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RESUMO

O presente estudo tem por objetivo apresen-
tar o modelo de fiscalização ambiental adotada 
pelo Policiamento Ambiental ao longo dos anos 
com a utilização de diversos formulários impres-
sos para o registro das atividades operacionais 
e o histórico do novo modelo de Fiscalização 
Ambiental Digital. Busca-se avaliar os ganhos 
institucionais que foram perceptíveis durante 
o período de implantação do novo modelo de 
fiscalização, os desafios que se apresentaram 
nas fases de iniciação, planejamento, desenho, 
construção, homologação e consolidação da 

nova solução tecnológica.  As características 
peculiares das atividades operacionais do Poli-
ciamento Ambiental e sua contribuição para a 
defesa dos recursos naturais do Estado de São 
Paulo e o pioneirismo no tocante a utilização de 
sistemas embarcados para lavratura do Boletim 
de Ocorrência Ambiental e Termo de Vistoria 
Ambiental eletrônico (TVA e BOPAmb-e) e do 
Auto de Infração Ambiental eletrônico (AIA-e).

Palavras-chave:  Fiscalização Ambiental Digi-
tal. Boletim de Ocorrência Ambiental Eletrônico. 
Auto de Infração Ambiental Eletrônico.

Leandro Ribeiro de Camargo Bauer
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1. INTRODUÇÃO

O planejamento, desen-
volvimento, homologação 
e a implantação do projeto 
Fiscalização Ambiental Digi-
tal ocorreu de Julho de 2013 
até setembro de 2016, com a 
anuência do Comando Geral 
da Instituição, do Comando 
de Policiamento Ambiental, 
da Diretoria de Telemática, 
por meio do Centro de Pro-
cessamento de Dados da Po-
lícia Militar (CPD), contando 
com a participação de diver-
sos representantes, oficiais, 
praças e civis, em todos os 
níveis, técnico e gerencial, 
inclusive com representantes 
da Coordenaria de Fiscaliza-
ção Ambiental (CFA) da Se-
cretaria de Estado do Meio 
Ambiente (SMA).

Considerando seu perí-
odo de desenvolvimento e 
implantação, o projeto está 
alinhado aos objetivos estra-
tégicos do Plano Plurianual 
do Governo do Estado de 
São Paulo para o quadriênio 
2012-2015, em especial ao 

Por fim, insere-se no “Pro-
grama 2612 - Fiscalização 
Ambiental”, ao colaborar 
para que seja atingido o ob-
jetivo de cumprir e fazer cum-
prir a legislação ambiental, 
protegendo o meio ambiente 
e garantindo a qualidade de 
vida à presente e futuras ge-
rações.

Nesse sentido, o Plano 
Plurianual-PPA deu ênfase ao 
fato de que a SMA atua em 
parceria com a Polícia Mili-
tar Ambiental, em ações de 
fiscalização, visando à pro-
teção da biodiversidade, re-
cursos naturais e mananciais, 
buscando a excelência no 
desempenho dessas ações, 
obtida por meio da moderni-
zação dos procedimentos de 
fiscalização.

A ação prevista no PPA é a 
modernização da fiscalização 
dos recursos naturais, tendo 
como produto o sistema de 
fiscalização e gestão de auto 
de infração ambiental mo-
dernizado.

Quadro 1: PPA - Programa 2612 – Fiscalização Ambiental.
Fonte: PPA - Programa 2612 – Fiscalização Ambiental; Órgão 26000 – Secretaria do Meio Ambien-

te, Lei nº 14.676, de 28/12/2011, São Paulo, SP, Volume II, pg. 140.

objetivo “11 - Capacidade de 
inovação nas esferas públi-
ca...”, uma vez que constitui 
um instrumento de inovação, 
ao proporcionar novas práti-
cas e procedimentos capazes 
de  melhorar a eficiência do 
serviço público prestado ao 
cidadão, permitindo o au-
mento da produtividade, 
sem que haja necessidade do 
crescimento quantitativo da 
força de trabalho.

O projeto também está 
alinhado ao objetivo estraté-
gico “15 - Qualidade de pres-
tação dos serviços públicos, 
mediante o aperfeiçoamento 
do atendimento ao cidadão, 
(...), a progressão da base 
tecnológica, a criação de no-
vos métodos e ferramentas 
de gestão e maior articulação 
intragovernamental.”

Ajusta-se ao “Programa 
1818 - Modernização da Se-
gurança Pública”, por agre-
gar valores às atividades da 
polícia e por integrar, com-
partilhar e expandir os siste-
mas inteligentes, atualizando 
ainda os equipamentos poli-
ciais.
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É importante esclarecer que a confecção 
do presente estudo foi possível devido ao 
fato de este autor possuir 3.918 (três mil no-
vecentos e dezoito) horas de trabalho regis-
trada nesse projeto, durante o período men-
cionado.

2. SITUAÇÃO INICIAL

A previsão na Constituição Federal de 1988 
que “todos têm direito a um meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso co-
mum do povo e essencial à sadia qualidade 
de vida”, está consolidado nos tribunais e na 
sociedade brasileira.

Aos que ainda não assimilaram este con-
ceito, a conscientização vem ocorrendo aos 
poucos por meio dos exemplos ofertados 
pela natureza, como as mudanças climáticas, 
a escassez hídrica, as enchentes, os escorre-
gamentos de encostas, a perda da qualidade 
do solo, dentre várias outras consequências 
decorrentes das agressões ao meio ambien-
te.

Independentemente desta conscientiza-
ção, o ordenamento jurídico brasileiro impõe 
ao poder público e à coletividade, o dever de 
defender e preservar o citado “meio ambien-
te ecologicamente equilibrado” para as pre-
sentes e futuras gerações.

Em consonância com a legislação federal, 
a Constituição Paulista prevê que as condutas 
e atividades lesivas ao meio ambiente sujeita-
rão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, 
à sanções penais e administrativas, estabele-
cendo que o sistema de proteção e desenvol-
vimento ambiental será integrado pela Polícia 
Militar, mediante suas unidades especializa-
das em policiamento ambiental, que ficam 
incumbidas da prevenção e repressão das in-
frações cometidas contra o meio ambiente, 
sem prejuízo dos corpos de fiscalização dos 

demais órgãos especializados.

Neste sentido, o Decreto nº 57.933/2012, 
reorganiza a estrutura da Secretaria do Meio 
Ambiente do Estado de São Paulo, preven-
do em seu artigo 130 que a fiscalização de 
infrações ambientais será realizada de forma 
integrada pela Coordenadoria de Fiscalização 
Ambiental, pelas unidades de policiamento 
ambiental, da Polícia Militar do Estado de 
São Paulo, e pela CETESB - Companhia Am-
biental do Estado.

Neste contexto, o Comando de Policia-
mento Ambiental, com seus quatro Batalhões 
de Polícia Ambiental e suas cento e dezessete 
sedes distribuídas pelo Estado de São Paulo, 
cumpre sua missão de prevenir e reprimir as 
infrações cometidas contra o meio ambien-
te1, relacionando-se de forma estratégica, 
técnica e operacional com duas secretarias de 
Estado, quais sejam, a de Segurança Pública - 
SSP e a do Meio Ambiente - SMA.

De fato e de direito, o policiamento am-
biental está inserido na Secretaria de Segu-
rança Pública, uma vez que se trata de poli-
ciamento especializado realizado pela Polícia 
Militar. É a PMESP quem contribui com o pro-
fissional, com o armamento e também com 
parte dos recursos logísticos necessários para 
o exercício desta atividade.

A Secretaria do Meio Ambiente, por sua 

1 Artigo 195 da Constituição do Estado de São Pau-
lo, de 1999: As condutas e atividades lesivas ao meio 
ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, a sanções penais e administrativas, com 
aplicação de multas diárias e progressivas no caso de 
continuidade da infração ou reincidência, incluídas a 
redução do nível de atividade e a interdição, indepen-
dentemente da obrigação dos infratores de reparação 
aos danos causados. Parágrafo único - O sistema de 
proteção e desenvolvimento do meio ambiente será 
integrado pela Polícia Militar, mediante suas unidades 
de policiamento ambiental, incumbidas da prevenção 
e repressão das infrações cometidas contra o meio 
ambiente, sem prejuízo dos corpos de fiscalização dos 
demais órgãos especializados.
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vez, recebe a incumbência de contribuir com 
a outra parte dos recursos logísticos e tam-
bém com o apoio técnico para o exercício da 
fiscalização. Além disso, por meio da Coor-
denadoria de Fiscalização Ambiental – CFA, 
incumbe-se do processamento dos Autos de 
Infração Ambiental – AIA, elaborados pelos 
policiais militares especializados.

O Auto de Infração Ambiental-AIA é hoje 
regulado por meio do Decreto Estadual nº 
60.342/14, que dispõe sobre o procedimen-
to para imposição de penalidades, estabele-
cendo que a infração deve ser apurada me-
diante procedimento administrativo próprio, 
iniciado justamente por meio do citado AIA, 
cabendo à Polícia Militar Ambiental e à Co-
ordenadoria de Fiscalização Ambiental a res-
ponsabilidade pela sua lavratura, imposição 
de penalidades e adoção das demais provi-
dências administrativas.

O AIA não é um documento simples. Ao 
contrário, é extremamente complexo e deve 
conter os dados de identificação do autua-
do, a descrição das infrações administrativas 
constatadas, a indicação dos dispositivos le-
gais e regulamentares infringidos e as san-
ções aplicadas por ocasião da autuação. De 
forma isolada ou cumulativa, dependendo de 
cada caso, aplica-se por meio do AIA a adver-
tência, a multa simples ou diária, a apreen-
são de produtos e instrumentos relacionados 
à infração, o embargo de atividades, dentre 
outras sanções.

Para o registro de algumas destas sanções 
o Policial Militar especializado utilizava cer-
ca de 13 (treze) formulários em papel, pre-
enchendo de forma manuscrita, os diversos 
campos existentes em cada um desses for-
mulários que compunham o AIA e ao Boletim 
de Ocorrência Ambiental – BO/PAmb eram 
anexados. 

Esta verdadeira “maratona” de preenchi-
mento de formulários em papel levava no 
mínimo 02 (duas) horas, considerando ex-
clusivamente o tempo gasto para redigir os 
documentos. Ao término da atividade ope-
racional, outro Policial Militar, geralmente es-
calado no serviço de dia ou na administração 
da OPM utilizava em média mais 01 (uma) 
hora para a digitação de cada BO/PAmb e 
respectivos anexos em um sistema informa-
tizado criado na década de 90 denominado 
Sistema de Administração Ambiental - SAA.

Uma conta simples nos revela um quadro 
interessante resultante desta chamada “ma-
ratona”: anualmente são lavrados, em média, 
de 15.000 (quinze mil) “AIA” pelo policiamen-
to ambiental. Considerando as 2 (duas) horas 
que eram gastas para o preenchimento dos 
formulários referentes a cada um desses AIA 
e seu respectivo BO/PAmb, além da 01 (uma) 
hora para digitação no SAA, é obtido o total 
de, no mínimo, 45.000 (quarenta e cinco mil) 
horas de policiamento somente com a escri-
turação e registro destes formulários.

Este número divide o destaque com a apli-
cação do mesmo raciocínio para calcular o 
tempo gasto com a elaboração dos Termos 
de Vistoria Ambiental – TVA/PAmb2. 

São 50.000 (cinquenta mil) TVA/PAmb por 
ano, levando cerca, o mínimo de 01 (uma) 
hora, cada um, para ser preenchido e mais, 
no mínimo, 30 (trinta) minutos para a digita-
ção dos dados no SAA,  totalizando 75.000 
(setenta e cinco mil) horas de policiamento 
utilizados com a escrituração.

Ao todo eram utilizadas 120.000 (cento e 
2 Termo de Vistoria Ambiental-TVA ∕ PAmb é o registro 
da ação do Policial Militar realizada sobre uma deter-
minada área ou atividade com o objetivo de aferir a 
regularidade ambiental, sobre as quais demande o re-
gistro detalhado da situação observada (anexo do Bol 
G PM – 150 ∕ 12).
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vinte mil) horas por ano gastas para o regis-
tro das infrações ambientais em todo o Esta-
do, contabilizando, obviamente a produção 
operacional de todas as Unidades de Serviço 
no período de um ano. Se levarmos em con-
sideração que 01 (um) ano possui 8.670 (oito 
mil seiscentos e setenta) horas, esse montan-
te equivale à 13,7 (treze inteiros e sete déci-
mos) anos. 

 Este quantitativo de horas empregadas 
para a escrituração, por si só, já justificaria 
as iniciativas e os projetos de inovação dire-
cionados para mudança desse quadro situa-
cional. 

Ocorre que os problemas a serem solucio-
nados não se limitavam à questão de quan-
tidade, mas também estavam diretamente 
ligados à questão de qualidade dos Autos de 
Infração Ambiental.

Para chegar à conclusão sobre o tipo de 
infração detectada e qual a sanção a ser apli-
cada, o policial militar especializado é obri-
gado a correlacionar um número expressivo 
de leis, decretos, resoluções e portarias am-
bientais, todas exigentes do conhecimento 
técnico para a sua compreensão.

Um “mapa mental” era idealizado pelo Po-
licial Militar para cada atendimento de ocor-
rência. A caracterização adequada da área 
vistoriada depende da correta interpretação 
do meio físico e do meio biótico encontrado.

É preciso concluir se o local da infração é 
urbano ou rural; se é considerado área co-
mum ou especialmente protegida, como as 
Áreas de Preservação Permanente , as Unida-
des de Conservação  ou Reservas Legais; qual 
o tipo e o estágio de regeneração da vege-
tação nativa atingida; quais as espécies dos 
espécimes das faunas silvestre e ictiológica 
relacionados à ocorrência.

Além disso, o atendimento das ocorrên-

cias ambientais depende de equipamentos de 
precisão para aferição da área e dos objetos 
vistoriados, tais como trenas, paquímetros 
digitais, altímetros, clinômetros e aparelhos 
de GPS, bem como máquinas para o registro 
fotográfico das ocorrências.

As chances de erro diante deste quadro 
mostram-se significativas. E o erro na elabo-
ração de um AIA acaba por refletir na quali-
dade de todo o processo administrativo, com 
desdobramentos nos processos penais e cí-
veis gerados a partir da autuação.

3. DESENVOLVIMENTO DO 
PROJETO FISCALIZAÇÃO 
AMBIENTAL DIGITAL

É neste contexto que o Comando de 
Policiamento Ambiental, apoiado pelo 
Comando Geral da PMESP e pela Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente concluiu pela justi-
ficada necessidade de migração do sistema de 
autuações baseado em impressos físicos, para 
um sistema digital de fiscalização ambiental e 
lavratura do Auto de Infração Ambiental em 
meio eletrônico, a ser desenvolvido de forma a 
diminuir a quantidade de tempo gasto para o 
registro das ocorrências e maximizar a qualida-
de das informações produzidas, minimizando 
as possibilidades de erros.

Devido à especificidade das ocorrências am-
bientais e o amplo leque de informações técni-
cas sobre os meios físicos e bióticos observados 
nas ocorrências atendidas pelo Policiamento 
Ambiental, somados à vasta quantidade de le-
gislação e normas voltadas à proteção do meio 
ambiente, os sistemas inteligentes da Polícia 
Militar do Estado de São Paulo não eram capa-
citados a identificar, registrar, processar e anali-
sar estes tipos de dados.

Por esta razão, desde a década de noventa, 
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a partir de um “esforço caseiro” e meritório de 
graduados que atuavam no Comando de Po-
liciamento Ambiental, foi desenvolvido e im-
plantado o Sistema de Administração Ambien-
tal – SAA, que em apertada síntese pode ser 
descrito como um programa capaz de arma-
zenar todos os dados produzidos durante as 
fiscalizações ambientais, permitindo pesquisas 
diversas e produção de relatórios estatísticos 
pormenorizados.

Paralelamente, a Secretaria do Meio Am-
biente desenvolveu o SIGAM – Sistema Inte-
grado de Gestão Ambiental. Esta ferramenta 
foi criada para facilitar o registro e o controle 
dos processos e documentos relacionados à 
SMA e órgãos vinculados, bem como fornecer 
informações operacionais e gerenciais sobre as 
atividades desenvolvidas.

Numa terceira vertente, a Polícia Militar do 
Estado de São Paulo desenvolveu ao longo de 
sua história, por meio do seu Centro de Pro-
cessamento de Dados – CPD, diversas bases de 
dados e ferramentas inteligentes para a ges-
tão do policiamento, permitindo a otimização 
do planejamento, emprego e controle opera-
cional, subsidiando a análise estratégica para 

atuação institucional e 
compreensão da dinâmi-
ca criminal.

A questão problema 
que incidia sobre este 
quadro situacional dos 
sistemas inteligentes uti-
lizados pelo CPAmb, pela 
SMA e pela PMESP é que 
eles não eram interliga-
dos, não havendo o flu-
xo dinâmico de informa-
ções.

Diante deste pano-
rama apresentado, evo-

cando os princípios da oportunidade, da eco-
nomia, da inovação e da necessidade constante 
de aperfeiçoamento dos serviços públicos, foi 
inserido ao projeto inicial o componente de 
integração entre os sistemas citados, visando 
possibilitar a inserção de dados diretamente no 
Terminal Móvel de Dados - TMD, que após si-
cronização com SIOPM, gera a migração auto-
mática para o SIGAM, de todas as informações 
que são produzidas pelas equipes de policia-
mento.

Outro aspecto meritório do projeto, refere-
-se ao fato de que o TMD deixou de ser um 
instrumento essencialmente utilizado para con-
trole operacional, passando a ser empregado 
pelo policiamento ambiental, no interior das 
viaturas e embarcações, e fora delas também, 
como ferramenta para registro de coordenadas 
geográficas, aferição de áreas vistoriadas, pro-
dução de fotos das ocorrências e fonte de infor-
mações úteis à fiscalização ambiental, por meio 
da sobreposição de layers de imagens e fotos 
aéreas; referências às áreas de preservação per-
manente e unidades de conservação; tipologia 
da cobertura florestal nativa do Estado, dentre 
outras informações úteis à correta interpreta-
ção do cenário de fiscalização, influenciando a 

Nome dos 
Formulários 
Impressos

Horas utilizadas para 
preenchimento e digi-

tação

(em média)

Quantidade de for-
mulários por ano

(em média)

Horas utilizadas 
para registro e 

digitação por ano

(em média)

BO/PAmb, AIA 
e anexos

3 horas 15.000 45.000

TVA/PAmb 1,5 horas 50.000 75.000

Total 120.000 horas

 
Quadro 2: Quantidade de horas utilizadas para preenchimento e digitação de impressos;

Quantidade de formulários por ano; e horas utilizadas para registro e digitação por ano (em média)

Fonte: Quadro elaborado pelo autor, com base nas informações contidas no 

SAA e amostragem de mensuração  de tempo nas junto às unidades de serviço. 



Revista A Força Policial 11

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

tomada de decisão para aplicação das providências cabíveis a cada ocorrência.

Para a obtenção dos produtos esperados, foi necessário seguir rigorasamente todas as 
atividades, considerando as necessidades pertinentes para a implantação da ferramenta.

O planejamento inicial foi baseado no levantamento de requisitos realizado pelo CPD da 
PMESP, com participação de diversos representantes do Comando de Policiamento Ambiental 
e da Secretaria do Meio Ambiente. Todos os processos da Polícia Militar Ambiental foram de-
senhados em macro-fluxos. Esse tipo de fluxograma contribuiu para esclarecer aos membros 
da equipe todas as fases existentes entre o recebimento de uma denúncia ambiental até o seu 
total desfecho junto aos sistemas de gestão ambiental existentes à época.

Fotografia 1 e 2: Rotei-
ro de acesso e croquis 
extraídos do Processo 
do AIA na SMA, la-
vrados manualmente 
pelos policiais militares 
ambientais durante as 
atividades operacionais 
(modelo antigo, ocor-
rências reais).

(novo modelo, ocorrên-
cia fictícia)

Quadro 3: Macro fluxo dos processos de entrada e saída de demandas operacionais.

Fonte: Centro de Processamento de Dados da PMESP, 2013.

Fonte: Créditos do autor.



Revista A Força Policial12

v.3, n 11 2018

Após diversas reuniões entre os órgãos 
envolvidos, foram estabelecidos os requisitos 
mínimos para permitir às equipes a localiza-
ção em campo, por meio do aparelho de co-
leta dos pontos de fiscalização designados. 
Essa localização se deu pela inserção no co-
letor de bases cartográficas, dados e mapas 
digitais fornecidos pela SMA. Como também 
de sistema de navegação com roteirização 
utilizando as vias registradas no banco de 
dados.

Dentre os requisitos, estava a elaboração, 
em campo, de todos os documentos afetos 
à fiscalização ambiental, dentre os quais o 
Auto de Infração Ambiental; o Boletim de 
Ocorrência do Policiamento Ambiental; o 
Termo de Vistoria Ambiental; os Autos de 
Advertência; de Apreensão; de Embargo etc. 
Isso foi planejado para que o Policial Militar 
Ambiental pudesse por meio de teclado ele-
trônico e uso de tela sensível ao toque (tou-
chscreen3) realizar a marcação dos campos 
dos formulários ou seleção de itens de listas, 
permitindo a inserção das instruções e itens 
da legislação necessários ao correto preen-
chimento dos formulários e enquadramento 
legal adequado das observações feitas pela 
fiscalização.

A operação foi pensada pra ser executa-
da em um Terminal Móvel de Dados - TMD 
robusto, de baixo peso e fácil portabilidade, 
resistente a quedas e à prova d’água, com 
captação de imagens e voz, de fácil mane-
jo pelas equipes em campo, com fonte de 
energia que permita operação por períodos 
de tempo compatíveis com as operações diá-
rias da fiscalização, inclusive desconetado na 
fonte de carga 12v da viatura policial militar.

Era necessário que houvesse o registro 
3 tela sensível ou touchscreen é um tipo de ecrã sen-
sível à pressão, dispensando, assim, a necessidade de 
outro periférico de entrada de dados, como o teclado. 
Funciona também como filtro para as radiações do 
monitor e elimina a eletricidade estática.

fotográfico dos locais fiscalizados, materiais 
apreendidos, pessoas envolvidas, documen-
tos apresentados, croquis elaborados, relató-
rios e depoimentos manuscritos necessários 
por parte das autoridades ou pessoas envol-
vidas. Os depoimentos e relatórios deveriam 
obrigatoriamente ser resgistrados. Foi pensa-
do inclusive na coleta de áudio, porém não foi 
possível incluir essa funcionalidade durante a 
definição do escopo do projeto.  

Outro ponto fundamental era o registro 
da hora e local dos atos de fiscalização e das 
coordenadas geográficas, por meio do reló-
gio interno e do GPS do Terminal Móvel de 
Dados-TMD, e ainda com a marcação na tela 
touchscreen dos pontos nas bases cartográfi-
cas inseridas.

A impressão do AIA para entrega às par-
tes envolvidas no local da fiscalização também 
era um requisito obrigatório, e tal funcionali-
dade só foi possível por meio de impressora 
acoplada via tecnologia bluetooth. 

A conexão do TMD com a internet e trans-
missão dos dados das ocorrência em tempo 
real também foram mapeadas e planejadas, 
de tal forma que foi encontrada a solução 
tecnológica para que o policial recebesse os 
dados iniciais da ocorrência diretamente no 
TMD, sem a necessidade de copiar esse dados 
via rede de rádio ou via telefone, e ao término 
da ocorrência os dados finais eram enviados 
automaticamente para o servidor do SIOPM, 
facilitando assim o encerramento e produção 
do Boletim de Ocorrência Ambiental eletrôni-
co.  

Todas as diversas funcionalidades do siste-
ma foram escritas pelo CPD da PMESP em do-
cumentos denominados Relatório de Manu-
tenção do Sistema – RMS, das quais o CPAmb 
era o responsável pela correção e aprovação 
do contéudo.
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Com base nos RMS, os programadores do 
CPD da PMESP construíram a solução tecno-
lógica para uso do policiamento ambiental, 
tanto na plataforma desktop4 como na pla-
taforma mobile5.

Um dos principais desafios do projeto era 
a integração da base de dados do SIOPM da 
PMESP com o Sistema de Gestão Ambiental 
da Secretaria do Meio Ambiente (SIGAM). 
Tal integração foi necessária uma vez que o 
AIA lavrado pelo Policiamento Ambiental é 
encaminhado para os devidos trâmites legais 
para a Secretaria do Meio Ambiente, que se 
responsabiliza pelo passivo ambiental. Esta 
ferramenta foi criada para facilitar o registro 
e o controle dos processos e documentos re-
lacionados à SMA e órgãos vinculados, bem 
como fornecer informações operacionais e 
gerenciais sobre as atividades desenvolvidas.

O SIGAM permite o registro de dados re-
ferentes às atividades de licenciamento, au-
torização, fiscalização e gestão ambiental 
atribuídas à SMA e seus órgãos vinculados, 
com o detalhamento e caracterização dos 
interessados, empreendimentos, atividades e 
impactos ambientais envolvidos, bem como 
o registro e anexação de diversos tipos de do-
cumentos e informações.

Para fins de Governo do Estado, não fa-
ria sentido elaborar um sistema no âmbito 
da Secretaria de Segurança Pública que não 

4 Entende-se como desktop parte da interface gráfica 
de sistemas operacionais que exibe, no vídeo, repre-
sentações de objetos usualmente presentes nas mesas 
de trabalho, como documentos, arquivos, pastas e im-
pressoras; área de trabalho.
5 Entenda-se por mobile toda atividade e processos 
acerca do desenvolvimento de software para dispo-
sitivos móveis (handheld) como computadores de 
bolso, PDAs, smartphones, telefone celular, console 
portátil e Ultra Mobile PC combinado com tecnologias 
como GPS, TV portátil, touch, consoles, navegador de 
Internet, WAP, leitores de áudio, vídeo e texto, entre 
outros. (Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvol-
vimento_de_software).

retransmitisse automaticamente os dados 
diretamente para a Secretaria do Meio Am-
biente. Essa integração foi algo inédito envol-
vendo esforço de tecnologia de informação 
entre Secretarias. 

Dentro do escopo do projeto, superada as 
fases de levantamento de requisitos e desen-
volvimento da aplicação, iniciou-se a fase de 
testes. Todas as funcionalidades da aplicação 
e dos hardwares envolvidos no projeto foram 
testadas exaustivamente, tanto em laborató-
rio, como em campo.

A imagem abaixo registra uma atividade 
em campo para teste da aplicação em local 
de cobertura vegetal densa. No caso em tela, 
trata-se de uma das áreas com maior cobertu-
ra vegetal do Estado e com pouca intensidade 
de sinal de telefonia celular. A constatação in 
loco busca verificar se as funcionalidades do 
sistema estão coincidindo com a necessidade 
operacional do policiamento ambiental. 

Fotografia 5: Equipe de testes do Projeto Fiscalização 
Ambiental Digital, composta por representantes da 
Seção Operacional do CPAmb, por Técnicos civis e mi-
litares da Seção de Sistemas Operacionais do CPD, por 
Técnicos civis da Coordenadoria de Fiscalização Am-
biental da SMA e Policiais Militares da 2ª. Cia do 1º 
BPAmb.
Data: 27Ago2015, Local: Parque Estadual da Serra do 
Mar, núcleo Itutinga Pilões, Cubatão, SP.
Fonte: Créditos do autor.
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Superada a fase dos exaustivos testes em 
todos os níveis, ocorreu a homologação do 
sistema no âmbito do CPD. 

Feito isso, a liderança da instituição de-
cidiu pela implantação do sistema em uma 
micro região do Estado, para servir primei-
ramente como “laboratório”, visando des-
ta forma melhorar o processo de expansão 
para as demais regiões do Estado.

A primeira versão do sistema, denomina-
da versão “1.1”, foi implantada na 3ª. Cia 
do 1º BPAmb, na região do município de 
Sorocaba, oportunidade em que foi possível 
realizar o mapeamento e os ajustes neces-
sários para que a solução tecnológica fos-
se implementada, propiciando desta forma, 
que as demais unidades do Estado pudes-
sem receber uma versão melhorada do sis-
tema.

Cabe salientar que houve êxito na im-
plantação na OPM graças ao exaustivo trei-
namento com os usuários policiais militares 
ambientais e a equipe de desenvolvimento, 
neste ato representada pelo autor e pelo 
Cap PM Marcelo Fumio Tamashiro, do CPD. 
O treinamento consistiu em 03 (três) dias de 
aulas teóricas e práticas, tanto no laborató-
rio de informática como em campo.

Todas as funcionalidades dos sistemas 
mobile e desktop foram detalhadamente 
descritas em 02 (dois) Manuais do Usuário 
(TMD e SIOPM Web), os quais foram dis-
tribuídos e utilizados na íntegra durante as 
aulas. Em ambiente de treinamento, os po-
liciais militares ambientais eram incentiva-
dos à criar figurativamente as mais diversas 
ocorrências ambientais no sistema, para que 
o treinamento fosse o mais próximo possível 
da realidade operacional.  A rotina do treina-
mento foi detalhadamente descrita na NOTA 
DE INSTRUÇÃO N° CPAmb-001/3.1/15, de 
24NOV15.  

Fotografia 6 e 7: Treinamento em labora-
tório de informática. (Diretoria de Ensino de 
Botucatu, 01Dez2015) 

Fonte: Créditos do autor.

Outro fator primordial para a implantação 
foi a participação da liderança da instituição 
em todas as fases do processo, desde o pla-
nejamento até a efetiva implantação e cor-
reção das não conformidades da aplicação. 

Como exemplo do mencionado acima, 
cabe destacar que durante toda a fase de 
construção, de 2013 a 2016, ocorreram quin-
zenalmente reuniões executivas e reuniões 
gerenciais no CPD, nas quais eram apresen-
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tadas a evolução do projeto e eram tratados 
os assuntos pertinentes ao seu desenvolvi-
mento, e principalmente, eram tomadas as 
decisões pela liderança institucional. 

As reuniões eram presididas pelo Diretor 
de Telemática da PMESP, acompanhado do 
Comandante do Policiamento Ambiental, 
do Chefe do CPD, do Coordenador de Fisca-
lização Ambiental da Secretaria Estadual do 
Meio Ambiente, e da equipe de desenvolvi-
mento, tanto do CPD como do CPAmb.

As fotografias abaixo foram registradas na 
aula inaugural para a implantação da Fisca-
lização Ambiental Digital, no município de 
Sorocaba, SP.

Fotografia 8 e 9: Aula inaugural para a implantação 
da Fiscalização Ambiental Digital na 3ª. Cia do 1º 
BPAmb.

(Diretoria de Ensino de Sorocaba, SP, 03Dez2015) 

Fonte: Créditos do autor.

Após o período de treinamento em Soro-
caba, houve a denominada “implantação as-

sistida”, onde a equipe de desenvolvimento 
da aplicação do CPAmb e CPD acompanhou 
os policiais militares ambientais em campo, 
em ocorrências verdadeiras, para verificação 
do comportamento da aplicação, já em am-
biente de produção.
Fotografia 10 e 11: Primeiro Auto de Infração Am-
biental eletrônico lavrado no Estado de São Paulo, 
durante o período de implantação da Fiscalização 
Ambiental Digital na 3ª. Cia do 1º BPAmb.

(Sorocaba, SP, 23Dez2015)

 Fonte: Créditos do autor.
(Nota: Foi autorizada a retirada da cobertura para 
registro fotográfico)

A fase de implantação foi crucial para a 
consolidação da aplicação, uma vez que pos-
sibilitou a realização dos ajustes necessários, 
tanto de sistema, como de hardware, ama-
durecendo o processo para o treinamento 
dos multiplicadores do uso da ferramenta 
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digital.

Após o processo de treinamento dos mul-
tiplicadores, em todo o Estado, foi possível 
expandir os treinamentos gradativamente 
em cada uma das 20 (vinte) companhias am-
bientais dos 4 (quatro) Batalhões existentes 
no Estado de São Paulo.

Quadro 4: Cronograma para implantação progressiva em todo o 
Estado de São Paulo.

Fonte: Item 5.2. da NOTA DE INSTRUÇÃO N° 
CPAmb-001/3.1/15, de 24NOV15.

Durante o ano de 2017, houve a expansão 
da Fiscalização Ambiental Digital para todo 
o Estado de São Paulo, sendo que a Polícia 
Militar Ambiental se tornou pioneira na digi-
talização de 100% de suas atividades opera-
cionais. 

O objetivo estratégico do projeto foi o de 
colaborar para que o Estado de São Paulo 
consolide sua busca pelo meio ambiente pre-
servado, saudável e sustentável, tornando-se 
referência por meio do emprego de siste-
mas inteligentes e ferramentas tecnológicas 
promovedores da eficiência, eficácia e efeti-
vidade do monitoramento e da fiscalização 
ambiental, consubstanciando um serviço de 
proteção ambiental de qualidade.

Sob o ponto de vista da segurança pública, 
buscou-se reunir condições para uma socie-
dade mais segura, que depende de ambien-
tes sociais organizados e do meio ambiente 
ecologicamente equilibrado.

De fato o projeto definiu um novo modelo 
de operações, adotando novas prá-
ticas de gestão, propiciando foco 
na maior oferta e na qualidade dos 
serviços, permitindo a valorização 
do policial militar, constituindo-se 
ainda um instrumento eficaz para 
a correção de atitutes e depuração 
interna.

CONCLUSÃO

Todo este cenário ora descrito, 
justificou o projeto e permitiu a sua 
compreensão, porém se faz neces-
sário demonstrar os benefícios que 

trouxe para os diversos setores da sociedade.

 O cidadão foi o principal beneficiado com 
a implantação das ferramentas tecnológicas 
da Fiscalização Ambiental Digital, tanto en-
quanto indivíduo, tanto quanto integrante 
da coletividade que forma a sociedade bene-
ficiária de seus resultados.

O resultado indireto advindo do aprimo-
ramento do policiamento preventivo e re-
pressivo de proteção ao meio ambiente foi 
a segurança ambiental, potencializada pelas 
mais de 120.000 (cento e vinte mil) horas 
que foram agregadas ao emprego operacio-
nal do policial militar especializado, uma vez 
que ganhou-se tempo com a adoção do sis-
tema eletrônico, em substituição ao sistema 
manual de escrituração das autuações em 
impressos físicos e tornou-se desnecessário 
redigitar todos os dados dos impressos no 
SAA, como era feito.
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Por segurança ambiental, neste caso, en-
tende-se o triângulo formado pela ligação 
existente entre o meio ambiente ecologica-
mente equilibrado, a segurança pública e a 
qualidade de vida. O emprego operacional 
mais efetivo do policial militar especializado, 
influencia positivamente estas três vertentes, 
o que constitui um efetivo benefício à socie-
dade e ao cidadão.

Também houve um aumento da sensação 
de segurança no ambiente rural, por meio da 
maior visibilidade das ações policiais milita-
res, que passou a ser mais efetivas no territó-
rio de atuação com o emprego da tecnologia 
embarcada.

Como resultado das informações técnicas 
disponibilizadas nos Terminais Móveis de Da-
dos – TMD e da lógica do software, desenvol-
vida para a caracterização das ocorrências, o 
cidadão está menos sujeito aos eventuais er-
ros que eram cometidos nas autuações caso 
houvesse uma interpretação equivocada dos 
cenários vistoriados pelo policial militar.

O atos praticados pelas equipes de fisca-
lização ganharam maior transparência, uma 
vez que são georreferenciados e fotografa-
dos por meio do emprego do TMD, sendo 
disponibilizados instantaneamente e simulta-
neamente para a SSP e SMA, além  do regis-
tro e remessa de cópia digital do BO/PAmb 
e do AIA ao endereço eletrônico (e-mail) do 
cidadão.

Houve também maior celeridade na pres-
tação de serviços ao cidadão cuja proprieda-
de ou atividade está sendo fiscalizada, uma 
vez que as atuais 2 (duas) horas destinadas 
à escrituração dos documentos impressos fo-
ram reduzidas drasticamente haja vista a sim-
ples inserção dos dados no TMD.

A Governo passou a usufruir dos mesmos 
benefícios experimentados pelo cidadão.

Além desses benefícios, obteve o melhor 

controle ambiental do território, tanto sobre 
os empreendimentos licenciados, quanto so-
bre as atividades irregulares, podendo moni-
torar e gerir mais adequadamente as áreas de 
especial interesse ambiental.

Houve a otimização de recursos materiais 
e humanos voltados à segurança pública e 
à proteção do meio ambiente, como conse-
quência da diminuição de retrabalho e do 
maior emprego operacional do policial mili-
tar.

O serviço público foi incrementado por 
meio da aquisição de conhecimento tecno-
lógico e agregação de valores às atividades 
estatais pela utilização dos aplicativos desen-
volvidos no âmbito da PMESP.

Ocorrerou a integração de sistemas, no 
caso o SIOPM da SSP e o SIGAM da SMA, 
viabilizando o fluxo de informações de for-
ma bilateral e a produção de conhecimento 
para a formulação de estratégias necessárias 
às decisões governamentais.

A PMESP passou a usufruir, de forma 
cumulativa, dos benefícios do projeto gera-
dos ao cidadão e ao Governo.

Além disso, pode-se conhecer, de forma 
mais pormenorizada, a rotina, a produtivida-
de e os resultados operacionais do Comando 
de Policiamento Ambiental e suas OPM su-
bordinadas, uma vez que os dados gerados 
pelo policiamento especializado passaram a 
ser inseridos no SIOPM, o que não acontecia 
anteriormente.

Com este benefício a Instituição passou a 
ter maior governabilidade sobre as informa-
ções ambientais, que poderão subsidiar as 
decisões estratégicas e a adoção de posturas 
institucionais.

A capacidade de trabalho das unidades de 
serviço especializado foi aumentada, quanti-
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tativa e qualitativamente, otimizando o aten-
dimento das demandas operacionais com o 
uso das ferramentas tecnológicas, em de-
trimento da forma convencional, em papel, 
ampliando a sua eficiência, eficácia e efetivi-
dade.

Houve melhor racionalização do uso dos 
recursos materiais e humanos, em decorrên-
cia da aplicação da tecnologia, com reflexos 
positivos nas ações específicas de policiamen-
to ambiental e no policiamento ostensivo e 
preventivo na área rural.

O projeto agregou valores às atividades 
policiais, por meio do ganho de conheci-
mento decorrente do desenvolvimento da 
tecnologia, podendo ser aproveitada em ou-
tras atividades de competência da PMESP, 
como no caso, para a produção do Boletim 
de Ocorrência Eletrônico, já em operação no 
âmbito institucional.

Ocorreu a valorização individual e coletiva 
do policial militar frente à sociedade, consi-
derando-se o ganho de qualidade ofertado 
pelo projeto ao serviço prestado pelo policia-
mento ambiental.

Juntamente com o aperfeiçoamento da 
qualidade dos serviços prestados, ocorreu o 
aumento da visibilidade institucional e das 
ações de policiamento, conjunto que resulta 
no ganho de credibilidade para a Instituição. 

Como instrumento de depuração inter-
na, a tecnologia disponibilizada pelo projeto 
permitiu o registro mais pormenorizado dos 
atos praticados. De toda ocorrência e vistoria 
realizada, são produzidas fotos e registrados 
todos os horários e as coordenadas geográ-
ficas.

Segundo dados da Divisão Operacional do 
Comando de Policiamento Ambiental, hou-
ve aumento da produção operacional após 
a utilização do Sistema de Fiscalização Am-

biental Digital. Em 2017, a Polícia Militar Am-
biental implantou 100% da plataforma digi-
tal, e foi possível realizar a comparação com 
2016, ano em que ainda se utilizou o modelo 
antigo.  Houve 34,5 % de aumento em in-
tervenções policiais registradas por meio do 
Boletim de Ocorrência Ambiental eletrônico e 
do Termo de Vistoria Ambiental eletrônico de 
86.457 para 116.285 intervenções; 55,74% 
de aumento dos Autos de Infração Ambien-
tal elaborados (de 14.997 para 23.356); e 
35,5% de aumento no valor das multas am-
bientais aplicadas em todo o Estado (de 182 
milhões para 247 milhões de reais).

O Projeto Fiscalização Ambiental Digital 
foi finalista no quesito “Melhoria da Gestão 
Governamental” na 12ª. Edição do “Prêmio 
Mario Covas” em 2017, que recebeu mais de 
duas centenas de projetos nas diversas áreas 
de atuação do Estado. 

ABSTRACT

The objective of this study is to present the 

environmental control model adopted by 

Environmental Policing over the years with the 

use of several printed forms for the recording 

of operational activities and the history of 

the new model of “Digital Environmental 

Surveillance”. The objective is to evaluate 

the institutional gains that were noticeable 

during the implementation period of the new 

inspection model, the challenges presented in 

the initiation, planning, design, construction, 

homologation and consolidation phases of 

the new technological solution. The peculiar 

characteristics of the operational activities of 

Environmental Policing and its contribution 

to the defense of the natural resources of 

the State of São Paulo and the pioneer in 
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the use of embedded systems for drafting 

the Environmental Occurrence Bulletin and 

Electronic Environmental Inspection Term 

(TVA and BOPAmb-e) and the Electronic 

Environmental Infringement Notice (AIA-e).

Key words:

Digital Environmental Surveillance. 

Environmental Occurrence Bulletin and 

Electronic Environmental Inspection Term 

(TVA and BOPAmb-e). Electronic Environ-

mental Infringement Notice (AIA-e).
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O presente artigo apresenta a essência de 
minha manifestação na condição de Secretá-
rio de Recursos em processo do Tribunal de 
Contas da União, cujo objeto central é a su-
posta existência e submissão dos militares a 
um regime previdenciário.

Com as vênias de estilo, discordo da ins-
trução precedente.

I – Síntese das razões da nossa 
divergência em relação à 
instrução precedente

1. Em primeiro lugar, não é possível fa-
zer analogia com coisas ontologicamente 
diferentes. Ontologia que busca reconstruir 
o sentido originário das coisas, invariáveis, e 
do qual defluem todas as suas especificida-
des. Ora, se no começo, no ponto de par-
tida, há uma diferença fundamental e não 
uma proximidade intrínseca entre os domí-
nios dos servidores públicos e o domínio do 
Membros das Forças Armadas, não há como 
partir dos escassos pontos de contato para 
estabelecer as normas aplicáveis. Segundo 
Alexandre Ferry, a quem se atribui o conceito 
de contra-analogia (Analogias, Metáforas e 
Contra-analogias), o domínio analógico é o 
ponto de interseção composto de nexos re-
levantes entre domínios conceituais distintos. 
Entretanto, quando tais pontos de interseção 
são tênues, não é possível recorrer à analo-
gia, pois desembocaremos em uma analogia 
forçada (nas palavras de Ricardo Lobo Tor-
res), a qual será contra legem. Por isso, para 
não cairmos no subjetivismo, devemos bus-
car aquela objetividade de que fala Bachelard 
(A Formação do Espírito Científico), ou seja, 
“a objetividade se determina pela exatidão e 
pela coerência dos atributos, e não pela reu-

nião de objetos mais ou menos análogos”. 
Nesse sentido, o uso da contra-analogia, que 
privilegia as diferenças entre os domínios 
comparados permite um resultado mais con-
forme o Regime Constitucional dos Militares.

2. De outra, este Tribunal não pode atuar 
como legislador positivo, criando obrigações 
mais severas que as postas pelos legislador. 
Dito de maneira mais específica, assim como 
na remansosa jurisprudência do STF o devido 
processo legal é aquele processo previsto na 
lei, o princípio da transparência se realiza nos 
termos estabelecidos pela norma de regên-
cia. Por isso, a ofensa a eles é indireta, não 
autorizando o recurso ao STF, pois se trata 
de controle de legalidade. E se o legislador 
ordinário estabeleceu mecanismos de publi-
cidade, não cabe a este Tribunal criar obriga-
ções que ampliem a norma, ainda que sob o 
fundamento de elastecer a concretização do 
princípio.

3. Feitas essas duas objeções fundamen-
tais, que não permitem a sobrevivência dos 
comandos impugnados no recurso, passa-
mos ao que entendemos ser conforme o di-
reito, em especial a Constituição, começan-
do por tratar da admissibilidade do recurso, 
uma vez demonstrado que a decisão recorri-
da de 2015 inova em relação à de 2012 pela 
inserção do item 9.6, bem como incrementa 
uma advertência de pena de multa pelo não 
atendimento injustificado (denominado de 
“resistência), contado a partir da reiteração 
das determinações pretéritas. Como a lógica 
do possível provimento do recurso relativa-
mente ao item 9.6 tem íntima relação com 
os demais itens dispostos na decisão de 2012 
(9.3.2, 9.4.2, 9.5 e 9.11.1), não há sentido 
em manter no mundo jurídico algo contradi-
tório com os fundamentos da possível nova 



Revista A Força Policial22

v.3, n 11 2018

decisão a ser proferida por este Tribunal, ca-
bendo a aplicação dos denominados arrasta-
mentos lógico e teleológico (vide conclusão). 
Para a perfeita compreensão da matéria re-
produzimos os itens recorridos:

 I) Acórdão 2.314/2015 – Plenário:

9.5. reiterar as determinações proferidas 
nos itens 9.3.2 e 9.5 do Acórdão 
2.059/2012 – Plenário, fixando prazo de 
180 (cento e oitenta) dias para atendimento 
e alertando os gestores da Seori e da STN 
que o não cumprimento das medidas, 
sem motivo justificado, poderá ensejar 
sua responsabilização, nos termos do art. 
58, inciso VII, da Lei 8.443/1992, e do art. 
268, incisos VII, VIII e § 3º, do Regimento 
Interno do TCU;  

 9.6. determinar à Secretaria de Organização 
Institucional do Ministério da Defesa (Seori) 
que, além das projeções atuariais relativas 
às pensões previstas na Lei das Pensões 
Militares que já são elaboradas, elabore, 
no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, 
em separado, avaliação atuarial com as 
projeções e resultado atuarial referentes aos 
benefícios decorrentes de pensões especiais 
oriundas de veteranos das campanhas do 
Uruguai e Paraguai, Lei das Sete Pragas, 
Montepio militar, ex-combatentes e outras 
semelhantes, tendo em vista que tais 
pensões constituem despesas de caráter 
continuado a serem suportadas pelo 
Tesouro Nacional por longo prazo, em 
atendimento aos princípios da publicidade 
e da transparência;

 9.7. determinar à Seori, à RFB, ao MPS, ao 
INSS, à Casa Civil e à STN que apresentem, 
no prazo de 90 (noventa) dias, plano de ação 
com vistas ao atendimento às deliberações 
a eles dirigidas nos itens 9.1.2.1, 9.1.2.3, 
9.3.2, 9.4.2, 9.5, 9.6, 9.8.1, 9.8.2, 9.10.1 e 
9.10.2 do Acórdão 2.059/2012 – Plenário, 
bem como nas deliberações exaradas no 
presente processo, indicando responsáveis 
e prazo, preferencialmente nos moldes do 
modelo constante do Anexo II do relatório 

de monitoramento;

 II) Acórdão 2.059/2012 - Plenário

VISTOS, relatados e discutidos estes autos 
que tratam de auditoria realizada no sistema 
de previdência pública, englobando o 
Regime Geral da Previdência Social (RGPS), 
o Regime Próprio de Previdência dos 
Servidores Públicos Civis da União (RPPS) e 
os Encargos Financeiros da União com os 
Militares Inativos e seus Pensionistas (EFM).

9.3 determinar à Secretaria de Organização 
Institucional do Ministério da Defesa (Seori/
MD) que, no prazo de 180 (cento e oitenta) 
dias:

9.3.2 inclua, nas avaliações atuariais 
dos compromissos financeiros da União 
com militares das Forças Armadas e 
seus dependentes, coluna específica de 
resultado atuarial que contemple também 
as despesas com aposentados militares, 
ou seja, que, além do resultado atuarial 
cotejando apenas contribuições e gastos 
com pensões militares, insira outra coluna 
que calcule a diferença entre contribuição 
para pensões e o total de gastos com 
inativos (militares da reserva remunerada 
e reformados) e pensionistas, tendo em 
vista o que estabelece o art. 4º, § 2º, inciso 
IV, alínea “a”, da Lei Complementar nº 
101/2000;

9.4 determinar ao Ministério da Previdência 
Social, responsável pela elaboração das 
avaliações atuariais do Regime Próprio de 
Previdência dos Servidores (RPPS) da União, 
e à Secretaria do Tesouro Nacional (STN/MF), 
responsável pela publicação do Relatório 
Resumido de Execução Orçamentária 
(RREO), que tomem providências, no prazo 
de 360 (trezentos e sessenta) dias, para:

9.4.2 publicar, no Relatório Resumido 
de Execução Orçamentária (RREO), um 
demonstrativo específico das receitas e 
despesas referentes ao regime próprio 
dos servidores públicos civis e outro 
demonstrativo das receitas e despesas 
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previdenciárias associadas aos militares das 
Forças Armadas e seus dependentes, tendo 
em vista o que estabelece o art. 40, § 20, 
c/c art. 142, § 3º, inciso X, da Constituição 
Federal, e o art. 53, inciso II, c/c art. 48, 
caput, da Lei Complementar nº 101/2000;

9.5 determinar à Secretaria de Organização 
Institucional do Ministério da Defesa (Seori/
MD) e à Secretaria do Tesouro Nacional 
do Ministério da Fazenda (STN/MF) que, 
no prazo de 360 (trezentos e sessenta) 
dias, incluam a projeção atuarial dos 
compromissos financeiros da União com 
os militares das Forças Armadas e seus 
pensionistas nas publicações do Relatório 
Resumido de Execução Orçamentária 
(RREO), referentes ao último bimestre do 
ano, tendo em vista o que estabelece o art. 
53, § 1º, inciso II, da Lei Complementar nº 
101/2000;

9.11 recomendar à Casa Civil da Presidência 
da República que:

9.11.1 avalie alternativas de financiamento 
para os encargos da União com militares 
inativos e seus pensionistas, tendo em vista 
o significativo e crescente déficit financeiro 
dessas despesas e a falta de perspectiva de 
equilíbrio no longo prazo;

II - A ontologia do conceito 
de Militar e sua condição 
especial como fundamento 
do tratamento constitucional 
diferenciado

4. A nação muitas vezes recorreu aos 
militares em momentos em que a própria 
integridade do Estado estava em questão. É 
o caso da Guerra do Paraguai. Conta-nos o 
cientista político Rodrigo Goyena Soares, em 
artigo intitulado Voluntários sem Pátria, que 
naquelas batalhas tombaram entre 50 a 60 
mil brasileiros dos 139 mil combatentes. Mui-

tos deles se alistaram devido as promessas de 
amparo às suas famílias. Foram prometidos 
um soldo diário e um valor mais relevante 
quando da baixa, bem como 10 hectares de 
terras nas colônias militares e agrícolas e pen-
sões para a esposa e filhos. Promessas des-
cumpridas e pensões rapidamente corroídas 
pela inflação foram o resultado de compro-
missos não cumpridos pelos governantes.

5. As pensões militares remontam a 
1790, paralelamente às garantias de sua 
inatividade, visto como benefício decorrente 
da função desempenhada, ou melhor, uma 
recompensa, tal como instituído pela Cons-
tituição do Império de 1824. Em verdade, 
a integralidade dos soldos na “inatividade” 
operava como uma contraprestação pela de-
dicação integral dos militares à defesa da pá-
tria “até com o sacrifício da própria vida”.

6. Essa realidade mudou? Em tempos de 
paz o “Militar” perde suas qualidades onto-
lógicas? Para responder a essas perguntas, de 
modo bastante simplificado, tratamos Onto-
logia no sentido de Heidegger (Ser e Tempo), 
ou seja, a busca pelo ser (Sein), como aquilo 
que transcende além das experiências tem-
porais (Dasein), as quais não se desprendem 
do ter-que-ser, ou seja, a experiência não 
pode imprimir qualificadores em franca opo-
sição ou que neguem o ser. Na acepção de 
Waelhens (La Philosophie de Martin Heide-
gger), os modos possíveis de manifestação, 
embora nem sempre estejam à luz. Dito de 
outra forma, não é possível retirar a hierar-
quia do conceito de Militar, pois essa é uma 
qualificadora de sua essência. Da mesma for-
ma, não é por estarem aquartelados que os 
militares perdem sua característica essencial. 
Veja-se por exemplo o conceito naval de fleet 
in being, segundo o qual uma frota em porto 
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e militares em prontidão têm força persuasi-
va e preventiva de conflitos. Ademais, a visão 
tradicional de que uma guerra entre forças 
armadas significa conflito entre Estados (pa-
íses) está sendo superada pela legitimidade 
da reação nos locais onde radicam os ter-
roristas responsáveis por atentados (Andrea 
Baldanza. La Difesa. In Trattato di Diritto Am-
ministrativo, a cura di Sabino Cassese. Tomo 
Primo).

7. Em sua tese de doutoramento na USP, 
a Profa. Heloísa Fernandes defende que, da-
das as suas características especiais, os Mili-
tares são uma Categoria Social. Isso porque 
ocorre uma dupla socialização que os dife-
rencia dos demais: a hierarquia (disposição 
ordenada de lugares) e a disciplina (do re-
conhecimento de lugares vêm as ideias de 
dever, honra, camaradagem, subordinação, 
obediência, etc.). Segundo Vigny, essa dupla 
socialização leva a que o militar reconheça 
que “a arma em que serve é o molde em que 
se joga o caráter e ali se modifica e refun-
de até tomar uma forma genérica, impressa 
para sempre. O homem se apaga e fica o sol-
dado”.

8. Note-se que a Constituição de 1988 
reforçou a ontologia do sentido de “Militar”, 
restaurando sua essência a partir do bani-
mento da expressão “servidor público”, cons-
tante do seu texto originário, pelo que parte 
do art. 3º da Lei 6.880/1980 (“formam uma 
categoria especial de servidores da Pátria”) 
não permanece vigente dado o fenômeno da 
não-recepção. O que veremos com mais de-
talhes no capítulo 3 desta manifestação.

9. Sendo assim, é preciso ter muito cui-
dado ao fazer qualquer analogia com o gê-
nero servidor público e o regime dele decor-
rente, porquanto o Militar já não mais é uma 

de suas espécies. Kalr Engisch (in Introdução 
ao pensamento jurídico) ensinou de há muito 
que a conclusão indutiva (do particular para 
o geral) é logicamente mais problemática, 
dada a recorrência do salto indutivo, por-
quanto a partir de pontos de contato tênues, 
retiramos conclusões falsas. Segundo ainda o 
autor, a conclusão por analogia, do particular 
para o particular, é altamente questionável 
do ponto de vista lógico.

10. Por isso é que a ontologia do “Mili-
tar”, sua essência, deve ser retirada da pró-
pria Constituição e do seu Estatuto, naquilo 
que permanece vigente. O problema da ver-
dade no Estado Constitucional, na expressão 
de Häberle, pode vir das falsas premissas de-
correntes de conceitos inaplicáveis aos mili-
tares, tais como déficit, regime previdenci-
ário, equilíbrio, atuarial, sustentabilidade, 
entre outros. Essas imprecisões conceituais 
são transferidas para a sociedade através da 
mídia, com o que se perde o conceito essen-
cial: os militares não contribuem hoje para se 
aposentar no futuro, mas a sociedade arca 
com as despesas em troca das exigências 
mais severas a que são submetidos.

11. Segundo o art. 142 às Forças Arma-
das, integradas por um contingente de pes-
soas e bens, são instituições nacionais per-
manentes e destinam-se à defesa da Pátria, à 
garantia dos poderes constitucionais e da lei 
e da ordem. Não é por coincidência que os 
valores por elas tutelados estão nos dois pri-
meiros artigos da Constituição, complemen-
tados pelo quarto. Ou seja, defendem os pró-
prios fundamentos da República e, portanto, 
a existência do Estado, e com ela, a própria 
sobrevivência da Constituição. 

12. É por isso que seu Estatuto (a socie-
dade em verdade) impôs a eles uma série de 
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sacrifícios:

Art. 27. São manifestações essenciais do 
valor militar:

        I - o patriotismo, traduzido pela vontade 
inabalável de cumprir o dever militar e pelo 
solene juramento de fidelidade à Pátria até 
com o sacrifício da própria vida;

        II - o civismo e o culto das tradições 
históricas;

        III - a fé na missão elevada das Forças 
Armadas;

        IV - o espírito de corpo, orgulho do 
militar pela organização onde serve;

        V - o amor à profissão das armas e o 
entusiasmo com que é exercida; e

Art. 31. Os deveres militares emanam de um 
conjunto de vínculos racionais, bem como 
morais, que ligam o militar à Pátria e ao seu 
serviço, e compreendem, essencialmente:

        I - a dedicação e a fidelidade à Pátria, 
cuja honra, integridade e instituições devem 
ser defendidas mesmo com o sacrifício da 
própria vida;

        II - o culto aos Símbolos Nacionais;

        III - a probidade e a lealdade em todas 
as circunstâncias;

        IV - a disciplina e o respeito à hierarquia;

        V - o rigoroso cumprimento das 
obrigações e das ordens; e

13. Como se vê dos militares são exigidos 
não apenas o sacrifício da vida, maior bem 
do ser humano (o que no limite implica sua 
própria negação, só assim podemos compre-
ender aquele ensinamento de Vigny, acima 
transcrito). Mas isso não basta: ao contrário 
das outras categorias, exige sentimentos de 
“amor”, “fidelidade”, “culto” e “fé”. E só as-
sim podemos compreender a capacidade do 
militar seguir as ordens em respeito à hierar-
quia. Em sendo assim, a ontologia do Militar 
não envolve apenas determinações jurídicas, 
mas a transformação de um ser, agora volta-
do para a força que serve.

14. Como decorrência assim, as Forças Ar-
madas, seus recursos humanos e materiais, 
são um uno indiviso, custeados pela socie-
dade através de tributos. Só assim podemos 
compreender a expressão dada ao militar de-
saparecido por mais de 30 dias, qualificado 
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como “extraviado”. Como aponta Andrea 
Baldanza, “o vínculo disciplinar – pressuposto 
sobre o qual se baseia um penetrante poder 
hierárquico – representa a regra fundamental 
para garantir a máxima coesão, eficiência e 
flexibilidade do aparato” (La Difesa. In Tratta-
to di Diritto Amministrativo, a cura di Sabino 
Cassese. Tomo Primo).

Não é a mutação do conceito de previ-
dência social que irá mudar a natureza das 
verbas utilizadas para o pagamento do soldo 
dos militares da reserva e reformados, ou as 
pensões de seus dependentes. Como consta 
no Recurso Especial (STJ. Resp. 1.455.607), 
“O tratamento diferenciado dos militares, 
portanto, tem sua origem que remonta a pe-
ríodo anterior à própria concepção de previ-
dência social. [...] o militar nunca contribuiu 
para a sua aposentadoria, pois tal benefício 
inexiste na lei castrense”. 

15. E se o Militar dá a sua própria vida 
pela Pátria, essa mesma Pátria entendeu que 
seria possível exigir-lhes mais: a) trabalho no-
turno sem o pagamento do respectivo adi-
cional; b) laborar para além de um expedien-
te normal de trabalho, sem a correspondente 
remuneração com horas-extras; c) ser preso 
administrativamente e não ter direito a habe-
as corpus; d) atribuir-lhes funções de chefia 
e assessoramento e não ter direito a ocupar 
cargos em comissão; e) o achatamento sala-
rial e ser-lhes negado o direito de greve.

16. E se tem reduções significativas de di-
reitos, nada mais justo que a contraprestação 
constitucional da paridade, da integralidade 
dos soldos e da dignidade de permanecer mi-
litar por toda a vida (ativa, reserva e reforma), 
não utilizando da expressão aposentadoria. 
Nas palavras de Ives Gandra da Silva Martins, 
“o servidor civil é simplesmente aposentado; 
com o militar isto não ocorre, ele é transferi-

do para a inatividade” (Regime Jurídico Dife-
renciado da Previdência para Servidores Pú-
blicos Civis e Militares – a correta inteligência 
do artigo 40, § 7º, da Constituição Federal).

17. Não cabe ao intérprete, ainda que 
sob a alegação de concretizar princípios, 
preencher o conceito de militar com outros 
elementos a eles estranhos, que retiram sua 
própria essência, aproximando-lhe por ana-
logia dos servidores públicos. 

18. Nesse sentido é que devemos ser fiéis 
à Constituição e, na sua interpretação con-
forme (verfassungskonforme Anslegung), 
hoje tão empregada pelo Supremo Tribunal 
Federal, buscar nela sua redução teleológica, 
eis que, sem reduzir a essência de seu texto, 
não seremos capazes de limitar os sentidos 
possíveis da norma ao que for mais adequa-
do a sua finalidade (vide Karl Larenz. Metho-
denlehre der Rechtswissenschaft). Essa será 
nossa próxima tarefa: buscar respostas na 
Constituição.

III - O Regime Constitucional 
dos Militares e o significado 
do silêncio constitucional 
para o Regime de Previdência 
dos Militares

19. O nosso fenômeno de mutação cons-
titucional através do poder de emendar em 
relação aos Militares tem uma característica 
especial: o Regime Constitucional dos Milita-
res está mais caracterizado pela supressão de 
dispositivos constitucionais e pela negativa 
consciente de acréscimos de outros, do que 
propriamente pela inserção de normas na re-
dação originária.

20. Em sendo assim, devemos trabalhar 
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mais com o “silêncio eloquente” do que 
com a exegese das normas constitucionais. 
O Ministro Roberto Barroso, do STF, resume 
bem a diferença entre “silêncio eloquente”, 
“lacuna” e “omissão”: “Silêncio eloquente é 
quando você, ao não dizer, está se manifes-
tando. Lacuna é quando você não cuidou de 
uma matéria. E omissão é quando você não 
cuidou tendo o dever de cuidar” (em http://
www.osconstitucionalistas.com.br/conver-
sas-academicas-luis-roberto-barroso-i).

21. Segundo a doutrina (Carlos Maximi-
liano e Juliano Bernardes) e a jurisprudên-
cia do Supremo Tribunal Federal, o silêncio 
pode ser interpretado de modo a revelar o 
que constitui, ou não, o conteúdo da norma. 
Nessa acepção, o “silêncio eloquente” (bere-
dtes Schweigen), a simples ausência de dis-
posição constitucional significa a proibição 
de determinada prática pelos órgãos públi-
cos e o próprio legislador ordinário (STF, RE 
130.552, MS 30.585 e MS 31.375).

22. O ponto central está em saber se exis-
te uma “lacuna” que autorize este Tribunal a 
utilizar de analogias (por exemplo, para am-
pliar o conceito de regime previdenciário dos 
servidores públicos da LRF, aplicando seus 
dispositivos aos Militares), ou se é o caso de 
“silêncio eloquente” que veda a integração 
analógica.  Para melhor precisão dos institu-
tos, de “lacuna” só se pode falar quando uma 
lei aspira uma regulação completa de uma 
determinada matéria, mas foi incapaz de pre-
ver todas as suas hipóteses (Karl Larenz. Me-
todologia da Ciência do Direito). Já o “silên-
cio eloquente”, quando o Constituinte não 
disse porque não quis, impede o recurso à 
chamada interpretação corretiva ou integra-
ção corretiva, pois agindo assim o aplicador 
do Direito penetra indevidamente no Poder 

Constituinte (J. J. Gomes Canotilho. Direito 
Constitucional e Teoria da Constituição). Por 
isso, para que o Juiz utilize da analogia, deve 
provar que há uma lacuna no direito e que a 
ratio legis da norma que será estendida cobre 
o caso em questão (Kock e Rüssmann). 

23. Efetivada essa breve aproximação teó-
rica, é de se notar que na Assembleia Nacio-
nal Constituinte o Projeto A (24/11/1987) foi 
a primeira vez que apareceu a remissão ao 
aprovado art. 40 da Constituição originária. 
Havia ali completo contato entre os militares 
e os servidores públicos civis: 

Art. 51. ....

§ 9º. Aplica-se aos servidores a que se 
refere este artigo, e a seus pensionistas, o 
disposto no art. 48”. 

24. Já no início do segundo turno das vo-
tações o ponto de contato foi reduzido para 
os § 4º e 5º daquele dispositivo, depois renu-
merado para art. 40. Eis a redação original 
do dispositivo constitucional:

Art. 42. São servidores militares federais os 
integrantes das Forças Armadas e servidores 
militares dos Estados, Territórios e Distrito 
Federal os integrantes de suas polícias 
militares e de seus corpos de bombeiros 
militares.

 § 10 Aplica-se aos servidores a que se 
refere este artigo, e a seus pensionistas, o 
disposto no art. 40, §§ 4º e 5º.

25. A Emenda Constitucional 3/1993, 
vindo em sentido contrário, estabeleceu um 
novo ponto de contato, para fins previden-
ciários, no sentido de equiparar os regimes 
de previdência, de natureza contributiva do 
empregador (União) e dos servidores:

Art. 1.º Os dispositivos da Constituição 
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Federal abaixo enumerados passam a 
vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 40. ..................................................

§ 6.º As aposentadorias e pensões dos 
servidores públicos federais serão custeadas 
com recursos provenientes da União e das 
contribuições dos servidores, na forma da 
lei.

Art. 42. ...................................................

..§ 10 Aplica-se aos servidores a que se 
refere este artigo, e a seus pensionistas, o 
disposto no art. 40, §§ 4.º, 5.º e 6.º.

26. A partir daí há uma guinada na Cons-
tituição, no sentido da gradual cisão comple-
ta entre o conceito de servidor público e de 
Militar, inclusive para fins de regime previden-
ciário. O primeiro movimento foi a Emenda 
Constitucional 18/1998, decorrente da apro-
vação, com ajustes, da PEC 338/1996. Eis os 
dispositivos emendados, no que interessa:

Art. 1º O art. 37, inciso XV, da 
Constituição passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 37.....................................................

XV - os vencimentos dos servidores 
públicos são irredutíveis, e a remuneração 
observará o que dispõem os arts. 37, XI e 
XII, 150, II, 153, III e § 2º, I;

Art. 2º. A seção II do Capítulo VII do Título 
III da Constituição passa a denominar-
se “DOS SERVIDORES PÚBLICOS” e a 
Seção III do Capítulo VII do Título III da 
Constituição Federal passa a denominar-
se “DOS MILITARES DOS ESTADOS, DO 
DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS”, 
dando-se ao art. 42 a seguinte redação:

“Art. 42 Os membros das Policias 
Militares e Corpos de Bombeiros Militares, 

instituições organizadas com base na 
hierarquia e disciplina, são militares 
dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Territórios.

[...]

Art. 3º. O inciso II do § 1º. do art. 61 
da Constituição passa a vigorar com as 
seguintes alterações:

“Art. 61.....................................................

§ 1º..........................................................

II - ..

c) servidores públicos da União e 
Territórios, seu regime jurídico, provimento 
de cargos, estabilidade e aposentadoria;

f) militares das Forcas Armadas, seu 
regime jurídico, provimento de cargos, 
promoções, estabilidade, remuneração, 
reforma e transferencia para a reserva”.

Art. 4º. Acrescente-se o § 3º. ao art. 142 
da Constituição:

“Art. 142...................................................

§ 3º. Os membros das Forças Armadas são 
denominados militares, aplicando-lhes, 
além das que vierem a ser fixadas em lei, 
as seguintes disposições:

VIII - aplica-se aos militares o disposto no 
art. 7º, incisos VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e 
XXV e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV;

IX - aplica-se aos militares e a seus 
pensionistas o disposto no art. 40, §§ 4º, 
5º e 6º;

X - a lei disporá sobre o ingresso nas 
Forças Armadas, os limites de idade, 
a estabilidade e outras condições de 
transferência do militar para a inatividade, 
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os direitos, os deveres, a remuneração, 
as prerrogativas e outras situações 
especiais dos militares, consideradas 
as peculiaridades de suas atividades, 
inclusive aquelas cumpridas por forca de 
compromissos internacionais e de guerra.”

26.1. Nota-se que os Militares das 
Forças Armadas foram completamente apar-
tados dos Militares das Polícias e Corpos de 
Bombeiros Militares (estes sim aproveitaram 
parte das regras dos membros das Forças). 
De outra, os Militares das Forças Armadas 
deixaram de figurar como espécie do gênero 
servidor público, sendo mantido pontos de 
contato da paridade entre ativos e inativos, 
bem como a contributividade do regime pre-
videnciário.

26.2. Compulsando os debates havi-
dos na PEC, nota-se que o Deputado Hélio 
Rosas apresentou emenda para inserir o inci-
so X ao § 3º do art. 142, no qual fazia refe-
rência a um regime previdenciário dos milita-
res, uma vez que “o artigo 4º da PEC 338/96 
revoga o regime previdenciário próprio dos 
servidores públicos militares das Forças Ar-
madas”. Houve ainda proposta de emenda 
aglutinativa modificativa pelo líder do bloco 
PT/PC do B/PDT, com o fito de alterar o novel 
§ 3º do art. 142 para assim constar “os mem-
bros das Forças Armadas são denominados 
servidores públicos militares”. Ambas as ten-
tativas foram rechaçadas.

26.3. A exposição de motivos 152 
traduziu o que inspirou o Poder Executivo na 
proposta de emenda: 

A presente proposta pretende dar aos 
membros das Forças Armadas, doravante 
denominados militares, por suas 
características próprias, um tratamento 
distinto no que concerne a deveres, direitos 
e outras prerrogativas [...]

Justifica-se a alteração do dispositivo 
proposto, visto que os militares não 
são servidores dos Ministérios militares; 
eles pertencem às instituições nacionais 
permanentes que são a Marinha, o Exército 
e a Aeronáutica. O perfil da profissão 
militar é a defesa da Pátria, tendo por isso 
peculiaridades inigualáveis com as outras 
categorias. [...]

Esta condição institucional (nacional e 
permanente) vincula primordialmente as 
Forças Armadas ao Estado e transcende o 
plano público [...]

A situação do militar enquadrado como 
funcionário ou servidor público é prejudicial 
tanto ao exercício de sua profissão como 
às próprias Instituições Militares que, dessa 
forma, ficam impossibilitadas de dar, aos 
seus integrantes, a justa contrapartida 
por imposições e deveres normalmente 
pesados.

26.4. Da análise na Comissão Especial 
constituída para a discussão da PEC n. 338-
A, de 1996, sob a relatoria do Deputado 
Werner Wanderer, cabe destacar a rejeição 
específica “das sugestões de referências ex-
plícitas aos regimes previdenciários próprios 
dos militares”.

27. Prossegue o constituinte derivado 
com seu poder de reforma à Constituição, 
redundando agora na EC 20/1998, assim re-
digida no que interessa:

Art. 1º - A Constituição Federal passa a 
vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 142 - ................................................

§ 3º - ........................................................

IX - aplica-se aos militares e a seus 
pensionistas o disposto no art. 40,  §§ 7º 
e 8º;
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27.1.Note que os dispositivos do art. 40, 
único ponto de contato residual entre os Mi-
litares das Forças Armadas e os servidores pú-
blicos, assim passavam a ser redigidos:

“Art. 40 - Aos servidores titulares de 
cargos efetivos da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, 
incluídas suas autarquias e fundações, 
é assegurado regime de previdência de 
caráter contributivo, observados critérios 
que preservem o equilíbrio financeiro e 
atuarial e o disposto neste artigo.

§ 7º - Lei disporá sobre a concessão do 
benefício da pensão por morte, que será 
igual ao valor dos proventos do servidor 
falecido ou ao valor dos proventos a que 
teria direito o servidor em atividade na 
data de seu falecimento, observado o 
disposto no  § 3º.

§ 8º - Observado o disposto no art. 
37, XI, os proventos de aposentadoria 
e as pensões serão revistos na mesma 
proporção e na mesma data, sempre 
que se modificar a remuneração dos 
servidores em atividade, sendo também 
estendidos aos aposentados e aos 
pensionistas quaisquer benefícios ou 
vantagens posteriormente concedidos 
aos servidores em atividade, inclusive 
quando decorrentes da transformação ou 
reclassificação do cargo ou função em que 
se deu a aposentadoria ou que serviu de 
referência para a concessão da pensão, na 
forma da lei.

27.2. É fácil observar que não há mais 
ponto de contato entre o regime previden-
ciário contributivo, de caráter equilibrados 
financeiramente e atuarialmente, dispos-
ta então na cabeça do art. 40. Isso porque 
quando a Constituição quis a aplicação do 
próprio caput do artigo o fez explicitamente 
(Art. 10, inciso I, do ADCT). De outra, fôsse-
mos compreender que o caput estaria implí-

cito, quando houve menção a incisos do art. 
7º da CF, isso significaria dizer que os milita-
res estariam equiparados aos “trabalhadores 
urbanos e rurais”?

27.3. Entretanto a prova cabal está na PEC 
33/1995, que está na gênese da EC 20/1998. 
Ali constavam os §§ 9º e 10º do art. 42, as-
sim redigida a proposta em relação aos mili-
tares das Forças Armadas:

§ 9º. Aos integrantes das Forças Armadas 
e seus 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 [...]

27.4. O Relator da CCJR da Câmara dos 
Deputados, Deputado Rodrigues Palma foi 
explícito ao rechaçar a proposta inserta nos 
referidos §§ 9º e 10, mas sob o argumento 
de que os regimes para os militares das for-
ças armadas deveriam guardar isonomia com 
os militares da polícia e do corpo de bom-
beiros, os quais ficaram ainda acoplados aos 
servidores civis em geral por força da redação 
do § 10. Com isso ofereceu a Emenda n. 1, 
assim redigida:

§ 9º. Aos integrantes das Forças Armadas 
e das polícias militares e dos corpos de 
bombeiros militares, e aos respectivos 
pensionistas é assegurado regime 
previdenciário próprio, custeado mediante 
contribuições dos ativos 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 [...]

28.5. Nada melhor para demonstrar que o 
coletivo da Câmara foi quem rejeitou a refe-
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rida emenda, nas palavras do próprio parla-
mentar: “convencido das razões expendidas 
pelo Plenário, decidi reformular as Emendas 
de minha autoria”. E apresentou uma nova 
Emenda n. 01, para “no art. 2º da PEC n. 
33/95, suprimam-se os §§ 9º e 10 do art. 
42”. Sepultada estava a tentativa de instituir 
um regime previdenciário próprio para os mi-
litares.

 28. Chegamos à PEC 41/2003, a qual con-
solida a completa separação dos contatos en-
tre servidores públicos e Militares das Forças 
Armadas. Eis os dispositivos emendados, no 
que importa:

Art. 10. Revogam-se o inciso IX do § 3º do 
art. 142 da Constituição Federal, bem como 
os arts. 8º e 10 da Emenda Constitucional 
nº 20, de 15 de dezembro de 1998.

28.1. O referido inciso IX do § 3º do art. 
142 da Constituição Federal continha exata-
mente os últimos pontos de contado entre os 
Militares e o regime previdenciário dos servi-
dores públicos (“IX - aplica-se aos militares 
e a seus pensionistas o disposto no art. 40, 
§§ 7º e 8º;”). Note-se que a mesma referida 
EC 41/2003 alterou o § 7º do art. 40 para 
retirar o direito à integralidade da pensão por 
morte para os servidores públicos civis, bem 
como excluir o direito à paridade entre ativos 
e inativos/pensionistas, pela alteração do § 8º 
do art. 40. Evidente a intenção de manter, 
para os Militares das Forças Armadas, a in-
tegralidade e a paridade, bem como retirar 
qualquer ponto de contato com o art. 40, de 
modo a excluir qualquer tentativa hermenêu-
tica de analogia com os conceitos de “regime 
previdenciário” e de “servidores públicos”, 
constantes do caput do art. 40 (“caráter con-
tributivo e solidário, mediante contribuição 
do respectivo ente público, dos servidores 

ativos e inativos e dos pensionistas, obser-
vados critérios que preservem o equilíbrio fi-
nanceiro e atuarial”)

28.2. Isso não é uma mera conclusão ló-
gica. Ao contrário, o relatório e voto do Re-
lator da Comissão Especial destinada a apre-
ciar e proferir parecer à proposta de Emenda 
à Constituição n. 40-A, de 2003, Deputado 
José Pimentel, foi explícito nas razões para 
exclusão:

Essas alterações, de natureza pontual, são 
plenamente justificáveis e em nada afetam o 
reconhecimento de que os militares federais 
não estão, a rigor, vinculados a um regime 
previdenciário. Os benefícios a que têm 
direito, incluindo a reserva remunerada e a 
reforma, integram o próprio regime militar 
a que estão sujeitos. A própria expressão 
“regime previdenciário dos militares” não 
condiz com a realidade, constituindo uma 
mera liberdade de expressão.

28.3. É exatamente o que entende Narlon 
Gutierre Nogueira em seu O Equilíbrio finan-
ceiro e atuarial dos RPPS: de princípio consti-
tucional a política pública de Estado:

A Emenda Constitucional nº 41/2003 
revogou as poucas regras que até então 
relacionavam o regime previdenciário dos 
militares ao artigo 40 da Constituição, 
remetendo a sua disciplina para a legislação 
ordinária, conforme se verifica pelos §§ 
1º e 2º do artigo 42 (policiais militares e 
bombeiros) e pelo inciso X do § 3º do artigo 
142 (militares das Forças Armadas). Embora 
o regime previdenciário dos militares não 
tenha sido estudado de forma direta nesta 
pesquisa, é evidente que ele permaneceu à 
margem dos princípios que estabeleceram 
o novo marco institucional para o RPPS 
dos servidores públicos civis, de forma 
semelhante ao que ocorreu com os militares 
de outros países da América Latina, cujos 
sistemas de previdência também não foram 
alcançados pelas reformas
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29. A resposta para que os benefícios de 
reserva remunerada, de reforma e as pensões 
delas decorrentes (preservadas a paridade e 
a integralidade) integrarem o Regime Cons-
titucional dos Militares das Forças Armadas 
e não um regime previdenciário dos militares 
está em que a lógica dele é completamente 
distante da lógica de equilíbrio financeiro e 
atuarial dos servidores públicos civis. Além da 
manutenção da paridade e da integralidade, 
a idade de reforma dos militares é definida 
não por critérios atuariais, mas por questões 
de fisiologia humana e por necessidades de 
progressão nas patentes, dado o caráter pi-
ramidal da estrutura da carreira militar. Além 
disso, conforme visto na análise da mutação 
constitucional posta neste capítulo, o consti-
tuinte reformador não quis, conscientemen-
te, equiparar a reserva remunerada e  a re-
forma à aposentadoria, bem como rompeu 
completamente qualquer ponto de contato 
com o art. 40 da CF, de modo a negar a exis-
tência de um regime de previdência contribu-
tivo e atuarialmente equilibrado.

30. A afirmação de que a lei fica descolada 
da vontade do legislador sequer é acompa-
nhada da boa doutrina contemporânea. Ro-
bert Alexy (em seu Teoria da Argumentação 
Jurídica), Rodriguez Molinero (Introduccion a 
la Ciencia del Derecho) e outros (como Haber-
mas em Direito e Democracia) retomam esse 
cânone da interpretação, porquanto a vonta-
de do legislador pode ser aferível através dos 
dossiês da produção legislativa e representa 
o respeito à democracia representativa, en-
quanto a interpretação “descolada” apenas 
ficaria acoplada à vontade do intérprete.

31. De outra, fica completamente afas-
tada a concepção de um regime de pre-
vidência, porquanto os militares possuem 

institutos isolados (reserva remunerada e re-
forma), e benefícios pensionais, decorrentes 
do maior bem humano do qual abrem mão 
quando ingressam nas Forças: a vida. E pre-
cisamos apenas recorrer à Constituição para 
tal conclusão, sendo dispensável o recurso à 
falta de previsão de um regime próprio de 
previdência social para os Militares das Forças 
Armadas no art. 1º da Lei 9.717/1998, afas-
tando a avaliação atuarial de que fala o inciso 
I do referido artigo.

32. Não há regime, porquanto, no dizer 
de José dos Santos Carvalho Filho, Regime 
Previdenciário é o conjunto de regras cons-
titucionais e legais que regem os benefícios 
outorgados aos servidores públicos em vir-
tude da ocorrência de fatos especiais expres-
samente determinados. Nem mesmo há um 
sistema previdenciário, pois este se caracte-
riza por um conjunto de partes interagentes 
e interdependentes que, conjuntamente, for-
mam um todo unitário com determinado ob-
jetivo e efetuam determinada função. Siste-
ma pode ser definido como um conjunto de 
elementos interdependentes que interagem 
com objetivos comuns formando um todo, 
qualquer conjunto de partes unidas entre si 
pode ser considerado um sistema, desde que 
as relações entre as partes e o comportamen-
to do todo sejam o foco de atenção (Alva-
rez). Ora, em verdade “reforma”, “reserva” e 
‘pensão militar” são institutos isolados, sem 
qualquer lógica entre eles no sentido de um 
sistema previdenciário sustentável e equili-
brado, exigindo cálculos atuariais. A lógica é 
tão somente decorrente do ser “Militar”

33. Assim sendo, beira as raias da incons-
titucionalidade, pois destitui o telos do Re-
gime Constitucional dos Militares das Forças 
Armadas, divulgar conjuntamente as receitas 
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e despesas com o pagamento de aposenta-
dorias e pensões e o resultado previdenciário 
do RPPs da União, abrangendo servidores ci-
vis e militares, porquanto atrai para o Regime 
Militar federal conceitos estranhos como ‘re-
sultado’, ‘aposentadorias’ e ‘déficit’, geran-
do na sociedade que se deseja informar uma 
concepção distorcida da lógica aplicável às 
Forças Armadas.

34. Não é por outra razão que Fábio Zam-
bitte Ibrahim, em seu Curso de Direito Previ-
denciário, conclui que:

Em verdade, acredito que nem seria 
correto falar em regime previdenciário dos 
militares, pois estes simplesmente seguem 
à inatividade remunerada, custeada 
integralmente pelo Tesouro, sem perder a 
condição de militar. As especificidades da 
categoria dificilmente permitirão a criação 
de um regime securitário atuarialmente 
viável, pois o afastamento do trabalho é 
precoce, seja pelas rigorosas exigências 
físicas da atividade militar ou mesmo por 
critérios de hierarquia.

35. Regime Previdenciário, nos termos 
constitucionais atuais, é um conjunto de re-
ceitas e despesas que visa a sustentabilidade 
de longo prazo, cujas expectativas de ingres-
sos e dispêndios passam por análises finan-
ceiras e atuariais para ajustar tanto as fontes 
de recursos (aumento de contribuição, cons-
tituição de fundos, etc.), como os benefícios 
concedidos (limite de idade, integralidade, 
etc.). Certamente nada disso cabe no Regime 
Constitucional dos Militares das Forças Ar-
madas, o qual tão somente tem os institutos 
da ‘reforma’, ‘reserva’ e ‘pensão’, sem quais-
quer limitações e condicionantes atuariais.

36. Não é possível alegar que a ADI 3105 
(incidência de contribuição previdenciárias 
sobre os proventos de aposentadoria e pen-

sões) se aplica aos Militares das Forças Arma-
das, tal como consta do item III da emen-
ta do Acórdão 2.059/2012 – TCU Plenário. 
Primeiro porque se tratava de ação ajuizada 
pela entidade associativa do Ministério Públi-
co. Bem de ver que seus dispositivos constitu-
cionais aplicáveis (art. 128, § 5º, inc. I, alínea 
“c”) se aproximam dos servidores públicos 
civis (art. 37, inc. XV), nada tendo de con-
tato com os Militares federais. Segundo por-
que o RE 475076 Agr., julgado na Segunda 
Turma do STF, foi o paradigma para aplicar o 
decidido na referida ADI aos militares, e, de 
forma imprópria, utilizou como paradigma o 
RE 435.210 Agr., que versava sobre servido-
res públicos civis da administração direta. À 
derradeira, reconhecendo que o precedente 
foi construído de maneira irrefletida e segui-
do monocraticamente de forma automática, 
o Supremo Tribunal Federal reconheceu a re-
percussão geral no RE 596.701, pendente de 
julgamento, cujo tema foi assim ementado:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINIS-
TRATIVO. MILITAR INATIVO. REGIME PRE-
VIDENCIÁRIO APLICÁVEL. COBRANÇA DE 
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RE-
LEVÂNCIA JURÍDICA E ECONÔMICA DA 
QUESTÃO CONSTITUCIONAL. EXISTÊNCIA 
DE REPERCUSSÃO GERAL.

37. Reconhecida a repercussão geral o 
STF inclusive tornou insubsistentes decisões 
já tomadas, mas não transitadas em julgado, 
que reconheciam a incidência da contribui-
ção social a militares inativos e pensionistas, 
tal como o AI 594.104 Agr-ED. Agora a ma-
téria ficará reservada ao seu Plenário.

38. Como diz Juan Alfonso Santamaría 
Pastor, não apenas o texto constitucional de-
termina que as normas inferiores sejam com 
ele compatível e não contraditório. Vai mais 
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além, pois condiciona também o momento 
de interpretação e aplicação desse mesmo 
direito posto. O primeiro momento, do le-
gislador, é o de superlegalidade material, en-
quanto o momento da aplicação do direito, 
o parâmetro interpretativo de todas as outras 
normas (in Principios de Derecho Administra-
tivo. Volumen I).

40. Desta maneira, não nos parece corre-
to concluir, como fez a Unidade Técnica, que 
as despesas com “inativos” militares têm na-
tureza previdenciária pela forma como eram 
inseridas no orçamento até 2015 e no REEO. 
Fosse esse o momento decisivo de concluir 
pela natureza de uma despesa, o fato do or-
çamento de 2016 (Nota Técnica 261/2015/
CGDPS/SEAFI/SOF/MP) e do projeto da LDO 
para 2017 (NT 4/2016) mudarem tais despe-
sas para a função Defesa Nacional, subfun-
ção Administração Geral, seria o determinan-
te para definir-lhe a natureza. Ao contrário, 
não se pode ler a Constituição a partir das 
normas, relatórios e instruções infraconstitu-
cionais, mas é exatamente o contrário. Daí o 
acerto das notas técnicas ao tomar tal deci-
são de reclassificação das ditas despesas por-
quanto os militares não possuem um sistema 
previdenciário de caráter contributivo, sendo 
inadequada a aplicação da lógica atuarial, 
sendo classificado como encargo financeiro 
do Tesouro Nacional. 

41. É por isso que o Acórdão 2.059/2012 
– TCU Plenário atraiu, fixando em sua emen-
ta, a nosso sentir de maneira contrária à 
Constituição, conceitos completamente es-
tranhos ao Regime Constitucional dos Mili-
tares das Forças Armadas, tais como “regime 
jurídico dos militares inativos e pensionistas”, 
“[as Emendas Constitucionais] não afastaram 
a possibilidade de instituição de contribuição 
social para o custeio do regime previdenciá-

rio dos militares”, “considera-se o seu regime 
como de natureza previdenciária, indepen-
dentemente da opção política quanto ao seu 
caráter contributivo”, o que tornaria “legí-
tima a interpretação pela aplicabilidade da 
avaliação financeira e atuarial prevista no art. 
4º, § 2º, IV, ‘b’, da Lei de Responsabilidade 
Fiscal” “para fins de permitir um planejamen-
to a longo prazo da sustentabilidade dessa 
regime”. E com o conceito de “sustentabili-
dade” ingressam indevidamente no Regime 
Constitucional dos Militares da União os con-
ceitos de “equilíbrio”, “déficit”, entre outros.

42. Como visto, não há lacuna constitucio-
nal que permita tal integração interpretativa, 
como se este TCU fosse legislador constituin-
te derivado positivo. Ao contrário, temos um 
silêncio constitucional eloquente, que afasta 
todos os conceitos listados no item imediata-
mente acima. Trata-se da aplicação da teoria 
do limite do wording da Constituição, a qual 
imprime os limites semânticos da aplicação 
do direito constitucional. É por essa razão 
que Andrea Baldanza (La Difesa. In Trattato 
di Diritto Amministrativo, a cura di Sabino 
Cassese. Tomo Primo) afirma que a jurispru-
dência assentou, quanto aos Militares das 
Forças Armadas, “da rendere problematico 
ogni tentativo di assimilazione analogica [do 
‘servizio civile’] o di individuazione di principi 
generali”.

IV - A Lei de Responsabilidade 
Fiscal lida conforme a Consti-
tuição e os riscos de importa-
ção de conceitos inaplicáveis 
ao Regime Constitucional dos 
Militares

42. Prosseguimos relembrando as pala-
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vras de Santi Romano (Princípios de Direito 
Constitucional Geral): “A Constituição é o 
ponto inicial do direito estatal considerado 
em seu todo, a base de todas as demais par-
tes, sendo, precisamente, por isto, parte inte-
grante dele”.

43. Entretanto, a instrução precedente 
persiste em analisar a questão sob o pris-
ma infraconstitucional, adaptando o Regime 
Constitucional dos Militares à Lei de Respon-
sabilidade Fiscal e não o contrário, como é 
do Direito. E o fez da seguinte forma: a) as 
despesas com “inativos” e pensionistas das 
Forças Armadas constituem um risco fiscal, 
nos termos do art. 1º, § 1º, da LRF; b) isso 
porque os déficits têm como causa a contri-
buição exclusiva sobre as pensões, a integra-
lidade, a inexistência de idade mínima para 
os militares e o grande volume de pensões 
concedidas a ex-combatentes, sem as corres-
pondentes contribuições.

44. Ora, o que serve para qualificar um 
suposto déficit, e submeter o Regime Cons-
titucional dos Militares federais à LRF é exa-
tamente as razões pelas quais os constituinte 
derivado apartou completamente a figura de 
um regime previdenciário sustentável e equi-
librado. Nessa toada, é lógica e constitucio-
nal a assimetria entre o regime previdenciário 
dos servidores civis e os institutos constitucio-
nais da ‘reforma’, ‘reserva’ e ‘pensão’ milita-
res. Além desse contrassenso, a prova palavra 
déficit é uma contradição lógica, porquanto 
déficit é uma operação matemática de sub-
tração das receitas e das despesas, gerando 
um resultado negativo(vide quaisquer defi-
nições científicas, muitas delas constantes 
do Glossário disponível no sítio do Tesouro 
Nacional.) Pois bem, se não há receita, como 
falar em déficits? Para que projetá-los de ma-

neira atuarial?

45. De outra, o auditor instrutor utiliza 
de um raciocínio desconforme ao direito ao 
dizer que, caso não aplicável a alínea ‘a’ do 
inciso IV do § 2º do art. 4º da LRF, seria atra-
ída a incidência de sua alínea ‘b’, porquanto 
o pagamento de tais benefícios seria enqua-
drado como “programa estatal de natureza 
atuarial”. Eis o dispositivo mencionado:

     Art. 4o A lei de diretrizes orçamentárias 
atenderá o disposto no § 2o do art. 165 da 
Constituição e:

 § 2o O Anexo conterá, ainda:

IV - avaliação da situação financeira e atu-
arial:

        a) dos regimes geral de previdência 
social e próprio dos servidores públicos e do 
Fundo de Amparo ao Trabalhador;

        b) dos demais fundos públicos e pro-
gramas estatais de natureza atuarial;

46. Com todas as vênias, a inconsistência 
do raciocínio está centrada em seis objeções 
fundamentais:

46.1. A primeira, é que não parte da 
Constituição para interpretar a LRF, mas o faz 
a partir da própria lei complementar, como 
se um sistema fechado fosse, independente-
mente da vontade constitucional.

46.2. Caso fosse verdade que a des-
pesa com ‘inativos’ e pensionistas militares, 
um “regime previdenciário” dos militares que 
supostamente seria, os regimes geral de pre-
vidência social e próprio dos servidores pú-
blicos também eles seriam espécie do gênero 
“programas estatais de natureza atuarial”. E 
como sabemos que o direito não tem pala-
vras inúteis, não é admissível dizer que a alí-
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nea ‘a’ é um capricho do legislador. Em rea-
lidade, a existência da alínea ‘a’ significa que 
os regimes de previdência não se enquadram 
como programas estatais de natureza atua-
rial constantes da alínea ‘b’.

46.3. De outra, demonstramos que o 
constituinte derivado não quis implementar 
um regime previdenciário para os Milita-
res da União, rechaçou em atribuir caráter 
equilibrado, sustentável ou contributivo ao 
pagamento das ‘reformas’, ‘reserva’ e ‘pen-
sões’ militares, porquanto não adotou de 
forma voluntária, expurgando de seu texto 
tais expressões (o silêncio eloquente) e, agin-
do de forma a negar qualquer possibilidade 
de aproximação “atuarial”, preservou a inte-
gralidade das pensões e a regra da paridade, 
pelo que está afastada qualquer “natureza 
atuarial” ao dispêndio. Como diz Gylles Binel 
et all (Prática Atuarial na Previdência Social):

o objetivo da avaliação atuarial é descrever 
a futura situação financeira de um plano 
de previdência social. Segundo o autor o 
resultado de tal avaliação consiste em: 
projeções demográficas do número de 
segurados ativos e beneficiários; projeção 
de receitas e despesas; razão de custo do 
sistema projetado PAYG (as contribuições 
se equilibram com as despesas a intervalos 
regulares de tempo); GAP para todo 
o período de projeção (a alíquota de 
contribuição permanece no mesmo nível ad 
infinintum); níveis projetados de reservas; 
subsídios governamentais exigidos.

E todos os métodos de financiamento e 
capitalização atuariais (PAYG, GAP, AFS, TFS, 
SCP, ACC, ENT, AGG) falam em alíquota de 
contribuição e fundos de reserva. É de se per-
guntar porque tratar a despesa orçamentá-
ria com o pagamento dos militares da ativa 
e ‘inativos’ como um regime previdenciário? 
A previsão de dispêndios de tal despesa pú-

blica pode ser feita igualmente da maneira 
como se projeta as despesas com encargos 
segurança pública, saúde, etc. É por isso que, 
com base em tais métodos, o relatório atua-
rial propõe recomendações para ajustar cer-
tos benefícios ou para restaurar a viabilidade 
financeira de longo prazo, sua solvência. Daí 
que as projeções atuariais (novamente com 
Gylles Binel et all - op cit) são uma série de 
procedimentos para projetar os componen-
tes de receita e despesa de um plano previ-
denciário. Mas isto o Regime Constitucional 
dos Militares afastou propositadamente!

É o que se pode depreender da teoria atu-
arial aderente à questão, tal como Ducine-
li Régis Botelho (“Critérios de mensuração, 
reconhecimento e evidenciação do passivo 
atuarial de planos de benefícios de aposen-
tadoria e pensão: um estudo nas demonstra-
ções contábeis das entidades patrocinadoras 
brasileiras. 201 p. Dissertação (Mestrado em 
Ciências Contábeis - Programa Multiinstitu-
cional e Inter-regional de PósGraduação em 
Ciências Contábeis da Universidade de Brasí-
lia, Universidade Federal da Paraíba, Universi-
dade Federal de Pernambuco e Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte. Brasília: UnB, 
2003), Sylney de Souza (Seguros: Contabili-
dade, atuária e auditoria. São Paulo: Saraiva, 
2002) e Charles Trowbridge (Fundamental 
concepts of actuarial science).

46.4. Da mesma forma não é porque 
se constitui em um risco fiscal que uma des-
pesa deve se submeter a métodos atuariais 
ou as aproxima do regime de previdência. 
Risco fiscal é um conceito geral (art. 4º, § 3º, 
da LRF) de qualquer despesa capaz de afetar 
as contas públicas (saúde, educação, servido-
res ativos, etc. também seriam riscos fiscais). 
Tal como definido pelo PNUD (http://www.
pnud.org.br/recrutamento/20160602_0934.
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pdf), “o conceito de Risco Fiscal expressa o 
grau de incerteza associada ao desempenho 
fiscal esperado ao longo de um dado hori-
zonte temporal e, eventualmente, podem 
estar associados à eventos fora do controle 
dos policymakers. Em essência, Risco Fiscal 
se apresenta como um conceito prospectivo 
que procura dar alguma dimensionalidade à 
possibilidade de ocorrência de eventos que 
podem vir a impactar a previsibilidade do pla-
nejamento fiscal no horizonte relevante”. 

46.5. Como visto no capítulo III desta ma-
nifestação, o Constituinte quis apartar com-
pletamente os Militares do conceito de servi-
dor público, não sendo admissível qualquer 
analogia para fins de aplicação de um dispo-
sitivo legal da Lei de Responsabilidade Fiscal.

46.6. As despesas com ‘reforma’, ‘reser-
va’ e ‘pensões’ militares não se enquadram 
no conceito de “programa estatal”. Segundo 
Gonzalo Martner (A Técnica de Orçamentos 
por Programas e Atividades. FGV), um pro-
grama é um instrumento destinado a cum-
prir as funções do Estado, através do qual se 
estabelecem objetivos ou metas quantificá-
veis, a serem cumpridos mediante o desen-
volvimento de um conjunto de ações inte-
gradas e/ou de obras específicas concedidas, 
com um custo global e unitário determinado 
e cuja execução fica a cargo de uma entidade 
administrativa de alto nível dentro do Gover-
no”.  E tais conceitos podem ser entendidos 
através da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 
2016, porquanto:

Art. 4o Para efeito desta Lei, entende-
se por: VI - produto, bem ou serviço que 
resulta da ação orçamentária; VII - unidade 
de medida, utilizada para quantificar e 
expressar as características do produto; 
e VIII - meta física, quantidade estimada 

para o produto no exercício financeiro; 
IX - atividade, um instrumento de 
programação para alcançar o objetivo de 
um programa, envolvendo um conjunto 
de operações que se realizam de modo 
contínuo e permanente, das quais resulta 
um produto necessário à manutenção da 
ação de governo;

47. Bem de ver que não há qualquer via-
bilidade constitucional de se aplicar aos Re-
gime Constitucional dos Militares das Forças 
Armadas as alíneas ‘a’ ou ‘b’ do inc. IV do § 
2º do art. 4º da LRF.

48. Novamente com as vênias de estilo, 
não vemos como submeter a Constituição às 
balizas da IPSAS 25. Não bastasse isso, a NBC 
TSP 25, afirma em seu item 146:  “Quan-
do exigido pela NBC TSP 19 uma entidade 
pública divulga informação sobre passivos 
contingentes resultantes de obrigações de 
benefícios pós-emprego”. E a NBC TSP 19 
– Provisões, Passivos Contingentes e Ativos 
Contingentes – estabelece que “. A entida-
de que elabora e apresenta demonstrações 
contábeis sob o regime de competência deve 
aplicar esta norma na contabilização de pro-
visões, passivos contingentes e ativos con-
tingentes, exceto: (a) as provisões e passivos 
contingentes oriundos de benefícios sociais, 
fornecidos por uma entidade, pelos quais 
não recebe compensação aproximadamente 
igual ao valor dos produtos e serviços for-
necidos, diretamente em contrapartida dos 
destinatários dos benefícios; [...] (g) os que 
surgem dos benefícios a empregados exceto 
os benefícios da rescisão contratual de tra-
balho resultado de um processo de reestru-
turação, conforme tratado nesta Norma”. E 
prossegue a referida norma contábil: “7. Para 
os fins desta Norma, “benefícios sociais” re-
ferem-se a produtos, serviços e outros bene-
fícios fornecidos na busca dos objetivos de 
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políticas sociais de um governo. Estes bene-
fícios podem incluir: [...] (b) pagamento de 
benefícios para famílias, idosos, deficientes, 
desempregados, ex-combatentes e outros.

49. Por essa razão os seguintes argumen-
tos do recorrente são escorreitos ao afastar 
a lógica atuarial da lógica da carreira Militar, 
porquanto os seguintes elementos negam 
a possibilidade da tomada de decisão com 
base em recomendações atuariais: a) as pe-
culiaridades da carreira militar inviabilizam o 
papel equilibrador da contributividade; b) a 
reserva é compulsória e não subsumível a cri-
térios de idade, em função de critérios fisioló-
gicos e como decorrência do fluxo piramidal 
da carreira militar; c) os militares transferidos 
para a reserva remunerada permanecem em 
disponibilidade para a atividade militar.

Conclusão a que chegou Levi Rodrigues 
Vaz (in Revista Direitos Fundamentais e De-
mocracia. Vol. 6, 2009), para quem “a única 
categoria que está excluída da aplicação do 
princípio do equilíbrio financeiro e atuarial é 
a categoria dos Militares da União”.

50. Mesmo nas pensões dos Militares da 
União a lógica não é previdenciária, porque a 
contribuição paga pelos militares da ativa, re-
forma e reserva remunerada não tem nature-
za atuarial, mas apenas uma forma de parti-
cipação em parte das despesas do Tesouro. É 
o que está afirmado na Lei 3.765/1960, pois 
é ao Tesouro que está atribuído o encargo 
financeiro pela diferença aritmética simples:

Art 32. A dotação necessária ao pagamento 
da pensão militar, tendo em vista o disposto 
no art. 31 desta lei, será consignada 
anualmente no orçamento da República 
aos ministérios interessados.

51. E uma vez que a Constituição afastou 
qualquer vinculação atuarial aos dispêndios 
com os Militares e seus pensionistas, bem 
como a própria classificação das despesas 
como previdenciárias, não cabe ao intérprete 
criar obrigações, ainda que para os pensio-
nistas, porquanto elas próprias não constam 
do art. 1º, incisos IV e VI, da Lei 9.717/1998. 
Aliás, sequer o estatuto dos militares faz 
qualquer referência a regime previdenciário, 
equilíbrio, natureza atuarial às despesas com 
a pensão militar, tal como está em seu art. 
71, cabeça.

52. Por tudo exposto, também não é de 
se aplicar o art. 53, § 1º, inciso II, da Lei Com-
plementar 101:

Art. 53. Acompanharão o Relatório 
Resumido demonstrativos relativos a:

§ 1o O relatório referente ao último 
bimestre do exercício será acompanhado 
também de demonstrativos:

  II - das projeções atuariais dos regimes 
de previdência social, geral e próprio dos 
servidores públicos;

53. Apenas reafirmando, não há possi-
bilidade de aplicação da analogia ao caso, 
porquanto a Constituição afastou dos Mili-
tares os conceitos de “regime de previdência 
social”, de “servidores públicos” e de “proje-
ções atuariais”.

V - A “devido processo legal” 
da transparência dos gastos 
com Militares

54. Como dito desde o início, o princípio 
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da transparência se concretiza nos termos da 
lei. É ela quem cria obrigações e deveres, não 
cabendo ao intérprete ampliá-las, sob pena 
de legislar positivamente, ainda que sob o 
manto de potencialização da transparência. 
Esse cuidado é que divide a fronteira entre a 
principiologia e a arbitrariedade (Nuria Bello-
so Martin. El neoconstitucionalismo a deba-
te: entre la principiologia y la arbitrariedade).

55. O princípio do escrutínio social, do 
qual a transparência é instrumental, estará 
atendido em ambas as dimensões: a) a de-
corrente das urnas, porquanto a sociedade, 
através de seus representantes, definiu o Re-
gime Constitucional das Forças Armadas; b) é 
possível fazer um exame minucioso dos gas-
tos por formas alternativas e mais consisten-
tes que uma avaliação atuarial de resultados 
questionáveis sob o ponto de vista da certe-
za. 

56. Como demonstrado acima em relação 
a letra “a” do item anterior, o Constituinte 
afastou do texto constitucional, por decisão 
explícita, qualquer aproximação do Regime 
Constitucional dos Militares das Forças Ar-
madas com “regime previdenciário”, “con-
tributivo”, “equilíbrio financeiro e atuarial” e 
“servidores públicos”, tomando decisões que 
negam a própria lógica de tais conceitos, tais 
como a integralidade e a paridade, preserva-
das tão somente para os Militares.

57. O princípio da transparência, em sua 
dimensão de informar de modo a permitir 
o exame minucioso pela sociedade do orça-
mento público e da gestão fiscal subdivide-se 
em duas outras formas de realização: a) a pu-
blicidade das informações, nos termos da Lei; 
b) a qualidade das informações, no sentido 
mesmo de transmitir os dados de forma clara 
e precisa, permitindo conclusões corretas e 

esclarecidas.

58. Quanto à publicidade das informa-
ções nos termos da Lei, a lição de Marcelo 
Rebelo de Souza e de André Salgado de Ma-
tos é precisa (in Direito Administrativo Ge-
ral — introdução e princípios fundamentais, 
Tomo I, 3.ª ed., Lisboa, D. Quixote, 2008):

o princípio da transparência tem 
também uma dupla incidência: sobre 
a Administração, naturalmente, mas 
sobretudo, e em primeira linha, sobre o 
legislador ordinário, que está vinculado 
a regular a atividade, a organização e o 
procedimento administrativos de tal modo 
que este princípio possa ser efetivamente 
cumprido em toda a linha. 

[u]ma vez que a organização administrativa 
e o processamento da actividade 
administrativa são matérias da reserva de 
lei, os princípios constitucionais que lhes 
respeitem vinculam em primeira linha o 
legislador.

59. E a Lei de Responsabilidade Fiscal es-
tabelece uma série de mecanismos de trans-
parência:

Art. 48. São instrumentos de transparência 
da gestão fiscal, aos quais será dada ampla 
divulgação, inclusive em meios eletrônicos 
de acesso público: os planos, orçamentos 
e leis de diretrizes orçamentárias; as 
prestações de contas e o respectivo parecer 
prévio; o Relatório Resumido da Execução 
Orçamentária e o Relatório de Gestão 
Fiscal; e as versões simplificadas desses 
documentos.

        Parágrafo único.  A transparência será 
assegurada também mediante:

        I – incentivo à participação popular e 
realização de audiências públicas, durante 
os processos de elaboração e discussão dos 
planos, lei de diretrizes orçamentárias e 
orçamentos;
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         II – liberação ao pleno conhecimento e 
acompanhamento da sociedade, em tempo 
real, de informações pormenorizadas sobre 
a execução orçamentária e financeira, em 
meios eletrônicos de acesso público;

        III – adoção de sistema integrado 
de administração financeira e controle, 
que atenda a padrão mínimo de qualidade 
estabelecido pelo Poder Executivo da União 
e ao disposto no art. 48-A. 

60. Nesse dispositivo estão elencados me-
canismos onde aparecem detalhadamente as 
despesas com pessoal ativo, reformados, da 
reserva remunerada e pensionistas militares 
da União. Assim sendo, não é possível, pois 
não existe lacuna a ser integrada, fazer ana-
logia para determinar às Forças Armadas e a 
outros órgãos do Executivo Federal a obser-
vância do art. 4º, §2º, inciso IV, alínea “a”, e 
o art. 53, §1º, inciso II, todos da Lei Comple-
mentar 101/2000, cujo conteúdo transcreve-
mos novamente em função do alongamento 
desta manifestação:

     Art. 4o A lei de diretrizes orçamentárias 
atenderá o disposto no § 2o do art. 165 da 
Constituição e:

 § 2o O Anexo conterá, ainda:

IV - avaliação da situação financeira e 
atuarial:

        a) dos regimes geral de previdência 
social e próprio dos servidores públicos e 
do Fundo de Amparo ao Trabalhador;

Art. 53. Acompanharão o Relatório Resu-
mido demonstrativos relativos a:

§ 1o O relatório referente ao último 
bimestre do exercício será acompanhado 
também de demonstrativos:

   II - das projeções atuariais dos regimes 
de previdência social, geral e próprio dos 
servidores públicos;

61. Como dito acima, há princípios que 
são regulados pela lei, havendo dois contro-
les: um de constitucionalidade, que se dá so-
bre a própria lei, no sentido de sua suficiên-
cia para a concretização do princípio; outro 
sobre o cumprimento da lei de concretização 
do princípio. Se este Tribunal entende insufi-
ciente a concretização do princípio da trans-
parência, não pode criar obrigações atuando 
como legislador positivo. Presente o conceito 
de “silêncio eloquente”, afastando a hipótese 
da existência de lacunas, são vedadas ana-
logias que inconstitucionalmente aproximam 
os dispêndios com militares reformados e 
da reserva remunerada, bem como os pen-
sionistas das Forças Armadas, de conceitos 
completamente alienígenas e que mais con-
fundem do que esclarecem: “avaliação da si-
tuação financeira e atuarial”, “regime de pre-
vidência”, “projeções atuariais” e “servidores 
públicos”.

62. Adentramos na qualidade da infor-
mação, cabendo antecipar que a lógica da 
“inatividade” e das pensões militares, e da 
própria estrutura e organização das Forças 
Armadas, não possui pontos de contato rele-
vantes com a lógica dos regimes previdenci-
ários. Por essa razão as informações produzi-
das distorcem a essência do que se pretende 
demonstrar, são imprecisas, desequilibradas 
e levam a conclusões inexatas, tão somente 
alimentando discursos legitimadores de su-
pressão de direitos e garantias dos Militares 
através da reprodução midiática, imprimindo 
na sociedade compreensões indevidas.
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63.  Por exemplo, o próprio conceito “défi-
cit” é de impossível aplicação lógica aos mili-
tares federais, porquanto déficit é o resultado 
negativo da subtração entre receitas e despe-
sas. Não havendo receita decorrente de qual-
quer contribuição, quer da União, quer dos 
Militares, não há que se falar em “déficit”. 
Seria como dizer que a segurança pública 
opera em déficit. Tanto a segurança pública 
como a defesa nacional representam dispên-
dios públicos, suportados por impostos reco-
lhidos pela sociedade em troca de sacrifícios 
exigidos dos militares.

64. Destarte, os números divulgados 
como Resultado Previdenciário do RPPS da 
União, englobando servidores civis e Milita-
res e seus pensionistas, é um dado que não 
permite uma informação correta porque une 
coisas completamente distintas e antagôni-
cas. 

65. Além disso a própria Lei de Respon-
sabilidade Fiscal possui dispositivos que pre-
servam a publicidade da referida despesa, 
bem como de seu incremento pela expansão 
de direitos e garantias ao Militares, inclusive 
com a determinação de não afetar as metas 
de resultados fiscais, devendo seus efeitos se-
rem compensados com o aumento de recei-
tas (origem de recursos para seu custeio):

Art. 16. A criação, expansão ou 
aperfeiçoamento de ação governamental 
que acarrete aumento da despesa será 
acompanhado de:

        I - estimativa do impacto orçamentário-
financeiro no exercício em que deva entrar 
em vigor e nos dois subseqüentes;

    § 2o Para efeito do atendimento do § 1o, 
o ato será acompanhado de comprovação 

de que a despesa criada ou aumentada 
não afetará as metas de resultados fiscais 
previstas no anexo referido no § 1o do art. 
4o, devendo seus efeitos financeiros, nos 
períodos seguintes, ser compensados pelo 
aumento permanente de receita ou pela 
redução permanente de despesa.

[,,,]

§ 6o O disposto no § 1o não se aplica às 
despesas destinadas ao serviço da dívida 
nem ao reajustamento de remuneração de 
pessoal de que trata o inciso X do art. 37 
da Constituição.

Art. 17. Considera-se obrigatória de 
caráter continuado a despesa corrente 
derivada de lei, medida provisória ou ato 
administrativo normativo que fixem para o 
ente a obrigação legal de sua execução por 
um período superior a dois exercícios.

        § 1o Os atos que criarem ou aumentarem 
despesa de que trata o caput deverão ser 
instruídos com a estimativa prevista no 
inciso I do art. 16 e demonstrar a origem 
dos recursos para seu custeio.

66. Daí que a publicação que vem ocor-
rendo nas leis orçamentárias dos “Custos 
Constitucionais com os Proventos dos Milita-
res Inativos das Forças Armadas” cumpre a 
obrigação legal de publicizar.

67. Reafirmando o escrito durante esta 
manifestação, as técnicas atuariais existentes 
(e o que elas visam demonstrar para fins de 
tomada de decisão que, no caso do direito 
público, devem ser conforme a Constituição), 
quando aplicadas, geram resultados distor-
cidos, pois a abordagem do valor presente 
é para regimes capitalizados, avaliando as 
ações iniciais, como se realizaram e os moti-
vos atuariais para o desequilíbrio. Cabe aqui 
destacar doutrina trazida pelos recorrentes. 
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Segundo Hsu e Lin, as premissas atuariais 
para regimes de previdência (constitucional-
mente estranhos aos Militares da União) leva 
em conta a estrutura do plano de benefício, 
e sua variabilidade está associada à solvência 
dos planos. E ‘solvência’ e ‘plano de benefí-
cios’ não é o que se aplica ao Regime dos Mi-
litares. É despesa pública, como o é a saúde.

68. O registro de um passivo, sem credibi-
lidade pois de estimativa atuarial não se tra-
ta, mais distorcerá o balanço geral da União 
do que será capaz de produzir informação 
clara e fidedigna. Não há distorção de lon-
go prazo, simplesmente porque não existe 
déficit atuarial a ser calculado e nem obriga-
ção constitucional ou legal para fazê-lo. Da 
mesma forma, unir as receitas consistentes 
da participação dos militares no custeio de 
suas pensões para financiar os pagamentos 
do contingente de reformados e da reserva 
remunerada distorce o dado, dando finalida-
de não atribuída pela lei a essa contribuição. 
Publicando tudo como “resultado deficitário 
pessoal militar” no RREO, utiliza-se de um 
conceito que o constituinte quis afastar.

69. O fato de ser inconstitucional deter-
minar a observância do art. 4º, §2º, inciso IV, 
alínea “a”, e o art. 53, §1º, inciso II, todos 
da Lei Complementar 101/2000, e seu con-
sequente afastamento, em nada impacta nos 
Riscos Fiscais, pois não apenas as despesas 
do regime previdenciário e as de natureza 
atuarial os compõe.

70. Ademais, reafirmando, a transparên-
cia tem mecanismos outros aplicáveis aos 
Militares na própria LRF, tal como o Relatório 
de Gestão Fiscal (art. 54), que conterá com-
parativo da despesa total om pessoal, distin-
guindo inativos e pensionistas em relação aos 
limites de que trata a dita lei complementar. 

Relatório esse a que será dado amplo acesso 
ao público, inclusive por meio eletrônico (art. 
55).

71. O efeito de tudo o quanto foi falado é 
a visão desconforme ao texto constitucional 
posta na recomendação feita à Casa Civil da 
Presidência da República por conduto do su-
bitem 9.11.1, no sentido que esta: “9.11.1. 
avalie alternativas de financiamento para os 
encargos da União com militares inativos e 
seus pensionistas, tendo em vista o significa-
tivo e crescente déficit e a falta de perspectiva 
de equilíbrio no longo prazo”, falando-se no 
corpo do relatório da unidade técnica de so-
luções como a alteração dos limites de idade. 
Alerte-se, a utilização de conceitos afastados 
pela Constituição pode levar a solução anta-
gônicas com a própria estrutura, organização 
e características específicas das Forças Arma-
das.

72. Novamente citando Peter Häberle (in 
Os Problemas da Verdade no Estado Cons-
titucional), o Estado de Direito consagra a 
ponte para o eterno processo de busca da 
verdade, já o princípio da publicidade atua 
paralelamente. E Estado de Direito Constitu-
cional é aquele em que a verdade é revelada 
pela vontade da Constituição e não de seu 
intérprete.

VI - Conclusão

73. Como dito no início desta manifes-
tação, os fundamentos utilizados para dar 
provimento a um item, fazem com que os 
demais sejam objeto dos arrastamentos ló-
gico e teleológico, pois eles fazem parte de 
determinações que globalmente emprestam 
sentido (critério da interdependência) (Jorge 
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Miranda. Direito Constitucional, 6ª. edição 
revista e ampliada). É o que J.P. Lebreton de-
signa por “solidariedade” entre as diferentes 
normas da lei [aqui itens dos Acórdãos recor-
ridos], a se traduzir num enlace operacional 
de permanente inseparabilidade (in “Les par-
ticularités de la juridiction constitucionnel-
le”, RDP, 1983, nº 2, PP. 437/438, apud Rui 
Medeiros, em “A decisão de inconstituciona-
lidade: os autores, o conteúdo e os feitos da 
decisão de inconstitucionalidade da lei”, Lis-
boa, Universidade Católica Editora, 1999, p. 
424).

74. É de se anotar, ainda, que este Tribu-
nal de Contas, quando do Parecer Prévio das 
Contas da Presidência da República de 2014, 
adotou recomendação bastante razoável, no 
sentido de sugerir “a Casa Civil da Presidência 
da República e aos Ministérios da Defesa e da 
Fazenda que realizem estudo conjunto para 
avaliar as melhores práticas internacionais de 
prestação de contas dos encargos com milita-
res inativos”. Práticas essas que, logicamente, 
devem ser aderentes à teleologia do Regime 
Constitucional dos Militares das Forças Arma-
das.

75. Também e necessário ressaltar que 
não houve descumprimento de determina-
ções do TCU, mas o recorrente reiteradamen-
te vem alegando a impossibilidade jurídica e 
científica de seu cumprimento.

76. Como visto, a resposta para que os 
benefícios de ‘reserva remunerada’, de ‘re-
forma’ e as ‘pensões’ delas decorrentes (pre-
servadas a paridade e a integralidade) inte-
grarem o Regime Constitucional dos Militares 
das Forças Armadas e não um regime previ-
denciário dos militares está em que a lógica 
dele é completamente distante da lógica de 
equilíbrio financeiro e atuarial dos servidores 

públicos civis. Além da manutenção da pa-
ridade e da integralidade, a idade de refor-
ma dos militares é definida não por critérios 
atuariais, mas por questões de fisiologia hu-
mana e por necessidades de progressão nas 
patentes, dado o caráter piramidal da estru-
tura da carreira militar. Além disso, conforme 
visto na análise da mutação constitucional 
posta neste capítulo, o constituinte reforma-
dor não quis, conscientemente, equiparar a 
reserva remunerada e reforma à aposentado-
ria, bem como rompeu completamente qual-
quer ponto de contato com o art. 40 da CF, 
de modo a negar a existência de um regime 
de previdência contributivo e atuarialmente 
equilibrado.

77. Bem vistas as coisas, o que serve para 
qualificar um suposto déficit, e submeter o 
Regime Constitucional dos Militares federais 
à LRF, é exatamente as razões pelas quais 
os constituinte derivado apartou completa-
mente a figura de um regime previdenciário 
sustentável e equilibrado. É da lógica e cons-
titucional a assimetria entre o regime previ-
denciário dos servidores civis e os institutos 
constitucionais da reforma, reserva e pensão 
militares. Além desse contrassenso, a própria 
palavra déficit é uma contradição lógica, por-
quanto déficit é uma operação matemática 
de subtração das receitas e das despesas, ge-
rando um resultado negativo (vide quaisquer 
definições científicas, muitas delas constan-
tes do Glossário disponível no sítio do Tesou-
ro Nacional). 

78. A vontade do constituinte derivado, 
para além do “silêncio eloquente”, pode ser 
aferível pelas normas explícitas que mantive-
ram para os militares da reserva remunerada 
e reformados, bem como seus pensionistas, 
as regras da paridade e da integralidade, as 
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quais são completamente antagônicas e ne-
gam, do ponto de vista lógico, a existência 
de um Regime Constitucional dos Militares 
da União, na parte dos dispêndios com “ina-
tivos” e pensionistas, de um regime previ-
denciário, baseado na contributividade e no 
equilíbrio financeiro e atuarial.

79. Noutro giro, o “devido processo le-
gal da transparência” é aquele regulado na 
lei, sendo inconstitucional o uso da analogia 
para a aproximação das despesas com milita-
res “inativos” e pensionistas com a dos regi-
mes de previdência dos servidores públicos, 
existindo outras normas da LRF que criam 
mecanismos de transparência aderentes ao 
tema debatido neste processo.

80. Tudo a confirmar o reconhecimento 
da sociedade e a devida contrapartida por 
saber que suas Forças Armadas estão prontas 
a defender a Pátria, inclusive com a própria 
vida de seus integrantes. Reconhece o pesado 
ônus que carregam, tais como passar dias em 
extenuantes treinamentos, embrenhados em 
florestas e com alimentação limitada, para 
aprender como sobreviver em condições ex-
tremas. Retribui aqueles que vão para bata-
lhões isolados em fronteiras, em especial no 
Norte do país, com o risco presente de con-
trair doenças como malária e febre amarela. 
Aprecia os que passam dias isolados em alto 
mar, negando-lhes o convívio com a família. 
Compensa os que não possuem os mesmos 
direitos que os trabalhadores da iniciativa pri-
vada e do setor público. Dedica seus impos-
tos (que não possuem destinação específica), 
aos que mudam constantemente de sede, 
impedindo-lhes de fixar raízes, como é dado 
a quaisquer outros cidadãos. E a família dos 
militares a tudo isso suporta. É por isso que o 
“ser” do Militar contamina o próprio concei-
to de família, formando o indivisível conceito 

de “família militar”. Daí as pensões também 
operarem como uma retribuição ao sacrifí-
cio.

 Brasília, 12 de julho de 2016.

SÉRGIO DA SILVA MENDES
Secretário
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RESUMO: O presente artigo analisa as rela-
ções que permeiam entre Polícia e Democracia 
e busca identificar o ethos que deve orientar o 
trabalho policial sob as luzes do Estado Social 
e Democrático de Direito arquitetado pelo le-
gislador constituinte de 1988. Nesse percurso, 
disserta sobre o direito à segurança, afirman-
do seu caráter pluridimensional e instrumental, 
e apresenta seus contornos enquanto direito 
fundamental. Por fim, discorre sobre a atuação 
policial como instrumento para a efetivação do 
direito fundamental à segurança, afirmando 
sua indissociável vinculação com a realização da 
dignidade da pessoa humana e dos direitos fun-
damentais que lhe são correlatos.

Palavras-chave: Polícia; Democracia; Direitos 
Humanos.

Abstract: The current paper analyzes the 
relations between the Police and Democracy 
and seeks to identify the ethos that must guide 
the Police work under Social Democratic State 
of Law architected by 1988 constitutional 
legislator. On the path, it analyzes the right 
to security, affirming its pluridimensional 
and instrumental character, and it presents 
its framework as a fundamental right. At 
last, it analyzes about the Police work as an 
instrument to effectiveness of security as a 
fundamental right, affirming its indissociable 
link with human dignity realization and 
fundamental rights related to it. 

Keywords: Police; Democracy; Human Rights.

1. Introdução

O presente artigo tem por objetivo analisar 
o ethos que deve orientar o  trabalho policial 
sob as luzes do Estado Social e Democrático de 
Direito arquitetado pelo legislador constituinte 
de 1988.

Destarte, definir o papel da Polícia e os valo-
res que devem orientar sua atuação constitui-se 
em conditio sine qua non para a compreensão 
e fiel cumprimento da missão policial de preser-
vação da ordem pública e da incolumidade das 
pessoas e do patrimônio, conforme prescrito no 
caput do art. 144 da Magna Carta.

Propõe-se, portanto, o debate sobre qual 
Polícia se coaduna com os fundamentos axio-
lógicos que alicerçam o Estado Social e Demo-
crático de Direito brasileiro e sobre como deve 
ser a atuação policial na sua interação com os 
cidadãos, inadmitindo-se, desde logo, a atua-
ção policial hobessiana.

Para facilitar a visualização deste hori-
zonte que une Polícia e Democracia, inicial-
mente analisar-se-á o direito à segurança 
dentro do contexto dos direitos humanos, 
fazendo especial referência ao seu caráter 
pluridimensional e instrumental. 

Em seguida, serão apresentados os 
contornos constitucionais do direito fun-
damental à segurança, enfatizando sua 
multíplice natureza de direito individual, 
social e difuso, além da sua irrestrita vin-
culação com os valores que fundamentam 
o Estado Social e Democrático de Direito 
brasileiro. 

Por fim, a partir das linhas constitucio-
nais de 1988, discorrer-se-á especifica-
mente sobre o ethos que deve orientar o 
trabalho policial enquanto prática de efe-
tivação do direito fundamental à seguran-
ça, com o que se afirmará o seu compro-
misso com a realização da dignidade da 
pessoa humana.
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2. Direito à Segurança

Antes de ingressar na análise específica 
do direito à segurança se faz necessária uma 
anotação terminológica. A expressão direitos 
fundamentais muitas vezes é utilizada como 
sinônima de direitos humanos.  Trata-se de 
imprecisão semântica, que, apesar de não in-
terferir negativamente na defesa e promoção 
dos direitos dos homens, merece ser revisita-
da e superada. Na verdade, o direito à segu-
rança é, a um só tempo, um direito humano 
e fundamental.

A expressão direitos humanos é reservada 
para aqueles direitos inalienáveis e imprescri-
tíveis dos homens que, no curso do evolver 
histórico, foram sendo declarados em do-
cumentos internacionais (Acordos, Pactos, 
Convenções, Declarações etc), justamente 
por “[...] referir-se àquelas posições jurídicas 
que se reconhecem ao ser humano como tal, 
independentemente de sua vinculação com 
determinada ordem constitucional, e que, 
portanto, aspiram à validade universal, para 
todos os povos e tempos” (SARLET, 2007, p. 
36), revelando-se assim seu caráter suprana-
cional.

Enquanto isto, a sigla dos direitos fun-
damentais congloba os “[...] direitos do ho-
mem, jurídico-institucionalmente garantidos 
e limitados espacio-temporalmente” (CANO-
TILHO, 1998, p. 393). Tratam-se, portanto, 
daquelas posições jurídicas fundamentais 
que se encontram positivadas, explícita ou 
implicitamente, na ordem jurídica-constitu-
cional de um determinado país.  

Esclarecendo as distinções entre direitos 
humanos e direitos fundamentais, Vladimir 
Brega Filho aponta que 

[...] embora muitos direitos humanos 
possam ter o mesmo conteúdo dos direitos 
fundamentais, o certo é que os primeiros 
são mais amplos e imprecisos, enquanto 
os direitos fundamentais possuem um 
conteúdo mais restrito e preciso, pois 
estão limitados aos direitos reconhecidos 
pelo direito positivo de determinado povo. 
(2002, p. 73)

De anotar-se que, a partir da Emenda 
Constitucional nº 45/1998, que incluiu o §3º 
no art. 5º da Constituição Federal de 1988, 
aqueles direitos dos homens consagrados em 
tratados e convenções internacionais sobre 
direitos humanos que forem aprovados pelo 
processo legislativo das emendas constitucio-
nais ganham o status destas normas superio-
res, assumindo assim a natureza jurídica de 
direitos fundamentais.

De todo modo, retomando a origem co-
mum dos direitos humanos e dos direitos 
fundamentais, Ingo Wolfgang Sarlet (2007, 
p. 36) explica que “[...] não devemos esque-
cer que, na sua vertente histórica, os direi-
tos humanos (internacionais) e fundamentais 
(constitucionais) radicam no reconhecimen-
to, pelo direito positivo, de uma série de di-
reitos naturais do homem.”

Estabelecidas estas considerações semân-
ticas, parte-se agora para a análise do direito 
à segurança enquanto direito humano e, no 
próximo capítulo, como direito fundamen-
tal.

Segundo Maslow, o homem possui cinco 
necessidades naturais: as fisiológicas, as de 
segurança, as de participação, as de estima 
e, por fim, as de auto-realização, sendo que 

[...] esses objetivos fundamentais estão 
relacionados entre si e apresentam-
se numa hierarquia de importância e 
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permanência. Isto significa que o objetivo 
mais premente monopoliza a consciência 
e tende automaticamente a organizar 
a mobilização das diversas faculdades 
do organismo. As necessidades menos 
prementes ficam reduzidas ao mínimo, 
sendo esquecidas ou negadas (1980, p. 
365)

Nesta hierarquização ou precedência das 
necessidades fundamentais dos seres huma-
nos, Maslow aponta a relevância da necessi-
dade de segurança, posto que 

[...] uma vez que estejam razoavelmente 
satisfeitas as necessidades fisiológicas, 
surgem outras e que podemos chamar, de 
modo geral, necessidades de segurança. 
[...] Praticamente tudo parece menos 
importante que a segurança (às vezes até 
as necessidades fisiológicas que, satisfeitas, 
parecem carecer de importância). Nesse 
estado – se for suficientemente extremo e 
crônico – o homem pode ser caracterizado 
para viver quase exclusivamente para a 
segurança. (1980, p. 344)

Torna-se assim irrefutável que a necessi-
dade de segurança é requisito indeclinável 
para a vida em sociedade, lembrando que, 
segundo o raciocínio aristotélico, o homem 
é um ser gregário por natureza e, por isso, 
só se torna essencialmente humano quando, 
para além de viver, convive com outros seres 
humanos.

Com efeito, Valter Foleto Santin observa 
que 

O direito à segurança pública sempre esteve 
presente na história da humanidade, tanto 
nas fases das tribos, cidades, impérios, reinos 
e sociedade como no Estado moderno, 
pelo fornecimento de proteção ao povo 
para a garantia da paz e tranquilidade da 
convivência social, especialmente o direito 
de propriedade e da incolumidade pessoal, 
por meio da atuação da polícia ou guarda 

similar. (SANTIN, 2004, p. 76)

Daí porque se pode afirmar que a neces-
sidade de segurança está umbilicalmente 
associada ao surgimento da associação po-
lítica estatal. Seja sob a feição absolutista de 
Thomas Hobbes ou a liberal de John Locke, o 
Estado Moderno surge com a finalidade de 
propiciar a segurança necessária para viabili-
zar o convívio social.

Para o teórico do Estado Absoluto, no es-
tado de natureza os homens “[...] são potên-
cias movidas pelo desejo que nada limita” e, 
por isso, os sentimentos que os movem são, 
a um só tempo, o medo e a insegurança, de 
modo que “[...] o estado de natureza é ao 
mesmo tempo, e contraditoriamente, liber-
dade plena – aquém de qualquer direito – e 
terror constante” (PISIER, 2004, p. 53).

Amparado nessa realidade e arquitetado 
pela razão humana, surge a figura do Estado 
como uma instância superior que pretende 
eliminar o estado de guerra de todos contra 
todos, garantindo com isso a tranquilidade e 
o bem-estar daqueles que vivem sob a égide 
do seu poder, posto que “[...] sem embargo 
de sua predisposição para o combate, à vis-
ta da escassez de meios para a satisfação de 
suas necessidades, o homem é também de-
sejoso de paz.” (CAMARGO, 1994, p. 162) 

Entretanto, enfatize-se que o poder es-
tatal, que foi idealizado e deve ser exercido 
para a garantia da tranquilidade e bem-estar 
dos cidadãos, satisfazendo sua necessidade 
natural de segurança, é, sob a égide do Esta-
do Absoluto, incondicionado e ilimitado, de 
modo que não se submete a qualquer ordem, 
nem mesmo àquela que criou para disciplinar 
a conduta dos seus cidadãos. 
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Nesse sentido, Fábio Konder Comparato 
observa que

A sociedade política, que à época costumava 
denominar-se república, foi criada como o 
único meio de superação do estado natural 
de guerra de todos contra todos. A sua 
instituição pressupõe, pois, logicamente 
(mas não historicamente), a existência de 
um pacto fundamental, pelo qual todos 
os homens alienam suas energias e bens a 
uma só pessoa, ou a uma só assembleia, 
a fim de que essa pessoa ou assembleia 
os proteja e defenda contra os riscos que 
envolvem a vida de cada um. O único 
direito natural que os indivíduos conservam 
é o de autopreservação. Somente com base 
nele o Estado é criado, e o governo pode 
exigir de todos uma obediência absoluta. 
(2006. p. 201)  

Na linha deste raciocínio, conclui-se que, 
sob a perspectiva hobessiana, a garantia da 
segurança dos cidadãos fundamenta a pas-
sagem do estado de natureza para o estado 
civil ou político, ou seja, encontra-se no cerne 
da própria noção de Estado.  

Entretanto, não é esta segurança viola-
dora dos direitos fundamentais que os cida-
dãos almejavam – e almejam - ao aderirem 
ao contrato social. Ao contrário, a renúncia 
à liberdade absoluta vivenciada no estado 
de natureza se dá justamente com o fito de 
preservação dos direitos naturais de todos os 
membros da sociedade política, sendo assim 
insustentável aceitar que o Estado constitua-
-se num violador destes mesmos direitos. 

Surge, a partir daí, a teoria liberal que, 
capitaneada pelo pensamento político de 
John Locke, reconhece que o Estado não é 
um fim em si mesmo e não passa de mero 
instrumento de realização dos indivíduos que 
o integram, impondo, a partir desta perspec-

tiva, limites à intervenção oficial na vida dos 
cidadãos. 

Tais limites são constituídos por direitos 
pré-sociais e políticos (STRECK; BOLZAN, 
2003, p. 36), ou seja, por direitos naturais 
aos quais os homens não renunciam no mo-
mento da adesão ao pacto social, de modo 
que, conforme defende John Locke, o Esta-
do surge “[...] para evitar que todos os ho-
mens invadam os direitos dos outros e que 
mutuamente se molestem, e para que a lei 
da natureza seja observada, a qual implica na 
paz e preservação de toda a humanidade.” 
(ALMEIDA MELLO, 2001, p. 91).

Nesse sentido, Norberto Bobbio leciona 
que

[...] na origem do Estado moderno, que 
nasce do contrato social, e portanto da livre 
vontade dos indivíduos, está a idéia não de 
que o indivíduo é o produto da sociedade, 
mas sim de que a sociedade é produto do 
indivíduo. E, portanto, a sociedade deve ser 
construída de modo que seja benéfica para 
o indivíduo, e não maléfica. (2000, p. 423)   

Reconhecendo este direito natural à segu-
rança, os revolucionários franceses do século 
XVIII inscreveram no art. 2º da Declaração 
dos Direitos do Homem e do Cidadão que “a 
finalidade de toda associação política é a de 
conservação dos direitos naturais e imprescri-
tíveis do homem. Esses direitos são a liberda-
de, a propriedade, a segurança e a resistência 
à opressão.”

E, pouco adiante, no art. 12 da epigrafada 
Declaração, ressaltando a imprescindibilida-
de da força policial para o respeito aos direi-
tos humanos, prescreveram que “a garantia 
dos direitos do homem e do cidadão necessita 
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de uma força pública. Esta força é, pois, institu-
ída para fruição por todos, e não para utilidade 
particular daqueles a quem é confiada.”

Refletindo sobre a Declaração Francesa de 
1789 e o destaque que outorgou à função po-
licial, que sofreu uma virada paradigmática em 
relação ao regime anterior, Dominique Monjar-
det observa que 

A Declaração dos Direitos do Homem e do 
Cidadão consagra um capitulo inteiro à força 
pública, e esse fato é ainda mais notável 
porque, num texto reconhecidamente 
sucinto, a polícia é a única instituição que tem 
direito a essa atenção. (2002, p. 31)

Prosseguindo no seu evolver histórico, o di-
reito à segurança foi sendo sistematicamente 
reconhecido em diversos documentos interna-
cionais e, nos tempos modernos, tem sido ob-
jeto de permanente preocupação e discussão 
nos fóruns mundiais, de modo que “[...] em 
qualquer análise de geração ou onda de direitos 
não se pode prescindir da inclusão e atenção do 
direito à segurança pública, pela sua grande im-
portância para a vida em sociedade.” (SANTIN, 
2004, p. 78)

No contexto dos direitos humanos de primei-
ra dimensão ou geração, o campo das alcunha-
das liberdades públicas, o direito à segurança 
encontra assento nos principais documentos da 
quadra histórica da sua afirmação. 

Está previsto, como já descrito, nos arts. 2º e 
12 da Declaração Francesa dos Direitos do Ho-
mem e do Cidadão (1789) e nos arts. 1º e 3º da 
Declaração Americana de Virgínia (1776), que 
assim dispõem:

Art. 1º. Todos os homens nascem igualmente 
livres e independentes, têm direitos certos, 
essenciais e naturais dos quais não podem, 
por nenhum contrato, privar nem despojar 
sua posteridade: tais são o direito de gozar 

a vida e a liberdade com os meios de adquirir 
e possuir propriedades, de procurar obter a 
felicidade e a segurança.

Art. 3o. O governo é ou deve ser instituído 
para o bem comum, para a proteção 
e segurança do povo, da nação ou da 
comunidade. Dos métodos ou formas, o 
melhor será que se possa garantir, no mais 
alto grau, a felicidade e a segurança e o que 
mais realmente resguarde contra o perigo de 
má administração.

Observe-se que, na Declaração de Virgínia, 
os libertários americanos enfaticamente decla-
raram que a segurança é um direito essencial e 
natural dos homens, que dele não podem, de 
qualquer modo ou sob qualquer pretexto, pri-
varem-se ou despojarem-se, bem como que o 
governo é instituído para a garantia da seguran-
ça do povo e que deve estruturar-se da forma 
que lhe permita cumprir o seu dever no mais 
alto grau. 

No campo dos direitos humanos de segunda 
dimensão, que surgiram a partir dos reclamos 
sociais para a efetivação dos direitos abstrata-
mente declarados pelos liberais como inerentes 
a todos os seres humanos, o direito à segurança 
assume a feição de um direito social que deve 
ser prestado pelo Estado a todos os cidadãos 
para a garantia da vida, da liberdade, da pro-
priedade e, de modo geral, para o exercício dos 
demais direitos humanos, o que revela o seu ca-
ráter instrumental.

De igual modo, o direito à segurança en-
contra-se entre os direitos humanos de terceira 
dimensão, que, surgindo a partir das reflexões 
da comunidade internacional sobre as barbáries 
praticadas durante a 2ª Guerra Mundial, procla-
mam o direito à paz e à vivência democrática, 
dos quais o direito à segurança funciona como 
verdadeiro alicerce (MERTENS, 2007, p. 26). 
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Nesse sentir, o direito à segurança pessoal foi 
expressamente previsto no art. III da Declaração 
Universal dos Direitos do Homem (1948) e no 
inciso I do art. 7º do Pacto de São José da Costa 
Rica (1966) como inerente a todos os membros 
da família humana.

Além de encontrar assento em todas as di-
mensões de direitos humanos, a importância 
do direito à segurança se avoluma diante do 
caráter de interdependência e complementarie-
dade das diversas ondas de direitos humanos, 
pensamento corroborado por Fábio Alceu Mer-
tens ao considerar o

[...] direito fundamental à segurança pública 
como direito complexo e pluridimensional, 
que guarda ampla conexidade e relação de 
complementariedade com todos os demais 
direitos fundamentais, sendo deles ao mesmo 
tempo pressuposto e garantia indissociável, 
uma vez que de sua existência e efetividade 
depende o exercício daqueles. (2007, p. 27)

Deve-se assim reconhecer que o direito à 
segurança não é um fim em si mesmo, mas, 
para muito além, assume caráter nitidamen-
te instrumental e viabilizador do exercício dos 
demais direitos humanos. Sem segurança não 
se pode falar, v.g., em efetividade do direito à 
vida, à integridade física, à liberdade pessoal, à 
propriedade, à liberdade de pensamento e de 
expressão, ao exercício dos direitos políticos, 
dentre outros. Em suma, sem segurança não se 
pode falar em democracia.

3. Direito à segurança na 
Constituição Federal De 1988

Desde logo merece registro a destacada 
proeminência que a Constituição Federal de 
1988 garante aos “Direitos e Garantias Fun-

damentais”, alocando-os, de maneira es-
pecial, mas não exclusiva (ARAÚJO; NUNES 
JUNIOR, 2006, p.128), já no Título II do seu 
extenso texto, demonstrando, desde logo, a 
importância que se outorga aos direitos fun-
damentais no Estado Social e Democrático de 
Direito brasileiro.

Referendando este entendimento, Ingo 
Wolfgang Sarlet (2007, p. 79) leciona que 
a posição topográfica dos direitos funda-
mentais no novel texto constitucional tem o 
condão de “[...] traduzir maior rigor lógico, 
na medida em que os direitos fundamentais 
constituem parâmetro hermenêutico e valo-
res superiores de toda a ordem constitucional 
e jurídica”. 

E ainda destacando a estreita e inarredável 
relação entre democracia e direitos funda-
mentais, Ingo Wolfgang Sarlet escreve que 

A imbricação dos direitos fundamentais 
com a idéia específica de democracia é 
outro aspecto que impende seja ressaltado. 
Com efeito, verifica-se que os direitos 
fundamentais podem ser considerados 
simultaneamente pressuposto, garantia 
e instrumento do princípio democrático 
da autodeterminação do povo por 
intermédio de cada indivíduo, mediante 
o reconhecimento do direito de igualdade 
(perante a lei e de oportunidades), de um 
espaço real de liberdade, bem como por meio 
da outorga do direito à participação (com 
liberdade e igualdade), na conformação 
da comunidade e do processo político, 
de tal sorte que a positivação e a garantia 
do efetivo exercício de direitos políticos 
(no sentido de direitos de participação e 
conformação do status político) podem 
ser considerados o fundamento funcional 
da ordem democrática e, neste sentido, 
parâmetro de sua legitimidade. (2007, p. 
73)

Sob o signo dos direitos fundamentais, o 
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direito à segurança recebeu destacada aten-
ção por parte dos legisladores constituintes 
de 1988, que, já no preâmbulo da Constitui-
ção cidadã, anunciaram que o Estado Social 
e Democrático de Direito brasileiro é destina-
do a assegurar o exercício dos direitos sociais 
e individuais, dentre os quais avultaram o 
direito à segurança como um dos valores su-
premos de uma sociedade fraterna, pluralista 
e sem preconceitos, fundada na harmonia 
social e na solução pacífica das controvérsias, 
tanto nas questões de ordem interna quanto 
nas internacionais.

Logo em seguida, já no Capítulo I do Título 
II da Constituição Federal, dedicado à discipli-
na superior dos direitos e deveres individuais 
e coletivos, o direito à segurança foi inscrito 
no caput do art. 5º como inerente a todos os 
brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil. 

Vale aqui ressalvar que, apesar do tex-
to constitucional prescrever que os direitos 
e garantias elencados no art. 5º da Consti-
tuição Federal de 1988 são destinados aos 
brasileiros e estrangeiros residentes no país, 
a doutrina é remansosa ao atestar que, na 
verdade, tais direitos, ante à universalização 
dos direitos humanos e dos diversos tratados 
internacionais firmados pelo Brasil, atingem 
todos aqueles que estejam sujeitos, ainda 
que transitoriamente, à soberania nacional.

Oportuna assim a transcrição das letras de 
Alexandre de Moraes ao asseverar que

A expressão residentes no Brasil deve ser 
interpretada no sentido de que a Carta Fede-
ral só pode assegurar a validade e o gozo dos 
direitos fundamentais dentro do território 
brasileiro (RTJ 3/566), não excluindo pois o 
estrangeiro em trânsito pelo território nacio-
nal. (2011, p. 98)

Na verdade, o respeito e as ações de ga-
rantia para a afirmação dos direitos funda-
mentais, que, relembre-se, são dotados de 
eficácia vertical e horizontal, têm como des-
tinatários quaisquer pessoas que estejam sob 
a égide da soberania brasileira, ainda que de 
maneira ilegal ou irregular, a exemplo do que 
se dá com os imigrantes clandestinos, com o 
que se avulta a responsabilidade do Estado, e 
de modo especial da Policia, de empreender 
ações para a defesa da sua dignidade huma-
na. 

A inserção do direito à segurança no art. 
5º da Magna Carta aponta para a necessida-
de de garantia da segurança pessoal de cada 
indivíduo, seja em oposição aos desmandos 
do próprio ente estatal como dos demais in-
tegrantes da sociedade.

Destarte, sob as luzes constitucionais de 
1988, o Estado brasileiro compromete-se 
com a garantia da segurança de cada pessoa 
individualmente considerada, que, sob o sig-
no da dignidade humana e da vivência numa 
sociedade pluralista e fraterna, tem o direito 
de realizar o seu projeto de vida, o direito de 
ser diferente, desde que, evidentemente, não 
interfira ou inviabilize o exercício do mesmo 
direito pelos seus semelhantes.

Sem segurança o indivíduo não desfruta 
da liberdade exigida para se realizar como 
pessoa e, tendo como pressuposto a pers-
pectiva antropocêntrica da Constituição Fe-
deral de 1988 (ALARCON, 2003, p. 451), o 
Estado tem o dever de garantir a realização 
da dignidade humana de todos os que estão 
sob a égide do seu poder. Trata-se, portanto, 
de um direito individual.

Prosseguindo, a segurança também ga-
nhou assento no Capítulo II do Título II da 
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Constituição Federal de 1988, alinhando-se 
entre os direitos sociais. O art. 6º expressa-
mente registrou a segurança como um direi-
to social.

Enquanto os direitos individuais concen-
tram-se na garantia da liberdade, os direitos 
sociais apontam para o campo da igualdade 
e, por isso, exigem medidas para incremen-
tar a qualidade de vida dos cidadãos através 
de políticas públicas de proteção e inclusão 
social, notadamente voltadas aos hipossufi-
cientes, constituindo-se assim

Na principal ferramenta de que dispõe 
o Estado para a realização da justiça 
distributiva, em que os entes estatais 
auxiliam os cidadãos carentes de recursos 
mínimos para a sua subsistência ou que 
possam cair na marginalidade social ou que 
não possam obter por conta própria esses 
bens ou serviços em qualidade razoável. 
(AGRA, 2010, p. 516)

Destarte, como direito social, as politicas 
públicas de segurança devem voltar-se para 
todos os cidadãos, mas especialmente àque-
les que, por sua situação de hipossuficiên-
cia e marginalidade social, dependem mais 
incisivamente da atuação positiva do Estado 
para a garantia e exercício dos seus direitos 
fundamentais.

De igual modo, o exercício legítimo e 
constitucionalmente adequado da discricio-
nariedade administrativa na prestação con-
creta do serviço de segurança pública deve 
ter em consideração situações de hipossufi-
ciências que, se não observadas pela Polícia, 
conduzirão a flagrantes atentados contra os 
direitos fundamentais. 

Observe-se, desde logo, que estas situa-
ções de hipossuficiências não estão neces-

sariamente ligadas às condições econômicas 
do indivíduo, que, apesar de possuir recursos 
financeiros, pode, numa determinada situa-
ção concreta, precisar de especial proteção 
do Estado, v.g., nas hipóteses das políticas 
públicas de proteção ao idoso, à criança e à 
mulher.   

Ainda mais enfaticamente, denotando a 
sua preocupação com o direito à segurança, 
o legislador constituinte dedicou todo o Ca-
pítulo III do Título V da Constituição Federal 
de 1988 à disciplina da segurança pública, 
que, já no caput do art. 144, prescreveu ser 
um dever do Estado e, ao mesmo tempo, um 
direito e responsabilidade de todos, devendo 
ser eficientemente (CF/88, art. 144, §7º) exer-
cida para a preservação da ordem pública e 
da incolumidade das pessoas e do patrimô-
nio, o que denota também sua natureza de 
direito difuso. 

Daí a assertiva de Álvaro Lazzarini que, 
reconhecendo a feição individual e social do 
direito fundamental à segurança pública, ob-
serva que

O Estado deve ter a sua Polícia, a sua Força 
Pública, que não cogitará, tão só, da sua 
segurança ou da segurança da comunidade 
como um todo, mas sim, e de modo 
especial, da proteção e da garantia de cada 
pessoa, abrangendo o que se denomina de 
segurança pública o sentido coletivo e o 
sentido individual da proteção do Estado. 
(2010, p. 1033)

De tudo, conclui-se que a previsão 
constitucional do direito à segurança no 
art. 5º da Constituição Federal de 1988 
o designa como um direito individual, 
ao passo que sua inserção no art. 6º da 
Magna Carta o reconhece como um direito 
social, o que redunda no dever da Polícia 
de, no desempenho da sua missão de 
prestar o serviço de segurança pública, 
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observar esta relação indivíduo-sociedade 
e assim garantir, na maior eficácia possível, 
a segurança tanto num quanto noutro 
aspecto.  

4.  O ethos  do trabalho policial 
para a efetivação do direito 
fundamental à Segurança 
Pública

o ideal anarquista de um mundo sem Po-
lícia não passa de uma utopia irrealizável. Ao 
contrário, já se viu que a gênese do Estado 
Moderno encontra-se justamente na aspira-
ção dos indivíduos de que fosse garantida a 
segurança viabilizadora do convívio social e, 
como ressaltou Dominique Monjardet (2002, 
p. 31), neste contexto a Polícia foi a única 
Instituição que ganhou assento expresso na 
Declaração Francesa dos Direitos do Homem 
e do Cidadão (art. 12).

Superada esta inócua discussão sobre a 
importância e imprescindibilidade da Polícia, 
a questão que se impõe é definir qual Polí-
cia se coaduna com os ideais democráticos 
esculpidos pela ordem constitucional brasi-
leira.

Aponte-se, ab initio,  que as relações que 
permeiam entre as atividades policiais e a 
vivência democrática são indissociáveis, po-
dendo-se mesmo afirmar que Polícia e Demo-
cracia são irmãs siamesas.

Nesse sentido, discorrendo sobre a impor-
tância da Polícia para a democracia, Herman 
Goldstein (2003, p. 13) escreve que “[...] para 
manter o grau de ordem que torna possível 
uma sociedade livre, a democracia depende 
de maneira decisiva da força policial” e, mais 
adiante, conclui que “[...] o vigor da demo-
cracia e a qualidade de vida desejada por 

seus cidadãos estão determinados em larga 
escala pela habilidade da polícia em cumprir 
suas obrigações.”

E quais são as obrigações atribuídas à Po-
lícia no seio de um Estado Social e Democrá-
tico de Direito? O que se espera do trabalho 
policial na democracia?

Em suas reflexões sobre a função (ou fun-
ções) da Polícia, Dominique Monjardet (2002, 
p. 29-30) observa que “[...] toda instituição 
se especifica pelos valores a que ela serve” e, 
por isso, “[...] é preciso identificar o mandato 
policial explícito, isto é, os valores que a so-
ciedade atribui à sua instituição policial.”

Seguindo este raciocínio, a inserção da se-
gurança pública no Título V da Constituição 
Federal, destinado à disciplina “Da defesa do 
Estado e das Instituições Democráticas”, re-
vela a determinação do legislador constituin-
te para que a segurança prestada pelo Estado 
esteja vinculada à materialização dos funda-
mentos e objetivos do Estado Social e Demo-
crático de Direito instituído e constituído pela 
Lei Fundamental de 1988.

Destarte, já num primeiro plano, pode-
-se afirmar que a segurança pública deve ser 
exercida para garantia da dignidade da pes-
soa humana e do exercício da cidadania, de 
forma a contribuir para a construção de uma 
sociedade livre, pluralista, justa e solidária, 
que promova o bem de todos, sem distinção 
de qualquer natureza, e colabore para o de-
senvolvimento nacional.

Reverberando esta percepção, José Lauri 
Bueno de Jesus observa que 

[...] a missão da Polícia Militar não está 
prevista somente no art. 144, e sim, 
possui implicações outras de ordem 
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constitucional, que devem ser estudadas 
no contexto do Estado Democrático de 
Direito, em especial, com observância dos 
princípios da cidadania e da dignidade da 
pessoa humana, com o fim de promover 
o bem de todos, sem quaisquer tipos de 
preconceitos. (2011, p. 110)

Daí surge, portanto, o compromisso in-
dissociável entre a segurança pública a ser 
prestada pelo Estado, com a colaboração e 
participação da sociedade civil (CF/88, art. 
144, caput), e a realização dos fundamentos 
(CF/88, art. 1º) e objetivos (CF/88, art. 3º) da 
República Federativa do Brasil. 

Evidentemente que a atuação dos órgãos 
de segurança pública voltada para a satisfa-
ção dos fundamentos e objetivos da Repú-
blica está adstrita aos valores, princípios e 
regras consagrados na própria Constituição 
Federal de 1988 e no ordenamento jurídico 
em geral, não se tolerando que os governan-
tes e os agentes dos órgãos de segurança do 
Estado atuem segundo suas próprias convic-
ções, valores e interesses, de modo que as 
missões substanciais da Polícia devem ser 
perseguidas dentro do “[...] quadro norma-
tivo que ela deve respeitar para realizar seus 
fins.” (MONJADERT, 2002, p. 33) 

Nesse sentido, Dominique Monjardet 
(2002, p. 32) anota que há duas formas la-
tentes de desvio da força pública, quais se-
jam (i) “o desvio partidário provocado pela 
autoridade política à qual a força é confiada” 
e (ii) “o desvio corporativo, para ‘uso parti-
cular’ do grupo profissional ao qual é con-
fiada a força pública”, onde pode-se situar, 
v.g., a corrupção e a subcultura da violência 
policial. 

Não se pode admitir que a atividade de 
segurança pública seja exercida com desres-

peito aos direitos fundamentais e/ou que es-
teja voltada para a satisfação de grupos que 
exercem o poder ou do Estado em si mesmo.

Os órgãos de segurança do Estado devem 
atuar para a garantia e materialização dos di-
reitos fundamentais e não para violá-los, ou 
seja, a polícia prescrita pelo legislador cons-
tituinte de 1988 é uma instituição de respei-
to às diferenças ínsitas à natureza humana e 
realizadora do bem de todos, garantidora da 
paz e da tranquilidade imprescindíveis para 
que cada pessoa realize o seu ser e estar no 
mundo.

No mesmo sentido, José Afonso da Silva 
registra que

A segurança pública consiste numa situação 
de preservação ou restabelecimento dessa 
convivência social que permite que todos 
gozem de seus direitos e exerçam suas 
atividades sem perturbação de outrem, 
salvo nos limites de gozo e reinvindicação 
de seus próprios direitos e defesa de seus 
legítimos interesses. (1997, p. 792)  

Outro ponto a ser destacado é que, nos 
termos do caput do art. 144 da Constituição 
Federal de 1988, as atividades de segurança 
pública têm o escopo de preservar a ordem 
pública e a incolumidade das pessoas e do 
patrimônio.

De modo especial, incumbe às Polícias Mi-
litares as atividades de polícia ostensiva e as 
de preservação da ordem pública, conforme 
estatuído no §5º do art. 144 da Magna Carta 
de 1988.

Cumpre aqui anotar que, invocando as li-
ções de Louis Rolland e Hauriou, Álvaro Laz-
zarini leciona que a ordem pública represen-
ta 
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[...] uma situação de fato oposto à desordem, 
sendo essencialmente de natureza material 
e exterior, razão pela qual, realmente, cabe 
à policia administrativa assegurar a boa 
ordem, isto é, a tranquilidade pública, a 
segurança pública e a salubridade pública. 
(2010, p. 1034)

Destarte, a noção de ordem pública é mais 
ampla do que a de segurança pública, que, 
ao lado da tranquilidade e salubridade pú-
blicas, representa apenas uma das facetas 
daquela. 

Novamente arvorando-se dos ensina-
mentos de Álvaro Lazzarini (2010, p. 1034), 
dentro do contexto da ordem pública, a se-
gurança pública é caracterizada como “[...] 
um estado antidelitual que resulta da obser-
vância dos preceitos tutelados pelos códigos 
penais comuns e pelas leis das contravenções 
penais.”

Veja-se que, no esteio da ordem constitu-
cional democrática de 1988, para garantir a 
segurança pública, a Polícia deve preservar a 
ordem pública e realizar as atividades de polí-
cia ostensiva, com o que se pode afirmar que 
as atribuições constitucionais da Polícia em 
prol da segurança pública conglobam uma 
série de práticas que vão além daquelas diri-
gidas ao combate direto e imediato ao crime, 
o que representa o âmbito de universalidade 
da atividade policial, de forma que

O papel da polícia é tratar de todos os 
tipos de problemas humanos quando 
sua solução necessite ou possa necessitar 
do emprego da força – e na medida que 
isso ocorra -, no lugar e no momento em 
que tais problemas surgem. É isso que dá 
homogeneidade a atividades tão variadas 
quanto conduzir o prefeito ao aeroporto, 
prender um bandido, retirar um bêbado 
de um bar, conter uma multidão, cuidar 
de crianças perdidas, administrar primeiros 

socorros e separar brigas de casal. 
(MONJARDET, 2002, p. 21)

De fato, para garantir a segurança pública, 
a Polícia também deve atuar nas áreas afetas 
à tranquilidade e salubridade públicas, ain-
da que a título de colaboração ou cobrança 
em relação aos outros órgãos competentes, 
quando tais atividades não lhe são outorga-
das como atribuições próprias.

Tal questão remonta à discussão sobre 
universalidade do serviço policial dentro do 
contexto do Estado Social e Democrático de 
Direito. Há aqueles que defendem ser missão 
da Polícia apenas as ações de combate direto 
e imediato à criminalidade, seja no campo da 
polícia administrativa ou da polícia judiciária.

Noutro fronte, estão os que defendem 
incumbir à Polícia o exercício de outras ati-
vidades que, ainda que não guardem rela-
ção direta e imediata com o crime, acabam 
impactando, fomentando ou de qualquer 
forma contribuindo para a eclosão do deli-
to, como que num efeito da “[...] ‘espiral do 
declínio’, engendrada pelas ‘vidraças quebra-
das’ que ninguém mais se preocupa em con-
sertar” (MONJARDET, 2002, p. 262), posto 
que “[...] com a erosão das condições de civi-
lidade, ‘em vão vigiam os guardas.’” (REINER, 
2000, p. 17)

Refletindo sobre o trabalho da Polícia, Her-
man Goldstein (2003, p. 23) observou que 
muitas das dificuldades (e insucessos) da po-
lícia norte-americana se deram em razão de 
que “[...] muitos dos esforços empreendidos 
para aprimorar a atividade policial avançaram 
em direção à presunção de que prevenir o cri-
me e prender criminosos eram as atribuições 
fundamentais da polícia”, sendo tal presun-
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ção fruto muito mais da “[...] mitologia que 
cerca o policiamento do que em um acurado 
estudo a respeito do trabalho policial.”

Em igual sentido, Robert Reiner, dirigindo-
-se à Polícia inglesa, relata que

A análise da história do policiamento mostra 
evidências de que, embora a estratégia 
da polícia seja importante, a legitimação, 
com sucesso, da polícia britânica no século 
XIX e começo do século XX dependeu do 
amplo processo social de uma crescente 
inclusão social e da maior abrangência da 
cidadania. (2004, p. 15)

Entre nós, o Coronel PM Carlos Alberto de 
Camargo, que exerceu o Comando Geral da 
Polícia Militar do Estado de São Paulo no pe-
ríodo de outubro de 1997 a janeiro de 1999, 
em palestra proferida no 5º Simpósio Inter-
nacional de Dirigentes de Polícia, realizado de 
02 a 05 de junho de 1998, em Haia – Holan-
da, ao discorrer sobre as estratégias policiais 
para a garantia da segurança pública, enfa-
tizou que

As patrulhas, tradicionalmente, constituem 
a forma mais comum de prevenção 
policial. Por conseguinte, na década de 80, 
respondendo ao aumento da criminalidade, 
ampliou-se significativamente o número 
de policiais e, consequentemente, o de 
patrulhas. Tal medida não se revelou 
eficiente para melhorar o nível de 
manutenção da ordem pública, embora 
de 60% a 80% dos efetivos policiais 
estivessem empenhados no patrulhamento 
motorizado. (1998, p. 70)

Parece assim irrefutável que as atribuições 
policiais para a preservação da ordem pública 
vão além das atividades de combate direto e 
imediato ao crime, mormente nesta quadra 
histórica do Estado brasileiro em que mui-
tas [ousa-se dizer a maioria] das promessas 

constitucionais de inclusão social e redução 
das marginalidades ainda não se concreti-
zaram para a imensa maioria da população 
nacional.

Mesmo em países de cidadania consolida-
da como os Estados Unidos e a Inglaterra, as 
ações policiais suplantam as atividades iden-
tificadas como sendo típicas de polícia e di-
rigem-se a outros horizontes, mormente no 
campo das atividades de prevenção primária.

Torna-se, portanto, inócua a discussão so-
bre ser ou não atribuição da Polícia desempe-
nhar outras funções não ligadas ao combate 
direto e imediato do crime para bem desem-
penhar a sua missão constitucional de pre-
servar a ordem pública e, com isso, garantir a 
segurança necessária para o desenvolvimen-
to individual e social de todos os cidadãos.

Consentânea com esta compreensão e 
consolidando a doutrina policial-militar acer-
ca das suas atribuições constitucionais para 
a garantia da segurança pública, as Normas 
para o Sistema Operacional de Policiamen-
to da Polícia Militar do Estado de São Paulo 
(NORSOP) esclarecem que as ações de polícia 
ostensiva englobam todas as 

[...] atividades de prevenção primária 
e secundária, as quais são executadas 
para a consecução da segurança pública, 
tais como o policiamento comunitário, 
radiopatrulhamento e todas as demais que 
são levadas a efeito pela Polícia Militar a 
fim de prevenir o cometimento de ilícitos 
penais ou de infrações administrativas 
sujeitas ao controle da Instituição. (2006, 
p. 8)

E é a partir deste complexo e amplo 
contexto da sociedade hodierna e das suas 
necessidades em matéria de segurança 
pública que se consolidam três pilares 
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fundamentais para o exercício da atividade 
policial: (i) polícia comunitária, (ii) gestão 
pela qualidade/eficiência e (iii) direitos 
humanos.

A Polícia Comunitária encontra previsão 
no caput do art. 144 da Magna Carta de 
1988, que estabelece ser a segurança pública 
um dever do Estado, mas também um direito 
e responsabilidade de todos.

As bases constitucionais da Polícia Comu-
nitária pressupõem e exigem que todos os 
policiais compreendam que a Polícia existe 
para servir e proteger as pessoas e que a se-
gurança pública não é um fim em si mesmo, 
sendo, portanto, necessária a adoção de me-
didas capazes de vencer a subcultura policial, 
identificada por Herman Goldstein (2003, p. 
23) como uma intrincada rede de relaciona-
mentos que “[...] molda e perpetua um pa-
drão de comportamento, de valores, de isola-
mento e de sigilo que caracteriza a polícia.”

É, pois, necessário que a Polícia dialogue 
franca e abertamente com a comunidade em 

que está inserida e que dê ouvidos e seja ou-
vida por ela, pois só assim poderá conhecer 
os anseios sociais acerca da sua atuação e, 
de outro lado, poderá fazer com que a so-
ciedade conheça os limites legais, técnicos e 
operacionais da atuação policial, contribuin-
do desta forma para a superação dos pre-
conceitos e das falsas expectativas acerca do 
papel da Polícia no contexto do Estado Social 
e Democrático de Direito.    

Torna-se assim irrefutável que, para exer-
cer com eficiência a sua missão de preserva-
ção da ordem pública e realizar a dignidade 
da pessoa humana, a Polícia precisa agregar 
a sociedade e os demais órgãos públicos e 
privados para a transformação de cenários 
negativos para a segurança pública e, con-
sequentemente, para o desenvolvimento da 
vivência democrática.

A gestão pela qualidade das Instituições 
Policiais também é uma exigência constitu-
cional. O art. 37, caput, da Constituição Fe-
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deral de 1988 estabelece que a eficiência é 
um dos princípios que norteiam a Adminis-
tração Pública. De forma específica, o § 7º do 
art. 144 da Constituição Federal determina 
que as Instituições Policiais devem ser eficien-
tes na sua missão de garantir a segurança pú-
blica. E, como é evidente, não há eficiência 
sem gestão pela qualidade.

Por fim, no que tange aos direitos huma-
nos, já foi visto que a Polícia está inscrita no 
Titulo V da Constituição Federal de 1988, de-
dicado à disciplina superior “Da defesa do Es-
tado e das Instituições Democráticas”, o que 
a vincula à realização dos fundamentos do 
Estado Social e Democrático de Direito bra-
sileiro, notadamente à dignidade da pessoa 
humana e aos direitos fundamentais que lhe 
são correlatados, com o que se pode afirmar 
que a relação que permeia entre a Polícia e 
os direitos humanos é indissociável no con-
texto da vivência democrática instaurada pela 
Constituição cidadã.

Afirma-se com isso que a temática dos 
direitos humanos deve ser obrigatória e re-
corrente nos cursos de formação, atualização 
e especialização dos policiais, de modo que 
faça “[...] compreender-se que a preservação 
e a propagação dos valores democráticos de-
vem ser o ethos do trabalho policial profis-
sionalizado e que a polícia deve ser instada 
– agressiva, pública e descaradamente – a 
criar um sistema de policiamento em que tais 
valores [direitos humanos] sejam a meta prio-
ritária.” (GOLDSTEIN, 2003, p. 29) 

Destarte, somente a compreensão do tra-
balho policial como garantidor dos valores e 
princípios que iluminam os ideais da vivência 
democrática é que se coaduna com o que se 
espera da Polícia no contexto da Constituição 

Federal de 1988.

E para que isto se efetive propugna-se 
urgente estabelecer a releitura de dois pa-
radigmas que há muito alicerçam a atuação 
policial no Brasil: o princípio da legalidade e 
o princípio da supremacia do interesse pú-
blico.

Dentro do contexto do exercício constitu-
cional do poder de polícia,  é urgente a supe-
ração da anacrônica e irrefletida vinculação 
da atuação policial à literalidade fria da lei, 
impondo-se a sua submissão à ordem cons-
titucional vigente, notadamente ao seu con-
junto de princípios e valores, dentre os quais 
se avulta o princípio da dignidade da pessoa 
humana.

A vinculação à legalidade meramente for-
mal pode conduzir o policial ao exercício abu-
sivo, arbitrário, inconveniente ou inoportuno 
do poder de polícia e, ao invés de realizar os 
ideais democráticos, acaba por violar direitos 
fundamentais da pessoa humana, expondo-
-a, por vezes, a situações de vulnerabilidade, 
o que confronta com o compromisso consti-
tucional da Polícia.

Na atual quadra histórica, sob a inspira-
ção da doutrina pós-positivista, não se pode 
mais esperar que o administrador público – 
e o policial de modo especial - seja um dó-
cil, reverente e obsequioso cumpridor da 
lei como afirma Celso Antônio Bandeira de 
Mello (2011, p. 101). Ao contrário, é preci-
so compreender que, diante dos multiface-
tários problemas cotidianos, absolutamente 
impossíveis de serem detalhados no texto le-
gal, deve-se dar sentido constitucional às leis, 
garantindo, diante das características e pecu-
liaridades da realidade fenomênica, a reali-
zação dos valores constitucionais (BARROSO, 
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2006, p. 49), o que não pode ser desprezado 
no desenvolvimento do trabalho policial.

De igual modo, o princípio da supremacia 
do interesse público muitas vezes é invocado 
com ares absolutos para justificar a interven-
ção policial na esfera dos direitos individuais. 

Entretanto, como bem anota Juarez de 
Freitas (2010, p. 257), “[...] a especificida-
de do princípio do interesse público está 
em prescrever que, em caso de colisão, deve 
preponderar a vontade geral legítima sobre 
a vontade [individual] egoisticamente articu-
lada”, de forma que não se pode invocar o 
princípio da supremacia do interesse público 
como uma porta aberta para o “[...] arbitrá-
rio e inaceitável jugo da vontade do particu-
lar imolado para gáudio de volúvel e falso 
interesse coletivo.”

Sob este aspecto é essencial observar que 
os direitos fundamentais são cravados com 
os dísticos da inalienabilidade e da imprescri-
tibilidade, opondo-se como barreiras intrans-
poníveis na proteção dos direitos das mino-
rias em face da vontade da maioria.  

Portanto, no exercício do trabalho policial, 
impõe-se a ponderação e harmonização en-
tre o interesse público e o individual, buscan-
do-se assim a ótima solução possível para o 
caso concreto, sem excessos ou omissões.

Com efeito, sem a releitura do princípio 
da legalidade e do princípio da supremacia 
do interesse público não se alcançará o ideal 
do trabalho policial concretizador dos valores 
constitucionais da pessoa humana. 

5. Considerações finais

No contexto do Estado Social e Demo-
crático brasileiro, instituído e constituído 
pela Constituição Federal de 1988, o va-
lor-guia que serve de lume para a interpre-

tação, integração e aplicação de todo o 
ordenamento jurídico é o da dignidade da 
pessoa humana. 

A partir do reconhecimento do valor da 
pessoa humana como epicentro axiológi-
co do sistema jurídico-constitucional bra-
sileiro, tem-se que o ser humano é, a um 
só tempo, o fundamento e o fim último 
de toda atuação estatal, que, por sua vez, 
deve servir à realização dos direitos funda-
mentais de todos e de cada um daqueles 
que estão sob a égide do seu poder.

Inserindo-se nesta rede de vivência de-
mocrática voltada para a preservação da 
dignidade humana e dos direitos funda-
mentais, avulta-se a importância do direi-
to à segurança, que, revelando seu caráter 
pluridimensional e instrumental, constitui-
-se em pré-requisito para o pleno exercício 
dos demais direitos humanos. A segurança 
não é um fim em si mesmo, mas, muito 
mais do que isso, uma condição indispen-
sável para a sobrevivência da própria de-
mocracia e dos valores que a inspiram.

Assim é que, na prestação do serviço de 
segurança pública, a Polícia não pode olvi-
dar de que todas as suas ações devem es-
tar voltadas para a realização da dignidade 
da pessoa humana e dos seus corolários 
direitos fundamentais.

Eis, portanto, o ethos que deve orientar 
o trabalho policial no contexto do Estado 
Social e Democrático arquitetado pelo le-
gislador constituinte de 1988. É esta Po-
lícia comprometida com os valores con-
sagrados pela Constituição cidadã que a 
sociedade brasileira deseja, precisa e deve 
exigir.   
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O fenômeno da criminalidade e violência atravessa o tecido social, causam medo e senti-
mento de insegurança, o que torna importante desde já entender que violência e criminalida-
de não são sinônimas. Violência é constrangimento físico ou moral. Criminalidade é a expres-
são dada pelo conjunto de infrações que são produzidas em um tempo e lugar determinado, 
é o conjunto dos crimes.
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mento de Área Metropolitana 1 – Área Central de São Paulo. Doutor, Mestre e 
Bacharel em Ciências Policiais de Segurança e de Ordem Pública pelo Centro de 
Altos Estudos de Segurança - Polícia Militar do Estado de São Paulo. Pós graduado 
lato senso em Direito Penal pela Escola Superior do Ministério Público, São Paulo. 
Professor de Direito Processual Penal, Direito Penal e Prática Jurídica Penal do Cen-
tro Universitário Assunção. Membro nato do Conselho Comunitário de Segurança 
Santo André Centro (2007 a 2012). http://temistoclestelmo.jusbrasil.com.br/ . 

VIZINHANÇA SOLIDÁRIA
Instrumento de prevenção social e 

uma ferramenta de prevenção primária
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Muitas estratégias de policiamento são 
delineadas por todo o mundo, quando o as-
sunto é Segurança Pública, mas procuro dar 
destaque para o Policiamento Orientado para 
o problema, Polícia Comunitária, Policiamen-
to Estratégico e Policiamento Tradicional, que 
em apertada síntese, podem ser assim con-
ceituadas:

Policiamento Tradicional tem sua marca 
no atendimento da ocorrência, o crime já 
ocorreu, é reativo;

Policiamento Estratégico tem sua marca 
no compartilhamento de inteligência das 
instituições;

Policiamento Orientado para o Problema 
tem como principal característica melhorar 
a estratégia do policiamento tradicional, 
acrescentando reflexão e prevenção, pois 
o crime pode ser controlado e mesmo 
evitado por ações que não prisões, como, 
por exemplo, a restauração da ordem em 
um local;

Polícia Comunitária é a criação de 
uma parceria, entre a comunidade e a 
polícia, visando a prevenção ao crime e à 
violência.

Por serem teorias oriundas de estudos com 
visões e conhecimentos pontuais de algo, 
por certo comportam outros entendimen-
tos, mas sem delongas e por compactuarmos 
com as mesmas, vamos focar este estudo nas 
estratégias do Policiamento Orientado para o 
problema e (POP) e Polícia Comunitária, des-
tacando desde já que as Polícias Militares no 
Brasil adotam as 04 estratégias em suas atu-
ações.

Para que possamos gerar a provocação 
positiva, nosso enfoque não será no sistema 
tradicional de se enxergar polícia, prevenção 
criminal, com a ênfase na presença da polí-
cia, prisões e redução criminal. Isso é inerente 
à atividade de polícia em todo o mundo, o 
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enfoque que abordaremos é o da prevenção 
social.

A prevenção social já está posta no cená-
rio brasileiro nos dispositivos constitucionais 
do DIREITO SOCIAL E INDIVIDUAL (Art. 5º e 
6º), mas de nada adianta um direito sem a 
garantia do Estado, sendo tal proteção pre-
vista lá no TÍTULO V - Da Defesa do Estado e 
Das Instituições Democráticas, em seu CAPÍ-
TULO III, DA SEGURANÇA PÚBLICA, Art. 144. 
A segurança pública, dever do Estado, direito 
e responsabilidade de todos, é exercida para 
a preservação da ordem pública e da incolu-
midade das pessoas e do patrimônio, atra-
vés dos seguintes órgãos: I - polícia federal; 
II - polícia rodoviária federal; III - polícia fer-
roviária federal; IV - polícias civis; V - polícias 
militares e corpos de bombeiros militares.

Mas quis o legislador no parágrafo 5º, atri-
buir às Polícias Militares a tutela dos direitos 
sociais e individuais: § 5º Às polícias militares 
cabem a polícia ostensiva e a preservação da 
ordem pública; aos corpos de bombeiros mi-
litares, além das atribuições definidas em lei, 
incumbe a execução de atividades de defesa 
civil.

São as Polícias Militares as detentoras ex-
clusivas do policiamento ostensivo e preser-
vação da ordem pública, está no seu cerne a 
missão constitucional de desenvolver a pre-
venção social em conjunto com a prevenção 
criminal, propondo mecanismos protetivos 
diversos da prisão de infratores somente.

Nosso dileto amigo e estudioso do as-
sunto, Afonso Prado, Coronel da PMESP, em 
seu doutorado discorreu sobre o tema, na 
ocasião lançando uma reflexão sobre este 
modelo clássico de repressão mantido pelo 

Estado, que já não corresponde à realidade 
extremamente conflituosa reproduzida pelo 
ritmo de vida urbana. Os conflitos, cada vez 
mais, encontram-se revestidos de caracterís-
ticas peculiares. O efeito repressivo não fun-
ciona mais como resposta às diversificadas 
demandas conflituosa. Não significa, contu-
do, execrar o aspecto funcional da ação re-
pressiva do Estado, e sim redimensioná-la a 
um plano de efetividade e pronta resposta, 
primando-se sempre pelo conjunto de ações 
preventivas, as quais deverão ser balizadas 
pela concepção de parceria comunitária, vis-
to que, sem ela, a evidência delituosa estará 
sempre em destaque e o cidadão permanece-
rá inerte. (PRADO, 2009, p. 78).

Porque Prevenção Social e não 
a manutenção do conceito da 
Prevenção Criminal?

A resposta por certo não é simples, aliás, 
em matéria de Segurança Pública, qualquer 
tentativa de se responder a indagação será 
complexa, já que em estudo está o compor-
tamento humano em sociedade.

Para responder ao questionamento é im-
portante se contextualizar a Segurança Públi-
ca, mas não como retórica somente, mas sim 
para desde já não desviar sua finalidade, para 
que “maldosos de plantão” não queiram des-
construir o conceito, trazendo erroneamente 
que a polícia está se eximindo de seu traba-
lho e “jogando” a responsabilidade para o 
cidadão. Aos que pensam assim, deixamos 
desde já a seguinte reflexão “Duas coisas são 
infinitas: o universo e a estupidez humana. 
Mas, em relação ao universo, ainda não te-
nho certeza absoluta”. (Albert Einstein). 

No entendimento da prevenção social da 
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gestão de segurança, considera-se o cidadão 
não como um cliente dos serviços policiais, 
mas como um “coprodutor”`, vital para os 
serviços desenvolvidos pela polícia, na nítida 
relação que o investimento em Segurança 
Pública é investimento em qualidade de vida, 
não pode ser visto como um incômodo. 

De tal sorte, o maior ou menor entendi-
mento dessas premissas, Prevenção Social e 
Qualidade de Vida, definirá o grau de risco 
aceito pelo cidadão. A política de prevenção 
social protetiva volta sua integração para a 
prevenção primária, envolve-se a comunida-
de nos assuntos de polícia de forma sistêmi-
ca, numa postura não reativa, mas sim coo-
perativa e preventiva, por meio da adoção de 
cuidados básicos para não potencializar sua 
condição de vítima da violência que assola os 
grandes centros urbanos.

A prevenção social passa necessariamente 

pela construção da aproximação da polícia e 
da sociedade, o Estado não pode ter a Polí-
cia Comunitária apenas na teoria ou restrita 
a uma modalidade de policiamento, assim 
como a população não pode continuar cren-
do que os problemas criminais de uma socie-
dade são apenas responsabilidade da polícia.

Para que haja sucesso, a confiança entre 
polícia e comunidade deve existir. Como Co-
mandante da aérea Central da Capital Pau-
lista, tenho em minha fala e ações, que tudo 
que se fizer em termos do emprego de uma 
estratégia de policiamento, deve-se basear 
em 03 premissas: (I) Manter a sensação de 
segurança onde haja; (II) resgatar a sensação 
de segurança onde tenha sido perdida; (III) 
reduzir crimes no local. 

Busca-se desenvolver a metodologia da 
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pronta resposta na estratégia do policiamen-
to orientado para o problema de forma a se 
restabelecer a ordem pública na região atin-
gida pelo crime, resolvendo-se aquilo que é 
possível. Na gênese do tema em discussão 
Vizinhança Solidária. Instrumento de preven-
ção social e uma ferramenta de prevenção 
primária está o plano de comando idealizado 
no início de 2018, com 03 objetivos prioritá-
rios, cada um com 03 ações, para que pos-
sa ser entendido pelo público alvo: polícia e 
sociedade: Diminuir a Violência Urbana; In-
tegridade nas Ações; Ação de Presença, re-
presentados pela sigla D.I.A, pois é importan-
te que o Comandante, o Gerente, o Gestor, 
passe aos envolvidos onde e como repousam 
suas ações. 

Diminuir a Violência Urbana: (1) Atuar de 
forma orientada ao problema: temos que 
identificar a dinâmica criminal, analisar sua 
incidência, apresentando respostas criativas 
e avaliar os resultados; (2) Projetos de Pro-
teção Social: fortalecimento dos Conselhos 
Comunitários de Segurança (CONSEG) e a 
comunidade organizada. Estender o Progra-
ma de Vizinhança Solidária (PVS) e aplicar as 
visitas comunitárias e solidárias. Desenvolver 
palestras de mobilização comunitárias; (3) 
Proteção aos cidadãos: estacionamento da 
viatura em pontos críticos, adoção de medi-
das primárias de segurança juntos às Prefei-
turas Regionais para melhorias do ambiente 
e desenvolver a conscientização da popula-
ção por meio de Campanhas Educativas de 
prevenção.

Integridade nas Ações: (1) Abordagem 
Humana: a Polícia Militar existe para ajudar 
o cidadão, nossa função é capilarizada em 
múltiplos atendimentos desde uma simples 
orientação até a prisão de um infrator da 

lei; (2) Espírito de Servir: somos militares es-
taduais, existimos para servir a sociedade, o 
bem-estar dela é o nosso objetivo maior; (3) 
Fé na Missão: temos que acreditar na nossa 
missão, somos muito importantes para socie-
dade e vice-versa, seja na abordagem, apoio 
ou uma simples informação. Você Policial Mi-
litar faz a diferença desde que aja de forma 
profissional e proativa, acredite!

Ação de Presença: (1) Estar no maior nú-
mero de locais ao mesmo tempo: como po-
lícia ostensiva e prestadora de serviços de 
segurança pública temos que estar visíveis e 
acessíveis na maior quantidade de locais pos-
síveis para sermos referência; (2) Estar nos 
locais certos: os pontos de estacionamento e 
patrulhamento devem ser criteriosamente es-
tudados e alterados com base nos Bancos de 
Dados Inteligentes (CPP); (3) O Policial Militar 
tem que saber qual a sua atitude no local: o 
Policial Militar deve saber sua missão ao rea-
lizar o Ponto de Estacionamento ou Patrulha-
mento para se familiarizar com o problema e 
poder dar uma melhor resposta a sociedade.

Enfim o que se pretende para o enfrenta-
mento da violência e da criminalidade urba-
na é propor um padrão de atuação da Polícia 
Militar por meio da estratégia do policiamen-
to orientado para o problema, que tem como 
principal característica melhorar as práticas 
do policiamento tradicional e estratégico, 
acrescentando reflexão e prevenção, pois o 
crime pode ser controlado e mesmo evitado 
por ações preventivas dos cidadãos, sendo 
possível se reverter a relação de confiança 
policial, pois se passa a ouvir a população 
antes de somente tentar resolver o problema 
que se julga mais importante.

Sabe-se que não é uma tarefa fácil, mas 
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longe de ser impossível, trata-se de uma 
ação de polícia ousada, pois estará focada 
na prevenção primária, já que a busca pelo 
afastamento da sensação de insegurança e a 
prevenção para a diminuição de crimes está 
na capacitação e organização da sociedade 
a conhecer e aplicar mecanismos de prote-
ção individual e social, afastando a descrença 
predominante em uma nítida política de Se-
gurança Pública preventiva e não só reativa 
de lei e ordem.

Longe de se querer “inventar a roda” ou 
mesmo se carregar de ufanismo ou vaida-
des, é que se tem o Programa de Vizinhan-
ça Solidária (PVS) como um instrumento de 
prevenção social e uma ferramenta de pre-
venção primária, eficiente na diminuição da 
violência urbana, quer na sensação, percep-
ção e na diminuição de crimes, numa nítida 
relação à teoria da simplicidade de Charles 
Darwin: A SIMPLICIDADE SE ENCONTRA NO 
ESSENCIAL! 

Da forma como foi sistematizado 
(PMESP-2013), fomos seu pioneiro, razão 
pela qual o PVS, para este estudo foi trata-
do como Ação de prevenção primária como 
ferramenta facilitadora da filosofia de Polícia 
Comunitária e a principal proposta é a ado-
ção de mecanismos de proteção individual de 
estímulo à mudança de comportamento dos 
integrantes de determinadas comunidades, 
buscando a conscientização de que a solida-
riedade entre vizinhos, em termos de segu-
rança, pode vir a ser uma ferramenta facili-
tadora do policiamento preventivo eficiente 
e eficaz, objetivando reduzir os indicadores 
criminais.

Com o PVS aborda-se a importância do pa-
pel da comunidade e de seus integrantes de 
forma conjunta, em especial fortalecendo os 



Revista A Força Policial 69

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

CONSEG, visando à diminuição da distância 
de relacionamentos e interação com a polí-
cia, demonstrando que a estratégia da Polícia 
Comunitária, como filosofia de policiamento, 
pode aumentar a qualidade de vida e a con-
fiança por parte da população nos órgãos de 
segurança.

Segundo o relatório sobre a confiança da 
população na Justiça, elaborado pela Escola 
de Direito de São Paulo da Fundação Getú-
lio Vargas (FGV), no ranking das instituições 
mais confiáveis, os vizinhos aparecem em 11º 
lugar com 30% e quando o critério está rela-
cionado a determinados grupos do convívio 
social, os vizinhos aparecem em 3º lugar com 
30% (AGÊNCIA BRASIL - FGV, 2012).

Para implantação do PVS, o gestor respon-
sável pela área, seja o Comandante de Com-
panhia, Batalhão ou até mesmo da região, 
deve adotar o previsto na DIRETRIZ Nº PM3-
002/02/13, de 13 de setembro de 2013, não 
se esquecendo de seguir as seguintes etapas:

1ª Fase: Consiste na identificação dos lo-
cais para implantação e desenvolvimento 
do PVS, levando-se em consideração, que o 
programa é de adesão voluntária podendo 
qualquer pessoa fazer parte, o ideal é que o 
Comandante organize esse interesse em co-
munidade, valendo-se do CONSEG local e/ou 
de outras associações existentes, no verdadei-
ro espírito da filosofia da Polícia Comunitária, 
podendo e devendo indicar os locais (AISP), 
com base nas ferramentas de inteligência po-
licial, desta feita não se individualiza pesso-
as e sim a comunidade. Lembrando-se sem-
pre que o PVS é ferramenta do Policiamento 
Orientado para o problema;

2ª Fase: deve compreender a reunião de 
mobilização com a comunidade organizada, 

para se identificar lideranças comunitárias 
(CONSEG, Associações Comerciais, de bairros 
entre outros), com a finalidade precípua de 
aproximar os vizinhos um dos outros e por 
consequência resgatar a sensação de segu-
rança, por meio de posturas preventivas indi-
viduais e coletivas, desenvolvendo-se o senti-
mento de pertencimento social e dizer não a 
indiferença para com o outro.

Nesta fase é de suma importância que o 
Comandante fomente a discussão, por meio 
de perguntas e respostas entre os participan-
tes, como por exemplo:

POR QUE PARTICIPAR? Para se reduzir a in-
tolerância social que predomina nas grandes 
cidades, aproximando os vizinhos um dos 
outros e por consequência resgatar a sensa-
ção de segurança na sua região. 

POR QUE TENHO QUE PARTICIPAR? Não 
existe obrigação, o programa é de adesão es-
pontânea e voluntária, mas a participação é 
importante para que por meio de posturas 
preventivas individuais e coletivas, desenvol-
va-se o sentimento de pertencimento social e 
se diga não a indiferença para com o outro. 

COMO ESTIMULAR OS MEUS VIZINHOS A 
PARTICIPAREM JÁ QUE NÃO OS CONHEÇO? 
É justamente neste ponto que o programa se 
encaixa. A vida em grandes cidades amentou 
a indiferença social, portanto, há uma neces-
sidade de se investir em Segurança Pública, 
que deve ser encarada como qualidade de 
vida e não como um incômodo. Segurança 
Pública, além de um dever do Estado, por 
meio sim da Polícia Militar, Art. 144 CF/88, é 
também responsabilidade de todos. 

COMO A POLÍCIA MILITAR PARTICIPA? (1) 
Escolhendo os locais para afixação das placas 
com base nas ferramentas de inteligência po-
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licial e de gestão; (2) Promovendo reuniões de 
mobilização com a comunidade organizada; 
(3) Identificando LIDERANÇAS COMUNITÁ-
RIAS; (4) Proferindo palestras sobre Preven-
ção Primária de Sensibilização; (5) Visitações 
ao tutor1 por meio dos Cartões de Prioridade 
de Policiamento; (6) Monitoramento dos in-
dicadores criminais da região. 

O QUE FAZ O TUTOR? É muito simples. 
Use a sua criatividade. Você é um vizinho so-
lidário. (1) Tenha, por exemplo, os contatos 
de seus vizinhos. Conheça suas rotinas, isto 
não é se intrometer é ser preventivo. É se im-
portar com o próximo; (2) Comunique qual-
quer atitude suspeita emergencial para a Po-
lícia Militar pelo telefone 190, caso não haja 
emergência denuncie por meio do Disque 
Denúncia 181; (3) Saiba onde fica a unidade 
da Polícia Militar mais próxima de sua casa, 
do seu local de trabalho e tenha os seus con-
tatos; (3) Participe das reuniões do CONSEG. 

O TUTOR FARÁ O TRABALHO DA POLÍ-
CIA MILITAR? NÃO. A missão de preservar 
a Ordem Pública por meio do policiamento 
ostensivo e preventivo é exclusiva da Polícia 
Militar. 

COMO FUNCIONA O PROGRAMA VIZI-
NHANÇA SOLIDÁRIA NA PRÁTICA? O pro-
grama pode ser implantado em ruas de um 
determinado bairro ou região. 

QUAL O CUSTO DA PLACA? A placa não 
tem custo para o tutor, a não ser que haja o 

1. 6.1.3. Tutor 
É o cidadão local, tido como líder comunitário na vi-
zinhança solidária, ou o proprietário/gerente de esta-
belecimento comercial, que será instruído pela Polícia 
Militar acerca do conceito de prevenção primária e das 
ações a ela correspondentes, de modo a permitir que 
ele possa atuar preventivamente diante de fatos ou 
condutas relacionadas à segurança pública e incenti-
var os demais vizinhos a assim agirem. (PMESP-PVS, 
2013, p. 3)

interesse de ser um patrocinador. Por que a 
confecção das placas é por meio de patrocí-
nio privado não oneroso, escolhido entre os 
parceiros da Polícia Militar e da comunidade. 

COMO FAÇO PARA PARTICIPAR DO PRO-
GRAMA NO MEU BAIRRO? O programa é 
de adesão voluntária, procure a Companhia 
da Polícia Militar mais próxima, por meio do 
CONSEG de seu bairro ou de alguma outra 
associação. O importante é que você se or-
ganize, ações isoladas não tornará sua vizi-
nhança solidária.

3ª Fase: o Comandante deve estar em con-
dições ou designar pessoa habilitada para 
proferir discussões e entendimentos sobre 
prevenção primária de sensibilização

4ª Fase: Esta é uma fase de manutenção e 
mensuração do programa

É importante se frisar aos “maldosos de 
plantão” que em nenhum momento se está 
apresentando fórmulas mágicas para a vio-
lência urbana, pois por certo se a tivéssemos 
as colocaríamos em prática, ao contrário, 
busca-se a conscientização social.

 “O ser vivente possui por instinto o senti-
do de autodefesa, porém, somente o ser hu-
mano é capaz de raciocinar, planejar-se e se 
preparar convenientemente para sua defesa, 
quer natural ou artificial”. (BOAS, 2009, p. 
151), assim, além de uma discussão dos di-
reitos e deveres, a segurança deve começar 
pelas próprias pessoas, pois investir em se-
gurança é investir em qualidade de vida, não 
pode ser vista como incômodo, pois sem dú-
vidas a prevenção é o melhor remédio para a 
violência urbana, pois após a ocorrência do 
crime os prejuízos em muitas vezes são per-
pétuos.
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É melhor prevenir os crimes do que ter de 
puni-los; e todo legislador sábio deve pro-
curar antes impedir o mal do que repará-lo, 
pois uma boa legislação não é senão a arte 
de proporcionar aos homens o maior bem-
-estar possível e preservá-los de todos os so-
frimentos que se lhes possam causar, segun-
do o cálculo dos bens e dos males desta vida. 
(BECCARIA, 1764, p. 67)
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