
loci”), sendo competente a Justiça
Comum para atuar nessa situação, exceto
nos crimes militares praticados por civis
contra as instituições militares, conforme
aduz o Código Penal Militar em seu artigo
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9º, nos termos do inciso III. No entanto ao ser
analisada a conduta de um componente da
Policial Militar ou do Corpo de Bombeiros
militar da ativa, que esteja integrando a
Força Nacional de Segurança Pública,
estando presentes as condições que
configurem um crime militar, devemos
considerar primeiramente a fixação
da competência em razão do local
da infração (“ratione loci”) para
atuação na fase de inquérito,
devida a facilidade de
coleta de elementos e
da possível produção
de
provas
que
serão utilizadas no
processo,
porém,
findada essa fase,
todos
os
feitos
relacionados
ao
processo deverão ser
encaminhados
à
Justiça do Estado
Membro do infrator,
com competência
para processamento
criminal dos militares
do
estado,
para
que essa exerça a
sua atribuição nessa
fase, que conforme dito
anteriormente é fixada em
razão da pessoa (“ratione
personae”) e em razão da
matéria (“ratione materiae”).
Nesse sentido já se manifestou
o Superior Tribunal de Justiça
(STJ), por meio da edição da
Súmula 78 onde explicitou
que o crime militar ainda que
seja praticado em outro estado,
permanece a competência da
Justiça Militar do Estado-membro
do infrator.
ANÁLISE SOBRE COMETIMENTO DE
CRIME MILITAR POR INTEGRANTE DA

FNSP
Superadas as questões acerca da legalidade da
FNSP, passar-se-á ao estudo das possibilidades
de seus integrantes cometerem crime militar,
pedra de toque deste artigo científico.
Primeiramente deve-se delimitar qual a
condição legal dos policiais e dos bombeiros
militares do Estado de São Paulo.
Sobre o tema a Constituição da República de
1988 (CR/88) estabeleceu em seu artigo 42,
caput, que os integrantes das Polícias Militares
e dos Corpos de Bombeiros Militares são
militares estaduais.
Por seu turno, o artigo 125 da CR/88, parágrafos
3º e 4º, estabelece que, quando o efetivo de
militares estaduais superar 20 mil integrantes,
a lei poderá criar a Justiça Militar estadual,
composta pelas Auditorias em primeiro
grau e pelo Tribunal de Justiça Militar (TJM)
em segundo grau, com competência para
processar e julgar os militares dos Estados nos
crimes militares definidos em lei.
Desta forma, infere-se que os integrantes
da PMESP são Militares dos Estados e estão
sujeitos ao Código Penal Militar (CPM) e ao
Código de Processo Penal Militar (CPPM),
cabendo à especializada Justiça Militar
estadual os julgamentos daqueles quando do
cometimento de crimes militares.
Definindo-se que os integrantes da PMESP
são militares estaduais e que estão sujeitos ao
CPM, passa-se ao estudo das hipóteses que os
colocaria sob o crivo da Justiça Militar estadual,
que seriam a subsunção de suas condutas a
algum tipo penal existente na Parte Especial
do CPM e a análise de sua condição profissional
de acordo com o disposto em seu artigo 9º, a
chamada tipicidade indireta.
De acordo com o estabelecido no artigo 9º, são
crimes militares em tempo de paz:
- os crimes tipicamente militares, ou seja,
aqueles que previstos no CPM não tenham
correspondência na legislação penal comum
ou nesta estejam definidos de maneira diversa;
- aqueles que estejam previstos no CPM e na
legislação penal comum, mas que:
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a) sejam praticados por militar em situação de
atividade contra militar na mesma situação;
b) sejam praticados por militar em situação
de atividade, em local sujeito à administração
militar, contra militar da reserva, reformado ou
civil;
c) sejam praticados por militar em serviço ou
atuando em razão da função, em comissão
de natureza militar, ainda que fora de lugar
sujeito à administração militar, contra militar
da reserva, reformado ou civil;
d) sejam praticados por militar durante o
período de manobras ou exercício, contra
militar da reserva, reformado ou civil;
e) por militar em situação de atividade contra
o patrimônio sob a administração militar ou a
ordem administrativa militar.
Quando os integrantes da PMESP desenvolvem
atividades de policiamento junto ao
contingente da FNSP não estão exercendo
função policial-militar nos termos legais
estabelecidos no Decreto-Lei nº 667/1969 , bem
como no Decreto nº 88777/1983 (Regulamento
para as Polícias e Bombeiros Militares (R-200)),
que regulamentou o citado Decreto-Lei.
Assim, o desenvolvimento das atividades de
integrantes da PMESP junto à FNSP, ainda que
ocorra com anuência do Governador do Estado
de São Paulo, atendendo a Convênio firmado
com o Governo Federal, conforme (previa o
artigo 2º da lei nº 10277/2001) prevê o artigo
1º da Lei nº 11473/2007, que estabeleceu a
cooperação federativa no âmbito da segurança
pública, não resulta em exercício de função
abarcada pelas normas legais supracitadas e
que balizam a condição funcional dos policiais
e bombeiros militares.
De outro giro, cabe relembramos que a
natureza do serviço desenvolvido pela FNSP
é civil, pois, ainda que seja desenvolvido
com efetivo uniformizado e muitos de seus
integrantes sejam de origem das Polícias
Militares estaduais, o ingresso na FNSP para o
desempenho de determinada missão é feita
de maneira voluntária, com possibilidade de
que policiais civis e peritos integrem o corpo
operacional, denotando que suas atividades
v .2, n. 4 2017

não são exclusivas aos policiais e bombeiros
militares.
Assim, fica clara a natureza civil da FNSP,
alinhando-se com o conceito de atividade
de policiamento das cidades que, conforme
estabelece a doutrina de polícia ostensiva, é de
natureza civil, podendo ser desenvolvida por
policiais civis uniformizados, como é o caso da
FNSP.
Desta forma, conforme explicitado acima,
a hipótese estabelecida no artigo 9º, II,
“c”, do CPM, que coloca como premissa ao
cometimento de crime militar que o militar
esteja em serviço ou atuando em razão da
função, não é atendida.
O não atendimento ao artigo 9º, II, “c”, do
CPM, resulta que, quando o integrante da
PMESP estiver compondo a FNSP e praticar
conduta que seria enquadrada como crime
militar se aquele estivesse no exercício de
função policial-militar, há que se verificar se
aquela conduta subsume-se a algum tipo
penal comum, oportunidade em que deverá
ser registrado no Distrito Policial local, pois,
conforme exposto, não há tipicidade indireta
autorizadora do cometimento de crime militar
e, portanto, restará somente a condição de
crime comum a ser apurado.
Partindo-se ao estudo da hipótese de tipicidade
indireta prevista no artigo 9º, II, “b”, do CPM,
que prevê, em suma, o cometimento de crime
militar por militar em situação de atividade,
em local sujeito à administração militar, temse que, conforme exposto anteriormente, as
atividades desenvolvidas pela FNSP são de
caráter civil, com administração civil e sem
vinculação militar que ensejasse a possibilidade
de aplicação desta hipótese.
Caso um integrante da PMESP em situação
de atividade, compondo o efetivo da FNSP,
praticar conduta tipificada no Código Penal e
no CPM, há que se desprezar a aplicação deste
último em razão de atipicidade da conduta
nesta esfera, restando, somente, hipótese de
aplicação do Código Penal, com registros e
apurações que devem ficar sob a competência
da Polícia Judiciária comum.
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De maneira semelhante pode-se fazer a
mesma inferência quando se analisa a hipótese
prevista no artigo 9º, II, “e”, que estabelece a
possibilidade do cometimento de crime militar
quando militar em situação de atividade atuar
contra patrimônio sob administração militar,
pois o armamento, equipamentos, veículos etc
estão sob administração civil.
Mais uma vez há que se enfatizar a qualidade
de atividade eminentemente civil aquela
desenvolvida pela FNSP, não restando dúvidas
que atuação contra o patrimônio desta incide
no cometimento de crime comum, ainda que o
autor tenha sido um integrante da PMESP em
situação de atividade.
Há que se apontar exceção em relação
à hipótese indicada no parágrafo supra,
pois, caso integrante da PMESP, que esteja
compondo a FNSP, atue contra patrimônio
da PMESP que esteja sob a posse, porte ou
guarda, aquele cometerá crime militar, pois a
conduta praticada subsumir-se-á ao artigo 9º,
II, ‘e”, combinado com o tipo penal existente na
parte especial do CPM.
Na continuidade de análise das hipóteses de
tipicidade indireta constantes no artigo 9º, II,
do CPM, será esmiuçado o constante na letra
“d”, onde está estabelecida que a condição
primária à existência de crime militar é que
este tenha sido praticado por militar durante
o período de manobras ou exercício, contra
militar da reserva, reformado ou civil.
Esta hipótese, mais uma vez, remete ao estudo
da condição funcional do militar do Estado
quando figurar com integrante da FNSP, pois
artigo estabelece, taxativamente, que aquele
deve estar sob o período de manobras ou
exercício.
Buscando-se a definição do que seriam
“manobras” e “exercícios”, conforme consta
na lei, a Revista Superinteressante assim
estabeleceu:
[…]
manobras de guerra são simulações nas quais
estratégias de batalha podem ser testadas e
aprimoradas sem a necessidade de combates
reais.

Atualmente esses exercícios são realizados
de diferentes formas, com vários graus de
realismo. O tipo mais comum é o exercício
de campo ou o ensaio em larga escala de
manobras militares.
[...]
(disponível em http://revistagalileu.globo.com/
Revista/Galileu/0,,EDG77109-7946-190,00O+MANOBRAS+DE+GUERRA.html, acessado
em 05 de outubro de 2016, 20h10min.)
Desta feita, tem-se que manobras e exercícios
citados no CPM dizem respeito a simulações
de batalhas, ou seja, atividades tipicamente
militares, realizadas por militares no exercício
de suas funções e sob administração ou
comandamento de militares.
Não obstante, os militares que participam
de “manobras” e “exercícios” não o estão
fazendo de maneira voluntária, mas, sim, sob
determinações e ordens expressas, no mais
puro comandamento e desenvolvimento de
atividades afeitas aos militares.
Na mesma trilha poder-se-ia caminhar caso as
“manobras” e “exercícios” fossem adjetivados
como sendo policiais-militares, resultando em
simulações nas quais seus integrantes não
estariam participando de maneira voluntária,
mas, da mesma forma que dito acima, sob
comandamento e determinações expressas,
sem a possibilidade de outra opção de
conduta, sob pena do cometimento de crime
militar quando da desobediência ao que fora
determinado.
No caso do desenvolvimento de atividades
laborativas na FNSP, como repisado
anteriormente, os integrantes da PMESP são
voluntários para a realização de atividades
civis estabelecidas por administração civil,
tudo sem o feitio estabelecido na definição
de “manobras” ou “exercícios”, condição
necessária à aderência ao estabelecido no
artigo 9º, II, “d” do CPM.
Caso a administração da FNSP realizasse
simulações com o intuito de nivelar
conhecimento de seus integrantes, bem
como aprimorar as habilidades destes,
seria atividade de caráter civil, pois policiais
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civis e peritos também
participariam caso tivessem
intenção de permanecer na
composição daquele corpo
de profissionais de segurança
pública, demonstrando a
descaracterização daquelas
atividades em relação às
simulações militares, onde
há
obrigatoriedade
de
participação
das
tropas
envolvidas.
Ampliando-se
a
análise
do acima tratado, o artigo
9º, II, letras “b”, “c”, “d”, “e”
estabelece
competências
de atuação da Justiça Militar
devido à conjugação dos
critérios ““ratione personae””
e ““ratione loci””.
O critério de atribuição de
competência da Justiça Militar
““ratione loci”” facilmente
não se mostra adequado às
hipóteses de atuação da FNSP,
pois não há a identificação que
esta possua locais onde exerça
poder ou administração
militar, pois aquela é civil.
Infere-se,
portanto,
que
qualquer
decisão
sobre
competência
da
Justiça
Militar para atuação, em
decorrência de condutas de
militares estaduais da PMESP
integrando a FNSP, que
seja calcada neste critério,
forçosamente demonstrará
que se deve buscar atuação
da polícia judiciária comum,
pois não há aderência entre
a conduta e a competência
da Justiça Militar sob aquele
critério.
Evoluindo-se na análise da
tipicidade indireta constante
no artigo 9º, II, do CPM chegav .2, n. 4 2017

se ao estabelecido na letra
“a”, que estabelece qual será
a hipótese do surgimento
de crime militar quando
forem praticadas condutas
por militar em situação de
atividade contra militar na
mesma situação.
Neste caso, está estabelecido
que, para o surgimento da
competência
da
Justiça
Militar, será utilizado o
critério ““ratione personae””
exclusivamente.
Este critério apresenta uma
complexidade maior à análise
das hipóteses envolvendo
militares do Estado de São
Paulo compondo a FNSP,
pois surgirão várias variáveis
determinantes à decisão
de quem será competente
para apurar e processar
possíveis condutas delitivas
que surgirão na conduta dos
integrantes da FNSP.
A primeira possibilidade a
ser estudada será aquela
em que militares do Estado
de São Paulo, em situação
de
atividade,
pratiquem
conduta contra militares de
outros Estados da Federação,
tipificada, em uma primeira
análise, como crime militar,
seja próprio ou impróprio.
Nesta primeira possibilidade há
que se observar, inicialmente,
que os integrantes da
PMESP, quando compondo
a FNSP, são militares do
Estado de São Paulo que
estão prestando serviços
voluntários de natureza civil,
sem a caracterização legal
de função policial militar
(Decreto-lei nº 667/69 e

Decreto nº 88777/83). E mais,
quando do cometimento de
crimes militares por parte dos
integrantes da PMESP, a justiça
competente para julgamento,
por força do contido na CR/88,
é a justiça militar estadual, que
integra o Tribunal de Justiça
Militar de Sã Paulo.
As
condições
acima
determinadas inferem que
os integrantes da PMESP são
militares internamente à força
as quais pertencem, com
responsabilidades apuradas
nos termos do CPM e do
CPPM quando do exercício
de função policial militar ou
quando ocorrerem condutas
criminosas entre militares
estaduais da mesma força.
Não se pode estender
este
entendimento
ao
cometimento de condutas
tidas como criminosas quando
houver o envolvimento de
militares de Estados diversos
da federação compondo
a FNSP, oportunidade em
que quaisquer condutas
criminosas cometidas serão
caracterizadas como crime
comum, com registro e
apuração, se for o caso,
competindo à polícia judiciária
comum.
Há que se lembrar que o CPM
busca proteger a hierarquia
e a disciplina militares, que
somente
fazem
sentido
quando se puder apurar que
existe efetivamente hierarquia
e disciplina entre os militares
envolvidos como sujeito ativo e
passivo na conduta sob o crivo
penal militar, oportunidade
em que eclodirá interesse da
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administração pública militar
estadual em apurar eventual
quebra de um dos pilares
acima enumerados.
E mais, conforme amplamente
explorado
anteriormente
neste artigo, a função
desempenhada
pelos
militares estaduais na FNSP,
ainda que ambos da ativa em
suas respectivas corporações,
é de natureza estritamente
civil, não se verificando outra
hipótese de incidência de
tipicidade indireta elencada
no artigo retro.
Fixado, então, que integrante
da PMESP na condição
de militar em situação de
atividade que se envolver em
ocorrência com integrante
de outra Polícia Militar
da
Federação
também
em situação de atividade,
praticando conduta que, prima
facie, se apresentaria como
crime militar, não comete este
por atipicidade da conduta
face à não identificação de
elementos contidos no artigo
9º, II, do CPM, que autorizariam
a persecução criminal na
esfera
de
competência
castrense, em especial pela
conduta praticada não refletir
na hierarquia e disciplina
exigidas do militar do Estado
em sua unidade da federação
ou desempenhando função
policial militar.
De outro mote, quando
integrante da PMESP em
situação de atividade, ainda
que compondo o efetivo da
FNSP, figurar como sujeito
ativo de conduta que se
subsume ao CPM, e o sujeito

passivo for outro integrante da
PMESP também em situação
de atividade e compondo a
FNSP, ocorrerá crime militar em
razão da hierarquia e disciplina
que a Administração militar
estadual de São Paulo exige
de seus integrantes, ainda que
fora da função policial militar
e na área territorial de outro
Estado da federação.
Não se pode esquecer que,
ambos integrando a mesma
Polícia
Militar
estadual,
devem seguir as normas de
hierarquia e disciplina exigidas
pela Administração Pública
militar estadual, e, quando do
cometimento de conduta que
resulte em quebra de algum
dos pilares narrados, surgirá
interesse legítimo de apuração
do ocorrido, por respingar na
boa ordem do serviço.
Neste
caso
haverá
a
ocorrência de tipicidade
indireta prevista no artigo 9º,
II, “a” do CPM, e, se a conduta
subsumir-se a algum artigo
da parte especial do CPM,
deverá ocorrer os registros de
polícia judiciária militar local,
em razão da competência
apuratória “ratione loci”, com
posterior remessa ao TJMSP
para processamento criminal
adequado,
nos
termos
apontados na CR/88.

FNSP, por sua própria condição
inicial e funcional perante
aquele
grupo,
somente
cometerão
crime
militar
quando figurarem como os
sujeitos ativos e passivos da
prática de conduta constante
na Parte Especial do CPM.
Em sentido contrário, caso
integrante da PMESP, em
situação de atividade e
compondo o efetivo da FNSP,
figurar como sujeito ativo
de conduta tendo como
sujeito passivo, ainda que em
segundo plano, militar de
outro Estado da federação,
não cometerá crime militar
por:
- ser voluntário para realizar
atividade civil de policiamento
na FNSP;
- não estar desempenhando
função policial militar na
acepção legal do termo;
- não haver hierarquia e
disciplina entre as PM dos
Estados da Federação, pilares
que sustentam a instituição
e que reclamam empenho
do CPM quando violadas
internamente àquelas.
A derradeira hipótese do
surgimento de crime militar
tendo como sujeito ativo
o integrante da PMESP
compondo a FNSP, será
aquela em que houver
atentado contra patrimônio
da Instituição que esteja sob
CONCLUSÃO
a posse, porte ou guarda
daquele, hipótese que se
Assim, diante de todo o subsume ao artigo 9º, II, “e”,
acima exposto, surge que do CPM, que será combinado
os integrantes da PMESP em com tipo específico constante
situação de atividade, quando na Parte Especial deste codex.
voluntários para servir na Por fim, mas não menos
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importante, há que se reiterar que o norte
para que se entenda que houve a eclosão de
crime militar na conduta de militar da PMESP
em situação de atividade compondo a FNSP
será o reflexo desta na hierarquia e disciplina
exigidas pela Administração Militar estadual,
pilares protegidos pelo CPM e que delimitam
o interesse público na apuração da conduta
questionável, hipótese que lastreará justa
causa à intervenção da polícia judiciária militar
e as instâncias da Justiça Militar estadual.
Como ilustração deste entendimento,
CASTELLO BRANCO apud BORTOLLI, assim
deixou registrada histórica decisão judicial
acerca de caso semelhante ao que foi tratado
neste capítulo:
“No processo do conselho de guerra a que
respondeu um soldado do Exército, por
ter, em estado de embriaguez, promovido
desordens, ferindo com uma faca a um official
da Brigada Policial da Capital Federal. O
Supremo Tribunal Militar em 24 de setembro
de 1897, considerando que o crime militar
ratione personnae sómente se verifica quando
praticado por militares contra seus camaradas;
que o vocabulo – camarada – da technologia
militar sómente abrange os cidadãos ao serviço
do Exercito e da Armada, ou de outras forças
assemelhadas, quando incorporadas ás ditas
classes militares, e portanto pertencendo o
réo ao Exercito e o offendido á Brigada Policial,
isto é, a corporações diversas, extranhas uma
da outra, escapa àquella jurisdicção do fôro
especial militar, reconhece-se incompetente
na espécie dos autos, e manda que tenham
os mesmos autos o competente destino.
Ordem do dia n. 886 de 15 de outubro de
1897”. (CASTELLO BRANCO, Candido Borges.
Consultor militar. 3. ed. Rio de Janeiro: Imprensa
Nacional, 1898, p. 124)
(disponível em https://www2.senado.leg.
br/bdsf/bitstream/handle/id/397/r139-13.
pdf?sequence=4, acessado em 12OUT16,
19h00min) (grifo nosso)

Após analisarmos os casos de cometimento de
crime militar por policial militar em situação
de atividade enquanto integrante da FNSP,
passaremos agora à análise da possibilidade
de cometimento de crime militar por policial
militar inativo enquanto integrante da FNSP.
Esta hipótese surgiu quando da Olimpíada do
Rio de Janeiro, em meados de 2016, ocasião em
que o Presidente da República interino Michel
Temer editou a Medida Provisória nº 737, de 6
de julho de 2016, permitindo que militares dos
Estados que tenham passado à inatividade
há menos de cinco anos pudessem compor o
efetivo da FNSP.
Diante do surgimento de um novo ator a
integrar a FNSP, militares inativos dos Estados,
há que se analisar qual será a capitulação de
uma possível conduta criminosa destes, com
verificação da possibilidade do cometimento
de crime militar ou não.
Inicialmente há que se apontar que as
condições de inatividade dos integrantes da
PMESP são regidas pelo Decreto-lei 260/70,
onde estão listadas as seguintes hipóteses:
- Oficiais: reserva não remunerada, reserva
remunerada e reforma;
- praças: reforma.
Assim, as hipóteses indicadas aos Oficiais serão
esmiuçadas primeiramente.
Reserva não remunerada é prevista no artigo
22 do Decreto-lei nº 260/70, ocorrendo, em
suma, quando o Oficial tomar posse em cargo
público civil efetivo, desempenhar cargo
público civil não efetivo por mais de dois anos,
candidatar-se a cargo eletivo contando com
menos de cinco anos de serviço.
A transferência do Oficial para a reserva não
remunerada quebra o vínculo deste com
a Administração Pública militar, não sendo
possível, nos termos da normatização acima,
sua reversão ao serviço ativo para desempenho
de atividades policiais militares.
A transferência do Oficial para a reserva
remunerada ocorre quando o Oficial atinge
HIPÓTESE DE COMETIMENTO DE CRIME condições temporais mínimas (30 anos de
MILITAR POR POLICIAL MILITAR INATIVO
serviço); quando reformado por questão de
v .2, n. 4 2017
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saúde for julgado apto em
inspeção de saúde; atingir a
idade limite de permanência
na ativa; quando for alcançado
pela quota compulsória;
quando for diplomado em
cargo eletivo contando com
mais de cinco anos de serviço.
Em suma, os artigos 17 e 18 do
Decreto-lei nº 260/70 trarão
as condições de transferência
do Oficial para a reserva com
percepção de vencimentos.
A condição do Oficial de
estar na reserva remunerada
possibilita sua reversão ao
serviço ativo, desde que sejam
preenchidos os requisitos
legais previstos no artigo
26 do citado diploma legal,
observando-se que nenhuma
das hipóteses ali elencadas
afina-se com o exercício de
atribuições na FNSP.
A última condição na
inatividade que o Oficial possui
é a reforma, que impede
que aquele seja revertido ao
serviço ativo, colocando-o
em definitivo afastamento
das atribuições previstas pela
Administração Pública militar.
Passando-se agora às praças, a
estas somente há a inativação
na condição de reformado,
que, conforme já explicado
acima, impede a reversão
daquelas ao serviço ativo
da Instituição, não havendo
possibilidades
daquelas
desempenharem funções no
serviço ativo, por estarem
definitivamente
desligadas
deste.
Assim,
as
funções
desempenhadas
pelos
policiais militares inativos da

PMESP enquanto integrantes
da FNSP é de natureza civil,
posto que, aos Oficiais da
reserva remunerada da PMESP,
as funções que desenvolverão
na FNSP não constituem justa
causa à reversão daqueles
ao serviço. Por seu turno, os
Oficiais e praças da PMESP
desligaram-se definitivamente
do serviço ativo, e as funções
desenvolvidas perante à FNSP,
há que se falar mais uma vez,
é de caráter eminentemente
civil.
Assim,
claro
fica
que
aqueles policiais militares
da PMESP que se inativaram
há menos de cinco anos e
que ingressaram na FNSP
por ocasião da Olimpíada
do Rio 2016, desenvolveram
atividades laborativas de
caráter civil e na condição de
civil, por força no previsto no
Decreto-lei 260/70, que trata
da inatividade dos integrantes
da PMESP.
Não obstante as condições
estabelecidas pelo Decretolei nº 260/70 acerca da
inatividade aos integrantes
da PMESP, há que se observar
em conjunto o disposto no
artigo 9º, inciso III, do Código
Penal Militar (CPM), onde está
elencada a tipicidade indireta
a ser verificadas quando da
conduta dos policiais militares
inativos, verificando-se se esta
pode ser enquadrada como
crime militar.
Em suma, o artigo 9º, inciso
III do CPM elenca que os
inativos cometerão crime
militar somente se praticarem
condutas que atentarem

contra
as
instituições
militares,
notadamente
contra patrimônio e ordem da
administração militar; em local
sujeito à administração militar
e contra militar em situação
de atividade; contra militar
em durante desempenho de
atividades militares; ainda
que fora do lugar sujeito à
Administração militar, porém
contra militar que esteja em
função de natureza militar,
desde que o militar vítima
tenha sido convocado a tal
missão.
Assim,
sabendo-se
que
os integrantes da FNSP
voluntariamente
se
colocam à disposição para
o
desenvolvimento
das
atividades daquela força,
aliado com a desnecessidade
de ser militar estadual para
desempenhar as atribuições
de caráter eminentemente
civil daquela força, tem-se que
os militares inativos da PMESP,
enquanto integrando a FNSP,
têm suas condutas tipificadas
como crime comum, não se
falando em crime militar.
Diante do acima exposto,
aliando-se
as
hipóteses
de inatividade com o
estabelecido pelo artigo 9º,
inciso III do CPM, resulta que
as únicas opções disponíveis
para que se possa falar de
cometimento de crime militar
praticado por inativo da
PMESP enquanto compondo
a FNSP, são aquelas previstas
nas letras “a” e “d” do citado
inciso III do artigo 9º do CPM.
As análises das previsões
listadas acima dispõem que:
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- inativos da PMESP, enquanto na FNSP,
praticarem condutas contra o patrimônio da
PMESP em uso pelo efetivo daquela força,
como, por exemplo, coletes de proteção
balística, armas de fogo, munições etc. Caso o
patrimônio seja da outra força militar estadual,
incidirá em crime comum, pois, à semelhança
do explicitado no capítulo sobre os policiais
militares ativos, o CPM busca proteger a
hierarquia e a disciplina no âmbito da força
militar a qual será aplicado, que, no caso, é a
PMESP;
- inativos da PMESP, enquanto integrando
a FNSP, praticarem condutas tipificadas no
CPM contra integrantes das Forças Armadas
em situação de atividade, quando em lugar
sujeito à administração militar da forças à qual
o integrante das Forças Armadas pertence,
oportunidade em que surgirá crime militar
de competência de apuração por meio de
inquérito policial militar e processamento pela
Justiça Militar Federal.
Assim, as hipóteses supra foram aquelas
identificadas como sendo as únicas sobre as
quais poder-se-ia falar no cometimento de
crime militar quando inativo da PMESP estiver
integrando a FNSP, nas demais hipóteses
envolvendo os inativos surgirão crimes
comuns, com competência de apuração da
Polícia Judiciária comum e de processamento
pela Justiça estadual comum.
CONCLUSÃO FINAL
Após discorrermos sobre os aspectos legais,
competência, possibilidade de cometimento
de crime militar por militar em situação de
atividade, possibilidade de cometimento de
crime militar por militar inativo, resta fazer um
apanhado geral sobre o que foi produzido.
A FNSP não se constitui em órgão de segurança
pública constitucionalmente prevista no
artigo 144 da CR/88, razão pela qual seu
estabelecimento e atividades constituemse em flagrante inconstitucionalidade a ser
deduzida perante o Supremo Tribunal Federal.
Não obstante, a forma de funcionamento da
v .2, n. 4 2017

FNSP constitui-se quase em uma intervenção
da União federal nos Estados-membros, pois
para que este receba benefícios acerca do
tema segurança pública, necessita aderir a
contrato de adesão com a União federal. Por
sua vez, a FNSP atuará nos Estados-membros
após passar por instrução de “nivelamento”,
com percebimento de ideias e condutas
estipuladas, homogeneizadas e padronizadas
pela União federal, com clara contaminação
pela ideologia do governo em exercício.
Caso fosse real interesse da União federal criar
uma força policial de âmbito federal para que
servisse de apoio aos Estados-membro, teria
proposto alterações no texto constitucional,
que seriam debatidas pelos parlamentares e
submetidas ao crivo popular, real destinatário
das atividades promotoras de segurança
pública.
Ao contrário, a FNSP figura como aberração
legal cuja gênese foram insondáveis interesses
do Governo federal.
Ainda que se fale sobre a flagrante ilegalidade
de criação e funcionamento da FNSP, é fato
que esta está em pleno funcionamento e
execução de atividades, como, por exemplo,
durante a Olimpíada do Rio de Janeiro 2016,
oportunidade em que aquela foi amplamente
utilizada, inclusive, com a utilização de policiais
militares da PMESP inativos.
Como a realidade dos fatos é mais forte
do que a legalidade da existência da FNSP,
houve análise acerca das possibilidades de
cometimento de crimes militares por parte
dos integrantes da PMESP que compunham
aquela força, chegando-se aos estudos sobre
os militares em situação de atividade e sobre
os policiais militares inativos.
Sobre os policiais militares em situação de
atividade integrando a FNSP, chegou-se à
conclusão que somente haverá crime militar
quando aqueles cometerem alguma conduta
contra militares estaduais da mesma força
à qual pertencem, no caso de interesse, se
integrantes da PMESP cometerem condutas
previstas no artigo 9º do CPM contra outros
integrantes da PMESP.
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Especialmente acerca dos integrantes da
PMESP, caso o agente passivo seja integrante
de outra força policial militar que não a mesma
do agente ativo, não ocorrerá crime militar,
pois as atividades desenvolvidas pela FNSP não
são legalmente tituladas como função policialmilitar, bem como aquelas atividades não são
exclusivas de policiais militares, podendo ser
desenvolvidas por civis.
Não se pode esquecer que o CPM busca
proteger a hierarquia e disciplina dentro da
própria força militar a qual foi aplicado, não
se falando em crime militar entre militares de
forças distintas, sem grau de subordinação ou
hierarquização.
Por fim, mas não menos importante, quando
houve o aproveitamento de militares estaduais
inativos para que a FNSP pudesse desenvolver
suas atividades na Olimpíada do Rio de 2016,
surgiu nova categoria para que se pudesse

analisar a conduta sob a luz do CPM.
Sobre estes, em especial atenção aos inativos
da PMESP, há clara indicação legal que aqueles
que compõem a reserva remunerada somente
podem retornar ao serviço ativo para missões
e sob condições especiais e taxativamente
previstas na lei, que não abrangem a utilização
nas atividades da FNSP.
Além do acima exposto, o artigo 9º, inciso III
do CPM limita as possibilidades de aplicação
daquele diploma aos militares inativos, cujas
restrições somente possibilitarão a ocorrência
de crime militar praticado por inativo se as
condutas forem praticadas contra o patrimônio
da força militar ao qual pertenceu ou cometer
condutas em local sob a administração militar
e contra militar, em situação de atividade, da
força a qual pertenceu.
Estas eram as análises acerca do tema proposto.

http://www.revistafpolicial.policiamilitar.sp.gov.br/

43

Artigo

44

Revista A Força Policial

Autores

BIBLIOGRAFIA
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.
htm>. Acesso em: 08 out. 2016.
______. Decreto-Lei nº 3.689, de 03 de outubro de 1941. Código de Processo
Penal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/
Del3689.htm>. Acesso em: 02 out. 2016.
______. Decreto-Lei nº 667, de 02 de julho de 1969. Reorganiza as Polícias
Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Território e

Cap PM Alex Cesário do Amaral

do Distrito Federal, e dá outras providências. Disponível em: <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0667.htm>. Acesso em: 02 out. 2016.
______. Decreto-Lei nº 1001, de 21 de outubro de 1969. Código Penal Militar.
Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del1001.
htm>. Acesso em: 02 out. 2016.
______. Lei nº 8.457, de 04 de setembro de 1982. Organiza a Justiça Militar
da União e regula o funcionamento de seus Serviços Auxiliares. Disponível
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8457.htm >. Acesso em: 02
out. 2016.
______. Decreto Federal nº 88.777, de 30 de setembro de 1983. Aprova o

Cap PM Denilson Aparecido Ostroski

regulamento para as policias militares e corpos de bombeiros militares (R200). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D88777.
htm>. Acesso em: 02 out. 2016.
______. Decreto Federal nº 5289, de 29 de novembro de 2004. Disciplina
a organização e o funcionamento da administração pública federal, para
desenvolvimento do programa de cooperação federativa denominado Força
Nacional de Segurança Pública, e dá outras providências. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5289.
htm>. Acesso em: 02 out. 2016.
______. Medida Provisória nº 737, de 06 de julho de 2016. Altera a Lei nº

Cap PM Leandro Garcia Souza

11.473, de 10 de maio de 2007, que dispõe sobre a cooperação federativa no
âmbito da segurança pública.. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Mpv/mpv737.htm>. Acesso em: 02 out. 2016.
______. Decreto-Lei nº 260, de 29 de maio de 1970. Dispõe sobre a inatividade
dos componentes da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Disponível em:
<http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto.lei/1970/decreto.lei260-29.05.1970.html>. Acesso em: 02 out. 2016.
BORTOLLI, Clauro Roberto de. Crimes envolvendo militares e militares
estaduais entre si. Qual a Justiça competente?. Disponível em https://www2.

Cap PM Valdizar Nascimento de Souza

senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/397/ r139 -13.pdf?sequence=4.
Acesso em: 02 out.2016.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. A Constituição e o Supremo. Disponível em
<http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigobd.asp?item=%201359>,
acessado em 02NOV16.

v .2, n. 4 2017

Revista A Força Policial

http://www.revistafpolicial.policiamilitar.sp.gov.br/

45

46

Revista A Força Policial

AÇÕES DE POLÍCIA OSTENSIVA EM
FACE DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NA
LEI FEDERAL Nº 12.403/11

Ten Cel PM Wagner Tadeu Silva Prado
Artigo apresentado no Centro de Altos Estudos de Segurança
“Cel PM Nelson Freire Terra”

Resumo

O

presente artigo discorre, sucintamente,
sobre a recente reforma de parte do Código
de Processo Penal, por meio da Lei Federal
nº 12.403/11 que trouxe alterações significativas no
tocante à prisão processual, fiança, liberdade provisória
e demais medidas cautelares.
O foco central do trabalho foi no sentido de traçar ações
de polícia ostensiva que a Polícia Militar do Estado
de São Paulo poderá adotar em razão dessa nova lei,
utilizando-se das ferramentas disponíveis ao policial
militar para efetuar consultas, visando a identificar se
a pessoa abordada, em fundada suspeita, encontra-se
em cumprimento de medida cautelar diversa da prisão,
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a fim de que a Instituição auxilie o Poder Judiciário na
fiscalização indireta das medidas cautelares impostas,
noticiando aquele órgão quando da constatação de
descumprimento.
Buscou-se, também, constatar, pela opinião dos
policiais militares entrevistados, se as ações de polícia
ostensiva implantadas trarão reflexos positivos
para o fortalecimento da autoridade policial-militar,
bem como para a valorização deste profissional de
segurança pública.
Pela metodologia de pesquisa empregada, obtevese êxito na confirmação dos objetivos e hipóteses
determinadas.
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Introdução

C

om
a
sanção
presidencial da Lei
Federal nº 12.4031 de 4
de maio de 2011, que entrou
em vigor em 4 de julho
do mesmo ano, alterando
dispositivos do Decreto-Lei
nº 3.689, de 3 de outubro de
1941 – Código de Processo
Penal (CPP), referentes à prisão
processual, fiança, liberdade
provisória e demais medidas
cautelares, a quantidade de

pessoas presas em flagrante
delito e que efetivamente
serão encaminhadas a um
estabelecimento
prisional,
privando-as de sua liberdade,
deve diminuir, pois esta nova
legislação autoriza a aplicação
de fiança, pelo Delegado de
Polícia, ainda na fase policial,
nas infrações penais cuja pena
privativa de liberdade máxima
não seja superior a quatro anos.
Já na fase judicial, ao receber
o auto de prisão em flagrante
delito, compete ao magistrado
relaxá-la, convertê-la em
prisão preventiva ou conceder
liberdade provisória, com ou
sem o arbitramento de fiança,
aplicando ao indiciado outras
medidas cautelares diversas
da prisão.
Destaca-se que a Lei Federal
nº 12.403/11 alterou de forma
substancial o tratamento
processual e penal dado aos
infratores da lei, primando
pela liberdade do indivíduo,
nos termos do princípio da
inocência previsto na Carta
Magna, sendo o cárcere a
ultima ratio.
Neste diapasão, após 4 de
julho de 2011, muitos são os
abordados cumprindo medida
cautelar imposta pelo juiz em
face da nova lei. E, também,
vários são os abordados
que estão descumprindo as
medidas, não havendo, ainda,
órgão público estruturado
para fiscalizar tais situações,
cabendo à Polícia Militar do
Estado de São Paulo (PMESP)
não se furtar a essa nova
problemática.
O problema vislumbrado é

que, com a entrada em vigor
da Lei Federal nº 12.403/11,
não há fiscalização efetiva
no fiel cumprimento das
medidas cautelares e a PMESP
poderá desenvolver ações de
polícia ostensiva objetivando
preservar a ordem pública,
fortalecer
a
autoridade
policial-militar e valorizar o
profissional de segurança
pública, tudo em prol de toda
a sociedade.
A Constituição Federal de
1988, em seu artigo 144, § 5º,
estabelece a competência
da Polícia Militar (PM) para
executar o policiamento
ostensivo, objetivando a
preservação da ordem pública
e da incolumidade das pessoas
e do patrimônio.
Faz parte, portanto, a Polícia
Militar de um dos elos do
Sistema
de
Segurança
Pública do Estado. Ela atua
diuturnamente
nos
645
(seiscentos e quarenta a cinco)
municípios existentes no
território bandeirante, sendo
suas ações de polícia ostensiva
ferramentas essenciais na
prevenção de delitos.
Diversos juristas, ao efetuarem
comentários sobre a nova
lei, têm concluído não
haver fiscalização efetiva
objetivando constatar se o
beneficiário da medida está
cumprindo as condições
estabelecidas pelo Poder
Judiciário (PJ).
Depreende-se do teor da
legislação já citada, que
o
descumprimento
de
medida cautelar imposta por
magistrado, nos termos do §
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4º do artigo 282 do CPP c/c o
parágrafo único do artigo 312
da mesma norma processual,
poderá ensejar a decretação
de prisão preventiva ao seu
descumpridor.
A metodologia utilizada
durante a pesquisa foi em
nível exploratória e descritiva,
com enfoques quantitativo e
qualitativo, baseada em dados
primários e secundários,
tendo como método de
coleta entrevistas com oficiais
que trabalham na função de
Coordenador Operacional de
Batalhão (COORD OP BTL),
bem como no comandamento
de Companhia Territorial (CMT
CIA); entrevistas com praças
da atividade operacional;
entrevista com Juízes de Varas
Criminais e do Departamento
Técnico de Inquéritos Policiais
e Polícia Judiciária (DIPO), bem
como do Departamento de
Execuções Criminais (DECRIM);
entrevistas com Promotores
de Justiça; sites da Internet;
livros; doutrina; legislação;
jornais e revistas. Com relação
às entrevistas, foram do tipo
estruturada, sendo realizadas
por intermédio de um roteiro
definido e, em alguns casos,
pessoalmente
por
este
pesquisador, bem como pela
Internet num sistema de
questionário informatizado e
disponibilizado pelo site do
Google e denominado google
docs 2.
Foram consultadas as Polícias
Militares de outros entes
da Federação, acerca da
existência de ações de polícia
ostensiva para fazer frente
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aos problemas na seara da comissão Grinover, nota-se a
segurança pública em face da seguir um breve extrato do
nova lei.
parecer Ministério da Justiça
(MJ)4 :
“[...]
Ainda,
as
novas
O anteprojeto de lei e as disposições
sugeridas,
medidas
cautelares
em pretendiam proceder ao
espécie
ajuste do sistema às exigências
constitucionais atinentes à
Em dezembro de 2000, a prisão e à liberdade provisória
Comissão Grinover3 entregou e colocá-lo em consonância
ao Ministério da Justiça o com modernas legislações
anteprojeto, acompanhado estrangeiras, com as da Itália
de longa exposição de e de Portugal.
motivos, originando o Projeto O projeto sistematiza e
de Lei nº 4.208/01 – da Prisão, atualiza o tratamento da
das
Medidas
Cautelares prisão, das medidas cautelares
e Liberdade, prestando- e da liberdade provisória,
se a atualizar o CPP frente com ou sem fiança. [...] As
às
evidentes
mudanças novas disposições pretendem
sociais ocorridas no País, ainda proceder ao ajuste
adaptando-o à nova ordem do sistema às exigências
Constitucional de 1988.
constitucionais atinentes à
A lei em comento traz à tona a prisão e à liberdade provisória
situação em que o cárcere seja e colocá-lo em consonância
mesmo a última alternativa com modernas legislações
ao aplicador do direito, já que estrangeiras, como as da Itália
a prisão, como já comentou o e de Portugal. (GRINOVER,
criminalista Ney Moura Teles, 2000 apud GREGORI, 2001, p.
não recupera o condenado:
09542, DCD)“
“A privação da liberdade
não intimida e, o que é mais Medidas
cautelares
em
grave, não só não recupera o espécie
condenado, com também o
transforma negativamente. A legislação em estudo trouxe
Não podia ser diferente, pois medidas cautelares no seu
não se ensina a viver em bojo no sentido de a pena
liberdade, respeitando os restritiva de liberdade ser
valores sociais, suprimindo utilizada como medida de
a liberdade do educando. exceção.
É como desejar ensinar um Ao comentar o artigo 319
bebê a caminhar atando- do CPP, Guilherme de Souza
lhe as pernas. Ele jamais vai Nucci 5, muito propriamente
conseguir. (TELES, 2004, v. 1, ensina:
p. 52). “
“O novo artigo 319 traz o
Conforme
descrito
pela rol das medidas cautelares,
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alternativas
à
prisão,
podendo significar uma
mudança de mentalidade
dos operadores do Direito e
também no quadro prisional
brasileiro. Muitos acusados,
que merecem algum tipo de
restrição em sua liberdade,
pelo fato de estarem
respondendo a processocrime, em virtude da prática
de crime grave, não precisam,
necessariamente, seguir para
o cárcere fechado. Por vezes,
medidas alternativas serão
suficientes para atingir o
desiderato de mantê-lo sob
controle e vigilância. (NUCCI,
2011, p. 82).”
Prisão domiciliar
Prevista no artigo 317 do CPP,
trata-se de medida cautelar
inédita, tendo em vista ter
previsão anterior apenas na
Lei de Execução Penal (LEP),
consistindo basicamente no
recolhimento do indiciado ou
acusado em sua residência,
só podendo dela ausentar-se
com autorização judicial.
Nucci (2011, p. 78) cita a
dificuldade de fiscalização
para esse tipo de prisão:
““[...] Afinal, cuidando-se de
garantia da ordem pública,
torna-se indispensável a prisão
em modelo fechado e não em
residência, onde, fatalmente,
inexistirá qualquer espécie de
fiscalização”.
Comparecimento periódico
em juízo, no prazo e nas
condições fixadas pelo juiz,

para informar e justificar o risco de novas infrações
atividades (inciso I do artigo (inciso II do artigo 319, CPP)
319, CPP)
A proibição de frequentar
Nucci faz comentário da nova lugares também não é
redação do artigo 319 do CPP: novidade na legislação penal.
“O novo artigo 319 do CPP traz Como pena autônoma, foi
o rol das medidas cautelares, raramente aplicada. E o
alternativas
à
prisão, motivo sempre foi claro,
podendo significar uma pois implicava ineficácia e
mudança de mentalidade excessiva benevolência. Nucci
dos operadores do direito e (2011, p. 83) reforça, “nunca
também no quadro prisional houve a devida fiscalização e
brasileiro. Muitos acusados, jamais se conseguiu afirmar
que merecem algum tipo de como sanção penal, levandorestrição em sua liberdade, se em conta o seu caráter
pelo fato de estarem retributivo e preventivo”.
respondendo a processo- (grifo do autor)
crime, em virtude da prática
de crime grave, não precisam, Proibição de manter contato
necessariamente, seguir para com pessoa determinada
o cárcere fechado. Por vezes, quando, por circunstâncias
medidas alternativas serão relacionadas ao fato, deva o
suficientes para atingir o indiciado ou acusado dela
desiderato de mantê-lo sob permanecer distante (incido
controle e vigilância. (Nucci, III do artigo 319, CPP)
2011, p. 82).”
Tal medida cautelar não é Como descreve Nucci:
desconhecida do direito “Tal medida surgiu, pela
pátrio. Na realidade, tem primeira vez, na Lei nº
funcionado como condição 11.340/06, que tutela a
para o gozo de vários violência doméstica e familiar,
benefícios,
tais
como, como
medida
protetiva
exemplificando, o regime de urgência, que obriga
aberto (art. 115, II, LEP), o o agressor a se manter
livramento condicional (art. afastado da ofendida, de seus
132, § 1º, LEP) e o sursis (art. familiares e de testemunhas,
78, § 2º, Código Penal – CP).
estabelecendo-se um limite
mínimo de distância entre
Proibição de acesso ou estes e o agente (art. 22, III,
frequência a determinados “a”, Lei 11.340/2006). (NUCCI,
lugares
quando,
por 2011, p. 83)”
circunstâncias relacionadas
ao fato, deva o indiciado ou Proibição
de
ausentaracusado permanecer distante se da Comarca quando
desses locais para evitar a
permanência
seja
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conveniente ou necessária denúncia de tal prática que,
para a investigação ou se constatada, poder-se-á
instrução (inciso IV do artigo comunicar o juiz.
319, CPP)
Internação provisória do
Condição também comum acusado nas hipóteses de
de ser aplicada nos casos de crimes
praticados
com
sursis (art. 78, § 2º, “b”, CP), violência ou grave ameaça,
livramento condicional (art. quando os peritos concluírem
132, § 1º, “c”, LEP) e do regime ser inimputável ou semiaberto (art. 115, III, LEP).
imputável (art. 26 do Código
Nucci (2011, p. 84) ressalta Penal) e houver risco de
que “a imposição desta reiteração (inciso VII do artigo
medida cautelar deve vir 319, CPP)
acompanhada de outra, mais
relevante ao caso concreto”.
Para Nucci:
“Supre-se, finalmente, a lacuna
Recolhimento domiciliar no existente até hoje em relação
período noturno e nos dias de à prisão provisória de doentes
folga quando o investigado mentais
e
perturbados.
ou acusado tenha residência [...] A única possibilidade
e trabalho fixos (inciso V do de se manter seguro o
artigo 319, CPP)
enfermo mental que tenha
cometido fato criminoso
Esta nova medida cautelar grave era a decretação
repete a figura do regime da prisão preventiva. [...]
aberto, na modalidade de Agora, substituindo-se a
prisão albergue domiciliar. prisão preventiva, adota-se
Neste caso, o condenado deve a denominação internação
recolher-se à sua casa todos provisória, que deve realizaros dias, no período noturno, se em locais apropriados,
bem como nos fins de semana separados do cárcere comum.
e dias em que esteja de folga. (NUCCI, 2011, p. 85)”
Suspensão do exercício de
função pública ou de atividade
de natureza econômica ou
financeira quando houver
justo receio de sua utilização
para a prática de infrações
penais (inciso VI do artigo
319, CPP)

Fiança, nas infrações que a
admitem, para assegurar o
comparecimento a atos do
processo, evitar a obstrução
do seu andamento ou em caso
de resistência injustificada à
ordem judicial (inciso VIII do
artigo 319, CPP)

Tal medida cautelar é de Tal medida cautelar é de
difícil fiscalização por parte aplicabilidade exclusiva de
da PMESP, salvo nos casos de delegado de polícia ou de
v .2, n. 4 2017

magistrado. O único reflexo
para a Corporação é que,
agora, todos os presos em
flagrante, com pena máxima
de até 4 (quatro) anos,
poderão ter fiança arbitrada
em seu favor pelo Delegado
de Polícia.
Outra
questão
de
se
evidenciar é que, com a
nova lei, os valores da fiança
ficaram bem maiores do que
a previsão anterior.
Monitoração
eletrônica
(inciso IX do artigo 319, CPP)
A presente medida cautelar já
foi tratada e regulamentada
pela
Lei
Federal
nº
6
12.258/2010 . Na lei citada,
criou-se a viabilidade legal de
se determinar a monitoração
eletrônica de condenado. Tal
monitoração visa a dois fins:
saída temporária no regime
aberto e prisão domiciliar.
Entretanto, diz o jurista Nucci
(2011, p. 87): “enquanto
os recursos não vierem e
a viabilidade prática não
ocorrer, trata-se de medida
cautelar inoperante”.
E isso já vem ocorrendo
na prática, pois conforme
se verificou em sentença
judicial e outros documentos
referentes
ao
processo
criminal nº 1.681/2007 da
Vara do Júri da Comarca
de Guarulhos, não há
tornozeleira disponível no
Estado para os presos da
Secretaria de Segurança
Pública
(SSP),
apenas
para os da Secretaria de
Administração Penitenciária
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(SAP) nos casos previstos na
Lei nº 12.258/2010.
Em razão disso, naquele
processo, pelo fato do réu
poder recorrer da sentença
em liberdade até o trânsito
em julgado da sentença
condenatória,
mesmo
condenado a 16 (dezesseis)
anos de reclusão por
homicídio, o magistrado não
decretou a prisão preventiva
daquele pela incúria do
Estado em não possuir a
tornozeleira objetivando o
monitoramento.
O juiz, assim concluiu em
despacho:
“O réu não pode ser penalizado
pela incúria do Estado.
Sendo assim, persistirão as
medidas cautelares previstas
no artigo 319, I e IV, do C.P.P.,
até o trânsito em julgado da
sentença condenatória.
E seja o que “Deus” quiser.
(grifo do autor)”
Proibição de ausentar-se do
país (artigo 320, CPP)
A atual disposição do artigo
320 do CPP contempla,
principalmente, a medida
cautelar prevista no art. 319,
IV (proibição de ausentar-se
da Comarca –
subseção 2.1.5).
Tal medida cautelar, cabe
frisar, é de competência de
fiscalização mais afeta à Polícia
Federal, conforme previsão
no § 1º, inc. III, art. 144 da
Constituição Federal (CF), já
que ela possui atribuição legal
de fiscalização de fronteiras.

Sistemas Inteligentes na
Polícia Militar
PRODESP
Nas pesquisas e visitas
realizadas
pelo
autor,
constatou-se ser a base de
dados criminais da Companhia
de Processamento de Dados
do Estado de São Paulo
(PRODESP) praticamente a
única base existente para
se constatar se a pessoa
abordada pelo policial militar
está ou não cumprindo
medida cautelar diversa da
prisão. É um dos sistemas
utilizado para consulta de
dados pela PM atualmente,
sendo a Polícia Civil a
alimentadora desta base de
dados por meio do Instituto
de Identificação Ricardo
Gumbleton Daunt (IIRGD).
INFOCRIM, FOTOCRIM e
INFOSEG
O Sistema de Informações
Criminais (INFOCRIM) tratase de um aplicativo que
disponibiliza dados para
auxiliar o planejamento das
atividades de policiamento
ostensivo
preventivo
com vistas a subsidiar o
desencadeamento de ações e
operações policiais.
A
Base
Informatizada
de Fotografias Criminais
(FOTOCRIM)
se
destina
ao
armazenamento
de
fotografias e dados de pessoas
que
possuem
registros

policiais e/ou judiciais na
esfera criminal, visando a
traçar o perfil de infratores
e,
consequentemente,
monitorar
a
atividade
criminosa.
Há, também, a plataforma da
Rede de Integração Nacional
de Informações de Segurança
Pública, Justiça e Fiscalização
– REDE INFOSEG, integrando
efetivamente os bancos de
dados de diversos órgãos
estaduais e federais.
Nas pesquisas e visitas
realizadas, constatou-se que
o INFOCRIM, a FOTOCRIM
e o INFOSEG não dispõem
de dados suficientes para
verificação de cumprimento
de medida cautelar imposta
pelo
Poder
Judiciário,
restando apenas a PRODESP
como fonte de consulta
disponível atualmente.
Pesquisa
Foram entrevistados 2 (dois)
Promotores
de
Justiça,
4 (quatro) Juízes que
trabalham na Capital e 1
(um) no interior, obtendo a
unanimidade nas respostas
referente à necessidade e
importância de haver um
órgão estruturado no Estado
para auxiliar na fiscalização
do fiel cumprimento das
medidas cautelares. Todos
foram unânimes, também, ao
afirmar que a PMESP em muito
ajudaria nessa fiscalização
por estar 24 horas nas ruas e
se deparar constantemente
com pessoas com histórico
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criminal,
acrescentando
que se não houver a devida
fiscalização a lei em comento
será mais uma a cair em
descrédito no país.
Também se observou, nas
pesquisas e visitas realizadas
no Centro de Inteligência da
PMESP (CIPM), a existência
de
parecer
indicado
na Informação nº PM1029/02/091, dando conta
da
inconstitucionalidade
de fiscalização direta no
cumprimento do benefício
de livramento condicional e
prisão albergue domiciliar,
parecer este que se baseou
no parecer da Assessoria
Jurídica da Procuradoria
Geral do Estado na SSP, o que
poderia suscitar a ilegalidade
da fiscalização das medidas
cautelares que aqui se propõe.
Entretanto, o que aqui se
quis demonstrar, é que a
PMESP pode auxiliar o Poder
Judiciário na FISCALIZAÇÃO
INDIRETA, dentro de sua
rotineira atividade de polícia
ostensiva
e
preventiva
quando das abordagens
de pessoas em fundada
suspeita e checagem de RG
ou nome junto aos sistemas
de inteligência disponíveis,
já que a fiscalização direta
(acompanhamento de pessoa
em liberdade) cabe, conforme
previsão legal na LEP, aos
Patronatos, Conselho da
Comunidade e ao Conselho
Penitenciário,
que,
por
sua vez, cabe lembrar, não
executam essa tarefa.
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Pesquisa
aplicada
aos erro estabelecidos.
Coordenadores Operacionais O número de questionários
de Batalhão
respondidos
superou
o
necessário: foi respondido
Uma das pesquisas foi o total de 91 (noventa e um)
direcionada aos Coord Op questionários, mantendo a
Btl 7, por se tratar do grupo pesquisa a margem de erro
de oficiais responsável pela máximo admitido inferior a
coordenação dos trabalhos 5% e o nível de confiabilidade
operacionais nos batalhões aumentado para próximo de
territoriais e operacionais na 99%.
PMESP em todo o Estado. Tal Na análise do questionário
função é exercida por quem aplicado, buscou-se, em
ocupa o posto de Major PM na uma das questões, verificar
hierarquia da Instituição.
a existência de alguma
Com o objetivo de a ferramenta
de
consulta
pesquisa ter um nível de disponível para constatação
confiabilidade na ordem de de
descumprimento
de
95%, e uma margem de erro medida cautelar, porém, pelo
máximo admitido de 5%, o fato da lei ser contemporânea,
questionário foi remetido muitos desconhecem (65%)
para 104 (cento e quatro) que as informações já estão
batalhões 8 e, nesse sentido, sendo lançadas na base de
pelo cálculo metodológico dados da PRODESP.
efetuado, necessitariam ser Almejou-se, ainda, verificar
entrevistados 83 (oitenta e se a autoridade de polícia
três) Coord Op Btl.
ostensiva atinente aos policiais
Em relação ao questionário militares seria fortalecida caso
propriamente
dito,
este a PMESP passar a auxiliar
foi dividido em questões o PJ na fiscalização efetiva
fechadas e abertas, com das
medidas
cautelares
predominância das primeiras. impostas pelos magistrados.
Nessa pesquisa aplicada aos Notou-se que para a maciça
Coord Op Btl e depois aos maioria dos entrevistados
Cmt de Cia, os questionários (85%) a autoridade de polícia
foram disponibilizados na ostensiva seria fortalecida.
plataforma
Google
por Apenas 13% responderam
meio da ferramenta Google que a autoridade seria pouco
Docs, por intermédio da fortalecida e 2% que em nada
qual foram elaboradas as seria. Este resultado reforça
questões direcionadas a a premissa da importância
cada um dos Batalhões da Corporação perante a
Operacionais escolhidos, a sociedade no papel de polícia
fim de permitir que fossem ostensiva e preventiva, bem
atingidos os critérios de como retrata a visão do
confiabilidade e a margem de público interno, no caso os

Revista A Força Policial

Coord Op Btl, nesse mesmo
sentido, pois com essa
fiscalização o averiguado
poderá ter, como uma das
consequências, a decretação
da
prisão
preventiva
decretada (art. 282, § 4o c/c
art. 312, parágrafo único, CPP).
Em
outra
questão
apresentada,
almejou-se
analisar se a PMESP passar a
auxiliar o PJ na fiscalização
efetiva das medidas cautelares
impostas pelos magistrados e
tendo uma ferramenta eficaz
para constatar tal questão,
sem alterar a rotina de polícia
preventiva, se o policial militar
sentir-se-á mais valorizado
em sua profissão, verificandose que a grande maioria
dos entrevistados (79%)
respondeu que o profissional
de polícia ostensiva se sentiria
mais valorizado. Apenas
20% responderam que o
profissional se sentiria pouco
valorizado e 1% que em nada
se valorizaria.
Pesquisa
aplicada
aos
Comandantes de Companhia
Territoriais/Operacionais
Uma
segunda
pesquisa
foi destinada aos Cmt Cia
Territoriais/Operacionais, por
também se tratar do grupo
de
oficiais
responsáveis
pela gestão do efetivo sob
seu comando. Tal função
é exercida, nos Batalhões
Operacionais, por quem
ocupa o posto de Capitão PM
na hierarquia da Instituição.

Buscando-se
que
a
pesquisa tivesse um nível
de confiabilidade na ordem
de 95%, e uma margem
de erro máximo admitido
de 5%, considerando-se o
número total de companhias
para as quais a pesquisa foi
direcionada, ou seja, 383
(trezentas e setenta e três) Cia,
somando-se 7 (sete) na área
de policiamento de choque,
pelo cálculo metodológico
efetuado,
necessitariam
ser entrevistados um total
de 196 (cento e noventa e
seis) Cmt Cia Territoriais9 ou
Operacionais10 .
O número de questionários
superou o necessário: foram
respondidos 232 (duzentos
e trinta e dois) questionários,
passando a pesquisa a ter uma
margem de erro inferior a 5%
e um índice de confiabilidade
acima de 95%.
Em uma das questões
apresentada,
almejou-se
constatar se a PMESP passar
a auxiliar o PJ na fiscalização
efetiva
das
medidas
cautelares impostas pelos
magistrados, se a autoridade
de polícia ostensiva seria
fortalecida,
verificouse que a maciça maioria
dos entrevistados (85%)
respondeu que a autoridade
de polícia ostensiva atinente
aos policiais militares seria
fortalecida caso a PMESP
passe a auxiliar o efetivo
cumprimento das medidas
cautelares
estabelecidas
na lei em estudo. Apenas
12,5% responderam que

a autoridade seria pouco
fortalecida e 2,5% que em
nada seria.
Em outra questão, buscouse constatar se a PMESP
passar a auxiliar o PJ na
fiscalização
efetiva
das
medidas cautelares impostas
e tendo uma ferramenta
eficaz para constatar tal
questão, se o policial militar
sentir-se-á mais valorizado
em sua profissão, notandose que a grande maioria
dos entrevistados (83%)
respondeu que o profissional
de polícia ostensiva se sentiria
mais valorizado. Apenas
13% responderam que o
profissional não se sentiria
mais valorizado e 4% que em
nada valorizaria.
Pesquisa aplicada às Praças
do Programa de Policiamento
Radiopatrulha – Atendimento
“190”
Na terceira pesquisa, os
destinatários
foram
os
policiais militares que atuam
na atividade operacional,
especificamente
no
Programa de Policiamento
Radiopatrulha – Atendimento
“190” 11, por se tratar do
programa que possui o maior
número de profissionais que
exerce a atividade de polícia
ostensiva e preventiva na
PMESP e, diariamente, executa
milhares de abordagens a
pessoas.
Com o objetivo de a pesquisa
ter um nível de confiabilidade
na ordem de 95%, e uma
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margem de erro máximo admitido de 5%,
considerando-se o efetivo empregado no
mencionado Programa de Policiamento
(11.000 policiais militares)12, pelo cálculo
metodológico efetuado, necessitariam ser
entrevistados um total de 386 (trezentos e
oitenta e seis) policiais militares.
Os questionários foram enviados diretamente
às Companhias Operacionais dos Batalhões da
Capital, Grande São Paulo e do Interior, para
se atingirem os critérios de confiabilidade
e a margem de erro estabelecidos. No total,
foram distribuídos os envelopes com os
questionários para as 376 (trezentas e setenta
e seis) Companhias Territoriais existentes
em toda a Instituição. Não se empregou a
ferramenta Google Docs nessa fase.
O número restituído de questionários superou
o necessário: foram respondidos e devolvidos
o total de 1.428 (um mil, quatrocentos e vinte
e oito) questionários, passando a pesquisa a
ter uma margem de erro inferior a 3% e um
índice de confiabilidade superior a 95%.
Na primeira pergunta do questionário
aplicado às Praças da Corporação Bandeirante,
buscou-se verificar a graduação ocupada pelos
entrevistados na hierarquia da PMESP. Dos
entrevistados, apurou-se que 266 (duzentos
e sessenta e seis) ocupam a graduação de
Subtenentes ou Sargentos, 233 (duzentos
e trinta e três) a graduação de Cabo e 929
(novecentos e vinte e nove) a de Soldado, ou
seja, 19% executam função de supervisão
(Subten/Sgt) e 81% de execução (Cb/Sd).
Noutra questão apresentada, buscou-se
verificar se quando da abordagem de uma
pessoa em fundada suspeita é comum a
constatação da existência de antecedentes
criminais, sendo que para a grande maioria dos
entrevistados (98%) isso é comum. Concluise que, com a vigência da nova lei, também
passará ser comum encontrar pessoas em
cumprimento de alguma medida cautelar.
Almejou-se constatar, em outra questão,
caso houvesse uma forma eficaz de a
PMESP fiscalizar o cumprimento de alguma
v .2, n. 4 2017

medida cautelar, sem alterar a sua rotina de
policiamento preventivo, ou seja, durante as
abordagens de pessoas a pé ou em veículo,
se o entrevistado entendia que esta ação
fortaleceria a autoridade de polícia ostensiva,
uma vez que o abordado poderá sofrer
alterações na medida cautelar que cumpre, ter
o benefício da medida cautelar suspenso e até
ter, dependendo do caso, a prisão preventiva
decretada pelo juiz, notando-se o resultado
de que para a maior parte dos entrevistados
(66%) a autoridade de polícia ostensiva seria
fortalecida. Apenas 4,5% responderam que
autoridade em nada seria fortalecida; 11,5%
que muito pouco seria e 18% que pouco seria
fortalecida.
Noutra questão, almejou-se constatar se a
PMESP passar a auxiliar o PJ na fiscalização
efetiva das medidas cautelares impostas
pelos magistrados e tendo uma ferramenta
rápida para constatar tal situação, sem alterar
a rotina de polícia ostensiva, se o policial
militar sentir-se-á mais valorizado em sua
profissão, ao saber que o abordado poderá
sofrer alguma consequência jurídica posterior,
após o juiz ser cientificado, identificou-se, na
avaliação desta questão, que a grande maioria
dos entrevistados (73,5%) se sentirá mais
valorizada caso a PMESP passe a auxiliar o
efetivo cumprimento das medidas cautelares
estabelecidas na lei em comento. Apenas 4%
responderam que o profissional em nada se
sentirá mais valorizado; 7% que muito pouco
e 15,5% pouco se sentirá valorizado.
Pesquisa realizada em outros Estados da
Federação sobre a fiscalização da nova lei
Com o propósito de constatar se nas Polícias
Militares dos outros 25 (vinte e cinco) Estados
da Federação e no Distrito Federal há alguma
sistemática implantada no sentido de ser
fiscalizado o fiel cumprimento de medida
cautelar diversa da prisão, remeteu-se
mensagem por meio do “Fale Conosco” 13,
disponível nos sites da maioria das PM do
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país, bem como foram feitos
contatos pelo Facebook14
ou e-mail. Em algumas
PM foi realizado contato
por meio do “Fale com o
Comandante”15 . Infelizmente,
o número de respostas foi
reduzidíssimo, o que leva
à conclusão, pela ausência
de tais respostas e outras
informações necessárias, de
não haver, ainda, ações de
polícia ostensiva implantadas
ou normas regulamentares
em outras Polícias Militares
do Brasil com o intuito de
auxiliar o PJ na fiscalização das
medidas cautelares diversas
da prisão advindas com a
recente alteração do CPP.
Entrevista com Oficiais de
Telemática da PMESP
Outra linha de pesquisa foi
no sentido de identificar
a possibilidade de ser
criada uma funcionalidade/
módulo no Terminal Móvel
de Dados (TMD), existe nas
viaturas
da
Corporação,
para ser registrada, neste
equipamento, a constatação
de descumprimento de uma
medida cautelar nos termos
da nova legislação processual
penal, com objetivo de o PJ
ser noticiado posteriormente
desse fato. Foi afirmado, pelos
quatro oficiais entrevistados e
que trabalham ou trabalharam
na área de Tecnologia da
Informação na PMESP, ser
possível tecnicamente a
criação dessa funcionalidade.

Discussão
Após intensa explanação
sobre tão relevante tema, cabe
destacar a importância do
apoio recebido do Ministério
Público e do Poder Judiciário
de São Paulo nas entrevistas
realizadas.
Há unanimidade em afirmar
não existir, ainda, órgão
estruturado para efetuar
a fiscalização das medidas
cautelares previstas na Lei
Federal nº 12.403/11. O
único órgão à disposição da
sociedade e presente nos 645
(seiscentos e quarenta e cinco)
municípios desse importante
Estado brasileiro e durante
as 24 horas do dia é somente
a quase bicentenária Milícia
Bandeirante. A sua relevância
no contexto histórico paulista
e nacional é indiscutível.
E, na visão do autor e de
tantas outras pessoas de
bem e compromissadas com
a sociedade, o auxílio ao PJ
na fiscalização indireta das
medidas cautelares apenas
reforçará
a
importância
da Instituição para o povo
paulista.
O atual Cmt Geral da
Corporação, Exmº. Sr. Cel PM
Roberval Ferreira França, já
disse em seu discurso de posse
que as missões da Polícia
Militar são: “PROTEGER AS
PESSOAS”, “FAZER CUMPRIR
AS LEIS”, “COMBATER O CRIME”
e “PRESERVAR A ORDEM
PÚBLICA”.
E a PMESP, auxiliando o PJ
na fiscalização das medidas
cautelares, com certeza,

estará cumprindo, direta ou
indiretamente, as quatro
missões a ela traçadas.
Conclusão
Em
suma,
apresentamse as conclusões a que
se chegou, após a árdua
pesquisa científica acerca da
problemática apresentada.
Os objetivos e as hipóteses
do presente artigo foram
confirmadas, conforme se
observa e se conclui a seguir.
Objetivos traçados
O primeiro objetivo de se
identificar ferramentas que
possibilitem ao policial militar
efetuar consultas, durante a
realização de abordagens de
pessoas a pé e de veículos no
exercício pleno da atividade
de policiamento ostensivo
preventivo, a fim de verificar se
a pessoa abordada encontrase
cumprindo
medida
cautelar imposta pelo PJ foi
atingido em sua plenitude,
pois em relação às medidas
cautelares se verificou serem
possíveis de consulta junto ao
banco de dados criminais da
PRODESP, do qual a PMESP já
possui acesso.
Em relação ao segundo
objetivo de examinar se
tais
ferramentas
seriam
suficientes para constatar se o
indivíduo abordado encontrase na situação anteriormente
descrita, bem como se está
descumprindo, na ocasião da
abordagem, alguma medida
cautelar, foi atingido em sua
plenitude pelas mesmas
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razões citadas. O principal entrave encontrado
neste objetivo foi a constatação de que o
banco de dados criminais da PRODESP nem
sempre está atualizado com as informações
processadas junto ao PJ.
Pelo terceiro objetivo de se verificar se é
possível disponibilizar tais ferramentas ao
policial militar, viu-se que, neste caso, também
foi atingido na plenitude, pois a PRODESP já
está disponível para acesso à PMESP.
No quarto objetivo de se analisar qual
procedimento seria estruturado e/ou
documento seria o mais adequado para
confecção, por parte do policial militar, com a
finalidade de se noticiar os magistrados sobre o
descumprimento de medida cautelar imposta,
constatou-se
que,
momentaneamente,
será necessária a elaboração de um BO/
PM para fins de registro da constatação de
descumprimento de medida cautelar, sem a
necessidade de condução do averiguado à
Delegacia de Polícia. Num segundo momento
e conforme as entrevistas realizadas com os
oficiais de telemática indicadas na subseção
4.5, será possível criar um módulo no
próprio TMD, com o intuito de se registrar o
descumprimento da medida cautelar de forma
mais célere e, posteriormente, haver remessa
da informação ao magistrado pelo Cmt Cia.
Já no quinto objetivo indicado de, uma
vez identificadas as novas ações de polícia
ostensiva em relação ao tema em estudo,
verificar se tais ações trarão reflexos positivos
para o fortalecimento da autoridade policialmilitar, bem como na valorização desse
profissional de segurança pública, notou-se
claramente nos questionários aplicados aos
oficiais e praças descritos nas subseções 4.1 a
4.3 que a maciça maioria das respostas aponta
que as ações de polícia ostensiva de a PMESP
auxiliar o PJ na fiscalização indireta fortalecerão
sim a autoridade de polícia ostensiva, bem
como que o profissional de polícia sentir-se-á
mais valorizado em sua profissão.
Hipóteses
v .2, n. 4 2017

Em relação à hipótese suscitada de que a PM
terá ferramentas adequadas e disponíveis
ao policial militar, para verificar se a pessoa
abordada encontra-se cumprindo medida
cautelar imposta pelo PJ, ela foi confirmada
na íntegra, pois, como já descrito em um
dos objetivos, existe a disponibilidade de
consultar as medidas cautelares na base de
dados criminais da PRODESP.
A segunda hipótese levantada de que a
PM estruturará procedimento ou elaborará
documento, com a finalidade de se noticiar
o PJ do descumprimento de medida
cautelar, também foi confirmada, pois, como
mencionado, o documento a ser elaborado
inicialmente pelo policial militar será o BO/PM
e, o Cmt Cia, um ofício remetendo esse boletim
ao magistrado. Num segundo momento, o
Centro de Processamento de Dados da PMESP
(CPD) poderá desenvolver uma funcionalidade
no TMD para se registrar eletronicamente a
constatação de descumprimento de medida,
conforme já citado em um dos objetivos.
Na terceira hipótese de que na medida em que
a Instituição Polícia Militar estabelecer ações
de polícia ostensiva em face da Lei Federal
nº 12.403/11 haverá reflexos positivos para o
fortalecimento da autoridade policial-militar
e do grau de importância da Corporação no
complexo Sistema de Segurança Pública, isso
ficou confirmado nas pesquisas aplicadas
aos oficiais e praças. Consequentemente
ficou demonstrada ainda mais, tanto para
a sociedade como para o público interno,
a importância do papel da Corporação no
cenário da segurança pública.
A quarta é última hipótese de se dar à Lei
Federal nº 12.403/11 a devida importância
no contexto operacional, no sentido de se
valorizar o profissional de segurança pública
integrante da PMESP, também foi confirmada,
pois na mesma análise dos questionários
aplicados aos oficiais e praças, constatou-se
esse sentimento de valorização do policial
militar, meta esta sempre almejada pelos
gestores da Instituição que têm, no homem, o
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seu maior patrimônio.
Assevera-se que a PMESP
poderá auxiliar na fiscalização
indireta nas hipóteses de
medidas cautelares previstas
nos incisos II, III, IV, V, VIII e
IX, do artigo 319 do CPP, esta
última quando comunicada
pela SAP ou pelo Tribunal
de Justiça (TJ). Também
poderá fiscalizar a medida
cautelar prevista no artigo
317 da mesma norma. Já a do
artigo 320 não será possível a

fiscalização pela Corporação.
E, por derradeiro, apesar do
tema, tal como tantos outros
da seara da segurança pública,
não ser de responsabilidade
única
e
exclusiva
da
Instituição, por certo, a
sociedade como um todo
tem a confiança de que a PM
possui, também nessa área,
um papel muito importante
a cumprir e sempre com o
objetivo de ser aumentada
a sensação de segurança da

sociedade paulista. E, com
toda certeza, ela não se furtará
de bem executar mais uma
tarefa essencial na segurança
e na vida das pessoas de bem
deste Estado.
Destarte se faz lembrar que
medidas simples trazem,
muitas vezes, resultados
eficientes.
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O MITO DA POLÍCIA
VIOLENTA
RESUMO

A

s polícias brasileiras, de forma indevida, são taxadas de letais, violentas e fascistas.
Por de trás de ideologias que exaltam as virtudes dos criminosos e desconstroem
as polícias, criou-se a cultura da bandidolatria. As policias brasileiras, no entanto,
atuam em um cenário de guerra não declarada, onde criminosos, extremamente
brutais e destemidos, provocam cerca de sessenta mil mortes todos os anos. Policiais
brasileiros, para proteger a sociedade civil, morrem muito mais do que a média nacional.
Policiais, antes de algozes, são vítimas da sociedade incivil. Taxar a polícia brasileira como
brutal não passa de mito.
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Introdução:
O Ovo da Serpente

O

cineasta
sueco
Ingmar Bergman,
no filme o Ovo da
Serpente
(1977),
traçou o perfeito retrato do
alvorecer do movimento
nazista na Alemanha do pósPrimeira Guerra Mundial.
Como bem capturado por
Bergman, naquele momento
histórico, o país encontravase
em
caótica
crise
econômica. Derrotada no
conflito mundial, à Alemanha
foram impostas pesadas
indenizações de guerra, as
quais lhe lançaram em um
período de hiperinflação,
recessão econômica e miséria.
Nesse contexto de caos, o
país era o ambiente ideal
para a proliferação de ideias

e ideais messiânicos que,
magicamente, propusessem
soluções que retirassem a
Alemanha da crise em que
se encontrava, nem que
isto significasse o fim da
jovem democracia alemã.
Do interior das estruturas
democráticas, aproveitandose da ânsia popular de um
porvir mais venturoso do
que o sinistro presente então
vivido, emergiu o Nacional
Socialismo, doutrina que
pregava o retorno do povo
alemão aos seus mais puros
valores e aos seus dias de
glória. Rapidamente, por
inspiradora do senso de
dignidade alemã, o nazismo
passou a angariar apoiadores.
Em poucos anos, o grande
ícone e ideólogo da doutrina,
Adolph Hitler, assumiu, pela
via democrática, o comando
do país, destruindo, ao atingi-

lo, para se perpetuar no poder,
a democracia que o consagrou
como chanceler da Alemanha.
Em cena emblemática do
filme, o personagem Hans
Vergerus, misterioso cientista
que conseguiu perceber,
antes dos demais, do que
o nazismo efetivamente se
tratava, usou a seguinte figura
de linguagem para definir o
emergente movimento: “É
como o ovo de uma serpente.
Através das finas membranas,
você
pode
claramente
discernir o réptil já perfeito”.
(LEITÃO, 2012).
Lamentavelmente, o nazismo
não foi a última serpente
gestada a partir das ntranhas
do Estado Democrático de
Direito. Dentro das sociedades
democráticas,
justamente
por serem democráticas e
permitirem a amplitude e a
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diversidade de ideias e credos,
tal como no caso nazista,
inúmeros outros “ovos de
serpente” são todo momento
chocados.
Como expressões perfeitas
e acabadas das “serpentes”
paridas
no
contexto
democrático, encontramos o
terrorismo, o crime organizado
e a criminalidade comum que
aflige a população. Gestados
no útero da sociedade, esses
rebentos ingratos, sempre
se apresentam prontos para
inocular veneno mortal na
mãe gentil que os acariciou e
alimentou.
Ao prefaciar a Convenção
de Palermo, importante
marco e referência legal
internacional no combate
ao crime organizado, KOFI
ANNAN, então presidente
da Organização das Nações
Unidas
(ONU),
traçou
o paralelo entre duas
sociedades que, infelizmente,
coexistem sob a égide do
mesmo Estado Democrático
Direito. A primeira delas, a
que chamou de sociedade
civil, e a segunda, a quem
chamou de sociedade incivil,
que, tal como a serpente de
Hans Vergerus, prolifera-se
no interior daquela, tendo-a
como hospedeira e fonte de
alimentação. (ANNAN, 2004).
Nesse contexto de eterno
conflito, onde a sociedade
incivil, que prefiro chamar
de incivilizada, tal como um
câncer em metástase, busca
tomar conta e debilitar o seu
hospedeiro, a primeira linha
de defesa da sociedade civil,
v .2, n. 4 2017

na verdade civilizada, é a
polícia.
No entanto, os guardiões dos
mais importantes valores e
conquistas da sociedade civil,
justamente por exercerem
o seu ofício, são vítimas de
perseguição ideológica e de
indisfarçável campanha de
desmoralização.
As polícias brasileiras, a todo o
momento, por bandidólatras
de plantão, são chamadas de
“fascistas”, “violentas” e “letais”,
como se os seus adversários
não fossem extremamente
agressivos, destemidos e
sanguinários.
Por esses motivos, é o
objetivo do presente artigo
desconstruir o mito de que
as polícias brasileiras são
violentas, demonstrando o
crescimento da criminalidade
brasileira
em
números,
o tipo de criminoso e
crimes que nossas polícias
combatem,
culminando
com a demonstração de que
policiais brasileiros, antes de
algozes, são vítimas.
O Brasil em números
No ano de 2014, segundo
o Fórum Brasileiro de
Segurança Pública (2015) ,
nada menos do que cinquenta
e nove mil seiscentos e vinte
e sete (59.627) brasileiros
perderam a vida, vitimados
por homicídios, por conta da
violência que campeia a solta
no país, a razão de 4.968,91
mortes por mês, 163,36
mortes por dia e 6,80 mortes
por hora. Tais números, em
sua nefasta magnitude, falam

por si só.
No entanto, ainda que
os números não fossem
aterradores por si mesmos,
algumas
pequenas
comparações têm o condão de
demonstrar a dramaticidade
das estatísticas, as quais, na
objetividade que deve nortear
a exposição de números,
são insuficientes para refletir
a dimensão da dor e do
sofrimento experimentados
pelas
famílias
enlutadas
que perderam, pela ação de
criminosos, os seus entes
amados de forma brutal.
Suponhamos que a cidade de
Gramado, aprazível destino
turístico localizado na Serra
Gaúcha, conhecida por suas
belezas naturais, seja atingida,
ao longo de 2016, por um
vírus mortal. Suponhamos,
ainda, que, no curso deste
ano, todos os seus habitantes
venham a falecer por conta
da contaminação por aquele
provocada. Ainda assim,
mesmo que pereçam todos
os 34.605 moradores da
cidade, o número de mortes
provocadas pela epidemia
viral sequer chegará perto
das mortes provocadas pela
pandemia de homicídios no
Brasil. (CIDADES..., 2016).
Nem a Gripe Espanhola,
que chegou ao país em
1919 e ceifou a vida de,
aproximadamente,
35.000
brasileiros, em uma época em
que a saúde pública no Brasil
era uma quimera e inexistiam
medicamentos capazes de
fazer frente à moléstia, matou
tanto quanto os homicidas
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brasileiros em 2014. (VÍRUS...,
2014).
Se os exemplos acima
não agradarem e forem
considerados por demais
esdrúxulos, afastados de
qualquer cientificidade, vamos
comparar o número de mortes
ocorridas no Brasil em 2014
com o que efetivamente é
comparável por sua grandeza:
as mortes provocadas por
guerras.
Vejamos,
em
termos
comparativos, a Guerra da
Bósnia. No período em que
ela se desenrolou na região
dos Bálcãs, de 1992 a 1995,
portanto três longos anos, de
93.000 a 100.000 mil pessoas
morreram em decorrência
desta. É o que afirma MIRSAD
TOKACA , diretor do Centro
de Pesquisa e Documentação
Bósnio,
entidade
não
governamental. Algo em torno
de 33.000 mil mortes por ano,
aproximadamente a metade
dos homicídios verificados no
Brasil em 2014.
Na conflagrada Síria, o quadro
não é diferente. Desde o
momento em que a Guerra
Civil eclodiu, no mês de março
de 2011, para retirar do poder
o tirano Bashar al-Assad, as
mortes verificadas no conflito
atingiram números superiores
a 250.000 pessoas. (HUMAN
RIGHTS WATCH, 2015). Se
considerarmos que a guerra
se desenvolve há quatro anos
e meio, concluiremos que,
por ano, estatisticamente,
ocorreram cerca de 55.000
mortes. Tal como no caso da
Bósnia, a mortalidade anual

provocada pela guerra, foi
inferior ao número de pessoas
mortas por homicidas nestes
pagos.
Se o leitor, ainda, desconfiado
das estatísticas e comparações
anteriores, entender que
o articulista está inflando
os números, valendo-se de
falácias ad terrorem para
justificar o seu raciocínio,
vamos comparar a capacidade
letal dos homicidas brasileiros
com a letalidade dos cinco
maiores grupos terroristas
hoje em ação ao redor do
mundo: o Estado Islâmico
(Síria), o Boko Haram (Nigéria),
o Al-Sabaab (Somália), o
Talibã (Afeganistão) e o
Maoísta-Comunista
(India).
(NATIONAL...,2015).
E mais, para que a comparação
demonstre o quão impactante
ela é, utilizaremos, como
paradigma, as mortes e lesões
cometidas pelos referidos
grupos terroristas em um
período de dois anos, 2013 e
2014.
Infelizmente, no Brasil, mais
mortes são cometidas por
criminosos no período de um
ano do que em um período
de dois anos por terroristas.
Contra as quase sessenta
mil mortes em um ano no
Brasil, observamos que, no
dobro de tempo, terroristas
internacionais
mataram
24.044 pessoas, lesionando
outras 19.912, perfazendo um
total, entre mortos e feridos,
de 43.956 vítimas.
O que é mais aterrador no
quanto apresentado, é que
o astronômico número de

homicídios verificados no
Brasil, ano após ano, vem
aumentando, tendo atingido
negativa marca histórica,
porém não o seu zênite (este
ainda está por vir), em 2014.
O Atlas da Violência, publicado
pelo Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (IPEA)
e pelo Fórum Brasileiro de
Segurança Pública (FBSP),
demonstra que, de 2004
até 2014, o vertiginoso
crescimento no número de
homicídios no país garantiu
a nossa pátria mãe gentil, o
primeiro lugar no ranking
mundial
de
homicídios
em números absolutos, os
quais circunscrevem 10%
de todas as mortes matadas
perpetradas ao redor do
globo, perfazendo a abjeta
média de 29,1 mortes por cem
mil habitantes. (CERQUEIRA et
al., 2016). Diz o Atlas:

“Segundo
o
Sistema
de
Informações
sobre
Mortalidade
(SIM),
do
Ministério da Saúde, em 2014
houve 59.627 homicídios2no
Brasil –o que equivale a
uma taxa de homicídios por
100 mil habitantes de 29,1.
“Este é o maior número de
homicídios já registrado e
consolida uma mudança no
nível desse indicador, que
se distancia do patamar de
48 mil a 50 mil homicídios,
ocorridos entre 2004 e 2007,
e dos 50 a 53 mil mortes,
registradas entre 2008 a 2011.
Para situarmos o problema,
estas mortes representam
mais de 10% dos homicídios
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registrados no mundo e
colocam o Brasil como o
país com o maior número
absoluto de homicídios.
Numa comparação com uma
lista de 154 países com dados
disponíveis para 2012, o Brasil,
com estes números de 2014,
estaria entre os 12 com maiores
taxas de homicídios por 100
mil habitantes. (CERQUEIRA et
al., 2016, p. 6, grifo nosso).”
Os números refletem, na
verdade, o quão pouco vale o
bem vida em nosso país. O ato
de matar, há pouco vinculado
às paixões humanas e ao
atendimento das pulsões não
reprimidas, hoje se tornou em
forma de resolução de disputas
econômicas e comerciais.
Grupos
e
organizações
criminosas utilizam o matar
como
ferramenta
para
neutralizar
(em
termos
concretos) a sua concorrência,
expandir territórios, cobrar
dívidas, submeter populações
ao seu tacão, executar agentes
encarregados de manter a lei e
a ordem, portanto empecilhos
ao exercício de suas atividades,
e aterrorizar o Estado.
Nesse sentido, os Cadernos
Temáticos do Ministério da
Justiça – Investigação Criminal
de Homicídios, afirmam que o
aumento dos homicídios está
associado a conflitos resolvidos
de maneira violenta, tendo
como protagonistas grupos
delinquentes ou gangues:
“O que todos os dados
apresentados até aqui sugerem
é que existe uma dinâmica de
violência bastante delineada
v .2, n. 4 2017

atuando como principal vetor
do aumento dos homicídios
no país nos últimos anos: o
acirramento dos confrontos
entre adolescentes e jovens,
moradores de vilas e favelas,
associados
em
grupos
delinquentes ou gangues,
sistematicamente envolvidos
em conflitos territorializados.
As características assumidas
pela violência nestes locais
não deixam dúvidas de que
os crimes possuem um caráter

grupal e são associados
a conflitos resolvidos de
maneira violenta dentro
dos próprios ambientes”
(CADERNO TEMÁTICO DE
REFERÊNCIA, 2014, p. 18, grifo
nosso)”
Os números refletem, na
verdade, o quão pouco vale o
bem vida em nosso país. O ato
de matar, há pouco vinculado
às paixões humanas e ao
atendimento das pulsões não
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reprimidas, hoje se tornou em
forma de resolução de disputas
econômicas e comerciais.
Grupos
e
organizações
criminosas utilizam o matar
como
ferramenta
para
neutralizar
(em
termos
concretos) a sua concorrência,
expandir territórios, cobrar
dívidas, submeter populações
ao seu tacão, executar agentes
encarregados de manter a lei e
a ordem, portanto empecilhos
ao exercício de suas atividades,

e aterrorizar o Estado.
Nesse sentido, os Cadernos
Temáticos do Ministério da
Justiça – Investigação Criminal
de Homicídios, afirmam que o
aumento dos homicídios está
associado a conflitos resolvidos
de maneira violenta, tendo
como protagonistas grupos
delinquentes ou gangues:

violência bastante delineada
atuando como principal vetor
do aumento dos homicídios
no país nos últimos anos: o
acirramento dos confrontos
entre adolescentes e jovens,
moradores de vilas e favelas,
associados
em
grupos
delinquentes ou gangues,
sistematicamente envolvidos
em conflitos territorializados.
“O que todos os dados As características assumidas
apresentados até aqui sugerem pela violência nestes locais
é que existe uma dinâmica de não deixam dúvidas de que
os crimes possuem um caráter
grupal e são associados
a conflitos resolvidos de
maneira violenta dentro
dos próprios ambientes”
(CADERNO TEMÁTICO DE
REFERÊNCIA, 2014, p. 18, grifo
nosso)”
O sociólogo Sérgio Adorno,
em seu artigo Sociedade Sem
Violência, aponta a relação
direta entre o crescimento
da violência no país à erosão
do que ele chama de formas
tradicionais de socialidade.
Segundo Adorno:
“O crescimento das taxas
de violência, nas suas mais
distintas
modalidades:
crime
comum,
violência
fatal conectada com o crime
organizado, graves violações
de direitos humanos, explosão
de conflitos nas relações
pessoais e intersubjetivas. Em
especial, a emergência do
narcotráfico promovendo a
desorganização das formas
tradicionais de socialidade
entre as classes populares
urbanas, estimulando o medo
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das classes médias e altas e
enfraquecendo a capacidade
do poder público em aplicar
lei e ordem tem grande parte
de sua responsabilidade
na construção do cenário
de insegurança coletiva.
(ADORNO, 2002, p. 87-88, grifo
nosso).”

Em
recente
relatório,
SCOTT STEWART, analista
de inteligência vinculado à
empresa Stratfor, cuja missão
é fornecer aos seus usuários
análises
de
inteligência
estratégica,
com
foco
geopolítico, ao tratar das
ameaças ao bom andamento
dos Jogos Olímpicos Rio/2016,
ADORNO e SALLA, ainda sobre foi enfático ao afirmar que o
o tema, afirmam:
grande problema do Brasil
é o avanço da criminalidade
“Os crimes cresceram e se comum
e
organizada.
tornaram mais violentos; a (STEWART, 2016). Diz STEWART:
criminalidade organizada se
disseminou pela sociedade “Statistically, far more people
alcançando
atividades will be affected by street
econômicas muito além crime during the Olympics
dos
tradicionais
crimes than by terrorism. The
contra
o
patrimônio, murder rate in Brazil is four
aumentando as taxas de times higher than it is in the
homicídios, sobretudo entre United States, according
adolescentes e jovens adultos, to the U.S. Department of
e desorganizando modos State, and the incidence of
de vida social e padrões de other crimes in the country
sociabilidade inter e entre is commensurately elevated.
classes sociais (ADORNO; For instance, kidnapping
SALLA, 2007, p. 10).”
is a serious problem in
Brazil. Frequently, gangs
A crítica situação que o Brasil that specialize in express or
enfrenta em matéria de lightning kidnappings target
Segurança Pública, refletida foreigners who have had too
na incapacidade de refrear much to drink. Some victims
o fenômeno homicídio e of these “quicknappings”
as demais expressões da have been beaten or raped.
criminalidade violenta, é Events such as the Olympics
apontada, por organismos tend to draw pickpockets, con
internacionais, como um de artists, muggers, prostitutes
seus aspectos mais negativos and other criminals from all
(junto com a corrupção talvez over the country and region.
o mais impactante na vida da During the games, Brazilian
população brasileira) e que lhe criminals will target citizens
confere “privilegiada” posição and foreign visitors, especially
no ranking dos países mais near attractions such as
inseguros e perigosos para se beaches, bars, nightclubs and
viver.
hotels. And criminals come in
v .2, n. 4 2017

all shapes and sizes. Not too
long ago, a band of children
mugged a friend of mine in
Rio de Janeiro. Until one of
the kids pulled a knife on
her, she had not considered
them a legitimate danger.
Fortunately, they did not
hurt her but stole her purse,
cellphone and jewelry (grifo
nosso).”
A
Organização
NãoGovernamental Vison Of
Humanity, cuja missão é gerar
informações sobre o estado
de paz em nível global, todos
os anos publica o Global
Peace Index(GPI), valiosa
contribuição para melhor
se compreender como a
sociedade civil, pesquisadores,
políticos e governos podem
criar uma sociedade mais
pacífica5
Com o objetivo de formatar o
GPI, a Vision of Humanity se vale
de vinte e três (23) indicadores,
criteriosamente selecionados
por experts reconhecidos
internacionalmente.
Ditos
indicadores são divididos em
três grandes temas: domestic
and internacional conflict,
societal safety e militarization.
“Ongoing Domestic and
International Conflict:
Number of external
and internal conflicts fought
Number of deaths from
organized conflict (external)
Number of deaths from
organized conflict (internal)
Level of organized
conflict
Relations
with
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neighbouring countries
Societal Safety and
Security:
Level of perceived
criminality in society
Number of refugees
and displaced people as a
percentage of the total
population
Political instability
Political Terror Scale
Terrorist activity
Number of homicides
per 100,000 people
Level of violent crime
Likelihood of violent
demonstrations
Number of jailed
population
per
100,000
people
Number of internal
security officers and police per
100,000 people
III.
Militarization:
Military expenditure as
a percentage of GDP
Number of armedservice personnel per 100,000
people 20
Volume of transfers of
major conventional weapons
as recipients (import) per
100,000 people
Volume of transfers of
major conventional weapons
as supplier (export) per
100,000 people
Financial contribution
to UN peacekeeping missions
Nuclear and heavy
weapons capability
Ease of access to small
arms and light weapons
Weapons import

definição final do conceito de
paz, dez (10) deles, portanto
quase a metade, dizem
respeito a questões afetas à
área de segurança interna e
pública. E mais, desses dez
(10) indicadores, nada menos
do que seis dizem respeito,
diretamente, às questões
de segurança pública: level
of perceived criminality in
society, number of homicides
per 100,000 people, level
of violent crime, likelihood
of violent demonstrations,
number of jailed population
per 100,000 people e number
of internal security officers and
police per 100,000 people.
No caso brasileiro, os
problemas
internos
de
Segurança Pública influem,
decisivamente,
na
sua
posição no ranking do GPI.
Dos cinco pontos possíveis
de se atingir (modo negativo)
no item Society & Security,
o Brasil atingiu o escore 3,1,
chegando ao extremado
ponto de obter a nota cinco
(5), “pontuação máxima”, no
quesito homicídio, e quatro,
também de cinco, em matéria
de crimes violentos.
Por esses motivos, entre os
cento e sessenta e três (163)
países avaliados pelo Index
of Peace no ano de 2016, o
Brasil, apesar de se constituir
na sétima economia mundial,
ocupa a incomoda centésima
quinta (105ª) posição, logo
atrás do Camboja, figurando
entre os países menos
pacíficos e seguros para se
Dos vinte e três (23) viver.
indicadores utilizados para a Em termos de América do

Sul, a situação do Brasil não
é nada melhor. Entre os onze
(11) países dela integrantes,
segundo o mesmo índex, o
país ocupa o nono (9º) lugar,
estando à frente, em termos de
paz e segurança, tão somente
da Venezuela, cuja economia
se encontra em frangalhos,
e a Colômbia, país em que
parte do território esta sob o
comando das Forças Armadas
Revolucionárias da Colômbia
(FARC), grupo dedicado à
narcoguerrilha.
Se
compararmos
os
indicadores brasileiros com
os da Islândia, primeiro lugar
no ranking GPI, portanto o
país mais seguro para se viver,
chegaremos à conclusão
de que o grande fator de
instabilidade do Brasil é a
insegurança pública que
o acomete. Em termos de
Militarisation (Brasil 2,2 e
Islândia 1,3) e Domestic and
Internal Conflict (Brasil 1,0 e
Islândia 1,1), as notas obtidas
por ambos os países não são
por demais desproporcionais.
Entretanto, relativamente ao
item Society & Security, as
notas de um e outro país são
completamente díspares. O
Brasil, com a pontuação 3,1,
atingiu o triplo da alcançada
pela Islândia, apenas 1,1.
Os
reflexos
de
tais
disparidades são sentidos,
no dia a dia, pela população
acuada que, se não foi vítima
de algum tipo de violência
praticada
diretamente
contra si ou contra algum de
seus familiares, em algum
momento futuro e incerto o
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será. As estatísticas estão em e
principal
fomentador
nosso desfavor.
das revoltas internas que
Contra quem lutamos
culminaram nos ataques de
alcance terrorista verificados
A partir de determinações além-presídio. (FERNANDES,
oriundas do interior do sistema 2012, p. 101).”
prisional, entre os dias 12 e
19 de maio do ano de 2006, No decorrer do movimento,
o maior e mais importante mais de trezentas e setenta
Estado do país, São Paulo, foi ocorrências violentas foram
varrido por ataques violentos verificadas, desde homicídios,
que aterrorizaram a população passando
pelo
incêndio
e deixaram o Poder Público na de transportes públicos e
defensiva, colocando a ordem rebeliões em mais de sete
pública na berlinda.
dezenas de presídios.
Segundo
EDUARDO
DE O Primeiro Comando da
OLIVEIRA FERNANDES:
Capital (PCC) , a fim de
demonstrar o seu poder e
“A adoção do Regime força, determinou que os seus
Disciplinar Diferenciado (RDD) integrantes, que estavam em
ao sistema penitenciário liberdade e encarcerados,
paulista, sobretudo no que passassem a cometer os mais
se refere à sua aplicação aos diversos crimes e atos de
líderes do crime organizado, vandalismo contra a sociedade
foi o agente catalisador paulista, tudo como forma de
v .2, n. 4 2017

acuar ao Estado.
Policiais civis, militares e
bombeiros, naqueles dias,
foram caçados e assassinados
sem qualquer clemência. Os
números oficiais dizem que
ocorreram cento e cinquenta
e quatro (154) homicídios,
assim divididos: vinte e quatro
(24) Policiais Militares, onze
(11) Policiais Civis, nove (09)
Agentes Penitenciários e mais
cento e dez (110) pessoas,
sendo que, destas, setenta e
nove (79) eram suspeitas de
integrarem a facção criminosa.
(GUTIERRES, 2007).
No mesmo ano, 2006, a cidade
do Rio de Janeiro também foi
varrida por inúmeras ações
engendradas pelo crime
organizado. As lideranças do
tráfico de drogas da Cidade de
Deus e Morro da Mangueira
lançaram ofensiva nas regiões
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dominadas pelas milícias,
para expandir o seu poder.
(FERNANDES, 2012).
O roteiro de violências foi
o mesmo: o incêndio de
transportes coletivos, a morte
de agentes da lei, danos a
viaturas policiais e ataques
a Delegacias de Polícia,
deixando, atrás de si, rastros
de medo, destruição e sangue.
Em 2009, na Bahia, seguindo
o mesmo modus operandi
e motivos dos ataques do
PCC em São Paulo, em razão
da transferência do preso
Claudio Eduardo Campanha,
para o presídio de Segurança
Máxima em Campo Grande,
a organização criminosa
conhecida como Comissão
de Paz determinou o início
de ataques, tendo como
alvos postos da PM baiana
e
transportes
coletivos.
(FERNANDES, 2012).
No Rio de Janeiro, em 17 de
outubro de 2009, bandidos
derrubaram helicóptero da
Policia Civil daquele Estado.
Enquanto
a
aeronave,
tripulada por quatro pessoas,
sobrevoava o Morro dos
Macacos, na Vila Isabel, foi
abatido a tiros. O piloto, mesmo
diante das avarias provocadas
pelos disparos, tentou fazer
um pouso forçado, mas o
helicóptero foi consumido
pelas chamas ao colidir
com o solo. Duas pessoas
morreram
carbonizadas.
(HELICÓPTERO..., 2009).
O Estado de Santa Catarina,
entre os anos de 2012 a 2014,
foi assolado por quatro ondas
de ataques violentos, onde

criminosos e vândalos, com
os seus atos, tal qual nos
casos
antecedentemente
citados,
aterrorizaram
e
amedrontaram a população
ordeira
e
trabalhadora.
(POLÍCIA..., 2014).
Nos anos de 2015 e 2016,
diversos Estados e cidades
brasileiras foram alvos de
criminosos e organizações
criminosas
extremamente
violentas. Assaltos à mão
armada,
latrocínios
em
profusão, roubo e furto de
carros, explosão de caixaseletrônicos, entre diversas
outras modalidades de crimes,
tornaram-se o cotidiano na
vida de cada brasileiro.
O dia a dia de cada um de nós,
em especial nas últimas duas
décadas, passou a ser uma
aventura, ou desventura. Sair
e retornar à casa deixou de
ser uma tarefa corriqueira e se
tornou uma questão de sorte.
A revista VEJA, dando o exato
tom do poder do crime, em 11
de agosto de 2016, publicou
sugestiva matéria: Maré, a
bomba relógio que ninguém
desativou, de autoria de
LESLIE LEITÃO. No curso da
matéria, a jornalista repercutiu
o ataque praticado contra três
integrantes da Força Nacional
de Segurança que, em atuação
no Rio de Janeiro durante as
Olimpíadas, ao entrarem por
engano no Complexo da Maré,
foram alvejados por bandidos,
tendo, um dos policiais, sido
atingido na cabeça, vindo
a óbito poucos dias depois.
(LEITÃO, 2016).
Na matéria, ainda, LEITÃO

afirma que o Complexo da
Maré é dominado por três
facções criminosas, as quais,
em seu arsenal, contam com
mais de 500 fuzis. A parte
mais chocante da matéria,
no entanto, é a que se refere
a importante dado histórico,
o qual informa que, desde a
Guerrilha do Araguaia, em
1972, o Exército Brasileiro
não havia perdido nenhum
soldado em combate. (LEITÃO,
2016). No entanto, durante os
catorze (14) meses em que as
Forças Armadas se fizeram
presentes
no
complexo
(após a invasão e pacificação
ocorrente em 2010), além
de um soldado assassinado
por traficantes, outros vinte
e sete (27) efetivos foram
baleados, a demonstrar, além
do estado de beligerância
em que a sociedade brasileira
está imersa, o destemor dos
bandidos frente ao aparato
de segurança estatal, sequer
temendo o seu poderio militar.
(CARNEIRO, 2010).
Diz
Leslie
Leitão,
por
derradeiro:
“A previsão era de que, após a
saída dos militares, a secretaria
de segurança ocuparia a região
para instalar as Unidades de
Polícia Pacificadora (UPPs),
com precisão de 1 200
homens. Era nítido que, se
as Forças Armadas sofriam
ataques
diários
mesmo
com um aparato quase três
vezes maior, a ocupação da
PM seria quase uma tática
suicida, semelhante ao caos
que se transformara outras
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regiões com UPP, em especial
os complexos do Alemão,
da
Penha,
Jacarezinho,
Manguinhos, Rocinha e Lins”
– grifos nosso. (LEITÃO, 2016,
grifo nosso).”
Como facilmente se pode
perceber de tudo o quanto
acima narrado, que reproduz
alguns poucos exemplos que
dão o tom do caos em que
estamos imersos, o Brasil
está em guerra, em que pese
não declarada. De um lado a
sociedade civil, circunscrita
por valores republicanos e
democráticos. E, de outro lado,
a sociedade incivil, integrada
por bandidos cada vez mais
inescrupulosos e destemidos,
cujas regras de convívio social
por eles são solertemente
ignoradas.
É contra esse tipo de
criminalidade e criminosos
violentos, integrantes de
gangues, grupos, facções
e organizações fortemente
armadas e sem nenhum
respeito pela autoridade
constituída, que as polícias
brasileiras, primeira linha
de defesa da sociedade civil
contra os avanços da sociedade
incivil, cotidianamente lutam.
E a luta é desigual, policiais
não são treinados para a
guerra, são formados para
proteger a sociedade e as
regras que norteiam a vida
em comunidade, nos estritos
termos
da
Constituição
Federal e das leis.
As polícias brasileiras, em
termos
de
observância
dos limites constitucionais
v .2, n. 4 2017

e legais, são altamente
controladas e fiscalizadas,
estando submetidas, dia
a dia, a controles internos,
controle externo feito pelo
Ministério Público , bem como
ao controle da sociedade civil
organizada e ao controle da
imprensa.
As
condutas
desviantes
praticadas
por
policiais,
individual ou coletivamente,
uma vez descortinadas, são
rigorosamente apuradas e
punidas, tanto administrativa
quanto judicialmente.
De outro lado, os seus
adversários e algozes, que
contam com poder de fogo
superior e ausência de freios
inibitórios, não se prendem a
nenhuma das regras impostas
pela sociedade, fazendo da
satisfação de seus interesses
pessoais o único móvel do seu
agir, sentindo-se autorizados,
em qualquer lugar e a
qualquer hora, a usurpar bens
e direitos alheios.
Como não poderia deixar
de ser, nos confrontos entre
agentes que tem o dever
de manter a lei e a ordem
contra bandidos sem limites e
fortemente armados, o índice
de letalidade, em ambos os
lados, é alto.
Assim é que, no ano de
2014, as policiais no Brasil,
no contingente adversário,
provocaram três mil e nove
(3009) baixas, números que
dão o exato tom da virulência
e destemor dos criminosos
no país, os quais se lançam
em sua sanha criminosa, sem
temer o resultado de suas

ações, entrando na “guerra”
para matar (de preferência) ou
morrer (se necessário).
O que mais chama a atenção
nos números de baixas nas
hostes da criminalidade, não é
o elemento quantitativo em si,
e sim como órgãos oficiais e a
própria imprensa fazem a sua
leitura.
Ao revés de enfocarem o
grande número de baixas
como decorrência do avanço
da criminalidade violenta,
da ausência de respeito
dos criminosos às regras de
convívio social, o desdém
que emprestam à figura
da autoridade policial e à
virulência de seus ataques,
àqueles preferem taxar as
polícias brasileiras de violentas
e de excessivamente letais,
como o faz, com todas as letras,
o já citado Anuário Brasileiro
de Segurança Pública, como se
o agir dos bandidos não fosse
decisivo para desencadear o
seu próprio e fatídico final.
Esperam os detratores das
polícias que policiais, que
são honestos e trabalhadores
em sua imensa maioria, no
exercício de suas funções,
ao combaterem criminosos
armados, que atiram para
matar, não revidem na
exata medida da agressão,
deixando-se morrer para que
as “vítimas da sociedade”
sobrevivam.
E diga-se mais, policiais,
quando matam no estrito
exercício do dever legal, seja
em caso de legitima defesa
própria ou de terceiro, não
cometem ilícito algum, tal
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como disciplinado no artigo
23 do Código Penal .
Assim, para que os policiais
brasileiros pudessem ser
nominados como assassinos
cruéis e letais, do número total
de mortes antes referidas,
deveriam ser destacadas
aquelas que redundaram no
indiciamento, pela prática
do crime do homicídio,
dos agentes da lei que as
cometeram; o número total
de processos-criminais que se
seguiram aos indiciamentos; o
número total de condenações
resultantes destes processoscrimes; e, o que é mais
importante, o número total
de condenações transitadas
em julgado.
De outro lado, ao se utilizar
o referido número de mortes
sem a criteriosa análise do
que ele efetivamente quer
dizer, de forma bruta, chegase à falaciosa conclusão de
que cada singular morte
é resultado da prática de
homicídio por parte de
policiais.
Dessa forma, nega-se aos

policiais brasileiros que a
dúvida milite em seu favor,
aviltando-se
o
princípio
constitucional da presunção
da inocência insculpido no
inciso LVII do artigo 5º da
Constituição Federal , princípio
este largamente utilizado para
beneficiar criminosos.
Comparando o que é
comparável.
Na madrugada do dia 06 de
agosto de 2016, na pacata
cidade de Cidreira, no litoral
norte do Estado do Rio Grande
do Sul, o policial militar Thales
Ferreira Floriano, então com
31 anos de idade, tombou no
cumprimento do dever.
Thales, que havia sido
deslocado à cidade de Cidreira
pelo comando regional da
Brigada Militar, com outros
policiais
militares,
para
atender grave ocorrência - a
invasão armada da Vila Chico
Mendes por uma dezena de
bandidos fortemente armados
que queriam dominar o tráfico
de drogas na localidade, foi
atingido mortalmente por um
disparo feito pelos meliantes

(permito-me
não
usar
eufemismos ao me referir a
assassinos inescrupulosos), os
quais comemoraram ter tirado
a vida do valoroso agente da
lei .
A morte do policial Thales,
infelizmente,
enquanto
fatídico exemplo, não é única
e nem exceção à regra. Em
nosso país, todos os dias,
policiais brasileiros são mortos
no exercício de sua missão
de proteger a sociedade que
está cada vez mais acossada
por bandidos violentos e
inclementes.
No ano de 2014, apenas para
que se analise a dimensão
do problema, nada menos
do que trezentos e noventa e
oito (398) policiais perderam
a vida tentando proteger a
sociedade, à razão de 1,09 por
dia. (ANUÁRIO BRASILEIRO DE
SEGURANÇA PÚBLICA, 2015).
Policiais, cuja missão não se
encerra ao final do expediente
, têm a obrigação, 24h por
dia, de estar à disposição da
sociedade e agir para evitar a
ocorrência de qualquer ilícito.
Policiais, portanto, morrem
apenas por ser policiais e
cumprir as suas obrigações
legais e constitucionais, seja
em serviço, no curso de sua
merecida folga ou mesmo em
empregos paralelos.
Aliás, aqui se apresenta, com
certeza, uma das facetas mais
perversas do sistema. Como a
remuneração que o Estado lhes
alcança mensalmente é quase
miserável, para manter um
padrão de vida minimamente
razoável, agentes da lei e da
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ordem veem-se forçados a, nos períodos de
folga, trabalhar como seguranças privados, o
famoso “bico”. Assim, para suprir dupla falha
do Poder Público, quais seja, a incapacidade de
remunerar adequadamente os seus servidores
e alcançar à sociedade sistema de proteção
eficaz, policiais colocam as suas vidas em risco
por uns poucos reais.
Em termos estatísticos, se formos analisar
o número de homicídios em que policiais
brasileiros foram vítimas no ano de 2014,
cotejando-os com o número total de
homicídios no Brasil em igual período, o
percentual resultante não chamará a atenção:
0,66% do total de homicídios.
Mais, se considerarmos o número de
homicídios de policiais sob o prisma do total
da população brasileira, mais de 200 milhões
de pessoas, os óbitos destes agentes públicos
ocuparão pequeno percentual nas 29,1 mortes
por 100.000 habitantes que o país ostenta
anualmente.
Tal análise estatística, no entanto, peca por
ser falaciosa e partir de premissa equivocada,
comparando o que não é comparável,
chegando, como não poderia deixar de ser, a
errada conclusão.
De fato, em que pese óbvia a afirmação
de que só se pode comparar o que é
comparável, não raras vezes o óbvio é de
difícil compreensão. Os estudos oficiais que
tratam do tema vitimização, e aqui se cita, a
título exemplificativo, o Anuário Brasileiro de
Segurança Pública e o Atlas da Violência, além
da visão geral dada ao problema e a análise dos
negativos impactos que a criminalidade impõe
ao conjunto da população, deitam olhares
nos efeitos e impactos que o fenômeno crime
produz em determinadas parcelas específicas
do todo, tal como no caso de negros, índios,
jovens, mulheres, homossexuais etc.
Ao caso dos policiais, infelizmente, não é
dado o mesmo tratamento. Simplesmente
é descartado o fato de que eles formam
um grupo específico de pessoas expostas e
impactadas pela violência urbana, de forma
mais aguda do que a população em geral.
v .2, n. 4 2017

As polícias no Brasil, segundo dados oficiais,
no ano de 2014, incluídos nos cálculos
Policiais Militares, Policiais Civis, Policiais
Federais, Policiais Rodoviários Federais e
Guardas Municipais, eram compostas por
666.479 efetivos. (ANUÁRIO BRASILEIRO DE
SEGURANÇA PÚBLICA, 2015).
Com esse número em mente e compreendendo
que ele contém o total de integrantes de uma
população específica, exposta diretamente
aos efeitos da violência urbana, é que se pode
calcular a extensão do impacto que os crimes
contra ela praticados representam.
No caso dos homicídios praticados contra
policiais, estes visualizados sob a mesma
perspectiva dada pela Organização das
Nações Unidas e por institutos nacionais,
de uma morte para cada 100.000 pessoas,
chegaremos à conclusão de que policiais, antes
de algozes, rótulo dado por aqueles que não
compreendem ou não querem compreender
a complexidade do fazer polícia no Brasil, são
vítimas de extermínio.
A taxa de homicídios cometidos contra policiais
é quase o dobro da média nacional, saltando
dos 29,1 mortos por 100.000 habitantes para
59,716 mortos para cada 100.000 policiais.
O índice de mortalidade entre policiais,
portanto, resultado do agir criminoso de
meliantes cada vez mais audazes e com total
desprezo à vida humana, é absurdamente
elevado.
Há, ainda, outros dados e informações
importantes sonegados pelos estudos oficiais.
Sonegam os estudos, em regra, que é na
categoria dos policiais militares, encarregados
do policiamento ostensivo e, portanto, com
contato mais estreito com a criminalidade
violenta, em que se verifica o maior número de
mortes no exercício das funções.
Vejamos, por exemplo, o caso da Polícia Militar
do Estado de São Paulo (PMSP), No fatídico ano
de 2014, utilizado no presente artigo como
paradigma, morreram nada menos do que
setenta e cinco (75) policiais militares, catorze
(14) em serviço e sessenta e um (61) na folga .
Considerando-se que a PMSP, em 2014,
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contava com 89.478 efetivos,
não é preciso ser nenhum
gênio matemático para se
concluir que o número de
mortes por cem mil policiais
extrapola, em muito, setenta e
cinco (75). Em resumo, os PMs
paulistas experimentaram, no
referido ano, mais do que o
dobro das mortes, em termos
estatísticos, ocorrentes na
população em geral.
E não se diga que o
extermínio
de
policiais
encontra justificação no tipo
de atividade que exercem.
Policiais, independentemente
da instituição a que servem,
têm como escopo primeiro
proteger a Constituição e as
leis do país. Não são pagos
para morrer, são pagos, e mal
pagos, para salvaguardar a
sociedade daqueles que não
sabem conviver com os seus
pares e cumprir regras.
E o pior de tudo, policiais têm
o dever de velar, inclusive,
pela integridade física e
moral daqueles que, não
raras vezes, atentam contra
a sua vida e de seus colegas.
Policiais, portanto, são pagos
para proteger, e não morrer.
O morrer, na atividade
policial, deveria ser exceção,
e não, como no Brasil, imensa
possibilidade estatística.
Conclusão
No Brasil, todos os anos,
milhares de pessoas são
vitimadas pela violência,
perdendo,
para
a
criminalidade,
familiares,
amigos e a própria vida.
Apenas no ano de 2014, quase

sessenta (60) mil pessoas
foram mortas por assassinos
cada vez mais ousados e
cruéis, marcando a expansão
da sociedade incivilizada
e a derrota da sociedade
civilizada.
Em nosso país, o número de
mortes, por sua magnitude,
apenas pode ser comparado
com o número de óbitos
decorrentes de conflitos
bélicos e, mesmo assim, não
deixando nada a dever a
guerras como da Bósnia e da
Síria.
Inacreditavelmente,
nesta
terra abençoada por Deus, com
recursos naturais e belezas em
abundância, berço de uma
alegria incomensurável, de
um povo ordeiro, acolhedor
e hospitaleiro, nada menos
do que dez por cento (10%)
de todas as mortes matadas
havidas ao redor do mundo
são
praticadas.
Somos
recordistas
em
número
absoluto de homicídios.
Nesse contexto de extrema
violência, as polícias brasileiras
se veem obrigadas a lutar uma
luta desigual, em uma guerra
não declarada, em que os
seus adversários não temem
o Estado e desprezam a vida
alheia.
Como não poderia deixar
de ser, nestes confrontos
entre a sociedade civilizada,
representada pelas polícias,
e a sociedade incivilizada,
representada
pelos
criminosos,
um
número
crescente de baixas é
verificado em ambos os lados.
Os estudos oficiais, no

entanto,
desconhecendo
o avanço da sociedade
incivilizada e o aumento do
grau de agressividade dos
criminosos taxam as políciais
brasileiras, quando matam em
confrontos para proteger a si
e a própria sociedade, como
virulentas e cruéis, partindo
da premissa que cada
singular morte corresponde
a um injustificado homicídio,
criando, assim, o mito de que
as polícias brasileiras são, em
sua essência, violentas.
O ser policial no Brasil,
portanto, não é tarefa fácil.
Além da hodierna exposição
ao risco da perda da vida para
proteger terceiros, por uma
baixa remuneração, policiais
são objeto de desconfiança e
críticas infundadas oriundas
de importantes setores da
sociedade.
Dessa forma, quando Olavo
Bilac, imortal poeta, em seu
poema “A Pátria”, escreveu:
Criança! Não verás país como
este! Por certo não imaginava
que o seu então ufanismo se
tornaria em triste vaticínio.
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Resumo
Este artigo tem o objetivo de discorrer sobre
a violência doméstica passível entre militares
estaduais e a aplicabilidade dos institutos
protetivos da Lei Maria da Penha. Nessa
conjuntura, foram alvo de considerações a
Constituição Federal de 1988 e os tratados
internacionais recepcionados pelo Brasil
acerca da defesa dos direitos da mulher,
vítima de violência doméstica. Com o advento
da Lei nº 11.340/06, conhecida como Lei
Maria da Penha, foram criados mecanismos
efetivos para coibir a violência doméstica e
familiar contra a mulher, entretanto, o referido
ordenamento jurídico não foi recepcionado
pelo direito castrense, ensejando lacunas na
aplicabilidade da citada Lei nos casos em que
verifica como vítima a mulher militar. Convém
enfatizar que os direitos da mulher devem
ser preservados e estendidos a todas, sem
distinção de raça, cor ou em virtude da função
que desempenham, em especial àquelas que
sofrem qualquer tipo de violência doméstica.
Dessa forma, o estudo realizado visou
analisar, sob a ótica da legislação em vigor,
a aplicabilidade dos institutos protetivos da
Lei Maria da Penha às mulheres militares
estaduais, não excluindo essas profissionais
dos benefícios por ausência de previsão no
v .2, n. 4 2017

Direito Militar.
Introdução
Ao se abordar os aspectos da Lei 11.340/06,
a expressiva Lei Maria da Penha, é
essencial destacar que se trata de um
ordenamento jurídico misto, ou seja, aborda
simultaneamente os aspectos penais
(inserção na legislação penal comum), os
aspectos processuais (presença de ritos para
os processos), além dos aspectos tutelares
(indicação das
protetivas destinadas à
tutela da mulher).
Tais aspectos podem ser observados no
Código Penal (CP) e no próprio Código
de Processo Penal (CPP), deixando de ser
contemplados na esfera militar, seja no Direito
Penal Militar, seja no Direito Processual Penal
Militar.
Dessa maneira, cabe realizar a seguinte
consideração, fonte da arguição deste artigo,
a Lei Maria da Penha poderá abranger
a mulher policial-militar, sem deixar de
estender as medidas protetivas de urgência a
essas profissionais, uma vez que o dispositivo
legal busca alcançar todas as mulheres sem
distinção, não podendo excluir nenhuma
delas sob pena de se afrontar a Constituição
Federal, mais precisamente, o Art. 5º, “que
todos são iguais perante a lei, sem distinção
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de qualquer natureza”, e o seu inciso I que
prenuncia “homens e mulheres têm iguais
direitos e obrigações”.
Importante
destacar
ainda
que,
independentemente da lei que referencia
o estudo, o Código Penal Militar, em seu Art.
9º, inciso II, alínea “a”, considera crime militar
aquele praticado por militar em situação de
atividade contra militar na mesma situação,
aplicando à mulher militar estadual a legislação
pertinente. Entretanto, surge novamente
a questão, de se analisar a pertinência da
aplicação da Lei Maria da Penha, nos casos de
violência doméstica contra a mulher militar
estadual, não a excluindo da magnitude da Lei,
por ausência de previsão legal na legislação
inerente aos militares.
No arrazoado a seguir, serão discutidos e
apresentados os argumentos sobre os aspectos
da Lei 11.340/06, sua aplicação perante o casal
de militares estaduais, bem como as medidas
protetivas cabíveis ao caso concreto, tanto ao
agressor quanto à ofendida.

de fundamental importância na luta contra
a violência doméstica no país, a Convenção
sobre todas as formas de Discriminação contra
a Mulher e a Convenção Interamericana para
Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a
Mulher, “Convenção de Belém do Pará1” . Dessa
maneira, o Brasil assumiu o compromisso
de criar políticas públicas para erradicar a
violência de gênero.
Sob a ótica dos tratados, várias legislações
sofreram alterações ou inserções, tal qual
o Art. 69 da Lei 9.099/952 , por meio da Lei
10.455/023 .
“Art. 69 [...]
Parágrafo único. Ao autor do fato que, após
a lavratura do termo, for imediatamente
encaminhado ao juizado ou assumir o
compromisso de a ele comparecer, não se
imporá prisão em flagrante, nem se exigirá
fiança. Em caso de violência doméstica, o juiz
poderá determinar, como medida de cautela,
seu afastamento do lar, domicílio ou local de
convivência com a vítima. (NR) (grifo nosso)”

ASPECTOS DA LEI Nº 11.340/06 - LEI MARIA
DA PENHA - E O CONCEITO SOBRE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA

Outra inovação digna de destaque contra
a violência doméstica foi a edição da Lei
10.886/04, que acrescentou os parágrafos 9º
e 10º ao Art. 129 do Código Penal, tipificando
a lesão corporal e acrescendo o tipo penal
denominado “violência doméstica”

A Lei Maria da Penha foi editada em 2006,
como forma de coibir a violência contra a
mulher diante de suas relações interpessoais.
Antes mesmo de sua publicação, o Brasil, com
o objetivo de proteger a estrutura familiar,
garantiu, na Constituição Federal, Art. 5º, “que
todos são iguais perante a lei, sem distinção
de qualquer natureza”, e deliberou no inciso I
que “homens e mulheres têm iguais direitos e
obrigações”.
Nessa perspectiva, com o propósito de
proteger a família, insere-se no § 8º do Art.
226 o preceito de que “o Estado assegurará a
assistência à família na pessoa de cada um dos
que integram, criando mecanismos para coibir
a violência no âmbito de suas relações”.
Importante destacar que, a partir da Carta
Magna, o Brasil, em 1995, assinou e ratificou
duas importantes convenções internacionais,

Art. 129 [...]
Violência Doméstica
§ 9o Se a lesão for praticada contra ascendente,
descendente, irmão, cônjuge ou companheiro,
ou com quem conviva ou tenha convivido,
ou, ainda, prevalecendo-se o agente das
relações domésticas, de coabitação ou de
hospitalidade:
Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um)
ano.
§ 10. Nos casos previstos nos §§ 1o a 3o deste
artigo, se as circunstâncias são as indicadas no
§ 9o deste artigo, aumenta-se a pena em 1/3
(um terço).” (NR)
No contexto de várias legislações que
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foram alteradas para coibir a
violência contra a mulher ao
longo dos anos, repercute a
história de Maria da Penha
Maia Fernandes, farmacêutica,
que vivia no Estado do Ceará
com o marido, o professor
universitário Marcos Antônio
Heredita Viveiros, a qual, por
anos sofreu com a violência
doméstica, que culminou com
duas tentativas de homicídio
no ano de 1983. Além da
morosidade demonstrada pelo
sistema judiciário brasileiro
na solução do conflito, o excônjuge de Maria da Penha,
após ter sido condenado
a oito anos de prisão, em
1991, não cumpriu qualquer
período de pena, tendo em
vista apelação da defesa que
anulou o julgamento. Um
novo julgamento foi marcado
em 1996, mas novamente o
réu saiu impune.
Após 19 anos e seis meses
do ocorrido, Marcos Antônio
Viveiros foi preso e cumpriu
apenas 2 anos de prisão,
decisão lamentável da justiça
brasileira para um indivíduo
que
cometeu
tentativa
de homicídio e provocou
lesões irreversíveis em sua
própria esposa, deixando-a
paraplégica,
além
das
constantes agressões às filhas.
Será que a pena atribuída foi
em razão da agressão ter sido
contra a esposa, o que levou
ao pensamento de toda elite
social “não duvido de que
Maria da Penha certamente fez
algo de ruim ao marido para
merecer tamanho castigo”.
No entanto, diante da
v .2, n. 4 2017

passividade
do
sistema
judiciário nacional, Maria
da Penha não esperou mais
e formalizou denúncia à
Comissão
Interamericana
de Direitos da Organização
dos Estados Americanos
(OEA), acusando o Brasil de
violação dos tratados de
direitos humanos. O país foi
condenado pela OEA a pagar
indenização à Maria da Penha,
além de ter de implantar uma
forma de combater a violência
doméstica
com
maior
eficiência, de maneira célere, e
prestar assistência às vítimas.
Em decorrência do exposto,
“nasceu” a Lei nº 11.340/06 4,
conhecida como Lei Maria da
Penha, uma alusão à história
da bioquímica cearense, vítima
de violência pelo marido, a
qual cria mecanismos para
coibir e prevenir a violência
doméstica e familiar, conforme
aduz o artigo 1º da própria Lei:

de assistência e proteção às
mulheres em situação de
violência doméstica e familiar.”
Sob os aspectos da Lei, em seu
Art. 5º, essencial observar a
conceituação acerca do termo
“violência doméstica”:

“Art. 1o
Esta Lei cria
mecanismos para coibir e
prevenir a violência doméstica
e familiar contra a mulher, nos
termos do § 8o do art. 226
da Constituição Federal, da
Convenção sobre a Eliminação
de Todas as Formas de
Violência contra a Mulher, da
Convenção
Interamericana
para Prevenir, Punir e
Erradicar a Violência contra a
Mulher e de outros tratados
internacionais
ratificados
pela República Federativa do
Brasil; dispõe sobre a criação
dos Juizados de Violência
Doméstica e Familiar contra a
Mulher; e estabelece medidas

A
violência
doméstica
fundamenta-se em relações
interpessoais de desigualdade
e de poder entre mulheres e
homens ligados por vínculos
consanguíneos, parentais, de
afetividade ou de amizade. O
agressor se vale da condição
privilegiada de uma relação
de casamento, convívio,
confiança, amizade, namoro,
intimidade, privacidade que
tenha ou tenha tido com a
vítima, bem como da relação
de hierarquia ou poder que
detenha sobre a vítima para
praticar a violência.

Art. 5o Para os efeitos desta
Lei,
configura
violência
doméstica e familiar contra
a mulher qualquer ação ou
omissão baseada no gênero
que lhe cause morte, lesão,
sofrimento físico, sexual ou
psicológico e dano moral ou
patrimonial. (grifo nosso)
Segundo Cavalcanti (2010),
a violência doméstica está
inserida num contexto de
desigualdade e de poder
entre mulheres e homens
que se relacionam seja num
casamento, numa convivência
ou num ambiente de
privacidade com a vítima:

Nessa

perspectiva,

a

Lei
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Maria da Penha reconhece
a violência doméstica e
familiar contra a mulher como
violência física, psicológica,
sexual, patrimonial e moral.
Após contextualizadas as
características da violência
doméstica, surge o termo
violência de gênero, que se
traduz na violência a que a
mulher é submetida, dentro
ou fora do ambiente familiar.
A violência de gênero está
intimamente relacionada à
ideia de dominação e poderio
do homem diante da mulher.
O CASAL DE MILITARES
ESTADUAIS DIANTE DA
LEGISLAÇÃO VIGENTE –
APLICABILIDADE DO CÓDIGO
PENAL MILITAR OU DA LEI
11.340/06 – LEI MARIA DA
PENHA
Com a inserção da mulher nas
Forças Armadas e nas Forças
Militares Estaduais, ampliouse a convivência da mulher
com os militares do sexo
masculino, resultando em
relacionamentos, casamentos
e, obviamente, na constituição
de família.
Com a existência do casal de
militares, surge também a
probabilidade de desavenças
entre eles, que podem
resultar em ocorrências de
violência doméstica. Diante
desse novo cenário, vem à
tona o questionamento: como
resolver a questão da mulher
militar, da esfera federal ou
estadual, que foi agredida,
tendo-se por base a legislação
militar em vigor, visto que

se necessário, na garantia de
proteção, encaminhamento
da ofendida ao Hospital
Militar ou posto de saúde e
ao Instituto Médico Legal,
fornecer transporte para a
ofendida e seus dependentes
para abrigo ou local seguro,
quando houver risco de vida,
se necessário, acompanhar
a ofendida para assegurar a
retirada de seus pertences
do local da ocorrência ou do
domicílio familiar.
Por óbvio, a adoção dessas
medidas assistenciais não
prejudica a adoção das
medidas de polícia judiciária
militar cabíveis.

tanto o Código Penal Militar
(CPM) quanto o Código de
Processual Militar (CPPM)
não contêm a previsão legal
para esse time de conduta,
tampouco a Justiça Castrense
possui competência para
julgar crimes dessa natureza.
Corroborando
com
o
pensamento anterior, podese concluir que condutas que
envolvem violência doméstica
só serão caracterizadas como
crime militar se estiverem
tipificadas no CPM e, tanto o
agressor quanto a ofendida
classificados como militares
em situação de atividade (Art.
9º, inciso II, alínea “a”, do CPM).
Nessa esteira, pode-se citar o
crime de ameaça (Art. 223) e
o crime de constrangimento
ilegal (Art. 222), condutas
tipificadas no CPM e que
poderiam ser enquadradas
contiguamente à violência
doméstica envolvendo casal
de militares.
Diante do exposto, e no caso
de violência contra a mulher,
sendo
ambos
militares,
caberão ao caso concreto os
institutos protetivos previstos
na Lei Maria da Penha?
Para elucidar a questão, urgem
algumas considerações. Como
já preconiza Rocha (2010):

No
caso
elencado
anteriormente,
delibera-se
a importância de se prestar
assistência à mulher militar
estadual, vítima de violência,
adotando-se as providências
cabíveis de polícia judiciária
militar. E a Polícia Militar,
como órgão responsável pela
segurança e ordem pública,
possui
meios
humanos
e materiais para garantir
a segurança da policial e
acompanhá-la no registro da
ocorrência.
Por fim, cabe o descrito por
Cunha (2012):

“Nesse sentido, mesmo sendo
certo que a Lei Maria da Penha
não alterou o Código Penal
Militar e o Código de Processo
Penal Militar, a mulher militar
agredida
deve
receber
assistência da autoridade de
polícia judiciária militar.
Tal assistência deve consistir,

“Não pode a legislação
castrense tirar da mulher
militar e de sua família as
inovações e garantias trazidas
pela Lei Maria da Penha,
instrumento este que veio
para atender à instituição
familiar, seja ela formada ou
não por militares, mesmo
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porque tal intromissão viola
preceitos constitucionais.”
É certo que as medidas
protetivas da Lei 11.340/06
deverão ser estendidas a
todas as mulheres militares,
vítimas
de
violência
doméstica, inclusive àquelas
pertencentes
à
esfera
estadual, sob pena de violação
dos tratados internacionais
e da própria Carta Magna,
embora se observe, por parte
da lei militar, uma expressiva
lacuna no que tange a esses
propósitos.
Em
contrapartida,
Jorge
Cesar de Assis entende que,
se a violência for calcada em
ofensa à instituição militar,
a conduta será julgada pela
Justiça Militar. Caso contrário,
será processada pela própria
Justiça Comum.

“A questão da aplicação
da Lei Maria da Penha nos
casos de violência entre
casal de militares, cingese, em princípio, na efetiva
caracterização do crime
militar, que implica em
ofensa à instituição militar.
Isto é verificado somente
no caso concreto. Havendo
desdobramento do fato, da
intimidade do casal para
o ambiente da caserna,
caracteriza crime militar,
de competência da Justiça
Especializada, caso contrário
o feito será processado e
julgado na Justiça comum
(ASSIS, 2012).”
ANÁLISE PARA APLICAÇÃO
v .2, n. 4 2017

poderia sim a Justiça Militar
contemplar a ofendida militar
com as medidas protetivas da
Lei nº. 11.340/06. Isso porque
seria inconstitucional privá-la
Muito
embora
existam da mesma proteção dada às
posicionamentos
distintos civis.”
sobre a aplicabilidade da
Lei 11.340/06 no cenário Os dizeres de Assis (2011) para
castrense, há entendimento tal entendimento é objetivo,
de que a mulher, pertencente “o suprimento que a lei
às fileiras da instituição militar processual penal permite é
estadual, tendo sido vítima de somente aquele que decorre
violência doméstica, fará jus da omissão da lei especial”.
às medidas protetivas da Lei.
Conforme referenciado por MEDIDAS PROTETIVAS DE
Gomes et al (2009) em sua URGÊNCIA QUE OBRIGAM
O AGRESSOR E QUE SE
obra:
ESTENDEM À OFENDIDA
“[...] embora a Lei Maria da Sob a análise do Art. 22 da Lei
Penha esteja voltada para 11.340/06 e respectivos incisos
a criminalidade comum, e parágrafos, observa-se que
é certo que suas medidas as medidas protetivas não só
protetivas
podem
ter podem como devem alcançar
incidência analógica benéfica a mulher militar estadual,
mesmo quando o delito seja em face das peculiaridades
militar. Em outras palavras: a de seu agressor, que, sendo
natureza militar não impede também
policial
militar,
a incidência das medidas terá ao seu alcance meios e
protetivas da Lei Maria da oportunidades de praticar
Penha, porque se trata de uma nova conduta ofensiva à
aplicação analógica benéfica.” vítima, além do que também
não há previsão legal no
Mesmo sendo um crime CPPM das referidas medidas
militar impróprio, a violência de prevenção.
doméstica contra a mulher No inciso I, do citado artigo,
policial-militar deve exigir verifica-se:
a adoção das medidas de
proteção da Lei Maria da “Art. 22. [...]
Penha, chamadas de urgência. I - suspensão da posse ou
Na mesma seara, outro restrição do porte de armas,
entendimento
digno
de com comunicação ao órgão
indicação é o posicionamento competente, nos termos da Lei
no 10.826, de 22 de dezembro
de Rocha (2010):
de 2003. “
“[...] mesmo tipificado o
fato como crime militar, A Lei 10.826/035 , no §1º
DOS INSTITUTOS PROTETIVOS
E DE ASSISTÊNCIA À
POLICIAL MILITAR VÍTIMA DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
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do Art. 6º, preconiza que
os integrantes das Forças
Militares Estaduais terão
direito de portar arma de
fogo, mesmo fora do horário
de serviço.
Já menciona em seu trabalho
monográfico, Graciano (2012):

Essa medida protetiva está
expressa no inciso I do artigo
22 da Lei nº. 11.340/06, e tem
como finalidade primordial
evitar uma tragédia maior. A
violência doméstica e familiar
entre casal de militares requer
uma atenção especial, uma
vez que, se o agressor possui
arma de fogo, ele pode utilizála para amedrontar, agredir ou
mesmo matar a mulher.
Na Polícia Militar do Estado
de São Paulo, convém citar a
Portaria do CMT G Nº PM4001/1.2/166, de 16 de junho
de 2016 , mais precisamente
o Art. 67, que delibera o que
segue:
“Artigo 67 - O Cmt/Ch/Dir
de OPM que tomar ciência
de decisão judicial que
determine a proibição ou
a restrição do uso de arma
de fogo por policial militar,
ativo ou inativo, realizará
o recolhimento imediato
da arma da PMESP que o
policial militar detenha como
carga pessoal e o convocará
a entregar imediatamente
sua arma particular, caso
tenha, a qual ficará guardada
na reserva de armas de sua
OPM, até que cessem os
motivos do impedimento
ou até que a propriedade da

arma seja transferida para haja reincidência dos fatos.
outrem, observando-se as Além do que, deve-se verificar
formalidades legais.”
se ambos estão lotados na
mesma Unidade (Quartel),
Conforme se verifica na se há ou não relação de
Portaria, a arma do militar subordinação funcional e/ou
agressor deve ser recolhida hierárquica entre eles e por si
pela autoridade de polícia só deliberar a “movimentação”
judiciária militar (Cmt/Ch/ dos policiais, ou seja, a
Dir), em atendimento à transferência, ao menos de
decisão judicial, uma vez que um deles, da Unidade em
é plenamente possível, em tal que serve, com o propósito
cenário, que o agressor resolva de resguardar a integridade
utilizar de seu armamento da mulher e de sua família,
contra sua companheira, de principalmente a dos filhos, se
forma passional. Por isso, houver.
reforça-se a ideia da extensão As condutas previstas nos
da medida protetiva à mulher incisos seguintes do Art. 22
policial vítima de agressão, já também merecem referência
que se encontra vulnerável à e poderão ser aplicadas pelo
cólera de seu algoz.
Tribunal de Justiça Militar, de
Dessa maneira, ressalva Rocha acordo com o caso concreto.
(2010):
“Art. 22. [...]
“[...] pode o juízo militar de III - proibição de determinadas
primeiro grau suspender a condutas, entre as quais:
posse ou restrição do porte a) aproximação da ofendida,
de armas, com comunicação à de seus familiares e das
respectiva Organização Militar testemunhas, fixando o limite
ou Policial Militar, nos termos mínimo de distância entre
da Lei nº. 10.826, de 22 de estes e o agressor;
dezembro de 2003.
b) contato com a ofendida,
seus familiares e testemunhas
Outra medida expressa na por qualquer meio de
Lei Maria da Penha, mais comunicação;
precisamente no inciso II do c)
freqüentação
de
Art. 22, que também poderá determinados lugares a fim de
ser aplicada pelo Tribunal preservar a integridade física e
de Justiça Militar Estadual, psicológica da ofendida;
em que pese não haver IV - restrição ou suspensão
previsão legal no CPPM, é o de visitas aos dependentes
“afastamento do lar, domicílio menores, ouvida a equipe de
ou local de convivência com a atendimento multidisciplinar
ou serviço similar;
ofendida”.
É necessário refletir sobre V - prestação de alimentos
a necessidade de afastar o provisionais ou provisórios.
agressor do lar para que não
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Mesmo
não
havendo
tipificação
da
legislação
especial, não pode o Tribunal
se eximir de julgar as causas
decorrentes da prática de
violência doméstica e familiar
contra a mulher, uma vez que,
por intermédio de auditorias
militares, pode acumular
as competências cíveis e
criminais
relacionadas
à
conduta, enquanto não forem
estruturados os Juizados de
Violência Doméstica e Familiar
contra a Mulher, conforme
previsão contida no Art. 33 da
Lei nº 11.340/06.
Cabe, ainda, enfatizar a
explanação geral acerca da
prisão preventiva do militar
agressor, prevista no Art. 313
do CPP, e acrescido o inciso
IV, por força da Lei Maria da
Penha:

“Art. 313 – Em qualquer das
circunstâncias, previstas no
artigo anterior, será admitida
a decretação da prisão
preventiva nos crimes dolosos:
[...]
IV – se o crime envolver
violência doméstica e familiar
contra a mulher, nos termos
da lei específica, para garantir
a execução das medidas
protetivas de urgência.”
Ressalta-se que tal medida não
ganhou reforço no CPPM, mas,
por vezes, o agressor pode
representar periculosidade e
ameaça à vida da vítima, o que
torna possível a decretação da
prisão preventiva.
Assevera Rocha (2010) em seu
artigo:
v .2, n. 4 2017

“Havendo na espécie o
periculum in mora ou, como se
costuma chamar em processo
penal, o periculum libertatis e
o fumus boni juris, consistente
na prova da existência do
crime e indícios suficientes de
autoria (artigo 254 do Código
de Processo Penal Militar), é o
quanto basta para decretação
da prisão preventiva do militar
com fulcro no disposto na
alínea “c” do artigo 255 do
mesmo Codex, ou seja, em
razão da periculosidade do
indiciado ou acusado.”
Interessante o destaque do
Art. 23 e incisos e do Art.
24 da Lei Maria da Penha,
que possibilitaram ao juiz
deliberar medidas protetivas à
ofendida:

“Art. 23. Poderá o juiz, quando
necessário, sem prejuízo de
outras medidas:
I - encaminhar a ofendida e
seus dependentes a programa
oficial ou comunitário de
proteção ou de atendimento;
II - determinar a recondução
da ofendida e a de seus
dependentes ao respectivo
domicílio, após afastamento
do agressor;
III - determinar o afastamento
da ofendida do lar, sem
prejuízo dos direitos relativos
a bens, guarda dos filhos e
alimentos;
IV - determinar a separação de
corpos.
Art. 24. Para a proteção
patrimonial dos bens da
sociedade
conjugal
ou

daqueles de propriedade
particular da mulher, o
juiz
poderá
determinar,
liminarmente, as seguintes
medidas, entre outras:
I - restituição de bens
indevidamente
subtraídos
pelo agressor à ofendida;
II - proibição temporária para a
celebração de atos e contratos
de compra, venda e locação
de propriedade em comum,
salvo expressa autorização
judicial;
III - suspensão das procurações
conferidas pela ofendida ao
agressor;
IV - prestação de caução
provisória, mediante depósito
judicial, por perdas e danos
materiais decorrentes da
prática de violência doméstica
e familiar contra a ofendida.
Diante do exposto, verificase que a legislação alcançou
medidas administrativas, de
caráter social (incisos I e II do
Art.23), e medidas relativas à
decisão do juizado da Vara da
Família (incisos III e IV).
Destarte, fica evidente que
medidas protetivas indicadas
na Lei Maria da Penha podem
ser plenamente aplicadas
às
mulheres
policiaismilitares, vítimas de violência
doméstica.
CONCLUSÃO
Foi de extrema pertinência
a realização deste estudo
acerca da violência doméstica
entre casal de militares e a
aplicabilidade dos institutos
protetivos advindos da Lei
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Maria da Penha.
Como previsto no próprio texto constitucional,
todos são iguais perante a lei e a ela devem
recorrer no momento do conflito. Ainda assim,
está reservado aos condutores do Direito
realizar uma interpretação benéfica nos casos
em que a lei resultar omissa diante de um caso
concreto.
A violência doméstica é uma triste realidade
no contexto social e, por isso, refletiu no
ordenamento jurídico brasileiro de maneira
determinante, sendo uma grave violação aos
direitos humanos e logicamente à norma
constitucional. Nessa linha de pensamento,
o fato da mulher ser militar estadual ou
federal e trabalhar em prol da sociedade e da
ordem pública não lhe retira o direito de ser
beneficiada pela Lei 11.304/06, Lei Maria da
Penha, caso venha a ser vítima de violência
doméstica em seu próprio lar.
São questões que, hodiernamente, causam
questionamentos e incessantes dúvidas, tendo
em vista que a Lei Maria da Penha prevê em
seu ordenamento jurídico uma gama de
medidas protetivas de urgência ao agressor e
à ofendida, além da assistência que lhe será
fornecida pelos órgãos policiais e judiciais.
Dessa maneira, estaria a mulher policial, que
porventura seja vítima de violência doméstica,
desprovida desses benefícios por estar sob
a égide de um ordenamento jurídico próprio
(CPM) o qual não acompanhou as inovações
jurídicas ao longo dos anos e não consignou
o instituto da violência doméstica em seu teor
jurídico?
Pode-se concluir que não, a mulher policial
também fará jus aos institutos protetivos da Lei
Maria da Penha, por ser um direito constitucional
garantido à mulher nessas circunstâncias. A
mulher, profissional e militar estadual, não
poderia deixar de receber os benefícios da lei
sob hipótese de ficar caracterizada uma grave
violação aos direitos humanos.

Cap PM Glauce Anselmo Cavalli.

Cap PM Sandra Helena Linhares

Cap PM Angélica Alves da Silva

Cap PM Patrícia Elaine Machado
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Nota de roda pé
¹Adotada em Belém do Pará, em 9 de
junho de 1994.6 Publicada no DOU de
16 de junho de 2010.
LEI Nº 9.099, DE 26 DE SETEMBRO DE
1995. Dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras
providências.

2

LEI Nº 10.455, DE 13 DE MAIO DE
2002. Modifica o parágrafo único
do art. 69 da Lei no 9.099, de 26 de
setembro de 1995.
9
Companhia territorial é a que possui
uma área específica de atuação e subordinada a um Batalhão de área.”
3

LEI Nº 11.340, DE 7 DE AGOSTO DE
2006. Cria mecanismos para coibir a
violência doméstica e familiar contra
a mulher, nos termos do § 8º do art.
226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas
as Formas de Discriminação contra as
Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a
Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher;
altera o Código de Processo Penal, o
Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências.
11
Programa de Policiamento instituído
por meio da DTZ nº PM3-011/02/05,
de 7 de novembro de 2005, destinado
à execução do policiamento ostensivo motorizado nos subsetores para
atendimento das chamadas ao telefone 190, reduzindo as chamadas em
espera.
4

LEI Nº 10.826, DE 22 DE DEZEMBRO
DE 2003. Dispõe sobre registro, posse

5
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CENTRO DE OPERAÇÕES DA POLÍCIA MILITAR
“COPOM atendendo no Primeiro Toque, ajudando a salvar Vidas a todo instante.”

P

olícia
Militar
Emergência.
Essa
saudação é dita mais
de 35.000 vezes todos os dias
no Centro de Operações da
Polícia Militar do Estado de
São Paulo, no bairro da Luz,
região central da cidade.
Os
números
são
impressionantes. O COPOM,
como é chamado o Centro
de Operações da PM paulista,
é um dos maiores e mais
importantes Centros de
Atendimento de Emergências
do Mundo. Por mês são
geradas cerca de 350.000
ocorrências policiais com
envio de viatura, na Capital e
em outros 23 municípios da
Região Metropolitana.
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A área de responsabilidade
do COPOM foi ampliada em
2016, passando a receber
as chamadas do antigo
COPOM Osasco e também
do COPOM Mogi das Cruzes.
O planejamento é concluir a
centralização do atendimento
190
de
toda
Região
Metropolitana de São Paulo
ainda no primeiro semestre
de 2017.
A
coordenação
das
ocorrências de bombeiros, de
toda Região Metropolitana,
também é feita no COPOM,
bem como o recebimento das
chamadas 193.

solicitações não só por
telefone, mas também pela
internet, para “ocorrências de
barulho” e por SMS, destinado
às pessoas com deficiência na
fala ou na audição.
Policiais
treinados
para
atender em inglês e espanhol
estão sempre a postos para
ajudar os estrangeiros que
necessitam da Polícia Militar. E
os visitantes de outros países
podem discar 911 ou 112 que
as ligações são direcionadas
para o COPOM normalmente.
Outro diferencial no COPOM
é o atendimento do telefone
190 e 193 ser realizado
conjuntamente por PMs e por
Nossa missão é atender bem Civis. Desde 2014 atendentes
o cidadão e para cumprir civis, são contratados e
essa tarefa o COPOM recebe capacitados para atender as

chamadas de emergência,
atuando de maneira conjunta
e supervisionada por Policiais
Militares. Essa experiência
se mostrou vitoriosa pois
conseguiu manter os níveis
de serviço bastante elevados
e reduziu a necessidade
de deslocar novos efetivos
policiais das ruas para o
atendimento 190.
Além do fator humano,
os aspectos tecnológico e
financeiro também são de
vital importância. Neste
sentido o Governo do Estado
investiu cerca de R$ 85
milhões, na construção do
COPOM, equipando-o com
o que há de mais moderno
em matéria de atendimento
telefônico de emergência,
georreferenciamento
de
dados, radiocomunicação e
monitoração de imagens.
A Sala de Crises é um exemplo
deste investimento. Um
amplo espaço dotado de
equipamentos de rádio e

com um vídeo wall integrado
às câmeras instaladas na
cidade, possibilitando o
acompanhamento em tempo
real de eventos culturais,
esportivos,
manifestações
sociais e políticas.
Aliás, um dos destaques
na estrutura operacional
do COPOM é o Sistema
de Videomonitoração de
imagens
que
gerencia
milhares de câmeras do
município, do Estado e de
órgãos prestadores de serviço,
como o Metrô e a CPTM. Outra
inovação tecnológica muito
importante passou a fazer
parte do COPOM. O chamado
“Sistema Olho de Águia” traz
para o Estado de São Paulo
a mais avançada tecnologia
para a captação e transmissão
de imagens em tempo real.

comunicações via rádio ou
por telefone são gravadas e
são fornecidas para instrução
de investigações e inquéritos,
civis e militares.
Não são raros os casos em que
os atendentes de emergência
do COPOM salvam vidas pelo
telefone. Muitos suicidas
já foram acalmados, partos
foram “realizados” e inúmeras
crianças e bebês já foram
desengasgados, seguindo-se
as orientações de profissionais
bem treinados.
A Polícia Militar está presente
24 horas por dia, todos os dias
do ano, nos 645 municípios do
Estado, sempre à disposição
do cidadão através do telefone
190, atendendo a todos, de
maneira democrática, sem
qualquer distinção racial,
social, política ou religiosa.

O atual prédio do COPOM
conta com 10.600 metros
quadrados de área construída Não perca nas próximas
e foi inaugurado em 11 de edições mais detalhes de cada
junho de 2014. Todas as um dos Sistema.
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Prefeito João Doria realiza primeira visita oficial à
Polícia Militar do Estado de São Paulo

N

a manhã desta quarta-feira
(01/02/2017), o Comandante
Geral da Polícia Militar do Estado
de São Paulo, Coronel GAMBARONI,
recepcionou no COPOM (Centro de
Operações da Polícia Militar), o prefeito
de São Paulo, João Doria. O evento
contou com a presença de Secretários
Municipais da gestão do novo prefeito,
bem como do Secretário de Segurança
Pública, Doutor Mágino Alves.
Na ocasião, o prefeito elogiou a Polícia
Militar, dizendo que sua atuação em
operações de combate aos contraventores, em integração com a prefeitura, tem sido exemplar
e que “esta parceria é muito importante para que se possa preservar o bem e combater o mal e
assim fazer uma cidade melhor para todos nós e para nossos filhos”. Confira o vídeo:
Clique aqui para assisitir ao vídeo.
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Os surgimentos de escâneres e de máquinas fotográficas digitais, aliados ao aumento da
memória dos computadores pessoais e dos suportes facilmente transportáveis, como CDRom, DVD, pendrive, deram condições à digitalização de diferentes tipos de documentos.
Ainda está longe do fim do papel no dia a dia, mas é um processo que tem crescido nos
últimos anos. A Revista Força Policial vai digitalizando o seu acervo.
Em 2016, resolvemos juntar todos os exemplares que existiam começando com as edições
de 1944 e transformar em uma única coleção, o acervo histórico da Revista a Força Policial.
Uma parcela ainda pequena do acervo da revista a Força Policial do ano de 1994 à 2010 está
disponível em formato digital. Mesmo os conteúdos digitais tendo o risco de se apagarem,
seja por desgaste da mídia seja da memória de computadores, ele é, hoje, uma forma eficaz
de se manter conteúdos ao longo do tempo. Assim como DVDs e HDs (hard discs) podem se
danificar, o suporte tradicional, o papel, também se desgasta.
Em breve será possível visualizar no site da revista (http://revistafpolicial.policiamilitar.
sp.gov.br/) as primeiras edições da Revista Militia que foram publicadas a partir do ano 1947,
todo material esta sendo digitalizado por profissionais especializados em preservação em
microfilmagem de documentos históricos, restaurando páginas amareladas e rasgadas e
recuperando capas originais. Ou ainda, renovando-as, porém com ares de antigamente, para
resgatar a vida desses exemplares que atravessaram os tempos, ou daqueles de algumas
décadas atrás, mas que trazem consigo histórias carregadas de afeto.
O acesso é livre. Qualquer um pode consultar e baixar esse acervo. É uma forma de dar acesso
e também de preservar. No momento em que você divulga o conteúdo de uma informação,
você também está preservando ele. Não é só preservar o suporte, o papel onde ele está
escrito, é importante você preservar o conteúdo, e você preserva disseminando-o.
Mas nós só existimos porque nos lê, porque nos acompanha e dá força para continuarmos,
porque o seu feedback é importante para nós.
A Revista “A FORÇA POLICIAL” agradece a todos os comentários, as partilhas e as visitas.
Nós continuamos, e se o fazemos é porque nos lê e porque é importante para nós.
Continuaremos a oferecer-vos todo o nosso trabalho e dedicação, pedimos que continue a
acompanhar-nos, a ler-nos, a gostar e a partilhar
Aos nossos leitores, muito obrigado por tudo
Quem sabe não venham aí umas surpresas..... mas tudo a seu tempo.
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