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INTRODUÇÃO

RESUMO

O

temo “policiamento
comunitário”
tem
sido utilizado desde
a década de 1990 pelas
Instituições Policiais que
se consideram modernas
(RIBEIRO, 2014) e é apontado
como a grande solução para
os problemas comumente
verificados na prestação de
serviços policiais.
A Policía Nacional del Ecuador
(PNE) – Polícia Nacional do
Equador – é uma Instituição
Policial Civil, ligada ao
Ministério do Interior, mas com
estrutura e estética militar,
conforme indica Pontón (2009,
p. 55, tradução nossa):

tramitar regulamentos, decretos
e resoluções referentes ao
Comando-Geral da Polícia;
realizar nomeações, promoções
e exonerações de policiais; e
supervisionar as atividades
de Polícia Judicial. [...] Apesar
da independência das Forças
Armadas, e de ser entendida
como uma organização civil
armada pela Constituição de
2008, a Polícia Nacional do
Equador é uma instituição com
doutrina e estrutura militar
organizada sob um sistema
hierárquico disciplinar. Os postos
e graduações, assim como os
valores que a orientam, são
militares.

A Polícia Nacional é um órgão
estatal centralizado e único
de natureza civil, que está
subordinado ao Ministério do
Governo, cujo comandante é
nomeado diretamente pelo
Presidente da República. Entre
suas principais funções estão a
de apresentar ao Executivo os
temas relacionados aos seus
recursos humanos e orçamento
anual; propor projetos de lei;

Sua atuação é de ciclo completo
de polícia, possuindo, assim,
Departamentos de Polícia
Ostensiva
e
Preventiva;
Departamentos de Polícia
Judiciária e de Investigação;
e Departamentos de Polícia
Técnico-Científica.
Esse modelo soma-se à
maioria dos países da América
Latina, sendo que, nos
Departamentos de Polícia

O

presente
estudo
realiza comparações
entre as estruturas das
Unidades
de
Polícia
Comunitária
(UPCs)
implementadas
pela
Polícia
Nacional
do
Equador e as Bases
Comunitárias
de
Segurança (BCSs) da
Polícia Militar do Estado de
São Paulo. Os municípios
de comparação foram
as capitais Quito e São
Paulo, sendo realizadas
confrontações entre uma
das UPCs do distrito de
Eugenio Espejo, em Quito,
aproveitando-se da visita
do autor ao Equador por
ocasião da participação
como aluno de um curso
de Direitos Humanos,
realizado entre os dias 25
de agosto e 3 de novembro
de 2014, e a BCS Praça
Rotary, situada na área da
2ª Companhia de Polícia
Militar (Cia PM) do 13º
Batalhão de Polícia Militar
Metropolitano (BPM/M),
na cidade de São Paulo.
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Ostensiva
e
Preventiva,
estão presentes os modelos
de Polícias Comunitárias,
já existentes, no caso do
Equador, desde meados dos
anos de 1990.
É importante esclarecer que
a confecção do presente
estudo de polícia comparada
foi possível devido ao fato de
este autor ter frequentado o IV
Curso Internacional de Direitos
Humanos, Uso da Força,
Equipamentos Não Letais e
Tiro Defensivo de Preservação
da Vida, realizado na cidade
de Quito, no Equador, de 25
de agosto a 3 de novembro de
2014.
Nessa
oportunidade,
foi
possível colher materiais
sobre as Unidades de Policía
Comunitaria (UPCs) – Unidades
de Polícia Comunitária –,
inclusas no programa de
Policía Comunitaria (POLCO)
– Polícia Comunitária –
desenvolvido pela Polícia
Nacional do Equador, que
em muito se assemelham
ao modelo adotado no
Brasil, embora a PNE, para a
formulação de seu modelo,
tenha se utilizado de práticas
colhidas na Polícia Nacional
da Colômbia, que, por sua vez,
fez uso de literatura americana
e japonesa na implementação
de sua estrutura nessa
modalidade de policiamento,
levando em consideração
questões muito particulares,
haja vista os problemas
enfrentados naquele país
quanto ao narcotráfico.
INÍCIO DA POLÍCIA
v .2, n. 6 2017

COMUNITÁRIA NA POLÍCIA
NACIONAL DO EQUADOR

funções específicas”. No uso
de suas faculdades legais e
regulamentares vigentes resolve:
Aprovar o presente projeto de
criação da Polícia Comunitária
(POLICÍA
NACIONAL
DEL
ECUADOR,
2003,
sem
paginação,
tradução nossa).

A implantação da Polícia
Comunitária ocorreu em
2003 (PONTÓN, 2009), após
a reestruturação da PNE,
ocorrida em 1998, assumindo
um papel relevante
nas
interações com a comunidade,
conforme se verifica no texto O serviço das Unidades de
abaixo, extraído do Projeto de Policía Comunitaria (UPCs) está
Criação da Polícia Comunitária ligado à ideia de prevenção,
sendo que os policiais que
na PNE:
trabalham nessas Unidades
O Conselho Geral da Polícia também se encarregam de
Nacional
do
Equador, realizar o patrulhamento e os
considerando: Que a Lei atendimentos de emergência
Orgânica da Polícia Nacional demandados pelo telefone
expedida pelo Decreto 109 e 911 (telefone de emergências
publicada com Registro Oficial do Equador):
nº 368, de 24 de julho de
1998, no Capítulo Primeiro, Da
Finalidade e Funções, Art. 1; traz
que “A presente Lei estabelece
a missão, organização e
funções da Polícia Nacional”.
Art. 2 - “A Polícia Nacional é
uma instituição profissional
e técnica, pertencente ao
Ministério
do
Governo,
com personalidade jurídica,
autonomia administrativa e
financeira, organizada com
base na hierarquia e disciplina,
centralizada e única. Tem por
missão fundamental a ordem
e a segurança individual e
social. As pessoas que nela
se assentam, bem como
seus órgãos, se submetem à
presente Lei da Polícia Nacional
e outras legislações especiais”.
Art. 3 - “A Polícia Nacional
poderá estabelecer serviços
que
considere
necessários
para o cumprimento de suas

No âmbito da preservação está
o serviço da Polícia Comunitária,
como
expressão
autêntica
de uma Polícia proativa e
integralmente fundamentada
na participação cidadã para a
resolução de conflitos, a fim
de preservar a tranquilidade e
a Ordem Públicas (EQUADOR,
2015, sem paginação, tradução
nossa).

Não obstante tenha se
fortalecido e se estruturado
somente a partir de 1998,
a formulação da Polícia
Comunitária no Equador teve
início em meados da década
de 1990, quando alguns
Oficiais da PNE já estudavam e
davam os primeiros passos na
reflexão sobre o que viria a se
tornar o programa de Polícia
Comunitária (POLCO), como
assevera Gallegos (2013, p. 54,

Revista A Força Policial

tradução nossa):
Enquanto a Polícia Nacional
tentava
coordenar
nos
municípios ações de Polícia
Comunitária, desenvolvia-se o
modelo “Operativo 112”, criado
entre 1995 e 1996, pelo Coronel
Mario Segovia. Segovia tinha
experiências de observação
dos Kobe japoneses e outros
modelos de polícia comunitária
e queria lançar uma modelo
similar no país, começando por
um projeto piloto em Quito.

As UPCs, dentro da POLCO,
têm
se
tornado
uma
política de governo, já que
o presidente equatoriano
Rafael Correa tem investido
na reestruturação da PNE,
que assumiu a denominação
de
“Segurança
Cidadã”,
buscando a aproximação dos
cidadãos junto à polícia, a fim
de estimular estratégias de
prevenção social e ao crime
(GALLEGOS, 2013).
Como exemplo, segue um
fragmento de uma notícia
veiculada
no informativo
eletrônico da PNE, em outubro
de 2014, no qual é citada a
inauguração de uma UPC no
município de Guayaquil:
O Ministério do Interior entregou
ao Comando de Área de Polícia
nº 8 quatro Unidades de
Polícia Comunitária (UPC), do
tipo simples, com capacidade
para abrigar 01 oficial e 16
praças. A primeira cerimônia
se desenvolveu na Unidade de
Polícia Comunitária (UPC-Bairro
1), das Ruas 23 a 48 e a Perimetral,

setor sudoeste. De maneira
simultânea, foi inaugurada a
Unidade de Polícia Comunitária
(UPC- Bairro 2), localizada na Av.
Perimetral, entre as Ruas 20 e
19, na altura da segunda ponte
da Perimetral. [...] A filosofia de
segurança, que é almejada
pela
Polícia
Comunitária
(POLCO), está em harmonizar
o trabalho entre todos os atores
sociais que se inserem dentro de
suas áreas de responsabilidade
nos bairros e distritos, de tal
maneira que a comunidade
compreenda e identifique quais
são suas obrigações como
cidadãos e que a segurança não
é somente realizada pela Polícia
Nacional, mas por todos que
buscam viver bem, como indicou
o Comandante Paolo Antamba
Cevallos/DNCE (MINISTERIO...,
2014, sem paginação, tradução
nossa).

Pelo conteúdo da notícia,
pode-se observar que a
instalação de uma UPC é
revestida de importância para
a PNE, e que, portanto, tem
se intensificado o número
de
inaugurações
dessa
modalidade de policiamento.
Outro aspecto importante
a ser destacado é a
interdisciplinaridade
entre
esses novos modelos de
gestão. Aqui, especificamente,
trata-se das políticas de Polícia
Comunitária e de aplicação
de Direitos Humanos, sendo
que ambas estão intimamente
ligadas, como se observa no
extrato a seguir, retirado do
Manual de Direitos Humanos
Aplicados à Função Policial,

publicado pela PNE:
A defesa e proteção dos direitos
humanos e segurança cidadã
[...] A avaliação do trabalho
policial não pode ser somente
pelos resultados, mas também
pelos meios empregados. Essa
apreciação deve ser permanente,
e não só por parte do Estado,
mas também pela sociedade,
que deve converter-se em um
ator coadjuvante das distintas
etapas que implicam estratégias
de segurança pública. [...] A
participação da sociedade nas
avaliações de suas necessidades,
assim como nos planejamentos
de
segurança
pública.
Mecanismos que resolvem
alguns problemas entre os
cidadãos de forma não violenta,
através da mediação ou solução
pacífica dos conflitos (POLICÍA
NACIONAL
DEL
ECUADOR,
2009, sem paginação, tradução
nossa).

Verifica-se,
assim,
uma
estreita correlação entre essas
duas áreas documentadas,
“Policiamento Comunitário”
e “Direitos Humanos”, o que
também pode ser notado nas
entrâncias da normatização
interna da Polícia Militar do
Estado de São Paulo (PMESP),
como ocorre no seu Sistema
de Gestão (GESPOL), em que
esses dois “princípios”, além
da “Gestão pela Qualidade”,
constam como os três pilares
doutrinários que alicerçam
a Gestão da PMESP (POLÍCIA
MILITAR DO ESTADO DE SÃO
PAULO, 2010).
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POLÍCIA COMUNITÁRIA NAS CIDADES DE QUITO E SÃO PAULO

Segundo o Projeto de Criação da Polícia Comunitária, conforme dados obtidos durante o IV
Curso de Direitos Humanos, realizado em 2014, na cidade de Quito, sob a coordenação da Polícia
Nacional do Equador, o número de UPCs, na capital equatoriana, ultrapassa 200, como é possível
visualizar no Quadro 1:
Quadro 1 - Dados do Comando de Polícia do Distrito Metropolitano de Quito.
Fonte: Elaborado pelo autor, com base no Projeto de Criação da Polícia Comunitária na PNE (POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR,
2003). Nota: * Tradução nossa

De acordo com esclarecimentos de policiais equatorianos, o termo “comunitarios” refere-se
às Companhias de Polícia
Comunitária (Cias POLCO),
unidades de policiamento
similares às Companhias
Territoriais (Cias PM) existentes
em São Paulo, enquanto
o termo “reactivos” diz
respeito
às
Companhias
de Policiamento
Reativo,
modelos
análogos
às
Companhias de Força Tática
da PMESP, ou seja, sem
incumbências de atendimento
de ocorrências de emergência
(informação verbal).
As UPCs abrangem uma
v .2, n. 6 2017

área menor (correspondem
a apenas um bairro), não
se confundindo com as
Cias POLCO, visto que
possuem comando próprio e
responsabilidade plena por
sua área de abrangência. Já
as Cias POLCO seguem um
modelo mais tradicional,
atendendo a áreas maiores. Por
seu turno, as Companhias de
Policiamento Reativo prestam
apoio às UPCs e Cias POLCO,
e, como já salientado, seriam
similares às Companhias de
Força Tática da PMESP.

O que chama a atenção, no
Quadro 1, é que o número de
UPCs, 211, equivale à quase
metade das Cias POLCO, 531,
situação muito diferente
da encontrada na área do
Comando de Policiamento da
Capital (CPC), onde o número
de BCSs não chega a 50,
conforme é possível observar
no Quadro 2:
Quadro 2 - Quantidade de BCS, PPM e
BCSD na PMESP.Fonte: Elaborado pelo
autor, com base no Projeto de Criação
da Polícia Fonte: Elaborado pelo autor,
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com base em material elaborado pelo Maj PM Lucena, com referências de janeiro de 2015.8

Legenda: CMDO – Comando; BCS – Base Comunitária de Segurança; PPM – Posto Policial Militar; BCSD – Base Comunitária de
Segurança Distrital; CPC – Comando de Policiamento da Capital; CPM– Comando de Policiamento Metropolitano;
CPI – Comando de Policiamento do Interior.

Apenas por esses números, pode-se
racionalizar que, existindo cerca de 100
Companhias Territoriais na área do CPC,
tem-se, proporcionalmente, algo similar na
comparação de quantidades de BCSs para Cias
PM, no caso da PMESP, e de UPCs para Cias
POLCO, no caso da PNE, ou seja, algo em torno
de 50% de UPCs para Cias POLCO e de BCSs
para Cias PM.
No entanto, é preciso lembrar que a cidade de
Quito possui uma população estimada em 2,2
milhões de pessoas (QUITO, 2015), enquanto a
cidade de São Paulo ultrapassa os 11,2 milhões
de habitantes (INSTITUTO BRASILEIRO DE
GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2015). Daí se inferir,
pelo menos preliminarmente, que, em termos
de números de UPCs por habitantes, a PNE tem
uma relação muito mais apropriada (uma UPC

para 10,4 mil habitantes) do que a PMESP na
proporção de BCSs por habitantes (uma BCS
para 238 mil habitantes).
ESTRUTURAS FÍSICAS E PRÁTICAS DE
POLICIAMENTO
A partir deste momento, serão realizadas
comparações das estruturas físicas e de
algumas práticas de policiamento comunitário
entre uma UPC de Quito e uma BCS de São
Paulo.
A UPC escolhida foi uma das 51 Unidades do
distrito de Eugenio Espejo e está situada em
uma área importante da cidade de Quito,
dentro da província de Pichincha. A visita
ocorreu em 18 de outubro de 2014, durante
a realização, pelo autor, do já citado curso de
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Direitos Humanos promovido pela PNE.
Por sua vez, a BCS utilizada para comparação foi a BCS Praça Rotary, na área da 2ª Cia PM, do 13º
BPM/M, visitada em 16 de outubro de 2015, com um intervalo de exatamente um ano entre as
duas visitas, fato que não interferiu nas comparações.
UPC do Distrito de Eugenio Espejo, em Quito
As informações foram coletadas em visita a uma UPC do distrito de Eugenio Espejo, sendo
realizadas entrevistas como os policiais em serviço naquele momento, além de registro
fotográfico das instalações.
Também foram coletados dados por meio de pesquisa eletrônica, a fim de possibilitar as
comparações, conforme é possível identificar a partir da Figura 1:
Figura 1 - Notícia sobre a segurança no distrito de Eugenio Espejo, em Quito.onte: Elaborado pelo autor, com base em Fonte:

Informativo eletrônico do Ministério do Interior do Equador (EUGENIO..., 2014, sem paginação).

ESTRUTURA FÍSICA

disposição da UPC, por três dias
de folga, sendo que, nesses
Em regra, todas as UPCs oito dias de serviço, as escalas
seguem um mesmo modelo são moduladas de acordo com
de construção, abrigando em a necessidade, respeitandotorno de 16 policiais, com a se oito horas mínimas de
possibilidade de pernoitarem descanso entre os períodos
na Unidade, já que a escala de serviço operacional. Por
que cumprem é de oito dias à isso a necessidade de terem
v .2, n. 6 2017

acomodações nas UPCs, como
revelado pelos policiais em
serviço na Unidade analisada,
em
entrevista
realizada
no momento da visita
(informação verbal).
As Fotografias de 1 a 7 ilustram
as dependências físicas da
UPC visitada.v
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Fotografia 1 - Fachada da UPC Eugenio Espejo, em Pichincha, Quito.

Fotografia 4 - Área interna (térreo) com sanitários para uso dos
policiais e cidadãos.

Fonte: Créditos do autor.
Fonte: Créditos do autor.

Esse mesmo modelo de construção é visto em
vários locais por onde se anda na cidade de
Quito. As UPCs são muito amplas e possuem
estacionamento para viaturas e veículos de
policiais ou visitantes. Normalmente, são
observadas viaturas estacionadas à frente
da Unidade, o que dá a ideia de pronto
atendimento a eventuais solicitações.

Fotografia 5 - Área interna (térreo)/cozinha, de uso restrito aos
policiais.

Fotografia 2 - Recepção.

Fonte: Créditos do autor.

Fonte: Créditos do autor.
Fotografia 3 - Sala de reuniões com a comunidade.

Fonte: Créditos do autor.

As acomodações para o pernoite dos policiais
ficam na parte superior da UPC (Fotografias 6 e
7). Elas são divididas em cinco dormitórios, com
um amplo banheiro masculino e um banheiro
feminino. Há uma sala de estar com televisor, já
que os policiais ficam à disposição por oito dias
de serviço, para três de folga, conforme citado
anteriormente, e, como muitos são do interior
do país, acabam por se utilizar desses espaços
para a permanência durante as horas de folga.
Despertam a atenção a limpeza e a organização
das dependências, as indicações de cada
sala/ambiente e a educação dos policiais
que receberam o grupo de alunos do curso
de Direitos Humanos durante essa visita,
sobretudo considerando que não foi uma
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visita programada, tanto que o Comandante
da UPC encontrava-se em reunião externa e
não estava presente na Unidade.

Fotografia 8 - Viatura policial da UPC.

Fotografia 6 - Piso superior – Entrada dos alojamentos (área restrita
aos policiais).

Fonte: Créditos do autor.

PRÁTICAS DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO

Fonte: Créditos do autor.

Fotografia 7 - Piso superior – Alojamentos e sanitários (área restrita

De forma similar às BCSs, o efetivo das UPCs
realiza visitas comunitárias e desenvolve
programas de integração com a comunidade.
As Fotografias 9 e 10 mostram a área da UPC e
o seu quadro de avisos.
Fotografia 9 - Área da UPC.

aos policiais).

Fonte: Créditos do autor.

otografia 9 - Área da UPC.

Fonte: Créditos do autor.

As UPCs dispõem de viaturas (Fotografia 8)
de quatro rodas, motocicletas (Fotografia
1) e bicicletas, sendo que os policiais, sob o
comando de um Oficial (Tenente ou Capitão),
são responsáveis pelas ações de policiamento
preventivo e pelo atendimento das demandas
de emergência, centralizadas pelo telefone 911,
além de contato com os cidadãos, parcerias e
projetos próprios à comunidade local.
v .2, n. 6 2017

Fonte: Créditos do autor.
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Nas Fotografias 11 e 12, é possível visualizar, respectivamente, um modelo de impresso para cadastro de cidadãos
no sistema “boton de seguridad” – tecla de segurança – e a inclusão dos dados do referido cadastro no computador.
Fotografia 11 - Formulário de cadastro do programa “boton de

Fotografia 12 - Programa de computador “boton de seguridad”.

seguridad”.

Fonte: Créditos do autor.

Fonte: Créditos do autor.

O programa “boton de seguridad” é um sistema pelo qual o cidadão, após ser cadastrado (Fotografias 11 e
12), pode emitir um sinal de emergência, teclando o número “5” de seu celular, de modo que o número do seu
telefone aparece para os computadores do sistema de emergências 911, com a indicação geográfica no mapa da
cidade de onde a pessoa que emitiu o sinal se encontra, sendo destacada uma viatura, de forma imediata, para o
atendimento da ocorrência.
No caso das UPCs, essa indicação aparece também para o computador instalado na recepção da Unidade, que
também dispara um alarme, possibilitando a visualização rápida pelo policial e o atendimento da demanda de
maneira mais eficiente.
O “boton de seguridad” é um programa de governo, considerado uma boa prática na área de segurança pública,
conforme noticiam os dados da Figura 2, exposta a seguir, que traz um trecho de uma reportagem veiculada pelo
informativo eletrônico do Ministério do Interior do governo do Equador.
Figura 2 - Notícia sobre o programa “boton de seguridad”.

Fonte: Informativo eletrônico do Ministério do Interior do Equador (AUMENTA..., 2014, sem paginação).
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A

lém do programa “boton
de seguridad”, que é
de abrangência nacional,
contando, inclusive, com
o suporte do sistema de
atendimento de emergências
911, as UPCs desenvolvem
ações
próprias,
como
estratégias
locais
de
prevenção
criminal,
por
meio de integração com a
comunidade.

Exemplos dessas interações
são proporcionados por
meio da prática esportiva,
o que também é muito
comum nas BCSs de São
Paulo, como será visto mais
adiante, ao se discorrer sobre
as ações dos policiais da Base
Comunitária de Segurança
da Praça Rotary. Na Figura 3
e na Fotografia 13, é possível
ver exemplos desse tipo de

implemento que foi utilizado
no distrito de Manuela Sáenz,
em Quito, onde os policiais
comunitários desenvolveram
e organizaram o Primeiro
Campeonato
Interescolar
de Futebol, com 10 escolas
da região, para comemorar
o
77º aniversário de
profissionalização da Polícia
Nacional.

Figura 3 - Polícia Comunitária organiza futebol para alunos de escolas públicas

Fonte: Informativo eletrônico do Ministério do Interior do Equador (NIÑOS..., 2015, sem paginação).
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Fotografia 13 - Campeonato de futebol organizado pela Polícia Comunitária do Equador.

Fonte: Informativo eletrônico do Ministério do Interior do Equador (NIÑOS..., 2015, sem paginação).

próprio, onde deve manter contato com os
cidadãos, sejam moradores ou comerciantes
A fim de traçar algumas comparações entre (informação verbal).
uma UPC e uma BCS, foi realizada uma visita à As Fotografias 14 a 17 trazem uma visão geral
BSC Praça Rotary, em 16 de outubro de 2015, o da BCS em estudo.
Fotografia 14 - Fachada da BCS.
que possibilitou essa análise.
Vale notar que a distância temporal entre
as duas visitas (à UPC, em Quito, e à BCS,
em São Paulo) é de apenas um ano, o que,
para o estudo em questão, não resultou em
prejuízos, até porque também foram realizadas
pesquisas eletrônicas, permitindo constatar
que, nesse período, não ocorreram mudanças
circunstanciais no modelo de UPC adotado
Fonte: Créditos do autor.
pela PNE.
PRÁTICAS DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO

Fotografia 15 - Viatura à disposição da BCS.

ESTRUTURA FÍSICA
A BCS Praça Rotary, conforme entrevista
com o 3º Sargento PM Julio Quirino, tem a
possibilidade de congregar de 16 a 22 policiais
militares, possuindo uma viatura à disposição
para as tarefas de rondas comunitárias e uma
área de atuação que compreende 16 ruas,
sendo que cada policial tem um setor (rua)

Fonte: Créditos do autor.
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Fotografia 16 - Expositor com atividades.

Fotografia 17 - Jornal mensal.

Fonte: Créditos do autor.

Fonte: Créditos do autor.

Internamente, a BCS, assim como a UPC, possui áreas comuns, que podem ser utilizadas pela
comunidade, como uma pequena sala de reuniões e um sanitário, e áreas restritas, que são
utilizadas como cozinha e vestiário para os policiais que trabalham no local.
As Fotografias 18 a 21 mostram, respectivamente, a recepção, a cozinha, a sala de reuniões e o
vestiário da BCS.
Fotografia 18 - Recepção.

Fotografia 19 - Cozinha.

Fonte: Créditos do autor.

Fonte: Créditos do autor.

Fotografia 20 - Sala de reuniões.

Fonte: Créditos do autor.

Fotografia 21 - Vestiário.

Fonte: Créditos do autor.

A BCS Praça Rotary divide espaço com uma biblioteca municipal e quadras poliesportivas,
ambientadas no interior da Praça Rotary, conforme as Fotografias 22 e 23.
v .2, n. 6 2017
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Fotografia 22 - Biblioteca municipal.

Fotografia 23 - Quadras e espaço de lazer.

Fonte: Créditos do autor.

Fonte: Créditos do autor.

É importante observar que a estrutura da BCS está no local há mais de 20 anos, no entanto,
em sua origem, tratava-se de um Posto Policial, sendo ampliado e ganhando o status de BCS
somente a partir de meados dos anos 2000.
Na Fotografia 20, o Cabo PM Messias e o Soldado PM Aguilera apresentam o troféu recebido
pela BCS Praça Rotary, no 5º Prêmio Polícia Cidadã, do Instituto Sou da Paz, no ano de 2013, em
reconhecimento aos trabalhos comunitários realizados. Esse reconhecimento não foi por acaso,
pois, na Figura 4, verifica-se que a Organização Não Governamental (ONG) Viva o Centro também
já havia reconhecido as boas práticas dessa BCS em 2009, sinal de que os serviços desenvolvidos
por esses policiais estão revestidos de eficiência e efetividade.
Figura 4 - Notícia de destaque para a BCS Praça Rotary.

Fonte: BASE... (2009, sem paginação).
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É válido acrescentar que, em entrevista como Prática essa também utilizada nas ações das
o Senhor José Carlos Luiz (Fotografia 24), um UPCs, como já demonstrado.
líder comunitário e comerciante local, ele
Fotografia 26 - Futebol comunitário.
deixou clara a importância das ações de polícia
comunitária desenvolvidas pela BCS em estudo,
destacando que o público direto atendido, que
se encontra nas 16 ruas de abrangência da BCS
(Fotografia 25), é de aproximadamente 5 mil
pessoas residentes, com um público flutuante
de mais de 15 mil pessoas, haja vista a existência
de hospitais, como a Santa Casa, e instituições
de ensino superior, comoa Universidade
Presbiteriana Mackenzie e a Faculdade de
Fonte: Créditos do autor.
Sociologia e Política de São Paulo, todos muito
Fotografia 27 - Sistema de comunicação.
próximos da Praça Rotary (informação verbal).
Fotografia 24 - Entrevista com o Sr. José Carlos Luiz.

Fonte: Créditos do autor.
Fonte: Créditos do autor.
Fotografia 25 - Mapa com as 16 ruas de responsabilidade da BCS.

Fonte: Créditos do autor.

PRÁTICAS DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO
Dentre as práticas comunitárias desenvolvidas
pela BCS, cabe destacar que, além das visitas
à comunidade, também são realizadas
competições, como jogos de futebol entre
jovens das escolas próximas e moradores da
região, conforme evidencia a Fotografia 26.
v .2, n. 6 2017

E o atendimento diretamente à comunidade
local é feito por meio do telefone da BCS
e e-mail, sendo que as emergências são
retransmitidas pelo rádio fixo, que se encontra
nas mesmas frequências das viaturas do
programa de radiopatrulhamento (Fotografia
27), responsáveis pelo atendimento das
demandas do telefone 190 (atendimento
de emergências, similar ao telefone 911 do
Equador), já que, diferentemente das UPCs,
os atendimentos de emergência não são de
responsabilidade exclusiva dos policiais da
BCS, sendo tais tarefas divididas com o efetivo
da Cia PM.
CONCLUSÃO
Embora o policiamento comunitário tenham
se estabelecido por históricos diferentes
entre a Polícia Nacional do Equador e a Polícia
Militar do Estado de São Paulo, foi possível
verificar, pelas fontes – no caso da PMESP, de
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forma direta, e na PNE, de forma indireta –,
que ambas as Instituições tiveram influências
do modelo japonês, com algumas premissas
de teóricos americanos, no que diz respeito
ao policiamento com foco na resolução de
problemas.
Na comparação direta entre a UPC de Eugenio
Espejo, em Pichincha, na cidade de Quito,
e a BCS da Praça Rotary, na 2ª Cia PM, do
13º BPM/M, na cidade de São Paulo, foram
encontradas várias similaridades práticas no
que tange à proximidade com a comunidade,
ressalvadas as questões mais intrínsecas,
tais como a maior autonomia das UPCs, que
contam com um Oficial responsável pelas
ações de policiamento comunitário e pela área
de atuação, bem como pelo atendimento às
demandas de emergências, o que não ocorre
no modelo adotado pela PMESP, em que as
BCSs não têm essa incumbência. J
á no que se refere aos tipos de atividades
desempenhadas como estratégias de
aproximação com a comunidade, foi observado
que são muito parecidos, quer pelo contato
direto com os cidadãos, por meio de visitas e
reuniões, quer pelo contato direto quando da
necessidade de atendimentos emergenciais,
cada qual com os mecanismos inerentes à sua
Instituição.
Vale notar, ainda, que a mesma similaridade
foi constatada quanto à prática de atividades
esportivas como meio de aproximação dos
jovens, presente nos dois modelos estudados.
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J

OSÉ DAMIAO PINHEIRO
MACHADO COGAN.
Desembargador
com
assento na Egrégia Quinta
Câmara Criminal, vem pela
presente expor e requerer o
que segue:

dos Delegados da Polícia Civil
havia efetuado representação
ao Conselho Nacional de
Justiça entendendo haver
infração
funcional
dos
Magistrados Xisto Albarelli
Rangem
Neto,
Carolina
Hisagnol Lacombe e lsabel
1) No dia 02 de junho p.p. foi Cardoso da Cunha Lopes, que
objeto de notícia no jornal O
teriam deferido mandados de
Estado de São Paulo matéria busca e apreensão a policiais
com o seguinte cabeçalho: militares.
“CNJ investiga juízes por
mandados expedidos para Dentro do contexto da
PMs” (doc. 01).
matéria, a interpretação
dada pelos representantes
No curso da matéria havia é que a decisão judicial
menção de que o Sindlcado seria absolutamente ilegal
v .2, n. 6 2017

e que os oficiais da Polícia
Militar que executaram o
mandado de busca judicial
teriam cometido o crime de
usurpação de função pública,
posto que tal função seria
privativa da Polícia Civil. já
que não cabe à Polícia Militar
investigar.
2)Referida
representação
beirou o absurdo, pois retorna
no tempo para entender que
somente a Polícia Civil é que
pode realizar investigações e
cumprir mandados de busca
e apreensão.
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3) O nosso Código de Processo Penal de 1941
, no art. 240
regulamenta a busca e apreensão, anotandose que o art. 241 ainda menciona
que os mandados de busca poderiam ser
expedidos pela autoridade policial. o que
ficou vedado pela Constituição Federal, no
seu art. 5o, inciso XI. “a casa é asilo inviolávedl
o indivíduon, inguémn ela podendop enetrars
em
consentimentod o morador, salvo em caso de
flagranted elito ou desastre. ou
para prestar socorro, ou, durante o dia, por
determinação jud cial ‘.
Não há qualquer menção no texto de que os
mandados de
busca e apreensão só possam ser cumpridos
pela Polícia Civil.

polícia judiciária, e a Polícia Militar ter como
função maior a atividade de polícia preventiva,
uma vez que há uma certa interpenetração na
função de ambas.
Não havendo exclusividade na investigação,
sendo que o
art. 144, da Constituição Federal estabelece:
Ar!. 144. A segurança pública, dever do Estado,
direito e responsabilidade de todos, é exercida
para a preservação da
ordem públicae da incoiumidaddea s pessoase do
património, através das seguintes órgãos.
Í...J
$ 4’ Às polícias civis, dirigidas por delegadas
de polícia decarreira, incumbem, ressalvada a
competência da União, as funções de polícia
judiciária e a apuração de infrações penais, exceto
as militares.
$ 5’ Às polícias militares cabem a polícia ostensiva
e a preservação da ordem públicas aos corpos
de bombeiros militares, além das atribuições
definidas em {ei, incumbe a execução de atividades
de defesa civil.

E certo que o Código de Processo Penal em
vigor só
menciona expressamente duas autoridades:
a judicial e a policial. Não há qualquer
menção às funções de polícia preventiva,
que se encontram regulamentadas em leis
Anote-se que tal matéria já foi objeto de
posteriores.
discussão no Supremo Tribunal Federal que
É certo que não há uma exclusividade de decidiu que o Ministério Público também
atuação repressiva por parte da polícia pode investigar, não sendo atividade de
judiciária. posto que quando o agente da investigação exclusiva da Polícia Civil e Federal.
Polícia Militar em
serviço inicia perseguição após a prática do Anote-se ainda que existem outras formas
de investigação que são de interesse público,
crime, já está agindo como polícia
repressiva, uma vez que o delito já se como as Comissões Parlamentares de
Inquérito, que também servem para apuração
consumou.
de ilícitos
Da mesma forma. a Polícia Civil não age só
E de se frisar que quandos e está dentrod e um
como polícia
repressiva. eis que tem unidades que também procedimento de exclusiva atribuição do
Delegado de Polícia, no inquérito policial,
realizam serviços de polícia
preventiva, como as Unidades do GARRA e do eventual mandado de busca e apreensão só
pode ser expedido para a Polícia Civil executar.
GOE (Grupo de Operações Especiais).
Parece-nos que é mais correto falar-se, Entretanto, outras situações existem em que
não se fará propriamenteu ma investigação,m
portanto, na Polícia
Civil ter como finalidade maior a função de as sim mera constataçãod a ocorrênciad e
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ilícito, onde há necessidade de expedição de Observe-se que o Código Penal, no art. 150,
mandado de busca para quebra da garantia menciona:
constitucional da casa.
Nesses casos, é possível se lembrar que,
muitas vezes, não há ainda inquérito policial
instaurado e a Polícia Militar recebe também
denúncias anónimas no telefone 181, que dão
conta da prática de tráfico posse de armas
ilegais, mantença de vítimas em cativeiro,
entre outros ilícitos.
Para averiguação da veracidade dessas
informações, a urgência é importante e
necessário se faz expedição de mandados de
busca domiciliar.
Na hipótese de sequestro, principalmenteq
uando se trata de vítima idosa, doente, ou
de tenra idade, que muitas vezes necessita
urgente de medicamentos, não há porque
se ficar aguardando a formalização da
instauração de um inquérito para só então se
expedir mandado de busca.
Pensando na existência de vítima sequestrada
em situação de risco iminente de morte,
razoável que havendo notícias de eventuais
cativeiros obtidas pela Polícia Militar, a ela seja
fornecido mandado de busca para confirmar
se realmente existe vítima sequestrada nos
endereços informados.

Art. 150 - Entrar ou permanecer, clandestina ou
astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou
tácita de quem de direito, em casa alheia ou em
suas dependências:
Í. . .J
$ 3o - Não constitui crime a entrada ou permanência
em casa
alheia
ou
em
suas
dependências:
(. . .)
If - a qualquer hora do dia ou da noite, quando
algum crime
está sendo ali praticado ou na iminência de o ser.
O crime de favorecimento pessoal menciona.
Ad. 348 Auxiliar a subtrair-se à ação de autoHdade
pública autor de crime a que é cominada pena de
reclusão.
Pena detenção, de um a seis meses, e multa.
$ 1’ - Se ao crime não é dominada pena de reclusão.
Pena - detenção, de quinze dias a três meses, e
multa.
$ 2’ - Se quem presta o auxílio é ascendente,
descendente, cônjuge ou irmão do criminoso, fica
isento
de pena.

Como se verifica, se o criminoso praticou
delito em outro lugar e busca homiziarse em residência do cônjuge, ascendente,
descendente ou irmão, o FATO E ATÍPICO.

Outra situação em que o mandado só pode
ser expedido pela autoridade judiciária para
cumprimento da Polícia Militar é a situação em
que algum criminoso praticou delito e procura
subtrair-se a ação da autoridade pública,
buscando guarida em casa de cônjuge,
ascendentes, descendentes ou irmãos.

Se a casa estiverc ercadae for proibidaa
entradad os policiais militares que vinham em
perseguição do delinquente, necessário será
a expedição de mandado de busca para
ingresso na residência e prisão do criminoso.

Imagine-se um roubo praticado nas ruas,
o agente sendo procurado em situação de
flagrância, tendo o mesmo obtido guarida na
casa de uma das pessoas acima mencionadas.

E de se lembrar que a Polícia Militar conta
com quase cem mil homens no Estado de São
Paulo. o que é quase a metade do contingente
da ativa do Exército Brasileiro, tendo inúmeras
viaturas cobrindo todas as áreas da cidade
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Neste caso, o mandado judicial só poderá ser
expedido para a Polícia Militar.
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diuturnamente.
O interesse público deve predominar para
que se faça um combate eficaz ao crime,
principalmente o organizado, não sendo
razoável que a relação entre as polícias gere
representações contra Juízes de Direito que
autorizaram o cumprimento de mandado
judicial para confirmar eventual ocorrência de
crime de ação pública.
E de se lembrar que nos atuais processos
criminais, muitos que vêm de comarcas do
interior, se originam de mandados de busca
cumpridos pela Polícia Militar, com lavratura
de auto de prisão em flagrante pelo Delegado
de Polícia, com resultados bastante positivos,
principalmente nos casos de tráfico.
Pequenas cidades que têm contingente de
Guardas Municipais, chegam estes a colaborar
com a autoridade de polícia judiciária no
cumprimento de mandados judiciais por falta
de agentes públicos em número suficiente.
Por que não conceder, nas hipóteses retro
mencionadas mandados de busca à Polícia
Militar, no interesse de mantença da ordem
pública e repressão ao crime?
Empecilho legal não existe como demonstrado.
4) O E. Conselho Superior da Magistratura
elaborou oProvimento n’ 758/2001 (doc. 02),
onde menciona:
Artigo 2Q O Juiz de Direito, responsável pelas
atividades do
Juizado, é autorizado a tomar conhecimento
dos termos circunstanciados elaborados
pelos policiais militares, desde que assinados
concomitantemente por Oficial da Polícia
Militar.
5) Os E. Juízes de Direitod o Estado poderãof
icar receosos de concederq ualquemr
andadod e buscaà Polícia Militar em razão da
representação levada a efeito no Conselho
Nacional de Justiça, entendendo que a

sua concessão à Polícia Militar é ato ilegale
arbitrário.
6) Esqueceram-se os representantes do
Sindicato dosDelegados da Lei Orgânica da
Magistratura:
Art. 41 - Salvo os casos de impropriedadoe u
excesso de
linguagema magistradnoã o pode ser punido ou,
prqudicado pelas opiniões que manifestar ou pelo
teor das decisões que proferir.

7) Existem inúmeras decisões do C. Supremo
Tribunal Federal, do C. Superior Tribunal
de Justiça e dessa E. Corte dando pela
possibilidade de policiais militares cumprirem
mandados judiciais de busca e apreensão, ora
colacionados em anexo (Doc. 03).
8) Assim, é o presente para requerer a esse
E. Conselho Superior da Magistratura clue,
a teor do Provimento n’ 758/2001, a fim de
embasar decisões dos Magistrados, determine
que “os Juízes estão autorizados a tomar
conhecimento de solicitações de mandados
de busca e apreensão feitos pela Polícia
Militar, devendo ser cumpridos por Oficial da
mesma, sempre que forem hipóteses fora de
inquéritop olicial em andamento”.
Apresento a vossa Excelência protestos de
consideração.

JOSE DAMIAO PINHEIRO MACHADO COGAN
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO EGRÉGIO
CONSELHOSUPERIOR DA MAGISTRATURA
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RESUMO

O

regime constitucional militar, expresso
nos artigos 42 e 142 da Constituição
Federal de 1988, prevê legislação específica
para tratar sobre regras de inatividade
aos integrantes das Forças Armadas e das
Polícias Militares e Corpos de Bombeiros
Militares. A comparação ao regime jurídico
dos Servidores Públicos e o nivelamento das
regras previdenciárias, sem respeitar suas
peculiaridades, acarretará distorções em sua
interpretação, com soluções inadequadas ao
crescente déficit previdenciário dos regimes.

Introdução
Passados pouco mais de dez anos da
última reforma da previdência, novamente
os militares e os servidores públicos são
relacionados como causadores do grande
déficit da previdência no Brasil, induzindo
a opinião pública a acreditar que tudo
pertence a um mesmo “pacote” quando, na
verdade, são regimes distintos com fundos de
previdência próprios. Nem todos os fatores
que ocasionam o déficit do regime geral da
previdência, destinado a todos trabalhadores,
são semelhantes ao dos regimes próprios,
assim, sua correlação direciona à uma
falsa compreensão, especialmente ao se
comparar os valores médios de aposentadoria
pagos aos agentes públicos com aqueles
recebidos pelos aposentados do INSS. A
distinção entre os regimes de previdência
e os regimes jurídicos é fundamental para
compreensão da Previdência Social Brasileira.

por ser de caráter social, prevalecem critérios
outros, não ligados prioritariamente às
questões financeiras, e sujeitos a influências
políticas e corporativas. Neste contexto, a
evolução da previdência pública no Brasil
acumula índices negativos de financiamento
que, segundo projeções do Governo Federal
para o ano de 2017, chegarão a 183 bilhões
de reais2. No entanto, pouco é divulgado
que o déficit do regime geral de previdência
social congrega o custeio da seguridade
social brasileira, que conforme expresso
no art. 194 da Constituição Federal de
1988, compreende saúde, previdência e
assistência social. O pagamento de benefícios
assistenciais à população (bolsa família,
seguro-desemprego, benefício assistencial ao
idoso e à pessoa com deficiência) não reverte
valores à previdência social, inviabilizando
o equilíbrio financeiro ao regime. O déficit
do regime geral de previdência não se
vincula exclusivamente ao pagamento das
aposentadorias, pois é o conjunto de fatores
relacionados à seguridade social que, quando
mal geridos, onera o orçamento público e
retira o investimento necessário de outras
áreas como educação, saúde e segurança.
Os
Regimes
de
Financiamento
da
Previdência e o Déficit Previdenciário.

Preleciona Marcos Nóbrega3, sobre o tema,
que “um ponto-chave na instituição do sistema
de previdência social dos servidores públicos
de cargo efetivo é que o sistema deve se pautar
pelo equilíbrio financeiro e atuarial. Diz ainda
Marcos Nóbrega que “o equilíbrio financeiro
trata da correspondência entre entradas e
saídas no sistema, ou seja, os custos atuais
dos benefícios pagos. O equilíbrio atuarial, por
sua vez, representa o fluxo de pagamentos, de
forma a viabilizar o sistema no longo prazo”,
Ao contrário dos regimes privados de e assim, é base de sustentação de qualquer
previdência, financiados por sistema de plano de previdência, do público ao privado.
capitalização com ingresso facultativo, A relação entre crédito (contribuição) e débito
a previdência pública tem caráter social, (benefício) garantirá a saúde financeira do
destina-se a todas as classes de trabalhadores, plano, desta forma, a escolha do regime de
público ou privado, de adesão obrigatória; e, financiamento é importantíssima ao equilíbrio
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do sistema, que normalmente se divide em
duas modalidades principais – repartição
simples e capitalização.
O regime de capitalização caracterizase pela formação de um fundo individual de
previdência destinado ao custeio do regime,
que diferente ao de repartição simples,
condiciona-se aos valores acumulados
pelo participante. Esta modalidade de
financiamento é adotada pela previdência
privada ou complementar nos chamados
“fundos de pensão”, podendo ser de
natureza aberta4 ou fechada.5 No mercado
financeiro as modalidades de custeio são
pontos determinantes para a concessão de
benefícios, desse modo, a escolha do plano
de previdência,6 sua duração, abrangência e
outros fatores estarão diretamente ligados à
opção de financiamento adotado; prevalecem
conceitos
estritamente
financeiros
e
atuariais, sob forte fiscalização dos órgãos de
controle. Os planos de regimes abertos são
fiscalizados pela Superintendência Nacional
de Seguros Privados (SUSEP), e os de regimes
fechados, pela Superintendência Nacional
de Previdência Complementar (PREVIC).
O regime de repartição simples,
conforme sugere o nome, reparte o valor
arrecadado das contribuições previdenciárias
dos trabalhadores ativos para custear a
aposentadoria dos inativos, o chamado
“pacto entre gerações”, não restando saldo a
acumular. Esta modalidade de financiamento
é comumente utilizada nos países
subdesenvolvidos, considerando a proporção
favorável entre a população economicamente
ativa e a inativa, consequência das altas taxas de
natalidade e a baixa expectativa de vida, o que
propicia uma pirâmide etária ideal ao custeio
do regime. Historicamente, a previdência
social do Brasil utiliza-se dessa modalidade
de financiamento, todavia, a mudança no
panorama socioeconômico, a redução das
taxas de natalidade, o aumento da expectativa
de vida, o trabalho informal, e a má gestão
pública agravam o atual regime de previdência
social, potencializando, não exclusivamente,
v .2, n. 6 2017

os recorrentes déficits previdenciários. Dentro
desta análise financeira estuda-se a formação
dos Regimes Próprios de Previdência dos
Servidores Públicos e dos Militares Estaduais,
que paralelo ao Regime Geral de Previdência
Social (INSS), apesar de ter caráter social, não se
condicionam às suas regras. O financiamento
desta modalidade de regime, criado sob o
modelo de repartição simples, é o grande
desafio às futuras gerações, uma vez que,
equilibrar a concessão de benefícios (regras
para a inatividade) e pagamento de proventos
exige constantes cálculos atuarias e controle
dos benefícios concedidos.
Criação dos Regimes Próprios de Previdência
Social
O primeiro passo para à aproximação
das regras de aposentadoria dos servidores
públicos ao modelo do Regime Geral de
Previdência Social, ocorre com a Emenda
Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de
1998, contudo, somente com a publicação da
Emenda Constitucional nº 41, de 19 dezembro
de 2003, foi possível definir um novo modelo de
regime próprio de previdência aos servidores
públicos, com as restrições necessárias para
alcançar o almejado controle financeiro e
atuarial.
A importância de adequar as regras de
concessão dos benefícios à modalidade de
financiamento fez parte dos estudos da Nota
Técnica nº 03/2015/DRPSP/SPPS/MPS do
Ministério da Previdência Social, nos seguintes
aspectos:
Caso os entes federativos não fossem
obrigados a capitalizar recursos para os seus
regimes de previdência, os comandos da Lei
n° 9.717/1998, equilíbrio financeiro e atuarial,
caráter
contributivo,
registros
contábeis
individualizados, identificação e consolidação
em demonstrativos financeiros e orçamentários,
existência de contas distintas, aplicações de
recursos conforme norma do Conselho Monetário
Nacional, avaliação de bens, direitos e ativos
integrados ao fundo, estabelecimento de limites
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de taxa de administração, a unidade gestora
única, a existência de apenas um regime por ente
federativo, entre outros, perderiam a sua razão de
ser.
Em se aceitando tal assertiva, de que todos os
benefícios dos RPPS pudessem ser estruturados
em regime de repartição simples, o ente federativo
seria mero recebedor de contribuições dos
servidores e pagador dos benefícios, sem atender
ao princípio constitucional do equilíbrio financeiro
e atuarial, retornando-se a situação pretérita
às reformas constitucionais. Tratar os Regimes
Próprios meramente como planos financeiros
esvaziaria também diversos comandos da Lei
Complementar nº 101, de 2000. (BRASIL, 2015)

As reformas propostas em 1998 e 2003
não foram suficientes para mitigar o déficit
da previdência, o qual, não se esgota
meramente pela criação de novas regras
de concessão dos benefícios, e não será,
conforme muito divulgado, o aumento do
tempo de contribuição ou da alíquota, a
única solução. Os índices negativos envolvem
fatores estruturais à formação do fundo
previdenciário relacionado à modalidade
de financiamento inadequada. Diversas
são as variáveis a serem examinadas para a
indicação de um novo modelo de previdência,
que equalizem o direito a concessão dos
benefícios e o equilíbrio financeiro do regime.
As características políticas, econômicas
e sociais do Brasil inviabilizam a ruptura
imediata do atual sistema de previdência dos
servidores públicos para formação de um
novo regime ou sua adesão ao regime geral.
Tais mudanças poderão exigir a divisão das
gerações, com extinção gradativa do antigo
regime, e a criação de um novo modelo de
previdência àqueles que ingressarem a partir
de sua criação. Essa técnica é conhecida como
segregação de massas e conforme a Portaria
MPS n° 403/2008 corresponde:
A segregação da massa, por meio da qual se
estabelece uma separação entre os segurados em
dois grupos denominados de “Plano Financeiro” e

“Plano Previdenciário”, de forma que o primeiro,
de caráter transitório, ficará excepcionalmente
estruturado em regime financeiro de repartição
simples e o segundo, de caráter permanente, será
formatado em regime financeiro de capitalização.
(BRASIL, 2008)

Entretanto, sua implantação é exceção à
regra, conforme adverte a Nota Técnica nº
03/2015/DRPSP/SPPS/MPS, do Ministério da
Previdência Social:
A segregação da massa é uma forma de
equacionamento do déficit que se constitui
em uma última alternativa a ser implantada,
pois, nessa modelagem, o Plano Financeiro
apresenta insuficiência de recursos a ser coberta,
mensalmente, pelo Tesouro. Trata-se, assim, de
exceção aos princípios norteadores dos RPPS,
exceção que se faz em prol da constituição de
Plano Previdenciário destinado ao grupo em
regime de capitalização mutualista, portanto, com
menores riscos de insolvência. (BRASIL, 2015)

Existem, ainda, outros riscos à segregação de
massas, principalmente por estar os regimes
próprios à mercê de interesses políticos, e
assim, a presente nota técnica do Ministério
da Previdência Social adverte:
Nessa perspectiva, arranjos distintos, muitas vezes
formulados a partir de premissas equivocadas e de
interesses estranhos ao tema previdenciário, que
pretendam substituir a segregação da massa ou
lhe conferir características diversas de seu modelo
original, tendem a aprofundar os desequilíbrios
financeiros e atuariais por que passa o RPPS.
Exemplo dessas soluções mirabolantes é a
extinção da segregação da massa, com utilização
dos recursos do Plano Previdenciário para
pagamento dos benefícios do Plano Financeiro.
Tal encaminhamento, recentemente adotado por
uns poucos entes e pretendido por alguns outros,
apresenta-se como solução equivocada, não
apenas pela visão política de curtíssimo prazo que
a motiva, mas, também, por ser contrária à boa
técnica financeira e atuarial aplicável aos RPPS e
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por ofender os princípios e regras que ordenam
o arcabouço jurídico pátrio que trata do regime
de previdência no serviço público e das finanças
públicas. (BRASIL, 2015)

Considerando estas premissas, unificar
simplesmente o regime de previdência
dos militares aos servidores públicos e aos
trabalhadores da iniciativa privada, sem as
devidas correções da carreira, é desconsiderar
a especificidade da carreira militar, e arriscar
a estabilidade da segurança pública do país.
Qualquer alteração no plano de custeio ou
na modelagem atuarial do RPPM deve ser
embasada em estudo técnico fundamentado,
demonstrando todos os seus impactos,
a preservação dos recursos acumulados
e a garantia do equilíbrio do regime
previdenciário.
O Regime Constitucional dos Militares
Apartado aos demais regimes de
previdência encontra-se o “Sistema de
Proteção Social dos Militares”, nos Estados,
destinado às Polícias Militares e Corpos de
Bombeiros Militares e na União ao Exército,
Marinha e Aeronáutica. Após as reformas
constitucionais de 1998 e a regulamentação
dos RPPS, em especial, pela Lei Complementar
nº 9.717/98, o custeio dos benefícios é o fator
de distinção entre as instituições militares.
O regime de previdência dos militares
estaduais aproximou-se ao dos servidores
públicos, abandonando o modelo histórico
de previdência das Forças Armadas, no qual
as contribuições sob a folha de pagamento
são destinadas exclusivamente ao custeio
das pensões, e os proventos aos inativos
permanecem às custas do Tesouro Nacional.
Neste sentido, conhecer e compreender o
Regime Especial de Previdência Militar é passo
inicial a seu estudo e requisito à proposição
de alternativas que busquem o almejado
equilíbrio financeiro.
A reforma administrativa iniciada
nos anos 1990 alterou diversos artigos da
v .2, n. 6 2017

Constituição Federal, em especial, aqueles
que tratam do regime jurídico dos Servidores
Públicos e dos Militares. Os integrantes das
Forças Armadas e das Polícias Militares e
Corpos de Bombeiros Militares, com a Emenda
Constitucional nº 18, de 05 de fevereiro de
1998, tiveram suas classificações modificadas:
deixaram de ser nomeados como “Servidores
Públicos-Militares”, espécie do gênero Servidor
Público, e passaram a constituir uma nova
classe de agentes, os “Militares” pela União e
os “Militares Estaduais” pelos Estados e Distrito
Federal.
A nova classificação não se condiciona
somente ao termo, é uma ruptura ao
regime jurídico dos servidores públicos. O
próprio constituinte reformista reconhece a
especificidade da carreira militar ao destinar
artigo e seção específica aos Militares
Estaduais (art. 42, Seção III) com vinculação
de seu regime jurídico àqueles fixados aos
Militares da União (art. 142). (BRASIL, 1988).
Torna-se inequívoco o espírito da
emenda reformista, qual seja, a existência
de duas espécies de agentes públicos
inconfundíveis – os Servidores Públicos e os
Militares. Neste contexto, procura-se elucidar
as constantes afirmações equivocadas sobre
a Previdência Militar, que normalmente
é explicada sob a ótica dos servidores
públicos, desconsiderando sua especificidade
constitucional. A distinção entre as classes
de agentes públicos é fundamental para a
compreensão de seus regimes de previdência
e, quando não observada, propicia soluções
inadequadas à formação de um novo modelo.
A Reforma da Previdência Militar
Historicamente, a inatividade dos servidores
públicos e dos militares era custeada pelo
tesouro do Estado, como forma de “prêmio”
à atividade pública exercida, e a contribuição
previdenciária na folha de pagamento revertiase ao custeio das pensões. Em 1993, o Governo
Federal inicia um movimento de reforma
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na Administração Pública que, por meio da
Emenda Constitucional nº 3, propiciou bases
à criação dos Regimes Próprios de Previdência
Social (RPPS), inicialmente, dos servidores
públicos da União, e posteriormente, aos dos
Estados e Municípios, tendo como ponto
culminante a Emenda Constitucional nº 20/98,
chamada de “Reforma da Previdência”, a qual
incluiu, pela primeira vez na Carta Magna, o
princípio do “equilíbrio financeiro e atuarial”.
(BRASIL, 1998).
As reformas percorreram um longo caminho
de debates e discussões nas casas legislativas,
em especial, na definição do regime jurídico
dos militares, por meio da PEC nº 338/96,
e paralelamente à reforma constitucional,
trabalhavam-se
leis
infraconstitucionais
que dariam suporte e viabilidade às futuras
mudanças e, em 27 de novembro de 1998,
foi sancionada a Lei Complementar nº 9.717
que dispõe sobre as regras gerais para a
organização e o funcionamento dos Regimes
Próprios de Previdência Social. Entretanto, na
contramão da evolução constitucional, que
reconhecia a especificidade do regime jurídico
militar, a nova lei unifica as regras de gestão
dos regimes próprios de previdência dos
servidores públicos e dos militares estaduais.
O equívoco é constatado na mera observação
cronológica dos eventos que assim se
apresentam:
I. Em 28 de março de 1995, o Governo
Federal encaminha à Câmara dos Deputados
a PEC nº 33/95, que pretendia modificar o
sistema de previdência social no Brasil, com
novas regras de concessão de aposentadoria
ao regime geral de previdência, e em
especial, modifica as regras de inatividade
dos servidores públicos e dos integrantes
das polícias militares e corpos de bombeiros
militares. A proposta unificava as regras
previdenciárias desses agentes públicos,
agora idealizadas sob o princípio do equilíbrio
financeiro e atuarial. A vinculação foi expressa
na proposta de redação do § 10 do art. 42,
assim prevendo:

corpos de bombeiros militares aplica-se, quanto
à previdência, o disposto no art. 40, devendo
lei complementar prevista no art. 201 refletir,
também, as peculiaridades da profissão policial
militar e de bombeiro militar. (BRASIL, 1995).

Todavia, previu aos integrantes das Forças
Armadas um regime previdenciário próprio,
condizente às peculiaridades da carreira
militar, expresso no § 9º:
Aos integrantes das Forças Armadas e suas
pensionistas é assegurado regime previdenciário
próprio, custeado mediante contribuições dos
ativos e inativos, dos pensionistas e da União,
obedecidos critérios que preservem o equilíbrio
financeiro e atuarial, na forma de lei complementar
prevista no art. 201, que deverá refletir as
peculiaridades da profissão militar, inclusive nas
situações de guerra e definirá, ainda, limites de
idade e regras de cálculo do valor do benefício.
(BRASIL, 1995)

Importante destacar que naquele
momento histórico procurava-se desvincular
as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros
Militares ao regime jurídico das Forças
Armadas, propiciando sua integração às
regras de inatividade dos servidores públicos,
todavia, não houve avanço nessa questão,
em especial, devido à uma nova proposta de
Emenda Constitucional, conforme se relata no
próximo evento.
II. Em 25 de março de 1996,
concomitantemente à PEC nº 33/95,
apresenta-se a PEC nº 338/96 que, após meses
de discussão, define constitucionalmente
o regime jurídico dos policiais militares
e bombeiros militares, enquadrando-os
na espécie de agente público – Militares
Estaduais, com vinculação ao regime jurídico
dos militares das Forças Armadas, conforme
previsto nos §§ do art. 42 relacionados aos
§§ do art. 142, sendo posteriormente, em
05 de fevereiro de 1998, transformada na
Emenda Constitucional nº 18, que obrigou
a correção dos objetivos iniciais da PEC nº
33/95, nos quesitos que estendiam as regras
Aos integrantes das policias militares e dos de aposentadoria dos servidores públicos (Art.
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40) aos militares estaduais.
III. Em 29 de outubro de 1998, o Governo
Federal publica a Medida Provisória nº
1723, posteriormente convertida na Lei
Complementar nº 9.717, de 27 de novembro
de 1998, ocasionando um grande conflito
legal de natureza previdenciária, dado
que, passados pouco mais de 09 meses
da reforma constituinte que reconheceu a
autonomia do regime jurídico militar, incluiu,
intempestivamente, os militares estaduais
na regulamentação dos regimes próprios de
previdência, conforme se constata:
Art. 1º. Os regimes próprios de previdência
social dos servidores públicos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos
militares dos Estados e do Distrito Federal deverão
ser organizados, baseados em normas gerais de
contabilidade e atuária, de modo a garantir o seu
equilíbrio financeiro e atuarial, observados [...].
(BRASIL, 1998)

A regulamentação dos regimes próprios
de previdência pela citada lei foi base de
sustentação à primeira grande reforma
da previdência após a promulgação da
Constituição Federal de 1988, entretanto, sua
eficácia condicionava-se às novas regras de
aposentadoria que seriam implementadas
pela EC nº 20/98. O equilíbrio financeiro e
atuarial dos novos regimes de previdência
dependia exclusivamente dos critérios de
concessão e atualização dos benefícios.
Neste caminho, a referida emenda iniciou
as primeiras mudanças necessárias para a
transição da antiga forma de inatividade dos
servidores, e estipulava critérios de concessão
para a aposentadoria, tendo destaque: o tempo
mínimo de contribuição, a idade mínima
para aposentadoria, a limitação do valor do
benefício e a garantia, por meio das chamadas
regras de transição, das expectativas de direito
daqueles servidores que ingressaram antes da
citada reforma.
IV. Em 19 dezembro de 2003, tem-se a
publicação da Emenda Constitucional nº 41, a
v .2, n. 6 2017

qual propiciou grandes avanços na busca do
equilíbrio financeiro e atuarial, em especial
ao alterar novamente a redação do art. 40,
que extingue aos futuros servidores públicos
o direito à paridade e à integralidade dos
proventos. Em contrapartida, os benefícios
passam a ser calculados pela média do salário
de contribuição do servidor, e não mais pela
última remuneração; o reajuste desvincula-se
dos aplicados na remuneração dos ativos, o
tempo de serviço é substituído pelo tempo de
contribuição, agregando-se idade mínima do
servidor para a concessão do benefício, entre
outras medidas de cunho previdenciário;
ratifica ainda a especificidade do regime
constitucional militar ao fixar no § 2º do art. 42
a necessidade de lei específica, do respectivo
ente estatal, para tratar sobre regras de
concessão de pensão militar. E, igualmente à
EC nº 20/98, garante as regras de inatividade
vigentes aos servidores que ingressaram
antes da reforma. Para o cumprimento da
nova emenda, o Governo Federal edita a
Medida Provisória nº 167, de 19 de fevereiro
de 2004, posteriormente transformada na Lei
Complementar nº 10.887, de 18 de junho de
2004, que implementa profundas adaptações
a Lei Complementar nº 9.717/98, sem, contudo,
corrigir o erro inicial da inclusão dos militares
estaduais no ordenamento.
De acordo com esse histórico de reformas,
conclui-se que incluir os militares estaduais
na LC nº 9.717/98, sem a existência de um
Regime Próprio de Previdência, com regras
de inatividade condizentes, e sem regras de
transição, desrespeitou suas especificidades
constitucionais. Vale lembrar que a efetividade
da referida lei dependia da aprovação integral
da PEC nº 33/95, o que não ocorreu. Criouse assim, precedentes à formação de um
regime próprio de previdência aos militares
estaduais, sem, entretanto, provê-los dos
mecanismos necessários ao cumprimento da
lei. Ao reconhecer o regime constitucional
militar, a EC nº 18/98 ratifica a necessidade de
legislação específica aos militares, e qualquer
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nova legislação infraconstitucional deverá
alinhar-se ao conjunto de normas que regulam
a inatividade militar, em vez de adaptá-las às
normas gerais dos servidores públicos que,
invariavelmente, cria benefícios incompatíveis
à carreira militar.
O regime especial de trabalho dos militares
caracteriza-se, diferentemente dos servidores
públicos, pelo limite de tempo de serviço e
idade, a julgar da necessidade de vigor físico
para o exercício da função, dos proventos
integrais com paridade remuneratória entre
os militares ativos e inativos, considerando
questões de hierarquia e disciplina militar,
pela sujeição a períodos integrais de serviço
ou prontidão, nos casos de instabilidade da
ordem pública, como: atentados às forças
policiais, a ônibus, rebeliões em presídios, nas
greves coletivas, nas ações de reintegração
de posse de escolas, casas, terrenos, entre
outras ações. Os militares possuem, ainda,
uma situação jurídica que os alcançam até
mesmo após a inatividade, a chamada “reserva
militar”. Neste período, o militar está afastado
do serviço ativo, mas permanece como
força reserva, sujeito a sanções disciplinares
e demais obrigações. A exemplo, pode-se
destacar a convocação de aproximadamente
1.500 militares inativos do Estado de São
Paulo a compor o efetivo da Força Nacional
de Segurança Pública para a segurança dos
Jogos Olímpicos, que apesar de facultativa, foi
necessária para a concretização do evento.
A inclusão dos militares estaduais a um
regime próprio de previdência, conforme
previsto na LC nº 9.717/98, exigiria dos Estados
adequações às regras de inatividade, como
ocorreu aos servidores públicos, entretanto,
devido às peculiaridades da carreira militar, a
maioria dos entes estatais não conseguiram
adaptá-las, inviabilizando o equilíbrio
financeiro do sistema. O desequilíbrio
agrava-se
considerando
a
proporção
numérica inadequada entre ativos e inativos/
pensionistas que, na grande maioria dos
Estados, não atende à modalidade do regime

de financiamento adotado.
A distinção dos regimes jurídicos foi
reconhecida pelo atual Governo, e a matéria
publicada no jornal Folha de S. Paulo, em 29
de setembro de 2016, “Ministro da Defesa quer
excluir militares de reforma da Previdência”,
relata posicionamento do Ministro da Defesa,
Raul Jungmann, sobre a nova proposta de
emenda à Constituição que será enviada ao
Congresso Nacional. Segundo a reportagem,
o Ministro acredita que a categoria possui
“singularidades” como além de trabalhar e
servir, uma “cláusula” que engloba “morrer
pelo país” e, por isso, precisa de um sistema
especial, e assim defende:
Em qualquer país do mundo, as Forças Armadas
são um encargo da União. Os militares têm o
mesmo contrato [dos servidores/trabalhadores],
de trabalhar e servir, com uma cláusula, que é de
morrer pelo país”, disse o ministro no Palácio do
Planalto.
[...]
O militar não faz greve, não tem hora extra, não se
sindicaliza, não pode ter outro emprego, trabalha
às vezes 12h, 14h, 16h por dia, expõe a vida. Não
é privilégio, é reconhecimento da singularidade.
(DIAS, 2016)

Conclusão
A peculiaridade do regime especial de
previdência dos militares justifica-se pelas
características do regime jurídico militar,
que impõe à essa categoria de agentes
públicos obrigações que vão além das
normas do trabalho, e para tanto, não estão
assegurados pelas normas da Consolidação
das Leis Trabalhistas (CLT), entre elas, fundo
de garantia (FGTS), adicional noturno, direito
à greve, horas extras, participação nos lucros,
entre outros.
O militar ao ingressar na carreira firma
um “pacto social”, e para isso, disponibiliza, a
favor da sociedade, seu bem maior – a vida.
Nos dias atuais, não necessariamente por
idealismo, mas também por compreender
ou aceitar que o “acordo” firmado atende
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suas expectativas de vida. A carreira militar não oferece uma das melhores remunerações
do serviço público, contudo, o conjunto das vantagens ofertadas – estabilidade na carreira e
aposentadoria especial, motiva o ingresso em uma carreira típica de Estado7 notoriamente
de risco. Destarte, conforme o dito popular “o combinado não sai caro”, o cidadão que optou
em ingressar na carreira militar conhecia os riscos e as vantagens, e o Estado para conseguir
contratar mão de obra qualificada8 que “penhore” a vida em prol dessa sociedade oferece uma
carreira diferenciada, com direitos e vantagens especiais. Ao contrário, qual seria a solução?
Criar um “serviço policial militar obrigatório” a exemplo das Forças Armadas? Acredita-se que
dificilmente existiriam interessados em ingressar na carreira policial ou de bombeiros com os
atuais salários e, ainda, não assegurados pelas leis trabalhistas.
A Segurança Pública tem um alto custo em qualquer país, a qualidade e eficiência decorrem
potencialmente ao investimento, cabe à sociedade discutir qual modelo de segurança necessita
para alcançar seus anseios de ter uma força policial altamente treinada, que respeite os princípios
dos Direitos Humanos e propicie à população a tão esperada paz social. Manter o atual sistema,
sem as adaptações necessárias à carreira militar, é estar em constante justificativa institucional
ao crescente déficit previdenciário, que imputa à atual geração despender esforços em “campo
de batalha” diverso ao objetivo primário da segurança – servir ao cidadão.

Campanha: cinto de segurança no banco de trás é obrigatório e salva vidas
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Polícia Militar de São Paulo lança campanha contra balões

S

ão Paulo – Considerado um risco para a aviação, matas e cidades, a Polícia Militar de São
Paulo lançou campanha contra o lançamento de balões. A ameaça representada pelos
balões é integral. Podem atingir instalações industriais, refinarias, aeroportos, casas e
prédios e provocar incêndios gravíssimos de consequências incalculáveis. A altitude que um
balão pode atingir é enorme, alguns foram avistados a 15.000 pés, pondo em risco aeronaves.

Os materiais empregados são perigosos e seus efeitos podem durar horas, os fogos de artifício
eas tochas inflamáveis são os principais. As tochas são produzidas de forma artesanal, podem
conter querosene, álcool, parafina ou outras resinas diversas, como o breu.
A Polícia Militar do Estado de São Paulo, através do Policiamento Ambiental, já fechou este
ano mais de 10 fábricas clandestinas de balões, e conta com a população para denunciar essa
prática que pode colocar em risco tantas vidas!

Denuncie! ambientaldenuncias@policiamilitar.sp.gov.br
Em caso de emergência ligue 190.
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RESUMO

E

ste trabalho tem o objetivo de demonstrar a evolução das tropas militares que se utilizavam
dos escudos para o combate. Salienta-se que as tropas citadas no presente artigo utilizavam
os escudos de forma tática, organizada, hierarquizada e comandada, assim como ocorre nos
dias de hoje com as Tropas de Choque no Brasil. Por fim, importante destacar que apesar das
tropas na antiguidade possuírem um objetivo (letal) diferente dos objetivos atuais da Tropa de
Choque (dispersão e de menor potencial ofensivo), este trabalho pretende demonstrar como
surgiu a ideia de se utilizar as formações com escudo para a proteção de uma tropa militar.
Introdução
Os conflitos entre os
homens remontam à época
da Idade da Pedra, quando
os primeiros seres humanos
embatiam por comida, água,
território e outros fatores. Ao
longo da História o homem
sempre esteve envolvido
em conflitos, no entanto, em
certo momento da História ele
percebeu que poderia obter
resultados mais expressivos
adotando técnicas e táticas
v .2, n. 6 2017

de combate, ao invés de
realizar as disputas de forma
improvisada, amadora e sem
comandamento, como eram
realizadas inicialmente.
Neste contexto, surgem as
falanges, primeiras formações
militares da humanidade que
se postavam no terreno de
combate de forma organizada,
comandada,
hierarquizada
e cerrada, além de combinar

poder ofensivo (lanças) e
defensivo (escudos) em sua
formação. Nas falanges, as
lanças das primeiras fileiras
eram projetadas para frente
para ferir o inimigo, enquanto
as lanças das demais
fileiras eram utilizadas em
uma posição que variava,
gradativamente, de 45 a 90
graus, e tinham o objetivo de
proteger a formação contra
ataques de flechas cadentes
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ou ataques em que a cavalaria inimiga tentasse
saltar por cima da primeira linha de lanças. As
últimas fileiras da falange eram formadas por
soldados que eram utilizados como substitutos
dos soldados que morriam ou se feriam nas
primeiras fileiras, além de servirem também
como força para empurrar para frente toda a
formação, com o intuito de esmagar o inimigo
mediante o avanço da massa de lanças.

ESPARTANOS
A cidade grega de Esparta ficou conhecida
pela extrema coragem de seus guerreiros e
pela preparação em que o cidadão espartano
era submetido para virar um verdadeiro
guerreiro. Até os dias de hoje, Esparta ainda é
sinônimo de rusticidade, coragem e bravura.

A trajetória histórica de Esparta nos esclarece
As falanges foram as principais formações a tendência dos seus cidadãos para a guerra.
militares adotadas na antiguidade até a A tribo que deu origem à mesma, os dórios,
ascensão do Império Romano, e dela surgiram tinha uma tradição guerreira, sendo inclusive
outras formações militares que também responsável pela introdução do uso do ferro
marcaram a História, como por exemplo, as entre os gregos. (ALMEIDA, 2012).
legiões romanas.
SUMÉRIOS
A primeira civilização que se tem registro
na História são os Sumérios (3.500 a.C.). Eles
inventaram a guerra na idade antiga. Há
registros que sugerem que os sumérios já
possuíam um exército profissional em 2.600
a.C., sendo considerado o primeiro exército
profissional da humanidade, usando táticas
avançadas que necessitavam da disciplina.

A preparação militar do guerreiro espartano
se iniciava na prática aos sete anos de idade,
no entanto, podemos dizer que desde o
nascimento os espartanos já eram colocados à
prova para o combate, uma vez que os bebês
que nascessem com defeito eram rejeitados e
jogados a morte do alto do monte Taigeto.
O infanticídio era o início da educação
espartana, a agoge, marcada pelo militarismo,
disciplina e obediência completa. Aos sete anos de
idade os meninos eram enviados para centros de
treinamento para serem educados e transformados
em guerreiros. Até os 11 anos, o jovem espartano
passava pelo primeiro ciclo, a meninice, em que
recebia o treinamento militar básico.

Como equipamento os soldados sumérios
usavam capacetes de cobre e túnicas de couro
com anéis de ferro, além de uma tanga de pele
de animal. Como armas, usavam lanças com
ponta de bronze, machado de cobre, uma
adaga e a inovadora khopesh (uma espadaO menino estava ali para aprender a manejar
foice que, além de cortar o inimigo, também
possuía a utilidade de desarmá-lo através de lanças, espadas e escudos, além de praticar
sua ponta, que era curvada). (PRADERA, 2016). esportes como corrida e natação. O foco era a
O principal registro de combate sumério é a
Estela dos Abutres (Stele of the Vultures), que
retrata uma batalha entre a cidade-estado de
Lagash contra a cidade-estado de Umma. É o
primeiro registro de uma batalha na história
da humanidade e é nele que está registrado
o uso da formação da primeira falange em
confrontos.

obediência. Todo o restante do treinamento era
direcionado para resposta rápida aos comandos,
resistência, força e vitória nas batalhas.
No dia a dia, a educação era supervisionada por
um magistrado responsável, mas a disciplina
(e as punições) era imposta pelos colegas mais
velhos. Sessões de açoites eram comuns, assim
como humilhações públicas. Esse modelo tinha
o potencial de incentivar a crueldade dos mais
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velhos contra os mais novos. A ideia básica era
deixar os meninos duros, resistentes, no melhor de
sua forma física. Acima de tudo, eles tinham que
ser autossuficientes e capazes de suportar a dor.
Entre os 12 e os 15 anos, o rapaz passava pelo
segundo estágio da agoge. Nessa fase, além
dos exercícios tradicionais, havia maior foco no
trabalho em grupo, além da maestria no uso
das armas. Corridas com cavalos e com bigas
também começavam a acontecer. Era definido um
mestre, um homem mais velho que acompanhava
individualmente os avanços do protegido - tanto
militares quanto pessoais.
É durante o segundo ciclo que os meninos
recebiam apenas um pedaço de pano para
usar como túnica, a única roupa que podiam
vestir durante o ano em uma região em que
a temperatura chega aos 40 ºC no verão e -5
ºC no inverno. A restrição de comida também
era parte do treinamento. Os jovens soldados
recebiam apenas o necessário para sobreviver.
Constantemente com fome, os jovens só tinham
uma solução: furtar comida. Para os espartanos
não havia problema algum em furtar alimentos, o
problema estava em ser pego.
A partir dos 16 anos, começava a fase final da
preparação, que ia até os 20. Era nesse momento
que o treinamento passava a ser prático. Os
hoplitas - guerreiros com grandes escudos
redondos, lanças longas sobre o ombro direito e
espada embainhada - eram unidos em grupos
de até 15 para exercícios de guerra. Cada grupo
era chamado de falange. Além da força física e
da resistência, era necessário muita confiança no
soldado ao lado, pois se ele corresse ou caísse, a
lança rival aproveitaria o espaço deixado pelo
escudo para penetrar na falange e matar guerreiros
espartanos. (CHEROBINO, 2012).

Terminando este período, o espartano já
podia ser considerado um “cidadão-soldado”
de Esparta, que iria permanecer nessa
condição até alcançar os 60 anos, quando se
retirava da atividade militar. (ALMEIDA, 2012).
v .2, n. 6 2017

Um episódio bastante difundido,
que retrata a fome, resistência à dor e
a obediência cega dos aprendizes de
soldado, é que certa vez um jovem
conseguiu apanhar um pequeno lobo
selvagem para comê-lo. Ao ser descoberto,
manteve o lobo sob a sua capa enquanto ouvia
o sermão do seu mestre. Sem demonstrar dor,
o menino ficou ouvindo o sermão enquanto
o lobo o atacava embaixo da capa. Quando
perceberam a presença do lobo, o garoto já se
encontrava morto.
A disciplina era algo respeitado ao extremo
e nenhuma ordem era questionada. Outra
qualidade no espartano era que ele só falava
quando realmente era necessário e somente o
necessário.
Algumas passagens clássicas retratam a
coragem espartana, como por exemplo, as
Guerras Médicas ou Greco-Persas, onde,
na Batalha das Termópilas, 300 espartanos
comandados pelo general Leônidas resistiram
até a morte contra o avanço dos persas do
imperador Xerxes. Xerxes teria avisado aos
espartanos que enviaria uma chuva de flechas
que cobriria a luz do Sol e o dia se tornaria
noite. Leônidas respondeu que podia enviar
as flechas e cobrir a luz do Sol, algo que seria
até bom, pois assim o combate se daria na
sombra.
Uma expressão que ficou marcada como
demonstração da coragem espartana foi a
frase Molonlabe (“vem e toma”), palavras
de desafio que teriam sido ditas pelo rei
Leônidas quando Xerxes exigiu que os gregos
depusessem as armas e se rendessem logo no
início da Batalha das Termópilas.
A partir do século V a.C. a tradição guerreira foi
entrando em declínio e os soldados espartanos
passaram a fazer parte de uma elite cada
vez menor. A Guerra do Peloponeso, contra
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Atenas, marcou o declínio de Esparta e das usadas pelos etruscos eram feitas de bronze, com
demais cidades gregas, algo que possibilitou as armas sendo feitas de ferro. (PRADERA, 2016).
o domínio da Grécia pela Macedônia e a
Com inimigos como os gregos e os romanos
ascensão de Alexandre, o Grande. (ALMEIDA,
os etruscos logo começaram a se decair como
2012).
potência italiana em 474 a.C.
ETRUSCOS
MACEDÔNIOS
O pouco que se sabe sobre os etruscos
A consagração das falanges se deu com
indica que eles habitavam o centro da Itália
erevela este povo como sendo extremamente Alexandre, O Grande, da Macedônia, no
brutal. Desconfia-se que foram os etruscos século IV a.C. Sob o seu comando, as falanges
que inventaram o combate gladiatório como se tornaram verdadeiras máquinas de guerra,
uma forma de entretenimento. Este tipo dando a ele o título de um dos maiores
de diversão teria se originado em um rito comandantes de toda a História.
funerário em que os escravos de um senhor
As falanges macedônicas utilizavam
morto lutavam até a morte ritualisticamente.
lanças (sarissas) com mais de 5 metros e as
(PRADERA, 2016).
cinco primeiras fileiras apontavam as lanças
Os equipamentos dos etruscos eram de para o oponente. Atrás delas, três a onze
excelente qualidade, já que eles dominavam linhas posicionavam suas lanças para o alto,
o manuseio do bronze. A metalurgia etrusca protegendo o grupo de flechas cadentes.
As armaduras e o escudo diminuíram, para
veio a inspirar os trabalhos dos romanos.
permitir maior mobilidade. Pelos flancos, uma
Os etruscos utilizavam a formação de falange, cavalaria reforçada por armaduras, lanças e
fazendo pouco uso da cavalaria. Esse método espadas tentava posicionar o oponente ao
de combate teve influência dos gregos, no alcance das falanges. Outro ponto importante
entanto, as falanges etruscas utilizavam, às acrescentado nas falanges macedônicas
vezes, formações mais esparsas do que as foram os peltastas, homens de ataque rápido
densas falanges gregas.
que tinham a missão de proteger a retaguarda
da infantaria, que por se manter em formação
O equipamento de um falangita etrusco não muito longa não tinham uma defesa eficiente
diferenciava muito da de um hoplita grego. Como para um ataque surpresa pelas costas.
proteção, um escudo redondo ou retangular,
geralmente com os rostos de seus deuses
esculpidos neles ou pintados com símbolos
intimidantes, capacetes que na maioria das vezes
também possuíam o estilo grego, e quando não
possuíam, eram capacetes semiesféricos que
possuíam cristas laterais ou não, e uma armadura
que possuía um design robusto, para dar a
impressão de que o falangita era mais forte do que
realmente era.
Como armamento, a infantaria pesada etrusca
usava uma lança longa e uma espada. Tanto a
lança quanto a espada se assemelhavam ao estilo
grego. Todos os tipos de proteções primárias

Após diversas vitórias no campo de
batalha, as falanges macedônicas ganharam
excesso de confiança, o que fez com que os
treinamentos constantes diminuíssem e que
as falanges perdessem a sua eficaz capacidade
combativa. Aliados ao excesso de confiança, os
generais de Alexandre começaram a abrir mão
das tropas de cavalaria, responsáveis por dar
cobertura nos flancos da falange, e um fato fez
com que as falanges macedônicas perdessem
a sua mobilidade, as lanças começaram a ser
feitas com alturas superiores a 20 metros, ou
seja, extremamente longas para haver uma
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mobilidade adequada em combate. A derrota linha de batalha. A segunda linha tinha como
final veio pelas mãos dos romanos na Batalha função matar ou ferir os homens da primeira
de Pydna.
linha da parede inimiga, e então tentar rompêla. As demais linhas eram usadas como peso
LEGIONÁRIOS ROMANOS
para empurrar a parede de escudos inimiga.
Quando a parede era quebrada, a batalha
As legiões romanas lembravam as falanges entrava em combate singular de maneira
gregas, no entanto, o posicionamento que o lado da parede colapsada tinha sérias
dos soldados no terreno se dava de forma desvantagens.
extremamente estratégica, uma vez que
havia espaço para que os soldados romanos
Uma legião podia ter até 6 mil homens e
pudessem manobrar e corredores para nas extremidades ficavam as forças auxiliares
recuarem quando necessário.
de cavalaria
Os soldados romanos, além dos escudos,
portavam também pesados dardos que
eram arremessados em direção ao inimigo,
dardos estes que tinham a intenção de abrir
brechas na linha inimiga para que os romanos
pudessem utilizar espadas para ferir as tropas
inimigas.
Após este ataque, uma segunda linha de
soldados se posicionava e proporcionava
um segundo ataque com chuva de dardos,
enquanto os primeiros recuavam para a
retaguarda através dos corredores deixados
na formação. Por fim, havia ainda uma terceira
linha de escudos que portavam lanças
estendidas.

O poderio militar romano era invejado
pelo resto do mundo antigo, mas durante
seu declínio, a imagem das outrora
poderosas legiões começou a mudar. Dentre
vários fatores, um dos principais motivos
responsáveis pelo declínio foi a incapacidade
de recrutar soldados suficientes de cidadania
romana, o que levou os imperadores a contratar
mercenários estrangeiros para engrossar as
fileiras das legiões, o que fez com que elas
se enchessem de bárbaros. Enquanto esses
soldados provaram ser guerreiros ferozes,
ao mesmo tempo não tinham lealdade ao
império romano. (SEU HISTORY, 2016).
VIKINGS

Este método romano possuía uma extrema
Uma das táticas utilizadas pelos vikings
mobilidade, o que proporcionava uma enorme durante combate era a parede de escudos,
vantagem às legiões romanas.
que era uma formação defensiva onde os
guerreiros se posicionavam lado a lado e
As legiões romanas usavam um tipo de escamavam os escudos, colocando um sobre
parede de escudo chamado de formação o outro para não haver espaço para passar
testudo, onde a primeira fila formava uma densa qualquer objeto, como por exemplo, flechas e
parede vertical e as outras linhas mantinham o lanças.
escudo sobre a cabeça, assim formando uma
formação como o casco de uma tartaruga,
Quando a infantaria inimiga atacava,
impenetrável a armas de longo alcance. O a parede impedia o avanço dos inimigos,
homem do lado direito tinha um importante enquanto os arqueiros atiravam por trás da
papel, ele cobria o lado direito do guerreiro parede. Era uma tática muito comum, não só
próximo a ele com seu escudo. Isto era feito para os vikings, mas também pelos ingleses
de maneira que os escudos encostavam-se e outros adversários. Na época não era raro
uns nos outros e assim formassem uma sólida existir batalhas de “parede” contra “parede”
v .2, n. 6 2017
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Neste caso, o objetivo era romper a parede
adversária para que os guerreiros pudessem
penetrar na parede do adversário.
Os Vikings criaram uma formação de
combate denominada de “focinho de javali”,
que era a formação em cunha adicionada
de uma linha de lanceiros em cada lado da
formação, que tinha a intenção de derrubar a
cavalaria do inimigo. Esta formação recebeu
este nome porque as duas linhas de lanceiros
representavam as presas do animal.

GUERREIRO NORMANDO
Os guerreiros nórdicos e os cavaleiros
francos influenciaram os exércitos da Europa
Ocidental entre os séculos X e XI. O exército
normando misturava as táticas de luta de
parede de escudos e cargas de cavalaria. Além
disso, o exército normando começava a utilizar
uma arma pouco conhecida, mas que teria
grande influencia nos combates no futuro, as
primeiras bestas.

O exército normando de Willian, o Bastardo,
era formado por cavalaria e infantaria, ambas
armadas com lanças, escudos e armaduras,
O thegn era uma das principais forças além de possuir arqueiros com bestas.
militares do período anglo-saxão da Inglaterra.
Ele era um senhor feudal que controlava uma
CAVALEIRO MEDIEVAL
terra que pertencia diretamente ao rei ou a
outro membro da nobreza, em retorno de
As primeiras tropas de cavalaria foram
seu serviço militar. Era considerada uma das empregadas por volta de 1000 a.C. Eram
tropas especializadas dos reinos anglo-saxões consideradas uma força de choque para luta
e servia como oficial de seu exército.
corpo-a-corpo, além de servir para guardar a
retaguarda e perseguir exércitos em retirada.
THEGN (GUERREIRO ANGLO-SAXÃO)

As armas usadas pelos thegn eram uma espada,
lanças, dardos e, como arma auxiliar, a seax: uma
adaga usada pelos povos germânicos. Como
proteção contra ataques, além do escudo redondo
de madeira, os thegn usavam cotas de malha por
baixo ou por cima de camisas de pano, além de
diversos modelos de capacetes.
A infantaria anglo-saxã era treinada em dois tipos
de táticas, sendo a mais famosa delas a muralha
de escudos. A muralha de escudos anglo-saxã
era similar à formação testudo romana, quando a
infantaria se aproximava dos inimigos portando
seus escudos e atacando por entre as brechas com
a lança. Os dardos eram arremessados antes da
aproximação fatal, e um dos principais usos por
trás disso era a quebra da determinação inimiga.
(PRADERA, 2016).

A cavalaria podia ser classificada como leve,
quando usava pouca ou nenhuma armadura
e era mais apropriada para reconhecimento
e guardar a retaguarda; ou como pesada,
quando vestia armadura e era usada como
uma força de choque para atacar o inimigo.
Na Idade Média predominava a cavalaria
pesada, que possuía um papel equivalente a
uma tropa de choque, por conta do seu grande
impacto psicológico, domínio do terreno e
força devastadora no ataque, fazendo com
que os inimigos não resistissem e saíssem em
retirada.

A partir do século XIII, as cidades passaram
a juntar dinheiro e pessoas suficientes para
Até a derrota para os guerreiros normandos, montar exércitos profissionais para tentar
os thegn foram fundamentais nas vitórias dos derrotar a cavalaria. Os ingleses apostaram em
reis anglo-saxões, sendo de extrema relevância bestas e arcos com flechas fortes para furar as
na história da Inglaterra.
armaduras. Holandeses e suíços modificaram
as táticas das falanges para tentar lograr êxito,
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mas esse método tornou-se completamente eficiência, mantendo a ordem pública, num
obsoleto no século XIV, quando a pólvora período de grande efervescência política.
começou a ser utilizada nos combates.
(KENSKI, 2016).
Aquartelados, reuniam-se em cinco grupos
ou esquadrões, cada grupo com quatro
No fronte as táticas tiveram que se adaptar “choques” (grupos de enfrentamento) e cada
às novas armas que eram capazes de causar “choque” composto por vinte e cinco policiais,
danos à distância. Os escudos e as armaduras sendo um chefe, um subchefe, dois motoristas,
tornaram-se inúteis, fazendo com que a tática doze vanguardeiros, três granadeirosde parede de escudos se tornasse obsoleta, lançadores e seis policiais equipados com
sendo substituída pelas armas de haste, submetralhadoras. Vestiam uniforme cáqui e
carregadas com as duas mãos, dando origem quepe vermelho.
às táticas como o quadrado. O quadrado
permaneceu em uso nas batalhas europeias
Foi a primeira tropa que em 11 de maio
do século XVI e XVII, mas com o importante de 1938, por ocasião do assalto das milícias
crescimento das armas de longa distancia, integralistas ao Palácio Guanabara, deu
foram substituídas pelas formações de coluna enfrentamento
àqueles
combatentes,
no século XVIII. (KENSKI, 2016).
impedindo a invasão do interior da residência
presidencial. Esta Tropa de Choque teve
ORIGEM DO TERMO TROPA DE CHOQUE E SUA atuação por 28 anos na defesa da ordem
CRIAÇÃO NO BRASIL
pública.
O termo Tropa de Choque tem origem nas
tropas alemãs da primeira Guerra Mundial.
Sturmmann é uma patente militar alemã que
pode ser traduzida como “Tropa de Choque”.
Esse termo teve a sua origem durante a
Primeira Guerra Mundial, onde Sturmmann
eram aqueles que eram membros das
companhias de assalto, conhecidos como
tropas de choque. Após a derrota da Alemanha
em 1918, Sturmmann se tornou uma patente
dos Freikorps, tropa altamente disciplinada
que cuidava da segurança interna do território
alemão.
Nas décadas de trinta e quarenta a República
Nova de Getúlio Vargas criou, no Brasil, a
polícia especial com orientação dos Freikorps.
A Polícia Especial foi uma divisão uniformizada
da Polícia Civil do Distrito Federal (atual Polícia
Civil do Estado do Rio de Janeiro), fundada em
5 de agosto de 1932, durante o Governo de
Getúlio Vargas, por João Alberto Lins e Barros.
A polícia especial era organizada como uma
Tropa de Choque, treinada e aparelhada para
enfrentar distúrbios civis com coragem e
v .2, n. 6 2017

Com a queda do governo de Getúlio Vargas,
as polícias militares retornaram ao completo
controle dos estados. A denominação Polícia
Militar oficializou-se e difundiu-se após a
Segunda Guerra Mundial, devido à divulgação
e prestígio do termo ao final do conflito.
A partir dessa época foi dado um novo
direcionamento no emprego das polícias
militares, sendo diversificadas suas atividades
e criados novos serviços especializados.
CONCLUSÃO
O presente trabalho teve por objetivo
demonstrar a evolução das tropas militares
ao utilizar formações de combate que se
baseavam nos escudos para prover a proteção
da tropa, como ocorre hoje em dia com as
Tropas de Choque no Brasil.
Apesar de existir diferenças significativas
em relação aos objetivos das tropas ao longo
da História, vez que antigamente as tropas
combatiam com o intuito de causar baixas
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no exército inimigo, e hoje em dia as Tropas de Choque atuam com o intuito de dispersar os
manifestantes, sem causar danos permanentes e letais, as formações com os escudos são
bastante similares e certamente as atuações das Tropas de Choque têm origem e se baseiam
nas formações supracitadas.
Por fim, existiu um período da História em que a cavalaria, apesar de não adotar as formações
com escudos, era considerada como uma espécie de Tropa de Choque, devido ao domínio do
terreno, impacto psicológico que era causado no inimigo e a força avassaladora que combatia
o exército oponente.
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ORDEM ILEGAL DEVE SER CUMPRIDA?
A obediência hierárquica do servidor civil e do militar.

Introdução
Existe um entendimento
sedimentado
entre
os
militares no sentido de que a
ordem ilegal não se cumpre.
Este raciocínio encerra a
premissa de que caberia
ao subordinado, diante de
uma ordem recebida de seu
superior, avaliá-la a fim de
verificar se estaria legalmente
hígida, ou seja, se estaria de
acordo com a lei.
Apenas após esta análise,
v .2, n. 6 2017

poderia o militar cumprila, se concluísse pela sua
legalidade, ou recusar-se ao
cumprimento, se chegasse à
conclusão de que seria ilegal.
Este julgamento funda-se
em uma interpretação da
legislação penal comum, a
qual impõe ao subordinado a
responsabilidade pelo crime
cometido em obediência
à ordem de seu superior
hierárquico, quando esta for

manifestamente ilegal.
Assim, os defensores de tal
tese argumentam que o militar
deve recusar-se a obedecer a
ordem ilegal de seu superior,
porque cumprindo-a estaria
sujeitando-se a responder a
processo crime juntamente
com o emissor da ordem,
acaso
tal
atendimento
resultasse na prática de ilícito
penal.
Naturalmente, segundo este
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parecer, o subordinado que
assim age (negando-se a
cumprir a ordem ilegal) não
poderia nunca ser acusado do
cometimento do crime militar
de recusa de obediência,
porque estaria amparado em
excludente de crime, qual seja
o exercício regular de direito,
de onde surgiria um “direito
de recusa de obediência”,
sempre que o subordinado
considerasse a ordem ilegal.
Pois bem: o presente trabalho
tem a pretensão de analisar
essa tese, segundo a norma
penal militar, a fim de
verificar sua validade, ou seja,
haveremos de, ao final do
artigo, concluir se é possível
ou não ao subordinado
recusar obediência à ordem
ilegal de seu superior e se
nesta hipótese haveria ou não
a prática de crime militar de
recusa de obediência.
A construção do trabalho se
dá pela comparação entre
os dispositivos que tratam
da obediência hierárquica
no Código Penal Militar e no
Código Penal Comum, visando
identificar se o tratamento
dado pelo legislador ao
instituto foi idêntico nos dois
diplomas penais.
Aspectos constitucionais do
regime jurídico dos militares
Toda análise jurídica deve
buscar seus fundamentos
na Constituição Federal. A
abordagem, ainda que sucinta,
dos aspectos constitucionais
do regime jurídico dos
militares é importante neste

momento,
porque
não
haveria como demonstrar a
necessidade de tratamento
diferenciado dos militares no
que tange às regras penais,
se não se mostrasse antes
que a própria Constituição
Federal os colocou à parte
do funcionalismo público e
cuidou de estabelecer para
eles um regime jurídico
próprio.
Neste sentido, veja que a
nossa Lei Maior tratou de dar
dignidade constitucional a
dois valores reconhecidos na
ética militar e colocá-los como
fundamento das instituições
militares. Neste norte, dispôs
em seus artigos 42 e 142
que as Polícias Militares,
os Corpos de Bombeiros
Militares e as Forças Armadas
são “instituições organizadas
com base na hierarquia e
disciplina”.
Ora, se tomarmos a hierarquia
definida no Regulamento
Disciplinar da Polícia Militar
do Estado de São Paulo como
“a ordenação progressiva
da autoridade em graus
diferentes, da qual decorre
a obediência” (art. 3º, da
LC n. 893, de 09.03.2001) e
a disciplina como o “exato
cumprimento dos deveres,
traduzindo-se na rigorosa
observância e acatamento
integral das (...) ordens” (art. 9º
da LC n. 893, de 09.03.2001),
veremos que o constituinte
preocupou-se, sobremaneira,
com a questão da obediência
hierárquica e erigiu, sobre
ela, as Instituições Militares
federais e estaduais. Tal

instituto, bem anteriormente,
vem previsto no Estatuto dos
Militares (art. 14 da Lei Federal
nº 6.880/80).
Perceba, neste prumo, que
se o regime próprio do
funcionalismo civil se funda
em princípios inscritos no art.
37 da CF/88 (dentre outros),
ao regime próprio dos
militares, além destes, deve-se
acrescentar, especificamente,
a hierarquia e a disciplina, seus
fundamentos,
decorrendo
daí a conclusão de que toda
análise que se faça, deve
considerar
este
aspecto
constitucional.
Aspectos constitucionais do
regime jurídico dos militares
O instituto da obediência
hierárquica é tratado, no
Código Penal comum, no
artigo 22, dentre as normas
que cuidam das causas
excludentes de culpabilidade.
Veja, então, que o tema ganha
relevo, na seara da persecução
penal, quando da análise
de determinada conduta, a
fim de verificar a ocorrência
ou não de um crime. Assim,
considerando o fato como
típico e ilícito, a avaliação
caminharia pelo terreno da
culpabilidade, no qual se
procura concluir se estariam
presentes os requisitos para
a emissão de um juízo de
reprovação do indivíduo
autor da conduta, com a
consequente imposição de
pena. Neste prumo é que
afirma BITENCOURT (2012,
p. 1060) que “no momento
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em que se examina a
culpabilidade já foi superada a
análise positiva da tipicidade
e da antijuridicidade do fato,
admitindo-as, pois, quando
afastadas, qualquer delas,
desnecessário será examinar
a culpabilidade”.
Segundo
a
doutrina
autorizada de CUNHA (2016,
p. 287), a culpabilidade
do autor do crime exige a
presença de três elementos,
quais sejam: imputabilidade,
potencial consciência da
ilicitude e exigibilidade de
conduta diversa. Ausente
um destes três elementos,
excluída estará a culpa do
sujeito ativo, de modo que
não será possível impor-lhe a
pena.
Neste caminhar, a prática do
ato em estrita obediência
a ordem legal de superior,
exclui a culpa, porque seria
inexigível conduta diversa
do indivíduo que assim age.
Esta conclusão afasta um dos
elementos da culpabilidade:
a exigibilidade de conduta
diversa.
Muito bem: dita o artigo 22
do CP:
Art. 22 - Se o fato é cometido
sob coação irresistível ou em
estrita obediência a ordem,
não manifestamente ilegal, de
superior hierárquico, só é punível
o autor da coação ou da ordem.

Tratando deste dispositivo,
CAPEZ (2011, p. 354) assevera
que “a obediência hierárquica
é a obediência à ordem
não manifestamente ilegal
v .2, n. 6 2017

de superior hierárquico,
tornando viciada a vontade
do subordinado e afastando a
exigência de conduta diversa”.
Seguindo corrente clássica,
ZAFARONI e PIERANGELI
(2011, p. 567) ao tratarem
dos requisitos para que seja
reconhecida a obediência
hierárquica, apontam que:
Em princípio, deve tratar-se
de uma ordem que emane de
um superior hierárquico, isto
é, de quem se encontra em
condições legais de comunicála, e estar num plano superior de
relação hierárquica pública, não
sendo admissíveis a hierarquia
decorrente da relação privada,
como a comercial, a trabalhista
privada, de ordens religiosas,
familiar etc. É lógico que o
superior hierárquico deve ser
competente para expedir a
ordem. O conteúdo dessa ordem
deve estar de acordo com a
natureza da atividade de que se
trate, isto é, que o sujeito deve
estar habilitado a cumpri-la. (...)
A ordem não deve ser
manifestamente ilegal. Vale dizer
que, dentro das atribuições de
revisão e das possibilidades de
conhecimento do subordinado
acerca da sua legalidade (e que,
em cada caso, dependerão da
natureza da atividade, da função
que cumpre o subordinado, de
sua preparação técnica e do
acesso à informação necessária
que a função possibilite), a
ordem não lhe pareça ilegal.
Por último, o cumprimento da
ordem deve ser “estrito”, no
sentido de que o subordinado se
limite a cumpri-la, sem exceder,

em nada, o seu conteúdo.
A doutrina de GOMES e CUNHA
(2010, p. 449), bem diferencia as
espécies de ordem quanto à sua
legalidade e discriminam com
precisão os efeitos que a sua
obediência acarreta. Anotam
os autores que a ordem do
superior pode ser legal ou ilegal.
O cumprimento de ordem legal
está, para os autores, dentro da
normalidade jurídica, não sendo
seu cumprimento reprovável
sob qualquer aspecto. Agora,
veja, no que “concerne à ordem
ilegal, é preciso distinguir: (a)
ordem manifestamente ilegal e
(b) ordem não manifestamente
ilegal. Quando manifestamente
ilegal a ordem, desde logo fica
eliminada qualquer hipótese de
absolvição, seja do superior, seja
do inferior hierárquico (salvo
eventual erro de proibição)”.
E prosseguem:
O Delegado de Polícia determina
ao agente policial que mate seu
vizinho com quem discutira
na noite anterior. A ordem
é
manifestamente
ilegal.
Logo, pelo crime respondem
os dois (para o inferior há a
atenuante do art. 65, III, c). O
inferior hierárquico, como se
vê, não tem o dever jurídico de
cumprir ordem manifestamente
ilegal. Sua recusa não constitui
nenhum crime. O inferior (como
qualquer pessoa) não tem
obrigação de cumprir o que
esta terminantemente vedado
pela lei. Cabe-lhe, dentro
de certos limites, discutir a
ilegalidade da ordem (quando
manifesta). Sendo a ordem não
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manifestamente ilegal (superior
militar que manda inferior matar
perigoso “bandido” que fugia),
só responde pelo crime quem
deu a ordem, não o inferior (CP,
art. 22). De qualquer modo, o
inferior deve cumprir a ordem
estritamente (não pode haver
abuso).
Na esteira da citação acima,
impõe-se anotar, portanto, que
para solucionar as questões
envolvendo
a
obediência
hierárquica no Código Penal,
basta classificar as ordens
em duas espécies: 1) ordens
legais e 2) ordens ilegais.
Estas últimas, por sua vez, são
subdivididas em: 2.1) ordens não
manifestamente ilegais e 2.2)
ordens manifestamente ilegais.
Dito isto, tratando-se da
legislação
penal
comum,
o
subordinado
apenas
responderá pelo crime praticado
(juntamente com o seu superior),
se a ordem for manifestamente
ilegal.
A ordem será manifestamente
ilegal, nos dizeres de FRAGOSO
(1987, p. 221/222): a) quando
é
dada
por
autoridade
incompetente; b) quando sua
execução não se enquadre nas
atribuições legais de quem a
recebe; c) quando não se reveste
de forma legal; d) quando
evidentemente constitui crime.
E completa, citando Aníbal
Bruno, que “a expressão ordem
manifestamente ilegal deve
ser entendida segundo as
circunstâncias concretas do fato
e as condições de inteligência e
cultura do subordinado”.
Logicamente, se a ordem é legal,

não há qualquer anotação a ser
feita, porque não se questiona o
agir do subordinado. Agora, “se o
agente supõe ser lícita a ordem
(não manifestamente ilegal),
há também erro de proibição
(erro sobre a ilicitude), que aqui
se afirma ser relevante. Todavia,
o verdadeiro fundamento da
exclusão da culpa, nos casos
de obediência hierárquica, é a
inexigibilidade, e não o erro, pois
este pode não existir”. A ordem
não manifestamente ilegal,
portanto, é aquela que, embora
ilegal, parece ao subordinado,
revestida de legalidade.
Diga-se, contudo, que a
possibilidade
do
inferior
hierárquico avaliar a ordem
do superior não é uma regra.
Isso mesmo no campo do
Direito Penal Comum. Sobre
este aspecto, inclusive, alerta
MADEIRA (citado por GRECO,
2015, p. 517), que:
Normalmente, não cabe ao
inferior hierárquico, mormente
na dinâmica diária, questionar
todas as ordens recebidas, no
exercício das funções públicas,
de seu superior hierárquico,
principalmente se a ordem
não
for
manifestamente
ilegal. Seria um caos e uma
constante inversão da hierarquia
administrativa, se o cumpridor
da ordem fosse a todo tempo
questioná-la, embora não sendo
um cumpridor cego de todas as
ordens emanadas. Entretanto,
se o executor da ordem tiver
conhecimento ou consciência
de sua ilegalidade e cumprir
a ordem consciente de sua
proibição ou ilicitude, responde,

juntamente com o superior
hierárquico, em concurso de
agente em fato típico doloso.
Diante deste cenário, acerca do
artigo 22 do CP, quanto trata da
obediência hierárquica, é certo
dizer que encerra uma causa
de exclusão da culpabilidade.
Nestes termos, é isento de
pena aquele sujeito que pratica
o crime em cumprimento à
ordem do superior mesmo que
ilegal, se ela lhe parecia legal
(não manifestamente ilegal) e
se o faz nos estritos limites da
determinação recebida.
A exclusão da culpabilidade,
neste caso, assenta-se na
inexigibilidade de conduta
diversa, ou seja, não seria
razoável exigir do subordinado,
que atuasse de outra forma, dado
que desconhecia a ilegalidade
da ordem.
O subordinado é considerado
uma ferramenta utilizada pelo
superior para a prática do crime,
agindo sob o manto do erro
de proibição. CUNHA (2016, p.
304) afirma que “a obediência
hierárquica constrói-se como
um caso específico de erro, no
qual incorre o subordinado
que atua equivocadamente
pela aparência de legalidade
da ordem”. E finaliza apontando
que “a dirimente em estudo
nada mais é do que um misto
de coação, gerada pela ordem
do superior, com o erro do
subordinado,
iludido
pela
aparência do mandamento
(coação e erro)”.

A obediência hierárquica no
Código Penal Militar
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doutrina, nota-se, via de regra,
que a ordem manifestamente
criminosa
e
a
ordem
manifestamente
ilegal
são
tomadas uma pela outra, o que
Art. 38. Não é culpado quem pode redundar em um equívoco
comete o crime:
quando da aplicação da lei ao
(...)
caso concreto.
Obediência hierárquica
Este é o tratamento dispensado
b) em estrita obediência a ordem pelo eminente jurista dos
direta de superior hierárquico, primórdios do Código Penal
em matéria de serviços.
Militar BADARÓ (1972, p. 172)
§ 1° Responde pelo crime o autor como também por CRUZ
da coação ou da ordem.
e MIGUEL (2005, p. 104),
§ 2° Se a ordem do superior NETO (2010, p. 51) e NEVES e
tem por objeto a prática de ato STREIFINGER (2012, p. 1030)
manifestamente criminoso, ou apenas para citar quatro obras
há excesso nos atos ou na forma entre tantas.
da execução, é punível também Veja, todavia, que a diferença
o inferior.
não passa despercebida àqueles
que, diariamente, colocam em
Percebe-se, de antemão, que prática a letra da lei. Assim é
a redação é distinta. Aqui, a que se nota, em julgado do
alínea “b” do artigo 38 diz da Conselho Permanente de Justiça
obediência à “ordem direta” da 1ª Auditoria da Justiça Militar
do
superior
hierárquico, do Estado de São Paulo, com
diferindo da apontada “ordem sentença datada de 02.05.2006,
não manifestamente ilegal” da lavra do Excelentíssimo Juiz
do Código Penal comum e, de Direito Doutor Ronaldo João
ao tratar da possibilidade Roth, nos autos do processo nº
de sanção ao superior e ao 34.945/03, que o tratamento há
subordinado, deixou claro que que ser diferente.
a responsabilização criminal Naqueles autos, ao absolver
somente será possível “se militares
subordinados
da
a ordem do superior tem prática de crime de falsidade
por objeto a prática de ato ideológica e condenar o superior
manifestamente
criminoso” (unicamente) pelo crime, o digno
(art. 38, “b”, § 2º CPM) ou se o magistrado já apontava:
subordinado foge do estrito (...) quando o subordinado
cumprimento da determinação. recebe ordem de seu superior
A diferença não é apenas de hierárquico, deve cumpri-la por
expressão. Ela encerra um consequente dever funcional,
requisito diferenciado para o em ambas as situações, seja
afastamento da exculpante: no âmbito civil, seja no âmbito
o cumprimento de ordem militar.(...)
Essas
situações
manifestamente criminosa.
dizem respeito à ordem não
No entanto, observando a manifestamente ilegal, no caso
No Código Penal Militar, o
instituto vem descrito no artigo
38, que dita:
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do servidor público civil e à
ordem não manifestamente
criminosa, no caso do militar.
(negrito nosso)
Advertia o insigne Magistrado,
também
naquele
julgado,
um pouco mais adiante, que
“enquanto no sistema público
civil o subordinado pode
recusar-se ao cumprimento de
ordem ilegal, o militar não pode,
sob pena de praticar crime de
recusa de obediência” (g.n). Isto
porque o Codex penal castrense
inaugura um sistema diferente
daquele aplicado ao civil.
Este sistema considera que
há diferença entre a ordem
manifestamente ilegal e a ordem
manifestamente
criminosa.
Enquanto aquela é contrária à
lei, esta viola norma penal, “de
forma que todo ato criminoso é
ilegal, mas nem todo ato ilegal
é um crime. Este é a espécie
daquele gênero”(ROTH, 2006, p.
91).
Veja então que por meio
da ordem manifestamente
criminosa, o superior determina
expressamente
que
o
subordinado cometa um crime,
comum ou militar.
Vamos prosseguir na busca
da distinção entre estas duas
espécies de ordem.
A ordem pode ser ilegal
por desatender a qualquer
um de seus requisitos de
regular formação, ou seja,
por ser emitida por sujeito
incompetente, por ter finalidade
distinta do atendimento do
interesse público, por não se
revestir da forma eventualmente
exigida para o ato, por destoar
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dos motivos apontados ou
mesmo por ter por objeto um
ato irregular ou ilegal, contudo
não cabe ao subordinado,
em âmbito militar, analisar se
estes elementos estão ou não
presentes na ordem recebida,
mas tão somente verificar se ela
determina ou não a prática de
ato manifestamente criminoso.
Este é o entendimento defendido,
também por BITENCOURT (2012,
p. 439) que assinala que se o
funcionário civil cumpre ordem
manifestamente ilegal, responde
pelo crime em conjunto com o
seu superior, isto porque “uma
ordem pode ser ilegal porque
não obedece a uma forma
estabelecida em lei. Basta isso e
já será ilegal. O funcionário civil,
subalterno, não é obrigado a
cumprir ordem ilegal. Ademais,
se representar qualquer prejuízo
a terceiro, será tão responsável
quanto seu superior”. Quanto
ao militar, este “não discute a
legalidade, porque tem o dever
legal de obediência, e qualquer
desobediência pode constituir
crime de insubordinação (art.
163 do CPM)”.
Assim para BITENCOURT, como
para nós, o subordinado, em
âmbito militar “não é culpado,
qualquer que seja a sua
convicção sobre a ilegalidade
da ordem” haja vista a diferença
de tratamento dado ao instituto
da obediência hierárquica pelo
CPM, de forma que “o militar
apenas não deve obedecer
a
ordem
manifestamente
criminosa”, porque isto soaria
completamente
absurdo
(BITENCOURT, 2012, p. 240).
Outra não é a lição de

MARREIROS, ROCHA e FREITAS
(2015, p. 629) que advertem que:
“Há uma séria distinção entre o
art. 38, b, do CPM, e o art. 22 do CP
comum: enquanto na obediência
hieráquica do diploma comum a
ilegalidade pode dizer respeito a
qualquer dos cinco requisitos de
validade do ato administrativo
(competência, forma, objeto,
motivo e finalidade), na do
diploma castrense a ordem pode
até ser ilegal (quanto à forma,
à competência, ao motivo e à
finalidade) e, desde que não seja
conteudisticamente criminosa
(ilegal quanto ao objeto), o
subordinado militar tem de a
cumprir, sob pena inclusive de
responder por crime de recusa
de obediência” (g. n).
Na mesma linha, JORGE CESAR
DE ASSIS (2004, p.100), valendose da lição de Silvio Martins
Teixeira (1946, p. 91), sustenta
que, “se o ato é praticado em
obediência à ordem superior,
que deve ser obedecida a causa
do crime não é a vontade de
quem obedece, mas sim, a de
quem ordena”. Esse é o critério
adotado no CPM. De igual modo,
cita ainda, a lição de DAMÁSIO
E. de JESUS (1994, p. 73) no
sentido de que “em certos casos
a obediência deve ser absoluta
e não relativa, como acontece
no sistema militar, em que não
cabe ao subordinado a análise
da ordem. Então, se a ordem é
ilegal, é ilegal também o fato
praticado pelo subordinado.
Mas, como não lhe cabe discutir
sobre sua legalidade, encontrase no estrito cumprimento do

dever legal (dever de obedecer
à ordem).” E isso fica mais
visível, ainda, como sustenta
BITENCOURT (2012, p. 439),
diante da existência do delito de
recusa de obediência (art. 163
do CPM).
Note-se que o delito de recusa
de obediência (art. 163 do
CPM) tem como tutela penal a
disciplina e a hierarquia militares
e a autoridade militar, em todos
os seus níveis, de forma que a
recusa de ordem ilegal configura
o delito militar, valendo aqui a
lição de ENIO LUIZ ROSSETTO,
que ao comentar referido
dispositivo, recordando lição
de Esmeraldino Bandeira e de
Tomaz Pará, ressalta:
“Esse delito é propriamente
militar, pois não é previsto na
lei penal comum (art. 9º, I, 2ª
parte). O mestre Esmeraldino
Bandeira assinalava, em sua obra
publicada na Primeira República,
que a obediência hierárquica é o
princípio maior da vida orgânica
e funcional das Forças Armadas.
O ataque a esse princípio leva à
dissolução da ordem e do serviço
militar. Entre os romanos era
um dos graves delitos militares,
cujo autor não escapava da mais
severa punição, quase sempre
a pena de morte, por maior
que fosse a vitória do exército
(...). Tomaz Pará lecionava: ‘A
insubordinação é um dos mais
graves atentados à disciplina
militar, pois que esta se funda,
unicamente, na força moral, e é
capaz de conduzir os homens
para a luta, para os supremos
sacrifícios’.” (2012, p. 518)
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É por isso que CÉLIO LOBÃO,
citando comentário de Álvaro
Mayrink da Costa sobre o artigo
163 do CPM, sustenta que “diante
da ameaça de punição expressa
na lei, difícil ao subordinado
avaliar a licitude ou ilicitude da
ordem recebida para decidir se
recusa a cumpri-la ou não, sem
esquecer que essa avaliação
torna-se impossível nos casos
em que é exigido o cumprimento
imediato.” (2011, p. 167).
O Superior Tribunal Militar (STM),
julgando recurso de apelação,
caminhou no mesmo sentido.
Naquela oportunidade o militar
negou-se a cumprir ordem de
seu superior para transportar
paciente para realização de
exames dizendo que não possuía
capacitação profissional para
tanto, alegando que a ordem
seria, por isso, ilegal. A ementa
do acórdão tem a seguinte
redação:
STM:
APELAÇÃO.
DEFESA.
ART. 163 DO CPM. RECUSA DE
OBEDIÊNCIA. APELO IMPROVIDO.
1. Militar que se recusa a
obedecer ordem de transportar
paciente para realização de
exames, proferida por superior
hierárquico comete o crime de
recusa de obediência, sendo
que a posterior alegação de
falta de capacitação profissional,
quando o verdadeiro motivo
consistia em não estar na
escala de sobreaviso, não ilide a
tipicidade da conduta. 2. Ainda
que a recusa à ordem do superior
fosse por julgá-la ilegal, o dever
de
obediência
hierárquica
atinente aos militares não
lhe eximiria do cumprimento
v .2, n. 6 2017

de tal determinação, já que
era do conhecimento de
outros militares ali presentes
a ordem recebida e, portanto,
ao superior caberia eventual
responsabilização pelo referido
transporte. 3. A obediência
hierárquica no âmbito militar
possui peculiaridades, como se
verifica na lição de Jorge Alberto
Romeiro “o militar só pode e deve
desobedecer a ordem direta
do superior hierárquico, em
matéria de serviço, sem incorrer
no crime de insubordinação, se
ela tem por objeto a prática de
ato manifestamente criminoso.”
(Curso de direito penal militar:
parte geral. São Paulo: Saraiva,
1994, p. 124). O transporte de um
paciente para efetuar um exame
não pode ser considerado um
ato manifestamente criminoso.
4. Apelo improvido. Decisão
uniforme. (STM. Apelação nº
0000011-42.2007.7.05.0005/
PR, Rel. Ministro José Coelho
Ferreira, j. 24.06.2009.) (Negritei)
DEFESA.
STM:
APELAÇÃO.
ART. 163 DO CPM. RECUSA DE
OBEDIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE
ORDEM ILEGAL. (...) 1. Militar
que se recusa a obedecer ordem
dos superiores sobre matéria de
serviço, mantendo-se irredutível
em sua posição, comete o crime
de recusa de obediência ínsito
no artigo 163 do CPM.
2. O dever de obediência
hierárquica é peculiar no
âmbito castrense e não exime
o militar do cumprimento
de
uma
determinação,
salvo
se
manifestamente
criminosa. (...) (STM - AP
00000951020137090009/MS -,

Min. Fernando Sérgio Galvão - j.
30.03.15)
O TJM/SP já reconheceu na
simples recusa de cumprimento
de ordem superior o crime de
recusa de obediência (art. 163
do CPM):
TJM/SP: “(...) Ordem que não se
reveste de manifesta ilegalidade
deve ser cumprida. Os preceitos
de hierarquia e disciplina não
permitem o descumprimento
da ordem segundo a avaliação
subjetiva do subordinado.” (TJM/
SP – 1ª Câm. – Apelação Criminal
nº 7.166/16 – Rel. Juiz Cel
Fernando Pereira – J. 5.04.16);
TJM/SP: “(...) Prática do crime
suficientemente comprovada –
Ordem que não se revestia de
manifesta ilegalidade – Eventual
inconformismo diante de ordem
recebida não manifestamente
ilegal poderia ser apresentada de
forma regulamentar mediante
o disposto no art. 30 do RDPM
– Preceitos de hierarquia e
disciplina que não permitiam no
caso o simples descumprimento
da ordem recebida – Crime
contra a autoridade e a disciplina
militar – Recurso que não
comporta provimento. (TJM/SP
– 1ª Câm. – Apelação Criminal
nº 6.544/12 – Rel. Juiz Cel
Fernando Pereira – J. 18.03.13);

A obediência hierárquica no
Código Penal Militar
Como visto, no âmbito militar,
onde a relação hierárquicadisciplinar é a viga mestra para
sobrevivência da instituição
militar, a ilegalidade da ordem
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não é obstáculo para o seu
acatamento
e
execução,
por parte do subordinado,
desde que tal ordem não seja
manifestamente criminosa.
Assim, o equivocado dito de
caserna que afirma que “ordem
ilegal não se cumpre” deve ser
afastado como se demonstrou
diante do dever legal do
subordinado de cumprir a
ordem superior, pois, assim,
age no estrito cumprimento do
dever legal.
Por outro lado, se ao subordinado,
quando receber uma ordem
percebê-la obscura, deve, com
acatamento, pedir ao superior
os esclarecimentos necessários
para o total entendimento de
sua execução (como manda, por
exemplo, o § 1º do art. 10 do
RDPM da PMESP – LC 893/01),
todavia, sendo clara a ordem
superior, ainda que ilegal, cabe
ao subordinado, diante do
ordenamento jurídico vigente,
o acatamento da determinação
superior e o seu cumprimento,
sob pena de incorrer em crime
militar (art. 163 do CPM).
Esse
cumprimento
da
ordem ilegal, por parte do
subordinado, desde que não
manifestamente criminosa, não
afasta, como dito, a previsão
da representação, nos termos
do Regulamento Disciplinar,
conforme já reconhecido pelo
TJM/SP: “quando reputar que
a ordem foi ilegal, todavia,
não manifestamente ilegal,
deve se valer do instituto da
representação contra o superior
hierárquico (como por exemplo
no caso do art. 30 do RDPM –
PMESP – LC 893/01), mas, de

forma alguma, pode deixar de
cumprir o mandamento do
superior hierárquico” (TJM/SP –
1ª Câm. – Apelação Criminal nº
6.544/12 – Rel. Juiz Cel Fernando
Pereira – J. 18.03.13, p. 4).
Note-se que enquanto ao
subordinado militar cabe-lhe o
cumprimento da ordem superior
legal ou ilegal (desde que não
seja manifestamente criminosa),
ao
superior
hierárquico,
caberá a responsabilização
pelo mandamento exarado
ao subordinado, pois esse é o
sistema adotado na legislação
militar, o qual não permite que
o subordinado questione a
legalidade da ordem superior, o
que causaria evidente prejuízo
das múltiplas funções cabíveis
à instituição militar que, em
certos casos, como atividades
emergenciais no policiamento,
exigem o cumprimento imediato
da ordem superior.
Ainda que, de forma temperada,
se admita que o subordinado
pode questionar a legalidade
da ordem superior, pois não é
um cego cumpridor de ordens,
se esta não é manifestamente
criminosa, deve aquele inteiro
cumprimento à mesma, sob
pena de prática de crime militar
(art. 163 do CPM).
Assim, enquanto a obediência
hierárquica, na seara militar,
impõe a estrita obediência
de ordem direta do superior
hierárquico em matéria de
serviço, para exclusão da
culpabilidade do subordinado
que cumpre a referida ordem;
no âmbito civil, a obediência
hierárquica impõe apenas a
estrita obediência à ordem

não manifestamente ilegal,
de superior hierárquico. Logo,
não se pode mesclar o dever
de
obediência
pertinente
ao militar com o dever de
obediência do civil, sob pena
de, aí sim, fomentarmos o dito
(equivocado) de que “ordem
ilegal não deve ser cumprida”.
Conclusão
Pois bem: ante aquilo que acima
anotamos, é de se concluir
que o regime da exclusão da
culpa com base na obediência
hierárquica é evidentemente
diferente na Lei Penal Militar
quando comparado ao Código
Penal comum, em atendimento
a uma distinção entre os
regimes jurídicos existente na
Constituição Federal.
Esta diferença se dá porque
o CP comum o funcionário
civil responderá pelo crime
eventualmente
praticado
no cumprimento de ordem
(juntamente com o emitente
da ordem) se esta era
manifestamente ilegal. O militar,
sob a regência do CPM, apenas
responderá pelo crime se
cumpria ordem manifestamente
criminosa.
A ordem ilegal é aquela que
apresenta vício em qualquer
um
de
seus
elementos
(competência, finalidade, forma,
motivo, objeto) e na ordem
manifestamente ilegal este vício
é patente, visível, facilmente
detectável por qualquer pessoa.
A
ordem
manifestamente
criminosa é aquela cujo vício
concentra-se unicamente no
seu objeto, que é a prática de
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um ilícito penal. Não cabe ao militar, na caserna,
analisar a ordem sob qualquer outro aspecto e por
isso estará afastada a sua responsabilidade ainda
que obedeça a ordem manifestamente ilegal ou
irregular, desde que ela não determine a prática
de ato criminoso, respondendo pelo resultado da
ordem, unicamente o superior.
Nestes moldes, deve ser cumprida, por exemplo,
a ordem de um cabo para que o soldado mude
de equipe na escala (ilegal porque falta ao cabo
a competência); a ordem do Tenente para que
o militar estacione a viatura em local proibido
(ilegal por determinar a prática de infração de
trânsito), ou faça manobra de trânsito proibida;
a ordem dada pelo Comandante de Companhia
para que o subordinado não habilitado pelo órgão
competente da Instituição assuma viatura para
a qual é regularmente habilitado pelo órgão de
trânsito (irregular por descumprir normatização
interna) dentre tantas outras que vemos
rotineiramente serem emitidas e questionadas,
equivocadamente, pelo subordinado, pois nesses
casos, o subordinado, em âmbito militar, “não é
culpado, qualquer que seja a sua convicção sobre a
ilegalidade da ordem”, mas tão somente o superior
hierárquico.
Portanto, diante de uma ordem ilegal de superior,
o militar subordinado deve cumpri-la, para não
prejudicar a atividade militar realizada, sem
prejuízo de que o superior assuma a inteira
responsabilidade sobre o cumprimento daquele
mandamento viciado.
Não se olvide, que naqueles casos em que o
subordinado constata que a ordem é ilegal,
manifestamente ilegal ou irregular, assiste-lhe o
dever (vinculado ao valor militar da lealdade) de
apontar a ilegalidade a seu superior. Mantendo
este a ordem, deve o subordinado cumpri-la,
restando-lhe a possibilidade de representar o
seu superior à autoridade competente para vê-lo
responsabilizado nos termos dos regulamentos e
do próprio CPM, se for o caso.
Assim, diante da imprescindível existência para
sobrevivência da instituição militar da rígida
hierarquia e disciplina militares, que como dito
acima, são fundamentos constitucionais das forças
militares, e das peculiaridades da vida de caserna,
v .2, n. 6 2017

a ordem superior deve ser sempre cumprida pelo
militar subordinado, no regime de obediência
hierárquica adotado no CPM, ainda que seja a
ordem ilegal, ou manifestamente ilegal, mas desde
que não seja manifestamente criminosa.
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Polícia Comunitária

de polícia reativa, em que a
segurança coletiva se baseia
meramente
em
sublimes
números de prisões de criminosos
e pelo qual a comunidade tem
contato com a polícia apenas
quando a impulsiona a atender
seu chamado emergencial.
Tal postura tem sido questionada
e reprovada por grandes
estudiosos
de
segurança
pública ao redor do mundo.
O desempenho dos órgãos
policiais que atuam de maneira
reativa no controle e redução
do crime é apontado como um
problema que tem afetado a
eficiência e a eficácia do serviço
policial e o seu relacionamento
com a população em vários
países do mundo. (Jerome
Herbert
Skolnick,
2001).
Essa assertiva não significa
dizer que “prender criminosos”
é algo descartável. Seria
um absurdo afirmar isso!

o

que

O que realmente é e
realmente não é?

Qual é a influência do Japão
em São Paulo e de São Paulo
no Brasil e em outros países?
“Polícia Comunitária é a cultura
de união entre comunidade
e polícia, objetivando o
desenvolvimento de ações
eficientes para a redução de
fatores ofensivos à segurança
pública” - BORGES, Luciano
Quemello.
Diagnóstico
de

Polícia Comunitária (no prelo).
O sentido primacial do vocábulo
“cultura” remete à dedução
de que Polícia Comunitária
deve
ser
reconhecida
e
declarada como o conjunto de
conhecimentos, experiências,
padrões de comportamento,
hábitos e condutas que sejam
capazes de beneficiar a todos.
Essa cultura, quando arraigada,
contraria modelos dominantes,
em especial o estilo de atuação

Significa dizer, porém, que
não deve ser esse o cerne
daqueles que protegem o povo.
A questão aqui é o modo
de considerar e majorar as
atribuições, pois, em qualquer
um dos continentes, as polícias
patrulham preventivamente e
interagem com a comunidade,
não
obstante,
acontecem
crimes, logo, em resposta, o
policial tenta levar o autor aos
cuidados da justiça pela prisão
em flagrante, que é medida de
exceção, ou pelas investigações.
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O policial sempre vai prevenir,
unir-se com a comunidade
e prender criminosos. O que
distingue
uma
instituição
de outra reside no quão
apurado
é
seu
enfoque
quanto a essas missões.
Ou seja, por qual desses dois
prismas ela é reconhecida
pela população: a polícia que
está próxima dos cidadãos
enquanto enfrenta o crime, ou
a polícia que enfrenta o crime
porém está longe dos cidadãos?
A sociedade pede uma atitude
mais adequada dos corpos
policiais,
conclamando,
sobretudo, por uma polícia
proativa que respeite a dignidade
da pessoa humana, que seja
gentil com o cidadão, sem perder,
entretanto, a legalidade e a
energia necessárias para pugnar,
simultaneamente, o crime.
É basilar compreendermos
que, como cultura, precisamos
sair das águas rasas das ideias
que compõem e alimentam
cíclicos e inócuos discursos,
dos estudos que repousam em
papéis, das reflexões que nunca
prosperam e, de fato, devemos
mergulhar na prática, cientes
daquilo que temos que fazer e,
mais importante, como fazer.
Polícia Comunitária deve ser
difundida influenciando toda
a polícia e a comunidade que,
fortalecidas pelo consenso
e associadas pelo mesmo
interesse, assumem juntas um
lento e delicado embate com
o atual cenário a ser superado.

Por isso, quando se fala em
“fazer
Polícia
Comunitária
em lugares que não estavam
habituados a essa cultura”, lidase com uma tarefa nada fácil,
pois mudar costumes é um
processo desafiador, cansativo
e de mensuração não imediata.
Ainda dentro do conceito
exordial, citou-se “União”. Essa
palavra significa ajuntamento,
acima da frágil aproximação
ocasional ou do simples intuito
de junção. Ajudar uma idosa a
atravessar a faixa de pedestres
é, por si só, Polícia Comunitária?
Não. Colocar uma criança
no assento da viatura para
que ela se divirta ao acionar
a sirene é, por si só, Polícia
Comunitária? Não. Esses dois
gestos são atos de gentileza,
educação e amabilidade. É
certo que são gestos que
devem ser estimulados, pois são
importantes na medida em que
contribuem demasiadamente
para a união da polícia com a
comunidade, já que a simpatia
gera aproximação e abre as
portas para a Polícia Comunitária.
Mas há diferença entre gentileza
policial, ação beneficente, ação
de informação, networking
operacional, projeto e programa.
Quando uma instituição policial
preocupa-se mais com a vitrine
que com a profundidade real
do que é Polícia Comunitária,
cria-se uma barreira que, cada
vez mais, cresce e dificulta
o
entendimento
geral.
A“Teoria da Árvore e da Orquídea”,
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desenvolvida pelo autor, procura
tornar claras tais perspectivas.
A árvore é um vegetal forte,
robusto, resistente, de tronco
lenhoso e com raízes bem
fixadas. Tem um papel vital para a
humanidade, produzindo nosso
oxigênio em grandes proporções,
garantindo a paisagem e o
equilíbrio natural, oferecendo
madeira para nos abrigar,
sombra para nos proteger,
frutos para nossa subsistência,
entre
outros
benefícios.
Já a orquídea é uma planta
ornamental que cresce sobre
as árvores, utilizando-as como
apoio para buscarem luz.
Ela se alimenta do material
em decomposição que cai
das árvores e se misturam às
suas frágeis raízes, contudo,
não é parasita. As orquídeas
são belíssimas nas inúmeras
cores, formas e tamanhos.
Ambas são importantes para
a natureza e, assim sendo,
devem ser preservadas pela
humanidade.
Contudo,
as
árvores são essenciais para a
sustentabilidade e sobrevivência
do planeta, enquanto as
orquídeas dão sua contribuição
de uma forma mais modesta.
É
fundamental
que
as
comunidades e as instituições
policiais assimilem essa teoria
e, quando decidirem aceitar
Polícia
Comunitária,
que
admitam ser primordial o
envolvimento leal de todos na
mudança de cultura, e tenham
em mente a seguinte pergunta:
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“O que eu quero para
minha polícia e para minha
comunidade:
uma
cultura
de Polícia Comunitária forte,
robusta, resistente e com raízes
bem fixadas, vital para todos
e que oferece uma série de
benefícios, como uma árvore,
ou uma Polícia Comunitária
ornamental
e
acessória,
colorida mas com raízes
frágeis, útil porém em pequena
escala, como uma orquídea?”.
Polícia Comunitária impõe
a assídua comunhão de
esforços como um dever.
Sempre na mesma esteira e
aliados estão a “polícia”, que tem
a obrigação legal de proteger
vidas, fazer respeitar e cumprir
as leis, e a “comunidade”, que
é o grupo de pessoas que se
relacionam em determinada
região e partilham de tradições
históricas,
econômicas,
políticas, religiosas, entre outras.
Quando se explana sobre o
objetivo da Polícia Comunitária,
que é o desenvolvimento de
ações eficientes para a redução
de fatores ofensivos à segurança
pública, há o ingresso na
seara de um imprescindível
fragmento dessa cultura: o
Policiamento
Comunitário.
Sim: Polícia Comunitária é
uma
coisa,
Policiamento
Comunitário
é
outra!
No tempo em que Polícia
Comunitária é “o que deve ser
feito”, uma ideia, ou uma filosofia

- nos dizeres do arrazoado
Robert Trojanowicz (1999) Policiamento Comunitário é
“como deve ser feito”, ou seja,
são os atos evidenciados, os
mecanismos para proceder, as
atividades e os movimentos
que possibilitam, de maneira
operativa, duradoura e estável,
a diligência rumo à mudança
para a tranquilidade social.
As ações devem ser, de fato,
eficientes, ou seja, devem
realmente
solucionar
os
problemas da comunidade.
E quais problemas são esses?
São os fatores ofensivos à
segurança pública, ou seja,
aqueles que representam os
maiores riscos aos direitos
fundamentais
do
cidadão.
É possível enxergar os fatores de
risco e de proteção cada qual em
um lado de uma balança. Os de
risco são exposição à influência
de familiares e amigos que
usam ou vendem drogas, que
roubam ou são corruptos, a falta
de acesso à cultura e educação
formais, condições financeiras
e dignidade, entre outros. Em
resumo, são todos os itens que
pesam na balança de uma forma
negativa. Do outro lado, existem
tópicos que injetam proteção à
pessoa, como bons exemplos,
ações que lhe conferem valores
e virtudes, esportes, música, etc.
Polícia Comunitária trabalha
diretamente com prevenção
primária. Não busca redução
imediata e desesperada de
índices criminais, muito embora
os resultados em locais em

que há Polícia Comunitária
são, entre muitos, a redução de
crimes, a curto e a médio prazos,
não a longo, como ainda se
discursa de forma não-científica.
A prevenção primária é uma
coletânea de fatores de
proteção entregues gratuita
e amistosamente pela polícia
à comunidade, e resolve
problemas de modo efetivo.
Há uma relação direta entre Japão,
Brasil e outros países atinente á
cultura de Polícia Comunitária.
O Japão criou o seu sistema
de policiamento em 1874.
Atualmente, tem a polícia
nacional e as estaduais,
interligadas, civis, uniformizadas
e que realizam ciclo completo.
O povo japonês é muito
respeitado por seus valores,
tradições e pela colaboração
com instituições públicas e
particulares, incluindo a polícia.
Antigamente, havia no Japão
pequenos postos policiais,
chamados “Kobansho”, que
em 1881 foram denominados
“Hashutsusho” e, em 1994, a
pedido da população, tornaramse “Koban”, em que “Ko” significa
troca e “Ban” vigilância. Logo,
“sistema de vigilância por
troca”, em que a instalação física
do Koban é referência para a
comunidade procurar a polícia,
enquanto a polícia oferece
atenção à comunidade. Em 1888,
nascia o “Chuzaisho”. “Chuzai” é a
residência onde trabalha e “sho”
é o local. Ou seja: “instalação em
que o policial mora e trabalha”
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com a família, geralmente
situada em áreas rurais ou
cidades menores. Na ausência do
policial, a esposa, remunerada
para tal, atende aos solicitantes.
Todos os policiais do Japão
têm
Polícia
Comunitária
incutida em seus princípios, e
o funcionamento do Sistema
Koban gira em torno de
uma instalação física que
funciona
como
referência
para a comunidade, e uma
de suas principais atividades
são, segundo Brandão e
outros (2011, p. 83), as visitas
comunitárias (Junkai renraku).
Inicialmente, o território é
dividido, e cada um dos policiais
fica com a responsabilidade de
se aproximar e, em decorrência,
unir-se com aquela comunidade
beneficiada
pelo
Koban.
Como
procedimentos,
estão as visitas comerciais e
residenciais, levadas à feito
mediante completo cadastro
dos imóveis, com atualização
periódica de dados, como nome
de moradores, quantidade de
pessoas na família, funcionários
de
um
estabelecimento,
entre outros. Quando não
há ninguém na casa visitada
pelo policial, ele deixa um
cartão avisando que lá esteve.
A influência do sistema japonês
de policiamento comunitário é
enorme: os Kobans e Chuzaishos
estão presentes em diversos
países. A Agência de Cooperação
Internacional do Japão (Japan
International
Cooperation
Agency - JICA), é uma agência
v .2, n. 6 2017

governamental independente
que coordena a assistência
oficial ao desenvolvimento em
nome do Governo nipônico.
Essa assistência é um braço
do Ministério das Relações
Exteriores do país, cujo objetivo
é apoiar, assistir e contribuir
para
o
desenvolvimento
socioeconômico dos países
em vias de desenvolvimento.
Tais apoios foram iniciados em
1954, após o Japão ter assinado
o Plano Colombo, pelo qual se
comprometeu a auxiliar países
necessitados. A JICA possui
escritórios e representações em
diversos países, sendo seus focos
o desenvolvimento inclusivo e
dinâmico, abordagem da agenda
global, redução da pobreza
por intermédio de crescimento
equitativo,
melhoraria
da
governança e alcance da
segurança humana, oferecendo
assistência integrada mediante
cooperação técnica, financeira e
apoio abrangente com políticas
de melhorias institucionais
nos
países
abrangidos.
Será exposto a seguir como
o Japão influenciou o Estado
de São Paulo na matéria
de
Polícia
Comunitária.
Em 1831, foi criada a Polícia
Militar do Estado de São Paulo.
Desde então, a Instituição
desenvolveu
incontáveis
ações de Polícia Comunitária,
como “Alerta Geral”, “Projeto
Vida”, atividades de Postos
Policiais-Militares, “Bombeiros
nas Escolas”, “Policiamento
Escolar, Conselho de Segurança
de Bairro (CONSEB), etc.

Em 1985, foram instituídos os
Conselhos Comunitários de
Segurança (CONSEG), com a
finalidade de apoiar a polícia
nas relações com a comunidade.
Existem em funcionamento 476,
coordenados pela Secretaria de
Estado da Segurança Pública.
Em 1992, diante de intensos
questionamentos da sociedade
quanto ao caráter reativo
da Polícia Militar do Estado
de
São
Paulo,
diversos
policiais
foram
enviados
para
determinadas
partes
do mundo para conhecerem
modelos e práticas plausíveis
e adaptáveis à realidade local.
Em 1993, mediante convênio
entre as secretarias da Educação
e da Segurança Pública do
Estado de São Paulo, passou
a ser aplicado o Programa
Educacional de Resistência às
Drogas e à Violência - PROERD,
voltado a reduzir fatores de
risco para crianças entre 4 e 12
anos de idade. Esse importante
Programa de Responsabilidade
Social beneficiou, até o final
de 2016, mais de 9 milhões de
jovens do Estado, contando
com 716 instrutores policiais.
Em 1997, a Polícia Militar
do Estado de São Paulo
publicou
legislação
que
implantou oficialmente no
Estado a Polícia Comunitária
como filosofia e estratégia
institucional e criou a Comissão
Estadual
de
Implantação
da
Polícia
Comunitária.

Revista A Força Policial

Nesse
ano,
o
sistema
Koban
era
inaugurado
na
PMESP:
nasciam
os
Postos Comunitários de Segurança (PCS).
Em 1998, os PCS passaram a se chamar
Bases Comunitárias de Segurança (BCS).
Em 1999, foram criadas muitas BCS e, como
já havia Postos Policiais-Militares (PPM) em
que residiam policiais com familiares, em
especial no interior paulista, as instalações
foram nomeadas como Bases Comunitárias de
Segurança Distrital (equivalentes ao Chuzaisho).
Hoje
em
centenas
de

dia,
BCS,

há
no
BCSD
e

Estado
PPM.

Em 2000, foi inaugurado o Departamento
de Polícia Comunitária e Direitos Humanos
que, em 2003, tornou-se Divisão de Polícia
Comunitária e de Direitos Humanos (DAMCo).
Em
de

2005,
institui-se
Policiamento

o

Programa
Comunitário.

Em 2006, publicaram-se as Normas para
o Sistema Operacional de Policiamento NORSOP, que deram ênfase à prevenção
primária e Polícia Comunitária, estimulando
as ações de aproximação com a comunidade
como
potente
ferramenta
institucional.
Em 2008, a DAMCo foi alçada para Diretoria de
Polícia Comunitária e de Direitos Humanos DPCDH.
A DPCDH possui um Departamento de
Polícia
Comunitária,
outro
de
Direitos
Humanos e o que cuida da Responsabilidade
Social,
englobando
o
PROERD.
O Departamento de Polícia Comunitária tem
como competência assessorar a PMESP no que
tange ao planejamento e execução das atividades
educacionais e científicas referentes à Polícia
Comunitária.
Conta com a Divisão de Polícia Comunitária e de
Prevenção Criminal que, por sua vez, possui a Seção

de Relações Comunitárias e Análise de Políticas
Públicas em Prevenção Criminal e a Seção de
Relações Institucionais Nacionais e Internacionais
e de Cooperação em Polícia Comunitária.
A PMESP é, portanto, Polícia Comunitária
desde 1831, quando foi criada. Em 1997,
os sistemas Koban e Chuzaisho foram
acrescentados como mecanismos de intensa
aproximação da comunidade com a polícia, o
que estreitou laços de confiança e colaborou
sobremaneira para a comunidade paulista.
A Polícia Militar do Estado de São Paulo é referência
nacional e internacional em Polícia Comunitária,
entre muitos motivos, graças à sua tradição
em boas e exemplares práticas para servir à
comunidade, às inferiores taxas de homicídios por
100.000 habitantes, à produção de conhecimento,
ao intercâmbio com outros Estados brasileiros
e países e, mormente, à influência do Japão.
Desde 1997, parcerias informais e formais
para troca de conhecimentos, Acordos de
Cooperação Técnica, Protocolo de Intenções e
outros pactos foram celebrados entre o Governo
do Japão, representado pela Agência Nacional
de Polícia do Japão (ANPJ) e intercedidos
pela Agência de Cooperação Internacional
do Japão (Japan International Cooperation
Agency – JICA) e o Governo do Brasil, num
primeiro momento pelo Governo do Estado de
São Paulo, sendo sempre a executora técnica a
Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP).
Após, os acordos passaram a ser intercalados
também pela Agência Brasileira de Cooperação
(ABC) do Ministério das Relações Exteriores (MRE)
e pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do
Ministério da Justiça e Segurança Pública (SENASP/
MJSP), Brigada Militar do Rio Grande do Sul
(BMRS) e Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).
Governos de outros países, como Guatemala,
Honduras, El Salvador e Costa Rica,
interessaram-se pela experiência da PMESP
e firmaram convênios com São Paulo para
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serem beneficiados pela matéria, permeados por seus respectivos escritórios nacionais da JICA.
Constantemente, são tecidos muitos arranjos institucionais para definir ações de apoio a outros países pela
PMESP, o que amplia sua agenda política externa e o horizonte de conhecimentos bilaterais ou trilaterais.
Essas cooperações são muito importantes para o Brasil, pois são baseadas tipicamente na solidariedade
de ofertar boas experiências e práticas, desprovidas de intenções de contrapartidas comerciais e, ainda,
aliviam tensões.
Em esfera nacional, a PMESP propagou conhecimentos de Polícia Comunitária, por seus cursos e estágios,
para dezenas de policiais do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo,
Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio
de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo eTocantins.
A PMESP foi nomeada pelo Japão como Estado-Modelo no projeto de Difusão Nacional de Polícia
Comunitária no Brasil, e atualmente possui incontáveis programas e ações de aproximação com a
comunidade que melhoraram a qualidade de vida e reduziram índices criminais no território paulista.
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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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