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Recentemente o Brasil teve
que se adequar as rigorosas
legislações que norteiam o
controle QBRNE (acrônimo que
designa materiais químicos,
biológicos,
radioativos,
nucleares e explosivos), pois a
nação foi palco de grandes

eventos internacionais, como
a Copa das Confederações,
a Copa do Mundo em 2014
e as Olimpíadas de 2016,
eventos que exigiram dos
estados envolvidos planos de
contingências e treinamento
específico
das
equipes
responsáveis pela segurança
dos eventos.
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Resumo
A segurança necessária ao manejo e controle de materiais químicos, biológicos, radioativos, nucleares
e explosivos, recentemente vem despertando grande preocupação das autoridades constituídas, pois
com o avanço acelerado da tecnologia, tornou-se necessário o monitoramento constante dos agentes
de segurança do Estado para regulamentar esse tema, pois os ataques terroristas com uso de artefatos
explosivos e agentes químicos, recentemente, além de fragilizar a paz social, foram responsáveis por
ataques que produziram maior número de vítimas e de maior letalidade.
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1. INTRODUÇÃO

dos sistemas estadual de
emergências,
provendo
proteção e resposta imediata
a emergências de incêndio,
salvamento, resgate e produtos
perigosos.

citado por Castells (1999),
proliferou na década de
1990, durante o processo
de desintegração da União
Soviética, contribuindo para
que redes criminosas se
apoderassem de materiais
Contudo, a segurança
nucleares, contrabandeado
pública não é exercitada através
esses materiais de maneira
do exercício da atribuição
imprudente,
havendo
constitucional
de
órgãos
inclusive casos de transporte
isolados no atendimento
nos bolsos do próprio
de grandes emergências;
contrabandistas.
ao contrário, as instituições
caminham cada vez mais para
Em 1992 foram registrados
a integração e articulação pela Polícia Federal Alemã
entre as forças diversas 158 casos de comércio ilegal
presentes no território. O tema de material radioativo e, em
tem tratamento específico na 1993, 241 casos; já em 1994,
Constituição Federal de 1988 a polícia alemã prendeu um
no artigo 144. O texto dispõe colombiano e dois espanhóis
que a segurança pública é com 350 gramas de plutônio
“dever do Estado” e deve enriquecido. Nos termos do
ser exercida pelas polícias autor:
federal, rodoviária federal,
[...]
encontra-se
a
civis, militares e corpos de
calamitosa
situação
bombeiros
militares,
em
da indústria de armas
nucleares da Rússia. Ela
especial na proteção da
emprega cerca de cem mil
população através de ações
trabalhadores que, em
de defesa civil e equipagem
1994, recebiam (quando
das forças respondedoras
recebiam) salários, em
de emergências que, através
média, de 113 dólares
por mês.
da realização de convênios
com órgãos estrangeiros,
[...] Em tais circunstâncias,
visam ao aperfeiçoamento
diante do fato de que
o preço praticado no
e qualificação profissional
mercado negro de uma
para o atendimento destas
quantidade de plutônio
catástrofes.

Um dos principais desafios
brasileiros são as questões
ligadas à segurança pública,
cabendo
aos
governos
Estaduais e do Distrito
Federal realizam a segurança
pública direta, organizando
e mantendo o policiamento
ostensivo, que é realizado pelas
polícias militares, mediante
o emprego de policiais
uniformizados,
facilmente
identificados, de modo a criar
na população uma percepção
Contextualizando
a
de segurança e aos corpos de história do avanço da guerra
bombeiros, responsáveis pela química e biológica, o tráfico
atuação como coordenadores de
materiais
nucleares,
http://www.revistafpolicial.policiamilitar.sp.gov.br/

capaz de carregar uma
bomba pode chegar a
algumas centenas de
milhões
de
dólares,
a tentação é grande
demais, pelo menos,
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para alguns dessas dezenas de milhares de
trabalhadores. Além disso, as condições
de segurança sob as quais foi feito o
desmantelamento das bases soviéticas fora
da Rússia foram um tanto displicentes:
em 1995, o governo estoniano admitiu
que havia ocorrido um roubo de material
radioativo na base nuclear de Padilski.
Nos portos russos do extremo oriente, o
lixo radioativo de submarinos nucleares
está se acumulando sem que haja locais
próprios para armazenagem, o que não só
representa um grave risco, mas também
um convite ao contrabando ao longo de
uma fronteira oriental praticamente sem
nenhum tipo de controle ou fiscalização
mais rigoroso. (CASTELLS, 1999, p. 212213).

A ameaça é premente e real. Recentemente
na Europa, em 04 de março de 2018, após
um ataque terrorista com substância química,
um policial britânico foi contaminado por
um agente neurotóxico, tendo como alvo
um ex-espião russo e sua filha na cidade de
Salisbury, no sudoeste da Inglaterra.
Mas para além dos ataques deliberados,
há também os riscos do cotidiano. O grande
número de substâncias químicas fabricadas
e as numerosas fontes radioativas existentes
para uso médico e industrial, as quais são
utilizadas e transportadas diariamente,
somadas ao adensamento das populações nos
centros urbanos, que facilita a disseminação
de patologias e contaminações, ilustram quão
sensíveis estão as populações modernas aos
desastres químicos, biológicos, radiológicos,
nucleares e explosivos (QBRNE), que podem
ocorrer como resultados de eventos adversos,
provocados ou não, causando grande
impacto material e ambiental, resultando
perdas sociais e econômicas à nação
(CRODDY; WIRTZ, 2005 apud FORTES, 2012,
p. 16-7).
v.3, n 10 2018

As equipes de reação a essas ameaças
devem ter capacidade para atender situações
que combinem elementos perigosos e
para isso necessitam de estrutura, efetivo
qualificado, equipamentos e um arcabouço
de informações que darão suporte às
operações de contramedidas e exames
laboratoriais, que trarão a situação de risco
para um patamar de segurança e viabilizarão
as investigações para identificação das
autorias dos atos criminosos.
A capacidade de resposta de um país pode,
por si só, desestimular tentativas de atentados
terroristas, além de gerar uma sensação de
segurança à população, diminuindo assim o
maior efeito do terrorismo: o medo.
A troca de conhecimentos é importante,
mas não é o único problema. É necessário ir
além, construindo um conjunto de ações e
procedimentos integrados entre os diversos
órgãos públicos envolvidos nas diferentes
esferas de governo. Não somente as unidades
de polícia, mas também as Forças Armadas,
órgãos de inteligência, defesa civil, corpos de
bombeiros, vigilância sanitária, rede de saúde
pública e privada, institutos de pesquisa, dentre
tantos outros atores envolvidos nas ameaças
com uso de artefatos QBRNE.
Contudo, apesar dessa necessidade evidente,
não há uma política pública consolidada e
norteadora para resposta às ameaças QBRNE,
embora existam políticas para controle de
agentes QBRNE e para evitar a proliferação de
armas de destruição de massa.

2. CONTEXTUALIZAÇÃO DO
PROBLEMA INVESTIGADO
A contemporaneidade tem imposto
desafios sérios aos governos, em face das

demandas da globalização,
do
desenvolvimento
tecnológico e da persistente
desigualdade
social
e
pobreza que se testemunha
mundo afora.
N a s
últimas
duas
décadas,
ataques
terroristas
têm
sido perpetrados com uma
infinidade de modalidades,
tais como: ataques com
armas de fogo, sequestros,
assaltos, ataques suicidas,
artefatos
incendiários,
artefatos explosivos, carros
bombas, morteiros, artilharia,
granadas, mísseis, foguetes,
armas químicas, biológicas,
radiológicas, armas primitivas
e alta tecnologia através do
ciberterrorismo.

então, foram utilizados como
armas químicas materiais
de uso legítimos, tais como
pesticidas, venenos e produtos
químicos industriais, os quais
são de fácil obtenção e de
baixo custo, porém tendo
seus
efeitos
reduzidos,
com limitação do número
de vítimas e, assim, não
configurando como uma
arma de destruição em
massa.

Segundo a base de dados
do National Counterterrorism
Center dos Estados Unidos
(cf. FORTES, 2012, p. 16), no
período de 2001 a 2011, os
ataques terroristas vitimaram
mais de 657 mil pessoas no
mundo, sendo 2.010 vítimas
por agentes QBRNE e quase
528 mil vítimas por artefatos
explosivos.

Um dos casos de maior
repercussão no mundo é o
acidente radiológico na cidade
de Goiânia.

O ataque com gás
sarin, em 20 de março de
1995, por Aum Shinrikyo,
no sistema de metrô de
Tóquio, é um dos exemplos
de uso de agente químico,
resultando em 12 óbitos e
50 intoxicados graves, num
total de 5.500 vítimas. Desde

No ano de 2001, nos Estados
Unidos, em um ataque biológico
foi utilizada uma cepa de alta
virulência, que foi disseminada
por meio de cartas contaminadas
com antraz, resultando na morte
de cinco pessoas e 17 infectados.

Em 13 de setembro de
1987, uma fonte radioativa,
de uso médico, foi aberta num
ferro velho e liberados 19,26
gramas de Cloreto de Césio
137 (SANTANA, 2012 apud
FORTES, 2012, p. 20). Houve
11 óbitos, 55 vítimas que
receberam altas doses, 51 com
doses moderadas, sendo um
total de 600 vítimas e 112.800
pessoas foram monitoradas.
Policiais, seguranças, médicos
e enfermeiros que trabalharam
após o acidente não são
considerados vítimas, mas

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

permaneceram expostos por
dois anos ao Césio e encontramse doentes. Na descontaminação
foram
empregadas
720
pessoas durante 82 dias, sendo
produzidas 13.4005 toneladas
de lixo contaminado, que foi
armazenado em um depósito
construído
no
município
de Abadia de Goiás, com
armazenagem prevista de 180
anos.
Nas
ameaças
QBRNE,
além do compartilhamento
de informações entre os
atores envolvidos, é necessário
coletar e processar uma massa
de dados das ocorrências
atendidas, exames periciais
relacionados à área, coletar e
catalogar padrões criminalísticos,
disponibilizar
metodologias
de desativação e análise
pericial destes engenhos, quer
sejam artefatos improvisados
ou
engenhos
bélicos
industrializados. Assegurar a
integração de procedimentos
operacionais entre os diversos
órgãos envolvidos na ação de
resposta, alinhar comandos e
fomentar o desenvolvimento
das instituições relacionadas
com a área de acordo com
cada especialidade, porém
de uma maneira planejada,
contemplando uma verdadeira
política governamental e não
ação isolada de uma instituição.
Atualmente, nem a coleta
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estatística das ocorrências com artefatos explosivos
é confiável ou estruturada nas unidades de polícia,
o que gera uma total desorientação das políticas
públicas para o trato da questão (SAIKALI, 2009
apud FORTES, 2012, p. 22).

3. POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS
ÀS AMEAÇAS QBRNE
O referencial teórico para política pública
para ameaças QBRNE é mais concentrado
em fatores de controle e não proliferação de
armas de destruição em massa, tendo poucos
autores se dedicado ao processo de resposta
às ameaças QBRNE no aspecto político de
construção das soluções.

controle, comunicações, computadores,
inteligência, vigilância e reconhecimento
(C4ISR) como requisitos para equipes de
emergência. Descreve as tarefas que a força
de reposta poderia ser obrigada a executar,
as condições em que essas atividades possam
ocorrer, as características e funcionalidades
das tecnologias C4ISR que seriam necessárias,
a fim de lidar com as consequências de um
desastre ou ataque terrorista, bem como as
oportunidades de capacitação e de exercício.
Esta obra define como “Socorrista” todo o
pessoal dentro de uma comunidade que pode
ser necessário em caso de uma catástrofe
natural ou provocada pelo homem ou um
ataque terrorista. Inclui então os prestadores
de resposta de emergência em nível federal,
estadual e municipal de segurança pública
e saúde, policiais, bombeiros, médicos,
enfermeiros, entre outros, bem como as
instalações hospitalares, agências e as
autoridades públicas. Além disso, os entes
privados, como indústrias de comunicações,
organizações sem fins lucrativos e não
governamentais, como a Cruz Vermelha ou
o Exército da Salvação e os trabalhadores
da construção civil podem desempenhar um
papel importante na resposta de emergência.

A literatura norte-americana contém vários
trabalhos publicados, inclusive abordado o
tema para o caso do Brasil. Cita o país como
um exemplo mundial de implementação do
programa de controle para não proliferação
de armas nucleares: “O Brasil assumiu posição
de liderança nos esforços de não proliferação
internacional. O fim do programa brasileiro
de armas nucleares é um ganho importante
seu status continuado de país que não
emprega armas nucleares é um elemento
A análise revela que o esforço nacional para
importante na preservação dos regimes de
a área de resposta deve alavancar o apoio
não proliferação.”1
tecnológico para que essas organizações
e pessoas possam realizar uma resposta
No National Research Council (cf. FORTES,
eficaz a um desastre ou ataque terrorista. A
2012, p. 74), são apresentados requisitos
estrutura de coordenação para um evento
necessários para uma força de resposta às
desta natureza deve priorizar as atividades
ameaças QBRNE, identificando o comando,
de entidades de resposta múltipla, devendo
1 [...] Brazil has assumed a leadership position in in- comportar uma arquitetura expansível
ternational nonproliferation efforts. The end of Brazil’s de comando e controle. Dessa forma, as
nuclear weapons program is an important achieveunidades de socorro dos municípios de
ment and its continued non-nuclear-weapon status is
an important element in the nonproliferation regime’s menor capacidade de resposta poderiam ter
preservation. (CIRINCIONE; WOLFSTHAL; RAKJKUMAR, suas deficiências minimizadas com a adoção
2005, p. 393).
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de um sistema de comando
e controle integrado, que
tenha abrangência estadual
e federal, podendo ser
alocados recursos existentes
em outras partes do território
nacional para integrar a força
de resposta local.
O conceito favorece a
ampliação da capacidade
de resposta com uma maior
abrangência de cenários,
empregando
a
equipe
melhor qualificada e mais
rapidamente disponível para
o atendimento de cada tipo
de emergência.
As condições em que as
operações de emergência
ocorrem também devem ser
consideradas, podendo estas
desenvolverem-se sob as
mesmas condições caóticas
características de um campo
de batalha, com problemas
de comunicação, limitação
do campo de observação e
restrição de movimentação.
Dessa forma, o uso adequado
de sistemas de informação
para reduzir as necessidades
de recursos, melhorar a
capacidade de conhecimento
e emprego adequado de
equipamento de proteção
individual é importante.
Para
os
ataques
biológicos, Hamburg (2002,
p. 37) critica os formuladores
e detratores de políticas

públicas que não conseguem
entender
a
ameaça.
Ressalta que existem muitos
cenários biológicos que
potencialmente
poderiam
acontecer e que conduziriam
a uma epidemia da doença,
como desdobramento de
uma fonte desconhecida.
As pessoas e autoridades
não saberiam que haviam
sido expostas, nem teriam
reconhecido o ataque até
os casos começarem a
aparecer nos centros de
saúde e hospitais em todo o
país. Defende a posição que
deve ser definido e alertado
aos decisores políticos, o
que precisa ser feito com
respeito à infraestrutura de
saúde pública e vigilância
sanitária para ser possível,
rapidamente,
detectar,
investigar e responder a
surtos de doenças.

níveis de governo e no setor
privado. Devendo-se investir
em sistemas e atividades
que serão utilizados tão
regularmente
quanto
possível.
Evidentemente,
o planejamento prévio é
indispensável; não é possível
testar novos planos e
estratégias em caso de uma
crise.

O autor reconhece que a
ameaça do bioterrorismo é
incorporada em um conjunto
de preocupações de doenças
infecciosas para as quais deve
ser mais bem preparado os
EUA, sendo necessário fazer
planos mais concretos no
que diz respeito à forma de
distribuir os medicamentos,
vacinação,
ou
outras
intervenções que precisam
ser rapidamente mobilizados
em uma situação de acidente
de
massa,
envolvendo
David Hamburg (2002) um grande número de
estabelece que a resposta vai indivíduos.
começar invariavelmente em
nível local. Portanto, deve-se
4. RESPOSTA ÀS
assegurar a capacidade a esse
nível. Esta capacidade deve AMEAÇAS QBRNE
ser aumentada com planos NO BRASIL
claros de como os recursos
A legislação existente que
estaduais e federais serão
mobilizados para apoiar as regula a atuação da União na
agências locais. Tem-se então proteção e ações de combate
a necessidade de pessoal às ameaças químicas e
divide-se
em
treinado, laboratórios mais biológicas
fortes e melhores sistemas legislação federal e políticas
de comunicação em todos os públicas que prospectam

http://www.revistafpolicial.policiamilitar.sp.gov.br/
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influenciando na capacidade de resposta
do País. Observa-se que parte das políticas
públicas tem o propósito de controle e
fiscalização de agentes QBRNE, mas pouco se
trata da formatação dos procedimentos de
resposta, dos recursos, da cooperação, entre
outras características necessárias.
Assim, no texto que segue, serão
apresentadas, de maneira sintética, a
legislação federal e documentos com
orientações políticas que focam ou interagem
de alguma forma com a capacidade de
resposta às ameaças QBRNE.
O Sistema Único de Segurança Pública
tem a característica de integrar os
diferentes níveis de governo e fomentar o
planejamento, prevenção, análise, avaliação
e monitoramento das ações de segurança
pública. Não possui, de forma específica,
o propósito de responder às ameaças
QBRNE ou fomentar a política de incentivo
e desenvolvimento para o tema, mas,
com articulação dos Gabinetes de Gestão
Integrada, pode obter êxito em implementar
para as forças de segurança procedimentos e
dados referentes ao governo federal, e protocolos de atuação conjunto.
nas políticas públicas documentadas nas
instituições.
A Convenção sobre a Proibição do
Desenvolvimento, Produção e Estocagem de
Há um propósito do Estado de garantir Armas Bacteriológicas (Biológicas) e à Base
a segurança dos cidadãos, então os atos de toxinas e sua Destruição, promulgada
normativos e as políticas públicas devem pelo Decreto nº 77.374, de 1º de abril de
buscar esse atendimento por meio da 1976, busca a eliminação de arsenais dos
prevenção, do planejamento e da organização Estados e, em especial, exclui completamente
das instituições para a mobilização dos a possibilidade de utilização como armas
recursos necessários, e a proteção QBRNE os agentes bacteriológicos (biológicos) e à
está inclusa nesse propósito.
base de toxinas. Normatiza no parágrafo 1,
do Artigo X, que os “[...] Estados Partes na
Para compreendê-la, se faz necessário
Convenção comprometem-se a facilitar o
verificar na legislação a finalidade das
mais amplo intercâmbio de equipamento,
políticas públicas e de que forma estão
v.3, n 10 2018

materiais e informações
científica
e
tecnológica
para o uso de agentes
bacteriológicos (biológicos)
e toxinas para fins pacíficos
[...]” (BRASIL, 1976).
No Art. 5º da Medida
Provisória nº 2.052, de 29 de
junho de 2000, que dispõe
sobre o acesso ao patrimônio
genético, é estabelecido
que: “é vedado o acesso ao
patrimônio genético para
práticas nocivas ao meio
ambiente e à saúde humana
e para o desenvolvimento
de armas biológicas e
químicas.”

de não utilizar, armazenar ou
experimentar no fundo ou
subsolo do oceano.
O Tratado sobre a
não proliferação de armas
nucleares,
promulgado
pelo Decreto nº 2.864, de
7 de dezembro de 1998,
busca limitar o acesso e
banir o desenvolvimento de
armas e artefatos explosivos
nucleares
e
estabelecer
mecanismos, por meio da
Agência Internacional de
Energia Atômica, com vistas
a impedir que a energia
nuclear destinada a fins
pacíficos venha a ser desviada
para armas nucleares ou
outros artefatos explosivos
nucleares (BRASIL, 1998).

Tal medida foi sendo
reeditada até a Medida
Provisória nº 2.186-16, de
23 de agosto de 2001, tendo
Já o art. 7 da
sido revogada pela Lei nº
Convenção sobre a Proibição
13.123, de 2015.
do Uso, Armazenamento,
Produção e Transferência de
Em 12 de dezembro de
Minas Antipessoal e sobre
1988, foi emitido o Decreto
sua Destruição (Decreto
nº 97.211, que promulga
nº 3.128, de 5 de agosto
o Tratado sobre a Proibição
de 1999), estabelece, nas
da Colocação de Armas
medidas de transparência,
Nucleares e Outras Armas de
no parágrafo 1, alínea h:
Destruição em Massa no Leito
do Mar e no Fundo do Oceano
As características técnicas
de cada tipo de mina
e em seu subsolo. Baseado
antipessoal
produzida,
no “[...] interesse comum da
até onde se conheça,
humanidade no progresso da
e daquelas que, no
exploração e uso do leito do
momento, um Estado
parte possua ou detenha,
mar e do fundo do oceano
fornecendo,
quando
para fins pacíficos [...]”
possível,
informações
(BRASIL, 1988b). O tratado
que possam facilitar
estabelece o compromisso
a identificação e a
http://www.revistafpolicial.policiamilitar.sp.gov.br/

eliminação de minas
antipessoal; no mínimo,
essa informação deve
incluir
dimensões,
espoletas,
conteúdo
explosivo,
conteúdo
metálico,
fotografias
coloridas
e
outras
informações que possam
facilitar a desminagem; e
(BRASIL, 1999b).

Essas informações são
importantíssimas
para
a atuação eficiente dos
especialistas em explosivos.
A
Convenção
ainda
determina o intercâmbio
desta informação nos termos
dos parágrafos 2 e 3, que
a informação fornecida em
conformidade com este
artigo será atualizada pelos
Estados partes anualmente,
cobrindo o último ano civil,
e comunicada ao SecretárioGeral das Nações Unidas no
mais tardar até 30 de abril
de cada ano e o SecretárioGeral das Nações Unidas
transmitirá todos os relatórios
recebidos aos Estados Partes.
(BRASIL, 1999b).
Dentro da mesma
temática, a Lei nº 10.300,
de 31 de outubro de
2001, proíbe o emprego,
o
desenvolvimento,
a
fabricação, a comercialização,
a importação, a exportação,
a aquisição, a estocagem, a
retenção ou a transferência,
direta ou indiretamente, de
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minas terrestres antipessoal (BRASIL, 2001b).
Excepciona uma quantidade de minas
antipessoal com a finalidade de viabilizar o
desenvolvimento de técnicas de sua detecção,
desminagem e destruição, mas esta exceção
é somente para as Forças Armadas.
Em tese, as unidades antibombas das
polícias do Brasil, apesar de se depararem
no dia a dia com a localização, apreensão e
desativação de tais artefatos utilizados pelo
crime organizado, traficantes e quadrilhas
de assalto a bancos, não podem dispor do
material para o aprimoramento de suas
técnicas.

entende-se
por
“assistência”
a
coordenação e o fornecimento aos
Estados-Partes de proteção contra as armas
químicas, incluindo, entre outras coisas,
o seguinte: equipamento de detecção
e sistemas de alarme, equipamento de
proteção, equipamento de despoluição
e despoluentes, antídotos e tratamentos
médicos e assessoria com relação a
qualquer uma dessas medidas de proteção.
[...]
3. Todos os Estados-Partes se comprometem
a facilitar o mais amplo intercâmbio possível
de equipamento, materiais e informações
científicas e tecnológicas sobre os meios de
proteção contra as armas químicas, e terão
o direito de participar desse intercâmbio.

O Decreto nº 2.074, de 14 de novembro
[...]
de 1996, criou a Comissão Interministerial
para a aplicação dos dispositivos da
5. A Secretaria Técnica estabelecerá, no
Convenção Internacional sobre a proibição
prazo máximo de 180 dias após a entrada
do desenvolvimento, produção, estocagem e
em vigor desta Convenção, e manterá à
uso das armas químicas e sobre a destruição
disposição de qualquer Estado-Parte que o
solicitar, um banco de dados que contenha
das armas químicas existentes no mundo.
informação livremente disponível sobre os
Observa-se que as atribuições da Comissão
diversos meios de proteção contra as armas
são de coleta e tratamento das informações,
químicas, bem como as informações que
viabilizando e acompanhando as inspeções
possam ser proporcionadas pelos Estadosem instalações no Brasil e a aplicação de
Partes. (BRASIL, 1999a).
sanções administrativas e providências legais
em desfavor de pessoas jurídicas e físicas
As
definições
das
infrações
que descumpram as obrigações referentes administrativas para as pessoas físicas e
(BRASIL,1996).
jurídicas, bem como a tipificação dos ilícitos
penais referentes ao uso, pesquisa, produção,
A Convenção Internacional sobre a
estocagem,
aquisição,
transferência,
Proibição do Desenvolvimento, Produção,
importação, exportação de armas químicas
Estocagem e Uso de Armas Químicas Existentes
ou de substâncias químicas abrangidas pela
no Mundo (Decreto nº 2.977, de 1º de março
Convenção, com a finalidade de produção
de 1999), estabelece nos parágrafos 1, 3 e 5
de tais armas, estão explicitadas na Lei
do artigo X, mecanismos para a assistência
nº 11.254, de 27 de dezembro de 2005
mútua e troca de informações referentes à
(BRASIL, 2005). Também é definido como
proteção contra as armas químicas:
crime aqueles que contribuem, de maneira
1. Para os efeitos do presente Artigo, direta ou indireta, ativa ou passiva, para o
v.3, n 10 2018

uso de armas químicas, tanto 3.755, de 19 de fevereiro
em território nacional como de 2001, que dispõe sobre
a Resolução nº 1.333/2001,
fora deste.
do Conselho de Segurança
A
Convenção das Nações Unidas, que
Interamericana contra a estabelece sanções contra o
fabricação e o tráfico ilícito Taliban e Osama bin Laden,
de armas de fogo, munições, tais como a proibição de
explosivos e outros materiais venda ou envio de material
correlatos (Decreto nº 3.229, bélico e fornecimento de
de 29 de outubro de 1999), consultoria,
assistência
estabelece nos artigos XIII, técnica
e
treinamento
XIV, XV e XVI mecanismos militar no território afegão
para a troca de informações, controlado pelo Talibã e o
cooperação, intercâmbio de bloqueio e indisponibilização
experiências e treinamento, de fundos e demais recursos
bem
como
assistência financeiros
de
Osama
técnica para melhorar a bin Laden e de pessoas e
capacidade de prevenir, empresas associadas a ele,
detectar e investigar o tráfico inclusive de brasileiros e
e fabricação de explosivos qualquer pessoa residente no
ilicitamente (BRASIL, 1999c). Brasil (BRASIL, 2001a).
Outros
normativos
relacionados ao combate do
financiamento do terrorismo
e a regimes de governos que
apoiam as ações terroristas
também estão presentes na
legislação brasileira, como
o Decreto nº 3.267, de 30
de novembro de 1999, que
dispõe sobre a execução da
Resolução nº 1.267/1999, do
Conselho de Segurança das
Nações Unidas, que proíbe
o trânsito de aeronaves de
propriedade do regime do
Taliban, bem como determina
o bloqueio de fundos e bens
pertencentes a esses (BRASIL,
1999d); e o Decreto nº

nucleares, missilísticos e de
outras armas de destruição
em massa naquele país
(BRASIL, 2006c).

As leis e decretos
apresentados
acima
caracterizam-se
por
estabelecerem mecanismos
de controle, fiscalização e
troca de informações em
relação aos agentes QBRNE e
são os posicionamentos que
o Brasil assume de embargo
a possíveis Estados, grupos
ou pessoas simpatizantes ou
financiadores do terrorismo,
de
rejeição
às
armas
químicas e biológicas, bem
como artefatos explosivos
que vitimizam a população
civil; porém, nada trazem
sobre
estruturação
ou
O Decreto 5.957, de
procedimentos de resposta
7 de novembro de 2006,
em caso de ataques com
também impõe sanções
agentes QBRNE.
conforme recomendação das
Nações Unidas, através da
O Regulamento para
Resolução nº 1.718/2006, a Fiscalização de Produtos
proibindo a realização de Controlados R-105 (Decreto
transferências de armamento nº 3.665, de 20 de novembro
convencional e de bens de 2000) tem uma finalidade
e
tecnologias
sensíveis administrativa de controle
envolvendo a República e fiscalização de armas de
Democrática Popular da fogo, munições, explosivos,
Coréia, bem como estabelece alguns produtos químicos,
restrições
de
viagem, estabelecendo critérios para
congelamento de fundos, fabricação, armazenagem,
ativos financeiros e recursos comercialização
e
econômicos de indivíduos transportes. O documento
e entidades suspeitas de trata, ainda que de maneira
envolvimento em programas superficial, a normatização
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das situações de incidentes e acidentes com
explosivos, como se observa no inciso V do
art. 34, em que estabelece como atribuição
das Secretarias de Segurança Pública os
procedimentos de investigação e perícia:
V - proceder ao necessário inquérito,
perícia ou atos análogos, por si ou em
colaboração com autoridades militares,
em casos de acidentes, explosões e
incêndios provocados por armazenagem
ou manuseio de produtos controlados,
fornecendo aos órgãos de fiscalização do
Exército os documentos e fotografias que
forem solicitados; (BRASIL, 2000a).

caberá a responsabilidade técnica de
planejamento e de execução dos trabalhos;
IV - após a destruição será lavrado
um termo, em três vias, assinado pelo
responsável pela
destruição. As vias terão os seguintes
destinos: DFPC, RM (SFPC/RM) e pessoa
jurídica
detentora do material; e
V - a destruição de restos e refugos de
fabricação, não constantes de Mapas e
Estoques, não necessita da autorização do
Comandante da RM, prevista nos incisos I a
IV deste artigo, sendo suficiente um controle
com data, horário, origem e quantidades
estimadas do material destruído. (BRASIL,
2000a).

Estabelece também procedimentos
para destruição de materiais explosivos e
agentes químicos de guerra, do art. 221 ao
art. 237, onde são pormenorizadas técnicas
e segurança para execução da destruição,
porém sempre dentro de uma visão de que
É uma abordagem um tanto quanto
o objeto a ser destruído provém de um limitada, não contemplando o trato dos
acervo, estoque ou depósito de produto artefatos explosivos improvisados.
comercializado, industrializado ou de uso
A Lei nº 9.112, de 10 de outubro de 1995,
das Forças Armadas.
dispõe sobre a exportação de bens sensíveis
Art. 221. Os explosivos, munições, e serviços diretamente vinculados (BRASIL,
acessórios de explosivos e agentes químicos
1995), e o Decreto nº 4.214, de 30 de abril
de guerra, impróprios para o uso, por
estarem em mau estado de conservação ou de 2002, trata da Comissão Interministerial
sem estabilidade química, cuja recuperação de Controle de Exportação de Bens Sensíveis
ou reaproveitamento seja técnica ou (BRASIL, 2002a). Tais normas focam na
economicamente desaconselhável, deverão elaboração de listas de bens sensíveis,
ser destruídos com observância das
regulamentos, critérios, procedimentos e no
seguintes exigências:
controle de exportação de bens de uso duplo
I - a destruição será autorizada pelo
na área nuclear, química e biológica, estes
Comandante da RM;
dois últimos referem-se àqueles relevantes
II - a destruição deverá ser feita por pessoal para aplicação bélica e seus precursores.
habilitado;
III - ao responsável pela destruição, cuja
presença é obrigatória nos trabalhos de
campo,

v.3, n 10 2018

A Convenção Internacional sobre
a Supressão de Atentados Terroristas com
Bombas, estabelecida pelo Decreto nº
4.394, de 26 de setembro de 2002, busca

tipificar como crime o ato, a
tentativa, a cumplicidade, a
organização e a colaboração
intencional de qualquer
pessoa que de maneira ilícita
e intencionalmente entrega,
coloca, lança ou detona um
artefato explosivo ou outro
artefato mortífero em, dentro
ou contra local público,
instalações governamentais,
sistema
de
transporte
público ou infraestrutura
prestadora
de
serviço
público, com a intenção
de causar morte ou grave
lesão corporal ou destruição
significativa desse local com
possibilidade
de
causar
grande prejuízo econômico.
Estabelece
cooperação
para investigações, prisões,
processos penais e extradições
de indivíduos que cometam
delitos com bombas.
Em especial atenção,
o artigo 15 trata da
cooperação para prevenção
dos
delitos
previstos
na Convenção, com o
intercâmbio de informações,
“mediante a pesquisa e
desenvolvimento de métodos
de detecção de explosivos e
de outras substâncias nocivas
que possam provocar a
morte ou lesões corporais”
(BRASIL, 2002b), marcação
de explosivos, cooperação
e troca de tecnologia e
equipamentos.

É um mecanismo que
pode ser bastante útil nas
ações de capacitação das
equipes de primeira resposta,
investigação de atentados
terroristas e também para
o
desenvolvimento
da
pesquisa, equipamentos e
procedimentos.
No Decreto nº 5.945,
de 26 de outubro de 2006,
é tratado o intercâmbio
de informações sobre a
circulação e o tráfico ilícito
de armas de fogo, munições,
explosivos e outros materiais
correlatos entre o Brasil e a
Argentina (BRASIL, 2006b).
São identificados quais
são os órgãos e instituições
de cada país encarregados
de prestar as informações
necessárias referentes ao
controle,
comercialização,
e fiscalização das armas
de
fogo,
munições,
explosivos e outros materiais
correlatos, além de reforçar
a assistência jurídica mútua
para investigação dos delitos
relacionados.
A Estratégia Nacional
de Defesa, aprovada pelo
Decreto nº 6.703, de 18
de dezembro de 2008,
estabelece
como
ações
estratégicas para incremento
do nível de Segurança
Nacional:

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

- o aperfeiçoamento
de processos para o
gerenciamento de crises;
[...]
- a prevenção de atos
terroristas e de atentados
massivos aos Direitos
Humanos, bem como a
condução de operações
contra-terrorismo,
a
cargo dos Ministérios da
Defesa e da Justiça e do
Gabinete de Segurança
Institucional
da
Presidência da República
(GSI-PR);
[...]
- as medidas de defesa
química, bacteriológica e
nuclear, a cargo da Casa
Civil da Presidência da
República, dos Ministérios
da Defesa, da Saúde, da
Integração Nacional, das
Minas e Energia e da
Ciência e Tecnologia, e do
GSI-PR, para as ações de
proteção à população e às
instalações em território
nacional,
decorrentes
de possíveis efeitos do
emprego de armas dessa
natureza;
- as ações de defesa civil,
a cargo do Ministério da
Integração Nacional;
- as ações de segurança
pública, a cargo do
Ministério da Justiça e
dos órgãos de segurança
pública estaduais;
[...]
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- medidas de defesa contra pandemias; e
(BRASIL, 2008b).

Pequena correção deveria ser realizada
na Estratégia Nacional de Defesa: “as
medidas de defesa química, bacteriológica
e nuclear”, deveriam ser apresentadas como
química, biológica e nuclear, pois as bactérias
estão dentro das ameaças biológicas, mas
não são os únicos organismos usados. O
termo “biológico” é mais amplo e adequado.
Ainda neste item, verifica-se que o Ministério
da Justiça não foi citado, o que é um
contrassenso, pois, em geral, a primeira
resposta será dada pelos órgãos de segurança
pública, os quais se subordinam diretamente
ou tecnicamente ao Ministério da Justiça.
Mas mesmo sem as correções, observa-se
positivamente a preocupação com medidas
de proteção QBRNE e um engajamento,
em sentido amplo, de unidades militares,
de defesa civil e de segurança pública para
elevação do nível de segurança do país.
Combinada com a Estratégia Nacional
de Defesa tem-se a Política de Mobilização
Nacional, estabelecida no Decreto nº
7.294, de 6 de setembro de 2010, onde
são convocados os órgãos e entidades da
Administração Pública Federal para incluir em
seus planejamentos as ações que concorram
para o fortalecimento do Sistema Nacional
de Mobilização (SINAMOB). Nas diretrizes
estabelecidas, destaca-se: “... planejar e
coordenar as atividades de segurança pública
voltadas para a execução da mobilização
nacional; e planejar e coordenar as ações
de defesa civil para o enfrentamento de
situações emergenciais decorrentes de
agressão estrangeira;” (BRASIL, 2010b).
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A Lei nº 11.631, de 27 de dezembro
de 2007, no inciso I, do art. 2º define
como “Mobilização Nacional o conjunto
de atividades planejadas, orientadas e
empreendidas pelo Estado, complementando
a Logística Nacional, destinadas a capacitar o
País a realizar ações estratégicas, no campo
da Defesa Nacional, diante de agressão
estrangeira” e no art. 5º cria o SINAMOB,
que “[...] consiste no conjunto de órgãos
que atuam de modo ordenado e integrado,
a fim de planejar e realizar todas as fases da
Mobilização e da Desmobilização Nacionais.”
(BRASIL, 2007b).
A regulamentação desta Lei é realizada
pelo Decreto nº 6.592, de 2 de outubro de
2008, onde é estruturado o SINAMOB, em
que se destaca como princípio a cooperação,
a integração e sinergia das ações. É dever
do sistema assegurar a integração das
capacidades dos três Poderes nos três
níveis de governo, buscando a orientação
e coordenação, estimulando o fluxo de
informações entre os órgãos integrantes
(BRASIL, 2008a).
Diferente do que ocorre nos EUA, a
Política de Mobilização Nacional fica restrita
aos atos de guerra e à agressão estrangeira.
O plano americano é amplo, comportando na
mesma estrutura de operação de resposta os
múltiplos cenários, não somente a agressão
estrangeira, mas, inclusive, os atos hostis
internos contra o próprio país. Portanto, ao
elaborar a Política de Mobilização Nacional
focou-se, essencialmente, nas ações de defesa
militar, tornando-a uma política setorial.
Pode-se ainda citar a política setorial
do Programa Nacional de Segurança da
Aviação Civil contra atos de interferência
ilícita (PNAVSEC), instituído pelo Decreto nº

7.168, de 5 de maio de 2010,
tem por objetivo, conforme
art. 2º:

quando
necessário;
(BRASIL, 2010a).

Também estabelece a ação
[...]
disciplinar
a de resposta dentro de um
aplicação de medidas de gerenciamento de incidentes
segurança destinadas a
integrado entre as diversas
garantir a integridade de
passageiros, tripulantes, instituições citando no art.
pessoal de terra, público 15 do Anexo:
em geral, aeronaves e
instalações de aeroportos
brasileiros, a fim de
proteger as operações da
aviação civil contra atos
de interferência ilícita
cometidos no solo ou em
voo. (BRASIL, 2010a).

O PNAVSEC, na questão
de ameaças QBRN, trata
como responsabilidades da
Polícia Federal, no art. 12 do
Anexo:
VIII
atuar,
em
coordenação com outros
órgãos, visando à busca
e à neutralização de
artefatos explosivos e
artefatos QBRN;
[…]
XIII
atuar,
em
coordenação com outros
órgãos, na provisão de
especialistas capacitados
em
antiterrorismo,
intervenção
armada,
negociação e em artefatos
explosivos e artefatos
QBRN;

Art. 15. Na prevenção ou
ocorrência de acidentes
ou catástrofes decorrentes
de atos de interferência
ilícita contra a segurança
da aviação civil, a PF,
as Forças Armadas, as
Secretarias de Segurança
Pública dos Estados e do
Distrito Federal, com suas
Polícias Militares e seus
Corpos de Bombeiros, o
Departamento Nacional
de
Infraestrutura
de
Transportes, hospitais e
outras entidades devem
atuar, coordenadamente,
dentro das respectivas
áreas de competência,
conforme
estabelecido
nos PSA, nos planos
de contingência e nos
planos de emergência,
com o objetivo de
preservar vidas humanas
e o patrimônio público e
privado. (BRASIL, 2010a).

O PNAVSEC é um
excelente
espaço
para
ensaio e construção de
um embrião de política
pública integrada a diversas
XIV - prover negociadores,
grupo tático e grupo de instituições, com o objetivo
interconectá-las
e
bombas e explosivos, de
nos casos de atos de orientar a execução das
interferência
ilícita, ações no trato e resposta às
http://www.revistafpolicial.policiamilitar.sp.gov.br/

ameaças QBRNE.
Quanto às ações
típicas de defesa civil, em
2007 a Secretaria Nacional
de Defesa Civil, subordinada
ao Ministério da Integração
Nacional,
elaborou
e
apresentou
a
Política
Nacional de Defesa Civil
(PNDC) cujo objetivo geral
é a redução dos desastres,
pela
diminuição
da
ocorrência e da intensidade
dos mesmos através de
quatro aspectos: prevenção
de desastres, preparação
para
emergências
e
desastres, resposta aos
desastres e reconstrução.
Em 2012, a Lei nº 12.608,
de 10 de abril de 2012,
instituiu a Política Nacional
de Proteção e Defesa Civil
(PNPDEC), dispondo sobre
o Sistema Nacional de
Proteção e Defesa Civil
(SINPDEC) e o Conselho
Nacional de Proteção e
Defesa Civil (CONPDEC),
autorizando a criação de
sistema de informações
e
monitoramento
de
desastres, além de alterar
outros dispositivos legais
(BRASIL, 2012).
Dentro de uma concepção
proativa, no § 2º, do art. 2º,
é expresso que: “A incerteza
quanto ao risco de desastre
não
constituirá
óbice
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para a adoção das medidas preventivas e
mitigadoras da situação de risco.” Ou seja:
o preparo, o planejamento, o treinamento,
o procedimento e recursos necessários
para atuação devem ser desenvolvidos,
fomentados e adquiridos, independentes
de uma situação de risco ter acontecido
ou virá acontecer. A transversalidade
é um princípio expresso no parágrafo
único, do art. 3º da PNPDEC, assim como
a integração e articulação dos governos
federal, estadual e municipal, com a
priorização das ações de prevenção e de
minimização de desastres.
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traz dois objetivos, consubstanciados nos
incisos XIII e XIV, do art. 4º:
XIII - desenvolver consciência nacional
acerca dos riscos de desastre;
XIV - orientar as comunidades a
adotar comportamentos adequados de
prevenção e de resposta em situação
de desastre e promover a autoproteção;
(BRASIL, 2012).

Tais
incisos
são
combinados
com a competência da União para
apoiar a comunidade acadêmica no
desenvolvimento de material didáticoA PNPDEC deve se integrar às políticas de pedagógico para o crescimento do
sobre
prevenção
de
ordenamento territorial, desenvolvimento conhecimento
urbano, saúde, meio ambiente, mudanças desastres.
climáticas, gestão de recursos hídricos,
Outros
aspectos
da
qualificação
geologia,
infraestrutura,
educação,
e formação profissional dos agentes
ciência e tecnologia e às demais políticas
públicos detentores de cargo, emprego
setoriais, tendo em vista a promoção do
ou função pública, civis ou militares, que
desenvolvimento sustentável. (BRASIL,
detenham atribuições relativas a prestação
2012).
ou execução das atividades de proteção e
Tendo como forte foco nos desastres defesa civil, também são abrangidos por
naturais e danos ambientais, mas também essa política, sendo determinado que os
existe objetivo relacionado às ameaças três níveis de governo têm competência
QBRNE, observado no inciso VIII, do art. 4º, para fomentar a capacitação.
que trata do monitoramento dos eventos
A PNPDEC altera ainda outros
meteorológicos, biológicos, químicos,
dispositivos legais como: a inclusão de
nucleares
e
outros
potencialmente
treinamento voltado para atuação em áreas
causadores de desastres, e no inciso IX,
de desastre, emergências e calamidade
do art. 6º, estabelece como competência
para aqueles que prestarão o Serviço
da União a realização do monitoramento
Alternativo ao Serviço Militar e a Lei de
de eventos biológicos, químicos e
Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
nucleares, sendo que estes eventos devem
com a inclusão no ensino fundamental
obrigatoriamente constar nas diretrizes de
e ensino médio, de forma integrada aos
ação governamental de proteção e defesa
conteúdos obrigatórios, os princípios da
civil no âmbito nacional e regional do Plano
proteção e defesa civil.
Nacional de Proteção e Defesa Civil.
Em relação à capacidade de resposta,
No aspecto da capacitação a PNPDEC no anexo A da PNDC, que trata da
v.3, n 10 2018

classificação geral dos desastres, no Título
III, são tratados os desastres humanos
de natureza social, sendo o terrorismo
classificado como relacionado a convulsões
sociais ou relacionado a conflitos bélicos
para os casos de terrorismo internacional,
guerras químicas, biológicas e nucleares.
Dessa forma, a Defesa Civil teria por
objetivo proteger a população contra os
efeitos diretos ou indiretos do conflito,
com ações tais como abrigos, controle dos
sinistros, busca e salvamento, abandono
de área, socorro médico, remoção de
escombros, controle sanitário, entre
outras.
A Política Nacional de Energia Nuclear
é estabelecida na Lei nº 4.118, de 27 de
agosto de 1962 (BRASIL, 1962), nessa lei
também é criada a Comissão Nacional de
Energia Nuclear (CNEN). As finalidades
institucionais da CNEN são: colaborar na
formulação da Política Nacional de Energia
Nuclear; executar ações de pesquisa,
desenvolvimento, promoção e prestação
de serviços na área de tecnologia nuclear
e suas aplicações para fins pacíficos
conforme disposto na Lei nº 7.781, de
27 de junho de 1989 (BRASIL, 1989); e
regular, licenciar, autorizar, controlar e
fiscalizar essa utilização.
O Anexo I do Decreto nº 5.667, de
10 de janeiro de 2006 (BRASIL, 2006a),
define o regimento interno da CNEN,
sendo estabelecido na estrutura o Instituto
de Radioproteção e Dosimetria, para o
qual compete, entre outras atividades,
coordenar o Sistema de Atendimento a
Emergências Radiológicas e Nucleares
externos.

5. CONCLUSÃO
Conforme apresentado neste trabalho,
não há uma política pública suficientemente
abrangente para organizar as ações de
respostas em caso de um ataque QBRNE. O
que tem no Brasil é um mosaico de políticas
públicas relacionadas a agentes QBRNE,
sendo uma parcela decorrente de resoluções
e convenções internacionais das quais o
Brasil é signatário, previsões de controle,
fiscalização, proibições de fabricação,
estoque e uso de materiais específicos, e
em alguns casos, troca de informações de
inteligência e técnicas.
Outros esforços, como a Política
Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC),
e Programa Nacional de Segurança da
Aviação Civil contra Atos de Interferência
Ilícita (PNAVSEC), que estabelecem Política de
Mobilização Nacional e abordam o tema de
respostas as ameaças QBRNE, mas o fazem
dentro da perspectiva de responsabilização
das instituições e não no fomento ao
desenvolvimento da área, compra de
equipamentos, ações de capacitação,
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cooperação interinstitucional.
Por fim, cabe salientar a real e iminente
necessidade de se estabelecer e sedimentar
uma política pública adequada para uma
pronta resposta em casos de ataque QBRNE,
face à gravidade e aos riscos que possam
assolar o Estado, caso sejamos vítimas de um
atentado dessa natureza.
The State’s responsibility
emergencies of CBRNE

for

the

Abstract
The safety required for the handling and
control of chemical, biological, radioactive,
nuclear and explosive materials has recently
aroused great concern from the constituted
authorities. In a scenario of accelerated
advancement of technology, it has become
necessary to constantly monitoring of State
security agents to regulate this issue, as
terrorist attacks with the use of explosive
devices and chemical agents, in addition to
weakening social peace, were responsible
for attacks that produced more victims and
greater lethality.
Recently Brazil had to adapt to the
strict laws that govern the CBRNE control
(acronym
that
designates
chemical,
biological, radioactive, nuclear and explosive
materials), as the nation was the scene of
major international events, such as the
Confederations Cup, the World Cup in
2014 and the 2016’ Olympic Games, which
required contingency plans from the states
involved and specific training of the teams
responsible for event security.
Keywords: Military Police. Emergency
Management. CBRNE. Legislation.
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EM PAZ COM
AS FINANÇAS
esse fenômeno tão comum e tão danoso.
Ten Cel PM
Oriel de Souza

1. O INÍCIO

O endividamento prolongado traz sérias
consequências ao relacionamento familiar e
social. Afeta a saúde física e psíquica (alteração de humor, desconcentração, perda de
sono, falta de apetite, estresse, medo, raiva,
impotência sexual, depressão,…). E sem dúvida, tudo isso acaba refletindo, em cheio,
no desempenho profissional.

conviver com a família…

Reajustes salariais, 13º
Observei situações interessantes que refutam tal ar- salário, 1/3 de férias… nada
disso consegue equilibrar as
gumento.
contas pessoais.
Normalmente, quando o
Outra curiosidade que
jovem ingressa na Instituição
ele experimenta uma grande observei ao longo dos anos
melhora salarial, pois ganha- foi verificar Soldado empresva bem menos na profissão tando dinheiro para Sargento. Sargento emprestando
anterior.
para Tenente. Capitão emAcontece que, não muito prestando para Coronel. Ou
tempo depois, já se encontra seja, quem ganha menos
endividado e reclamando do emprestando para aquele
que ganha mais.
salário!
Para melhorar sua situação começa realizar serviços
extras, em seu horário de25
folga, o quê acrescenta valor
substancial aos seus ganhos
mensais. Mas, a história se
repete… e logo, já está endividado novamente… reclamando do salário… da falta
de tempo para descansar e

CAÇÃO FINANCEIRA

Outra conclusão que cheguei ao estudar vários livros e
artigos é que a má administração financeira não é um
problema exclusivo do policial militar, mas atinge toda a
sociedade.

Também não é a faixa salarial o fator preponderante.
Curioso o fato, comprovado
De onde se conclui que o
por pesquisas especializadas,
problema do desequilíbrio
que a classe médica é uma
financeiro não está no quandas que mais apresentam
to a pessoa ganha, mas na
desequilíbrio financeiro. E
maneira como ela adminisnormalmente um médico retra!!!
cebe um bom salário, acima
da média da população em
A má gestão dos recursos
geral.
financeiros conduz ao endiA maioria das pessoas não
vidamento.
quer falar sobre a maneira

Fui convidado a falar sobre o Livro: EM
Já o equilíbrio financeiro traz paz, harmoPAZ COM AS FINANÇAS, que publiquei em
nia no lar, mais alegria, saúde e, entre tantos
2010, pela Editora Equilíbrio.
outros benefícios, produtividade profissioTudo começou em 2009 quando fre- nal e qualidade de vida.
quentei o CAO (Curso de Aperfeiçoamento
de Oficiais). Meu tema para a Monografia
foi: Administração Financeira Pessoal – Ges- 2. A CAUSA DO ENDIVIDAMENTO
tão da Própria Renda.
A resposta mais comum para a solução
Escolhi este tema pois, ao longo da carrei- do desequilíbrio financeiro é o aumento de
ra, sempre me incomodou a frequência com salário!!! O raciocínio básico é o seguinte:
que o efetivo da Polícia Militar apresentava “… se estou endividado é porque ganho
dificuldades financeiras. E queria entender
v.3, n 10 2018

3. A URGENTE NECESSIDADE DA EDU-
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como administra sua renda… como se sua
privacidade fosse invadida… nem mesmo
entre casais o assunto finanças pessoais tem
fluidez.

Formação da Polícia Militar; o que, com certeza, traria muitos benefícios para o policial
militar e sua família, para a Instituição e para
a Sociedade como um todo!!!

Culturalmente, viver endividado é aceito 4. O LIVRO
como algo natural, afinal de contas a grande
Fiquei tão satisfeito com minha pesquisa
maioria encontra se em dificuldades financeique decidi transformá-la em livro. O objetivo
ras.
era disponibilizar conteúdo de alfabetização
O que constrange (o que realmente chofinanceira, de fácil compreensão, que pudesca) é a pessoa não reclamar do salário… dizer
se capacitar o leitor a gerir bem seus recurque gasta menos do que ganha… que todo
sos.
mês consegue guardar um pouco… isso inO livro aborda temas como:
comoda muito… agora, dizer que está “no
a. Consequências do endividamento;
vermelho”, não constrange ninguém.
b. Cultura do consumismo;
c. Planejamento financeiro familiar;
O real problema é a falta de conhecimend. Economizar e reduzir custos;
e. Fundo de reserva;
to. Não fomos ensinados em casa, nem na
f. Conceitos fundamentais de educação fiescola, a administrar nosso dinheiro. Não ennanceira;
tendemos direito os conceitos econômicos
g. Independência financeira;
sobre custo x benefício, juros sobre juros, inh. Aposentadoria;
vestimentos, dívida boa e dívida ruim, orçai. Impacto dos juros no orçamento famimento familiar e tantos outros assuntos que liar; e
auxiliam na hora de decidir o que fazer com a
j. Investimentos.
renda mensal.
A obra foi uma publicação independente,
Em países desenvolvidos
bancada com recursos prócomo os Estados Unidos,
prios, com tiragem de mil
Japão e Inglaterra os jovens
exemplares (totalmente esaprendem Administração
gotada).
Financeira Pessoal ainda
Para aqueles que tenham
no ensino fundamental!!!
interesse, estou disponibiliQuando começam a trabazando, gratuitamente, a verlhar e receber renda já essão digital do Livro: EM PAZ
tão preparados para admiCOM AS FINANÇAS, através
nistrar bem suas finanças.
do link: https://drive.google.com/
file/d/1ZG4TGmUtshd9Vst1oyOLAo final da minha MocWFV4QYGs2OA/view?usp=shanografia propus que fosse
ring
introduzida a disciplina Administração Financeira PesBoa leitura!!!
soal em todos os Cursos de
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113º ANIVERSÁRIO
Caixa
Beneficente

de Criação da Caixa Beneﬁcente
da Polícia Militar do Estado

No dia 28 de setembro, comemoramos
o centésimo décimo terceiro aniversário de
criação da Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado (CBPM), reunindo colaboradores e amigos que se ombreiam conosco para
preservar o patrimônio da família policial-militar.
Este, que foi o primeiro órgão previdenciário do Brasil, responsável por acolher, já
no século passado, as viúvas e órfãos dos
policiais da Força Pública que, participando
das campanhas que desenharam o mapa do
nosso Brasil e do nosso grandioso Estado de
São Paulo, por vezes, não retornavam das batalhas. Não são poucas as citações na história
de que, sem o empenho e sacrifício do povo
paulista, o Brasil seria hoje um aglomerado
de pequenas repúblicas com seu povo e eco-

nomia divididos, de modo que muito se deve
aos brasileiros de São Paulo pela grandiosidade de nosso país.
À época, a união dos agentes de segurança
em torno dessas famílias fez surgir o que é hoje
o modelo do sistema próprio de previdência
dos militares do Estado, atualmente gerido
pela São Paulo Previdência (SPPrev), bem
como, não menos importante, o regime de
assistência médica da família policial-militar,
até hoje sob gestão da Caixa Beneficente
e operacionalizado pela Cruz Azul de São
Paulo.
O regime que surgiu desde seus primórdios baseado no mutualismo e na solidariedade, auxiliando incontáveis famílias de
policiais militares desde sempre, hoje passa
por seus momentos mais críticos, sendo du-
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ramente atacado por ações judiciais promovidas justamente por aqueles que ele tenta
proteger, o próprio POLICIAL MILITAR, que é
levado a acreditar estar obtendo vitórias, sem
contudo avaliar o resultado das ações que
promove, que de fato atacam o único reduto
de proteção de sua família e o seu próprio
patrimônio que são a Caixa Beneficente e a
Cruz Azul.
Um regime que se sustenta apenas com
a contribuição de percentuais de vencimentos dos contribuintes policiais militares se vê
lutando para sobreviver e continuar a sua
vocação de dar assistência à saúde, principalmente nos momentos de maior aflição de
nossa tropa, quando um ente querido, seja
um cônjuge, um filho ou um pai se está enfermo e encontra no Hospital da Cruz Azul
seu único abrigo.
A judicialização de um regime puramente
assistencial e de auxílio mútuo atingiu seus
mais altos índices durante o último ano e a
sua estabilidade econômico-financeira está
hoje fortemente ameaçada, a despeito dos
esforços que a CBPM e a Cruz Azul têm feito
para reduzir esse impacto.
A CBPM é ré em milhares de processos judiciais que possuem os mais diversos objetos,
desde proporcionar a evasão da contribuição
obrigatória, a qual forma importante e exclusiva receita financeira para manutenção do
regime assistencial e da qual mais de 37 mil
policiais militares e pensionistas já não mais
participam; desde as ações contrárias ao ressarcimento de parte das despesas, única ferramenta a proporcionar certo equilíbrio econômico-financeiro para o regime, as quais,
passaram de oito por ano em 2015 e se limitavam exclusivamente aos valores mais eleva-
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dos, para mais de uma por dia atualmente.
A quebra de receita será da ordem de 30%
e o passivo a ser gerado com essas decisões,
maior do que o patrimônio de toda a autarquia. É a decretação do fim de um regime
assistencial centenário.
Além disso, o entendimento majoritário
de que a CBPM é operadora de plano de saúde e, por esse motivo, deve se sujeitar ao regramento específico dos planos privados de
saúde e ao código de defesa do consumidor,
vem causando inúmeros prejuízos ao regime
como um todo, apesar da clareza de que as
regras desses planos não deveriam se enquadrar a nenhum regime público assistencial,
posto que o policial militar contribui com
ínfimo percentual de seus vencimentos para
prover assistência à saúde para toda a sua família independentemente da quantidade ou
da idade que seus beneficiários possuam; os
valores de contribuição não são majorados se
não houver aumento de vencimentos, apesar da galopante inflação da saúde, que somente nos últimos 4 anos atingiu patamares
próximos a 50%, enquanto a contribuição
aumentou apenas 4% no mesmo período;
não se exige carência em nenhum momento,
entre outras diferenças que fazem o regime
assistencial ser único, em respeito também
ao trabalho único promovido pela Polícia Militar em todo o Estado de São Paulo.
Infelizmente, o potencial de quebra do
regime é enorme na atualidade, e, caso isso
ocorra, milhares de familiares de policiais militares terão como única alternativa o atendimento global do Sistema Único de Saúde
(SUS), hoje já bastante castigado pelas demandas de outras classes sociais de nosso Estado. Isso provocará, sem dúvidas, uma forte
crise social para a Polícia Militar e para o governo paulista.

blica de Tiago, capítulo I, versículo 27, nesse momento:
“A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e
imaculada é esta: cuidar dos
órfãos e das viúvas em suas
dificuldades e não se deixar
Cientes de nosso com- corromper pelo mundo”.
Essa é a vocação da Caixa
promisso, com o apoio do
Comando Geral da Polícia Beneficente. Não há vitória
Militar, estão em andamento para a família policial-militar
projetos de alteração legis- em promover qualquer tipo
lativa que visam dar maior de ação contra a sua CBPM.
segurança às atividades da
Apesar da dureza das palaCBPM e esperamos em bre- vras que o momento impõe,
ve que as novas orientações também temos aqui motivos
legais alavanquem os nossos para comemorar.
regimes assistenciais, sem
A retomada legal do patriprivilégios ou distinções, mas
mônio da Caixa Beneficente,
sim distribuindo justiça, pois
ocorrido em novembro de
temos absoluta convicção
2017, após mais de seis anos
de que os números positivos
de tratativas, veio dar segualcançados na segurança púrança jurídica para o desenblica de nosso Estado só são
volvimento das atividades de
possíveis graças, também,
suporte da autarquia.
à tranquilidade que o policial militar possui por saber
É importante sempre
que sua família será assistida frisar que a CBPM não
quando for necessário.
recebe nenhum orçamento
Usando as palavras de nosso Comandante em recente
solenidade: “A Cruz Azul é o
instrumento de segurança do
Comando”. Temos que preservar o que conquistamos.

do Tesouro do Estado para
atender às suas necessidades.
Apenas a receita oriunda
de seu patrimônio é que
faz frente a todas as suas
despesas. A Caixa é, talvez,
a única autarquia estadual
que não depende de recursos
fora de seu patrimônio para
honrar seus compromissos. O
ideal da milícia bandeirante
Vale citar a passagem bí- está e sempre estará presente

É a hora de juntarmos
esforços em todos os níveis
para salvar o patrimônio
da família policial-militar,
construído
com
duros
esforços desde 1905 por
nossos antepassados. É a
hora de manter a nossa
história viva e a nossa família
protegida.

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

em nossas ações e, apesar da
crise do mercado e de todas
as ações contrárias à CBPM,
nossa missão será cumprida
com o sacrifício que a ela
for necessário impor. É na
crise que encontramos as
melhores soluções.
O primeiro ano de funcionamento do Posto de
Atendimento Integrado da
CBPM, ocorrido em março
desse ano, é outro motivo de
orgulho da atual gestão. O
PAI, como ficou conhecido,
é atualmente responsável,
através dos postos da Polícia
Militar, Caixa Beneficente e da
São Paulo Previdência, pelo
atendimento diário de mais
de 100 policiais militares ativos e inativos, pensionistas e
beneficiários que formam a
grande família policial-militar, em um ambiente moderno e centralizado, trazendo
mais conforto e agilidade a
todos. Agradecemos imensamente a todos os colaboradores envolvidos nesse caso
de sucesso de ação conjunta,
demonstrando mais uma vez
que juntos somos mais fortes e podemos realizar muito
mais.
A entrega para a comunidade do nosso querido casarão reformado e revitalizado,
imóvel que dos 113 anos de
existência da Caixa Benefi-
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cente acompanhou 92 anos de sua história,
tornando-se a melhor de nossas imagens e
um símbolo no bairro da Luz, ladeado por
outros ícones da arquitetura desse histórico
bairro, como o Quartel da Luz e o Museu de
Arte Sacra, foi mais uma vitória da família
policial-militar, que ao preservar sua história
traz lucidez para as ações do presente e ajuda a projetar o seu futuro, que esperamos
continuará sendo glorioso tal como é gloriosa a nossa querida Corporação.
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mos que continuaremos a ter o vosso comprometimento para com a causa da família
policial-militar em todo o vasto território do
nosso grandioso Estado.
Aos nossos colaboradores diretos e terceirizados, nosso agradecimento pelo trabalho
que nos entregam. Sem vocês não conseguiríamos obter êxito em nossas missões.

A Deus, senhor de todas as coisas, nosso
muito obrigado por nos proteger e dar luz às
nossas decisões. Oramos para que a família
Tivemos ainda a grata satisfação de rece- policial-militar continue sempre protegida.
ber em nossas instalações parceiros imporMuito obrigado.
tantes que possuem ações voltadas para a
família policial-militar. Desta forma, agradecemos ao Núcleo de Atendimento Psicossocial (NAPS) da Diretoria de Pessoal da Polícia
Militar, que entre outras atividades é o responsável pelo processamento dos auxílios
funerais concedidos aos familiares de nossos heróis falecidos; ao Polo de Educação à
Distância da Universidade Cruzeiro do Sul,
proporcionando educação de qualidade
para diversos integrantes da Polícia Militar
e seus familiares; à Associação Beneficente Pró-Saúde Policial Militar (PRÓ-PM) e à
Associação dos Servidores do Estado e dos
Municípios de São Paulo (PAULISERV), que
passaram a atender seus associados no conhecido endereço da CBPM, na Rua Alfredo
Maia, e que tanto benefício trazem para a
família policial-militar.
Aos nossos homenageados com a Medalha “General Francisco Alves do Nascimento Pinto”, patrono da CBPM, nossa honra e
agradecimento por termos a oportunidade
de reconhecer o seu trabalho em prol da
Polícia Militar, da Caixa Beneficente e da
Cruz Azul. Ao envergarem em suas vestes a
láurea que marca o nosso centenário, confiav.3, n 10 2018
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Resumo: O presente artigo analisa a ordem
do interrogatório do acusado no processo
administrativo disciplinar-militar, mormente
em razão da alteração produzida pela Lei nº
11.719/08 no artigo 400 do CPP. Partindo
da decisão do STF no julgamento do HC nº
127.900 – AM, que estendeu a alteração
da ordem do interrogatório aos processos
penais sujeitos à lei especial, o trabalho
afirma que a mesma orientação deve ser
estendida aos processos disciplinar-militares.
A metodologia empregada será a revisitação
da legislação, doutrina e jurisprudência sobre
o tema, sob a perspectiva garantista que
ilumina a Constituição Federal de 1988.
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Keywords: Broad defense; Contradictory;
Inquiry; Defendant; Military-disciplinary
administrative sue.

INTRODUÇÃO
O presente artigo tem por objetivo analisar
a ordem do interrogatório do acusado no
âmbito do processo administrativo disciplinarmilitar, mormente em razão da alteração
produzida pela Lei nº 11.719/08 no artigo
400 do Código de Processo Penal (CPP) e sua
eventual incidência no âmbito administrativo
militar.

De acordo com o rito determinado pela Lei
nº 11.719/08, o interrogatório do acusado,
Palavras-chaves:
Ampla
defesa; que até então era o primeiro ato da fase
Contraditório;
Interrogatório;
Acusado; instrutória do processo penal, passou a ser
Procedimento Disciplinar-militar.
o último, sendo realizado após a inquirição
THE INQUIRY ORDER IN MILITARY- das testemunhas, esclarecimentos periciais,
DISCIPLINARY ADMINISTRATIVE SUE: ANALISYS acareações e reconhecimentos de pessoas.
FROM BROAD DEFENSE AND CONTRADITORY
Trata-se, como se verá no curso deste
CONSTITUTIONAL PRINCIPLES
trabalho, de adequação do texto legislativo
Abstract: The current paper analyses à interpretação evolutiva do princípio
the inquiry order of defendant in military- constitucional da ampla defesa e do
disciplinary administrative sue, specially contraditório, que enxerga no interrogatório
because of the change produced by Law um meio de defesa à disposição do acusado.
n° 11.719/08 in article 400 of Criminal
Procedure Code. Since Federal Supreme
Destarte, a questão-problema que se põe
Court’s decision in Habeas Corpus n° é se a alteração promovida através da Lei nº
127.900-AM, which extended the change 11.719/08 estende-se ou não para o âmbito
in the inquiry order to all criminal lawsuits do processo administrativo disciplinar-militar.
under special law, the work affirms that
Neste percurso será analisada a alteração
the same orientation must be followed in
military-disciplinary administrative sues. promovida na ordem do interrogatório do
The methodology used will be revisiting acusado através da Lei nº 11.719/08 e sua
legislature, doctrine and jurisprudence relação com o princípio da ampla defesa e
about the theme, under guarantistic do contraditório; em seguida, notadamente
perspective that illuminates the 1988 em razão do caráter especial da lei castrense,
voltar-se-á para a incidência desta mudança
Federal Constitution.
no âmbito do processo penal militar; e, por
v.3, n 10 2018

fim, será dedicada especial atenção à temática
da ordem do interrogatório do acusado no
âmbito do processo administrativo disciplinarmilitar.
A metodologia empregada será a revisitação
da legislação, doutrina e jurisprudência sobre
o tema, sob a perspectiva neoconstitucional e
garantista que ilumina a Constituição Federal
de 1988.

1. A ALTERAÇÃO DO ART. 400
DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL: O INTERROGATÓRIO
COMO
INSTRUMENTO
DE
DEFESA
A Constituição Federal de 1988 consagrou
o direito fundamental à ampla defesa e ao
contraditório e prescreveu no inciso LV do
art. 5º que “aos litigantes, em processo
judicial ou administrativo, e aos acusados
em geral são assegurados o contraditório e
ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes. ”
A ampla defesa e o contraditório não
se confundem, mas estão umbilicalmente
ligados e se complementam:
A defesa e o contraditório estão
indissoluvelmente ligados, porquanto é
do contraditório (visto em seu primeiro
momento, da informação) que brota o
exercício da defesa; mas é essa – como
poder correlato ao de ação – que garante
o contraditório. A defesa, assim, garante
o contraditório, mas também por este se
manifesta e é garantida. (GRINOVER, 2001,
p. 87)

E foi buscando ampliar e garantir o
exercício do direito constitucional à ampla
defesa e ao contraditório que a Lei nº

11.719/08 alterou a redação do art. 400 do
Código de Processo Penal e o interrogatório,
que originariamente era o primeiro ato da
fase probatória, passou a ser realizado no
final da instrução processual, in verbis:
Art. 400. Na audiência de instrução e
julgamento, a ser realizada no prazo
máximo de 60 (sessenta) dias, procederse-á à tomada de declarações do ofendido,
à inquirição das testemunhas arroladas
pela acusação e pela defesa, nesta ordem,
ressalvado o disposto no art. 222 deste
Código, bem como aos esclarecimentos dos
peritos, às acareações e ao reconhecimento
de pessoas e coisas, interrogando-se, em
seguida, o acusado. (grifo nosso)

Tal mudança representa o acolhimento da
hodierna corrente doutrinária que atribui ao
interrogatório do acusado a natureza jurídica
de instrumento de defesa (RANGEL, 2015,
p.568).
A doutrina estrangeira garantista também
reconhece no interrogatório um importante
instrumento de defesa do acusado, a saber:
No interrogatório do acusado é onde se
manifestam e se medem as diferenças
mais
profundas
entre
método
inquisitivo e método acusatório. No
processo inquisitivo pré-moderno, o
interrogatório do acusado representa
“o começo da guerra forense”, quer
dizer, o primeiro ataque o juiz contra o
réu para obter dele, por qualquer meio,
a confissão.
[...]
Pelo contrário, no modelo garantista
do processo acusatório, informado pela
presunção de inocência, o interrogatório
é o principal meio de defesa e tem a
única função de dar materialmente
vida ao juízo contraditório e permitir
ao imputado refutar a acusação ou
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deduzir argumentos para se justificar.
(FERRAJOLI, 2014, p. 607-608)

Anote-se, desde logo, que a mudança na
ordem de realização do interrogatório do
acusado é corolário da atual compreensão
do princípio constitucional da ampla defesa
e do contraditório, que, nos termos do inciso
LV do art. 5º da Constituição Federal, aplicase aos litigantes em processo judicial ou
administrativo, e aos acusados geral.
Nesse sentido foi o voto proferido pelo
Ministro Edson Fachin no julgamento do HC
nº 127.900-AM:
Não há dúvida, sob a minha ótica, de
que a realização do interrogatório do
acusado após a oitiva das testemunhas
tem como efeito maximizar as garantias
do contraditório, ampla defesa e devido
processo legal (art. 5º, LV e 5º, LVI, da
Constituição da República). Afinal, como é
um ato de autodefesa, ao acusado se dá
a oportunidade de esclarecer ao julgador
eventuais fatos contra si relatados pelas
testemunhas. Falando por último, o réu tem
ampliada suas possibilidades de defesa. (HC
127900, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI,
Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG
02-08-2016 PUBLIC 03-08-2016)
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em 03/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-161 DIVULG 02-08-2016 PUBLIC 0308-2016)

Com
efeito,a
mudança
operada
através da Lei nº 11.719/08 na ordem do
interrogatório do acusado no processo penal
comum consolidou, no âmbito legislativo,
a mais evoluída compreensão doutrinária e
jurisprudencial acerca da natureza jurídica do
interrogatório e da sua íntima relação com o
princípio constitucional da ampla defesa e do
contraditório.

2. A APLICAÇÃO DO ART. 400 DO
CPP NO ÂMBITO DO PROCESSO
PENAL MILITAR
Após a entrada em vigor da alteração
produzida pela Lei nº 11.719/08 na
redação do art. 400 do CPP, iniciaram-se os
questionamentos sobre sua aplicabilidade
em casos sujeitos à lei especial, notadamente
no que tange à sua incidência nos processos
penais militares.

Alicerçados no princípio da especialidade (lexspecialisderrogatlexgeneralis), os
tribunais militares reiteradamente negaram
a incidência da inversão na ordem do interE, corroborando a afirmação de que o
rogatório do acusado determinada na Lei nº
interrogatório do acusado é meio de defesa e
11.714/08, mantendo-se fieis à regra previsque sua realização no fim da fase instrutória
ta no art. 302 do Código de Processo Penal
trata-se de evolução do conteúdo material da
Militar, in verbis:
ampla defesa e do contraditório, o Ministro
Gilmar Mendes exaltou que:
Art. 302. O acusado será qualificado
Garantias que são importantíssimas, como
a garantia do contraditório e da ampla
defesa, do devido processo legal, é claro,
têm um forte caráter institucional. Significa
dizer: a toda hora, elas são passíveis de
aprimoramento. (HC 127900, Relator(a):
Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado
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e interrogado num só ato, no lugar,
dia e hora designados pelo juiz, após o
recebimento da denúncia; e, se presente
à instrução criminal ou preso, antes de
ouvidas as testemunhas.

Assim se manifestava a jurisprudência

consolidada no âmbito do E. Superior Tribu- pela Lei nº 11.719, de 20 de junho de 2008,
nal Militar (STM):
que passou a considerar o interrogatório
HABEAS CORPUS. RÉU CIVIL. CRIME MILITAR. como último ato da instrução criminal, não
COMPETÊNCIA DA JMU. LEI Nº 11.719/2008.
se aplica à Justiça Militar da União. (BJM Nº
APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. ESPECIALIDADE.
1. A condição de civil não afasta a 01, de 04.01.13)
competência da Justiça Militar da União para
o julgamento dos crimes militares previstos
em lei, mesmo em tempo de paz, por
força do art. 124 da Constituição Federal.
2. As regras introduzidas pela Lei nº 11.719,
de 20 de junho de 2008, não se aplicam
na Justiça Militar da União, considerando
a especialidade do Direito Processual Penal
Militar, que tem disposições próprias, não
havendo lacunas a serem preenchidas
pela legislação processual penal comum.
Ordem conhecida e denegada. Decisão
unânime. (STM, HC nº 000002445.2017.7.00.0000
–
SP.
Decisão:
23/02/2017.
Data
da
Publicação:
09/03/2017. Relator Ministro Artur Vidigal
de Oliveira)

Seguindo a mesma trilha, o E. Tribunal de
Justiça Militar do Estado de São Paulo (TJMSP)
também decidiu:
Habeas Corpus. Pedido liminar. Suspensão
do processo de origem. Nulificação dos
atos realizados. Aplicação subsidiária do
art. 400, do CPP. Denegada. Ausência de
“periculum in mora”. Mérito. Interrogatório
como 1º ato da instrução processual.
Devido Processo Legal. Inteligência dos arts.
3º e 302, do CPPM. Vigente o art. 302 do
CPPM, não cabe a aplicação da sistemática
processual penal comum, nos termos da
legislação aplicável, consoante a remansosa
jurisprudência. (TJMSP, HABEAS CORPUS”
Nº 0001378-85.2015.9.26.0000, Relator
Juiz PAULO PRAZAK, julgado em 14/05/15)

O entendimento consolidado e
remansoso no seio da Justiça Castrense
culminou na publicação da Súmula nº 15
pelo E. Superior Tribunal Militar:
A alteração do art. 400 do CPP, trazida

Entretanto, tratando-se de questão
de ordem constitucional, haja vista a íntima
relação do tema com o princípio da ampla
defesa e do contraditório, a controvérsia
aportou no Supremo Tribunal Federal (STF)
e gerou divergência entre os Ministros que
integram as 1ª e 2ª Turmas do Pretório
Excelso.
A 1ª Turma da E. Suprema Corte
reconheceu a incidência da alteração
promovida pela Lei nº 11.719/08 nos
processos penais militares:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E
PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME
DE USO E POSSE DE ENTORPECENTE
EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR (CPM, ART. 290). ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
ORGANIZAÇÃO DA JUSTIÇA PENAL MILITAR
(LEI N. 8.457/92). IMPROCEDÊNCIA.
EXISTÊNCIA DE GARANTIAS PRÓPRIAS
E IDÔNEAS À IMPARCIALIDADE DO
JULGADOR. SIMETRIA CONSTITUCIONAL.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA
DO FATO CRIMINOSO. COMPROVAÇÃO
DO ILÍCITO POR LAUDO PERICIAL
SUBSCRITO POR UM ÚNICO PERITO.
VALIDADE.
INAPLICABILIDADE
DA
SÚMULA 361 DO STF. PERITO OFICIAL.
PRECEDENTES. INTERROGATÓRIO NAS
AÇÕES DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR. ATO QUE DEVE PASSAR A SER
REALIZADO AO FINAL DO PROCESSO.
NOVA REDAÇÃO DO ART. 400 DO CPP.
PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL (AÇÃO PENAL Nº
528). ORDEM CONCEDIDA. [...] 3. O art.
400 do Código de Processo Penal, com a
redação dada pela Lei nº 11.719/2008,
fixou o interrogatório do réu como ato
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derradeiro da instrução penal, sendo certo
que tal prática, benéfica à defesa, deve
prevalecer nas ações penais em trâmite
perante a Justiça Militar, em detrimento
do previsto no art. 302 do Decreto-Lei
nº 1.002/69, como corolário da máxima
efetividade das garantias constitucionais
do contraditório e da ampla defesa (CRFB,
art. 5º, LV), dimensões elementares
do devido processo legal (CRFB, art.
5º LIV) e cânones essenciais do Estado
Democrático de Direito (CRFB, art. 1º,
caput). [...] 5. Ordem de habeas corpus
concedida para anular os atos processuais
praticados
após
o
indeferimento
do pleito defensivo e permitir o
interrogatório do paciente antes da
sessão de julgamento, com aplicação
subsidiária das regras previstas na Lei nº
11.719/08 ao rito ordinário castrense.
(HC 115530, Relator(a): Min. LUIZ FUX,
Primeira Turma, julgado em 25/06/2013,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG
13-08-2013 PUBLIC 14-08-2013)

De
outro
norte,
afirmando
a
especialidade da lei castrense e a
impossibilidade de aplicação parcial de
ambas as leis processuais para reger o
processo penal militar, pronunciou-se a 2ª
Turma do STF:
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL.
PENAL. CRIME DE FURTO EM RECINTO
CASTRENSE. APLICAÇÃO DO RITO
PREVISTO NA LEI N. 11.719/2008 COM
A REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO
AO FINAL DA INSTRUÇÃO. ART. 302 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR.
NORMA ESPECIAL. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. ORDEM DENEGADA. 1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal é no sentido de que não se
pode mesclar o regime penal comum
e o castrense, de modo a selecionar o
que cada um tem de mais favorável ao
acusado, devendo ser reverenciada a
especialidade da legislação processual
penal militar e da justiça castrense, sem a
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submissão à legislação processual penal
comum do crime militar devidamente
caracterizado. Precedentes. 2. Se o
paciente militar foi denunciado pela
prática de crime de furto em recinto
castrense, o procedimento a ser adotado
é o do art. 302 e seguintes do Código de
Processo Penal Militar. 3. Ordem denegada
com revogação da liminar deferida.
(HC 122673, Relator(a): Min. CÁRMEN
LÚCIA, Segunda Turma, julgado em
24/06/2014, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-148 DIVULG 31-07-2014 PUBLIC
01-08-2014)

A controvérsia instalada entre as
Turmas da Corte Suprema foi submetida
à apreciação do Tribunal Pleno no
julgamento do HC nº 127.900 – AM, de
relatoria do Ministro Dias Toffoli, que, ao
final, assim foi ementado:
Habeas corpus. Penal e processual penal
militar. Posse de substância entorpecente
em local sujeito à administração militar
(CPM, art. 290). Crime praticado por
militares em situação de atividade em
lugar sujeito à administração militar.
Competência da Justiça Castrense
configurada (CF, art. 124 c/c CPM, art.
9º, I, b). Pacientes que não integram
mais as fileiras das Forças Armadas.
Irrelevância para fins de fixação da
competência. Interrogatório. Realização
ao final da instrução (art. 400, CPP).
Obrigatoriedade. Aplicação às ações
penais em trâmite na Justiça Militar
dessa alteração introduzida pela Lei
nº 11.719/08, em detrimento do
art. 302 do Decreto-Lei nº 1.002/69.
Precedentes. Adequação do sistema
acusatório democrático aos preceitos
constitucionais da Carta de República
de 1988. Máxima efetividade dos
princípios do contraditório e da ampla
defesa (art. 5º, inciso LV). Incidência da
norma inscrita no art. 400 do Código
de Processo Penal comum aos processos
penais militares cuja instrução não se
tenha encerrado, o que não é o caso.

Ordem denegada. Fixada orientação
quanto a incidência da norma inscrita
no art. 400 do Código de Processo Penal
comum a partir da publicação da ata
do presente julgamento, aos processos
penais militares, aos processos penais
eleitorais e a todos os procedimentos
penais regidos por legislação especial,
incidindo somente naquelas ações penais
cuja instrução não se tenha encerrado.
[...] 3. Nulidade do interrogatório
dos pacientes como primeiro ato da
instrução processual (CPPM, art. 302). 4.
A Lei nº 11.719/08 adequou o sistema
acusatório democrático, integrando-o
de forma mais harmoniosa aos preceitos
constitucionais da Carta de República de
1988, assegurando-se maior efetividade
a seus princípios, notadamente, os
do contraditório e da ampla defesa
(art. 5º, inciso LV). 5. Por ser mais
benéfica (lexmitior) e harmoniosa com a
Constituição Federal, há de preponderar,
no processo penal militar (Decreto-Lei nº
1.002/69), a regra do art. 400 do Código
de Processo Penal. 6. De modo a não
comprometer o princípio da segurança
jurídica (CF, art. 5º, XXXVI) nos feitos
já sentenciados, essa orientação deve
ser aplicada somente aos processos
penais militares cuja instrução não se
tenha encerrado, o que não é o caso dos
autos, já que há sentença condenatória
proferida em desfavor dos pacientes
desde 29/7/14. 7. Ordem denegada,
com a fixação da seguinte orientação:
a norma inscrita no art. 400 do Código
de Processo Penal comum aplica-se, a
partir da publicação da ata do presente
julgamento, aos processos penais
militares, aos processos penais eleitorais
e a todos os procedimentos penais
regidos por legislação especial incidindo
somente naquelas ações penais cuja
instrução não se tenha encerrado.
(HC 127900, Relator(a):
Min. DIAS
TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em
03/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-161 DIVULG 02-08-2016 PUBLIC
03-08-2016)

Ab initio, é relevante destacar
que, apesar da decisão do Plenário do
STF ter sido proferida por maioria de
votos, apenas o Ministro Marco Aurélio
posicionou-se contrário à tese que definiu
a extensão da nova regra do art. 400 do
CPP ao processo penal militar, ou seja, a
posição está amplamente consolidada no
âmbito da Corte Suprema.
Além disso, observe-se que, apesar da
epigrafada decisão ter sido proferida em sede
de controle difuso de constitucionalidade,
a questão controvertida foi analisada no
plano abstrato, tanto que não produziu
eficácia no julgamento do próprio HC nº
127.900, tendo sido o remédio heroico
denegado pela Corte Suprema. Na
verdade, tal decisão, nos termos do inciso
V do art. 927 da Lei nº 13.105/15 (Novo
CPC), fixou orientação para casos futuros
e, portanto, com efeitos erga omnes em
relação aos julgamentos em que a fase
instrutória ainda não havia se encerrado
na data da publicação do acórdão do
Pretório Excelso, in verbis:
A norma inscrita no art. 400 do Código
de Processo Penal comum aplica-se, a
partir da publicação da ata do presente
julgamento, aos processos penais
militares, aos processos penais eleitorais
e a todos os procedimentos penais
regidos por legislação especial incidindo
somente naquelas ações penais cuja
instrução não se tenha encerrado. (HC
127900, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI,
Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG
02-08-2016 PUBLIC 03-08-2016)

Superado assim o debate sobre
a inversão da ordem do interrogatório
no âmbito do processo penal militar,
aplicando-se a regra de que deve ocorrer
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no final da fase instrutória, conforme
prescrito no art. 400 do CPP, surge a
questão sobre a incidência desta regra
no âmbito do processo administrativo
disciplinar-militar.

Revista A Força Policial
Discorrendo sobre o Direito Administrativo
Sancionador, Fábio Medina Osório (2011,
p. 396) leciona a existência de um Direito
Processual Punitivo, que pode ser tanto o
Direito Processual Administrativo quanto
o Direito Processual Penal, e esclarece que
aquele também não pode ser concebido ao
arrepio dos direitos de defesa, de modo que
A garantia do devido processo legal indica, já
pelo ângulo formal, a necessária submissão
do processo sancionado ao Estado de
Direito, à legalidade, à segurança jurídica
e a todas as cláusulas constitucionais que
abrigam direitos fundamentais relevantes
nas relações punitivas submetidas à
dimensão processual, ou seja, encaradas
do ponto de vista de sua processualização,
v.g., formas adequadas, prazos razoáveis,
contraditório, defesa, publicidade, ônus
probante distribuído de modo equânime e
razoável, presunção de inocência, direitos
de informação e publicidade. Aqui, o devido
processo é cláusula que desempenha todas
suas potenciais funcionalidades, positivas
e negativas, gerando, inclusive, regras não
previstas anteriormente no ordenamento
jurídico, ao menos não de modo ostensivo.
(2011, p. 395)

3 A ORDEM DO
INTERROGATÓRIO NO
AMBITO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR-MILITAR
A Constituição Federal de 1988, em
seu artigo 5º, LV, garante a todos os litigantes,
em processo judicial ou administrativo e aos
acusados em geral, o direito à ampla defesa
e do contraditório, com os meios e recursos a
ela inerentes.

v.3, n 10 2018

No âmbito da Polícia Militar do Estado de
São Paulo, a Lei Complementar nº 893/01,
que instituiu o Regulamento Disciplinar da
PMESP (RDPM), assim estabeleceu:
Artigo 71 - O processo regular
a que se refere este Regulamento,
para os militares do Estado, será:
I - para oficiais: o Conselho de Justificação;
II - para praças com 10 (dez) ou
mais
anos
de
serviço
policialmilitar: o Conselho de Disciplina;
III - para praças com menos de 10 (dez)
anos de serviço policial-militar: o Processo
Administrativo Disciplinar. (grifo nosso)

Além dos intitulados “processos regulares”,

que devem ser instaurados diante de faltas
disciplinares que podem culminar na aplicação
das penas de demissão ou expulsão ao militar
estadual (RDPM, arts. 73, 76 e 84), há ainda
a previsão de Procedimento Disciplinar
específico (RDPM, art. 28) para o processo
e julgamento das demais transgressões
disciplinares, o qual, nos termos do art. 88 do
RDPM, foi disciplinado através da Portaria do
Comandante Geral CORREGPM-001/360/13.
No
âmbito
do
Procedimento
Disciplinar, alinhado à hodierna compreensão
do interrogatório como meio de defesa, assim
preceitua a Portaria do Comandante Geral Nº
CORREGPM-001/360/13:
Artigo 5º - Encerrada a oitiva das
testemunhas,
proceder-se-á
o
interrogatório do acusado que, depois
de devidamente qualificado e cientificado
do inteiro teor da acusação, será informado
pela autoridade policial militar, antes de
iniciar o interrogatório, do seu direito de
permanecer calado e de não responder
perguntas que lhe forem formuladas,
sendo que o seu silêncio, não importará em
confissão e nem poderá ser interpretado
em prejuízo da defesa. (grifo nosso)

elaboração do Processo Administrativo
Disciplinar (PAD), deverão ser observados o
disposto no Artigo 84 da Lei Complementar
nº 893/01 (RDPM) e o rito do Conselho
de Disciplina previsto nestas Instruções,
devendo ser presidido por um Oficial, no
mínimo, um 1º Tenente nomeado pela
autoridade instauradora.

Não fossem suficientes as disposições
constantes nas I-16-PM acerca da realização
do interrogatório no final da fase instrutória,
o art. 87 do RDPM determina que “aplicamse, supletivamente, ao Conselho de Disciplina
as disposições do Código de Processo Penal
Militar”, com o que se conclui que, havendo
o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento
do HC nº 127.900-AM, determinado a
aplicação da nova regra do art. 400 do CPP ao
processo penal militar, tal ordem se estende
ao Conselho de Disciplina e ao Processo
Administrativo Disciplinar.

Resta, portanto, analisar o rito do Conselho
de Justificação. O art. 75 do Regulamento
Disciplinar da PMESP prescreve que “ao
Conselho de Justificação aplica-se o previsto
na legislação específica, complementarmente
De igual modo, as I-16-PM prescrevemque, ao disposto neste Regulamento.”
no curso do Conselho de Disciplina, o
Por seu turno, o § 3º do art. 125 das I-16interrogatório do acusado deve ser realizado
após a oitiva da última testemunha de defesa, PM estabelece que “o rito do Conselho de
Justificação são os constantes da Lei Federal
in verbis:
nº 5.836, de 05 de dezembro de 1972, obArtigo 138 - O acusado será qualificado
e interrogado após a inquirição da última servadas as diretrizes da Lei Estadual nº 186,
de 14 de dezembro de 1973”. E aqui o cerne
testemunha arrolada pela defesa.
da celeuma.
O mesmo rito do Conselho de Disciplina
Nos termos do art. 7º da Lei Federal nº
deve ser obedecido na instrução do Processo
Administrativo
Disciplinar,
conforme 5.836/72, o interrogatório do oficial acusado
prescreve o parágrafo único do art. 128 das (justificante) é o primeiro ato da instrução
processual, in verbis:
I-16-PM:
Artigo

128,

Parágrafo

único

-

Para

Art. 7º - Reunido o Conselho de Justificação,
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convocado previamente por seu presidente,
em local, dia e hora designados com
antecedência presente o justificante, o
presidente manda proceder a leitura e a
situação dos documentos que constituíram
o ato de nomeação do Conselho; em
seguida, ordena a qualificação e o
interrogatório do justificante, o que é
reduzido a auto, assinado por todos os
membros do Conselho e pelo justificante,
fazendo-se a juntada de todos os
documentos por este oferecidos.

Revista A Força Policial
acerca do conteúdo material do princípio da
ampla defesa e do contraditório.
Observe-se, nesse sentir, que o
julgamento prolatado pela Suprema Corte
não se deteve na aplicação do princípio da
especialidade para fundamentar a sua decisão,
critério utilizado para superar os conflitos
aparentes entre leis infraconstitucionais de
igual hierarquia; indo além e aportando-se
em patamar superior, fundamentou-se na
compreensão hodierna do interrogatório
do acusado como meio de defesa e sua
íntima relação com o conteúdo material do
princípio constitucional da ampla defesa e do
contraditório.

Entretanto, a despeito da redação clara e
precisa do art. 7º da Lei Federal nº 5.836/72,
a prescrição para a realização do interrogatório do acusado no início da instrução do
Conselho de Justificação não merece acolhida na atual quadra do pensamento jurídico,
fazendo-se incidir a regra do art. 400 do CPP,
Tanto assim que, mesmo diante da
conforme redação da Lei nº 11.719/08.
especialidade da lei processual penal castrense
em face da lei processual penal comum,
No julgamento do HC nº 127.900-AM foi ao final, o Supremo fixou a orientação de
proposto pelo Ministro Ricardo Lewandowski que, em homenagem ao princípio da ampla
a extensão da aplicação da Lei nº 11.719/08 defesa e do contraditório, a regra do art. 400
aos processos administrativos. Entretanto, os do CPP, fixada pela Lei nº 11.719/08, deve
Ministros decidiram não enfrentar a questão ser aplicada no processo penal castrense
de modo específico, relegando para momento como também em outros definidos em leis
posterior o debate sobre o princípio da especiais, in verbis:
transcendência dos motivos determinantes,
[...] fixação da seguinte orientação: a
ou melhor, da ratio decidendi.
O primeiro ponto relevante a ser
observado na epigrafada decisão da
Egrégia Corte é que se entendeu haver uma
interpretação evolutiva na compreensão do
princípio constitucional da ampla defesa e
do contraditório, que, frise-se, nos termos do
inciso LV do art. 5º da Constituição Federal,
aplica-se tanto aos processos judiciais quanto
aos administrativos.

norma inscrita no art. 400 do Código
de Processo Penal comum aplica-se, a
partir da publicação da ata do presente
julgamento, aos processos penais militares,
aos processos penais eleitorais e a todos
os procedimentos penais regidos por
legislação especial incidindo somente
naquelas ações penais cuja instrução não se
tenha encerrado. (HC 127900, Relator(a):
Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado
em 03/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-161 DIVULG 02-08-2016 PUBLIC 0308-2016)

Destarte, a decisão, transcendendo
Não fosse suficiente a vinculação entre a
da questão concreta debatida no HC nº
127.900-AM, apresentou nova compreensão natureza jurídica do interrogatório como meio
v.3, n 10 2018

de defesa, sua realização no final da instrução da sistematização na sua aplicação, dado que,
processual e o princípio constitucional da conforme leciona Luiz Guilherme Marinoni
ampla defesa e do contraditório, o art. 927, (2016, p. 104):
V do novo Código de Processo Civil (Lei nº
Num sistema em que todos os juízes
13.105/15) também fixou o caráter cogente
interpretam as leis e controlam a sua
das orientações fixadas pelo Plenário do
constitucionalidade, cabe às Cortes
Supremo Tribunal Federal em relação aos
Supremas a função de definir o sentido
demais órgãos do Poder Judiciário e, por
da lei, assim como a sua validade. Depois
do pronunciamento da Corte Suprema,
analogia ao disposto no §2º do art. 102 da
por consequência lógica, nenhum juiz
Constituição Federal, também em relação à
ou tribunal, nem mesmo a Suprema
Administração Pública, a saber:
Lei nº 13.105/15, Art. 927. Os juízes e
os tribunais observarão:
(...)
V - a orientação do plenário ou do órgão
especial aos quais estiverem vinculados.
CF/88, art. 102, §2º - As decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal, nas ações
diretas de inconstitucionalidade e nas
ações declaratórias de constitucionalidade
produzirão eficácia contra todos e efeito
vinculante, relativamente aos demais
órgãos do Poder Judiciário e à administração
pública direta e indireta, nas esferas federal,
estadual e municipal.  

Corte, poderá resolver caso ou decidir
em desatenção ao precedente firmado.
Só assim deixará de estar presente a
insegurança em relação à aplicação do
direito, permitindo-se a prática consciente
de uma conduta com ele de acordo e
a prévia aceitação da responsabilidade
inerente à sua não observância.

Desta forma, diante do entendimento
firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do HC nº 127.900-AM, o art.
7º da Lei Federal nº 5.836/72 está acoimado
de inconstitucionalidade e não deve ser
aplicado durante a instrução do Conselho de
Justificação.

Não fossem suficientes os argumentos
até aqui expostos, também não se pode
olvidar da aplicação do princípio da
Observe-se que o fundamento último para igualdade perante e na aplicação da lei,
se estender a eficácia das decisões definitivas que, conforme leciona Celso Antônio
de mérito proferidas pelo STF nas Ações Bandeira de Mello (2013, p. 10), “não deve
Diretas de Inconstitucionalidade (ADI) e nas ser fonte de privilégios ou perseguições,
Ações Diretas de Constitucionalidade (ADCon) mas instrumento regulador da vida social
a todos os demais órgãos do Poder Judiciário que necessita tratar equitativamente todos
e da Administração Pública, direta e indireta, os cidadãos.”
nas três esferas federativas, é a necessidade
Registre-se que a diferenciação perante
de se garantir a racionalidade, coerência e
unidade do Direito, o que também se verifica e na aplicação da lei deve estar alicerçada
no disposto no art. 927 da Lei nº 13.105/15. em 3 critérios (MELLO, 2013, p. 21): 1)
o fator adotado como discrímem; 2) a
Destaque-se que a racionalidade, coerência
correlação lógica abstrata entre o fator
e unidade do Direito depende incisivamente
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de discrímem e o tratamento jurídico CONSIDERAÇÕES FINAIS
diferenciado conferido; e 3) consonância
O Militar do Estado se sujeita a um
dessa correlação lógica com os interesses
regramento jurídico especial permeado
absorvidos no sistema constitucional.
de valores e deveres que distinguem a
Diante
destas
reflexões,
deve-se
deontologia policial-militar e se impõem
perquirir se a razão pela qual foram
para o escorreito exercício da missão
previstos processos regulares distintos
constitucional da Polícia Militar de realizar
para oficiais (Conselho de Justificação) e
o policiamento ostensivo e de preservar a
praças (Conselho de Disciplina e Processo
ordem pública.
Administrativo Disciplinar) justifica a
diferenciação na ordem do interrogatório
O desvio de comportamento é
do acusado. Por evidente, a resposta é criteriosamente
sancionado
através
negativa, pois, se fosse assim, o rito do de um rígido código de conduta e a
Procedimento Disciplinar também seria imposição das penas disciplinares, que
diferente para oficiais e praças.
vão desde uma simples advertência até a
Conclui-se assim que também no
Conselho de Justificação, tal qual se dá
no Procedimento Disciplinar, no Processo
Administrativo Disciplinar, no Conselho de
Disciplina e no processo penal militar, o
interrogatório do acusado deve ocorrer no
final da fase instrutória, garantindo-se, em
homenagem ao princípio constitucional
da ampla defesa e do contraditório, que
o justificante possa, conhecendo todo
o acervo probatório, defender-se das
acusações que lhe são imputadas.

expulsão do militar estadual das fileiras
da Corporação, se efetiva através de
processos e procedimentos previstos em
leis e regulamentos.
Tais processos e procedimentos, sob
pena de nulidade, devem se alinhar
formal e materialmente aos mandamentos
constitucionais, notadamente no que
tange ao exercício da ampla defesa e do
contraditório.

Destarte,
como
exaustivamente
desenvolvido
neste
trabalho,
o
interrogatório do acusado é hodiernamente
compreendido como um importante
instrumento de autodefesa e possui íntima
ligação com o princípio da ampla defesa
e do contraditório, daí porque a Lei nº
11.719/08 alterou sua ordem processual
e o previu como o último ato instrutório,
após a oitiva das testemunhas, perícias,
juntadas de documentos e outras provas.
O
Supremo
Tribunal
Federal,
interpretando evolutivamente o princípio
da ampla defesa e do contraditório e
reconhecendo a natureza de meio de
defesa do interrogatório do acusado,
no julgamento do HC nº 127.900 – AM,
estendeu a alteração promovida pela Lei
nº 11.719/08 no art. 400 do CPP para os
processos penais previstos em leis especiais,
dentre os quais se inclui o processo penal
militar.
Tal orientação da Suprema Corte também
deve ser observada no rito dos processos
administrativos disciplinar-militares, em
consonância com o disposto no art. 927
da Lei nº 13.105/15 c/c o §2º do art. 102
da Constituição Federal. E assim já o é,
conforme disciplina legal e regulamentar,
no Procedimento Disciplinar, no Processo
Administrativo Disciplinar e no Conselho
de Disciplina.
Apenas o Conselho de Justificação, que
é disciplinado pela Lei nº 5.836/72, ainda
possui a previsão legal do interrogatório
como o primeiro ato da fase instrutória do
processo administrativo disciplinar-militar.
Tal disposição, como demonstrado no
curso deste trabalho, é inconstitucional por
ofensa ao princípio constitucional da ampla
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defesa e do contraditório e ao princípio da
igualdade, devendo-se, portanto, aplicar
ao Conselho de Justificação a tese firmada
no julgamento do HC nº 127.900 – AM.
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No contexto policial, a doutrina de Gerenciamento de Crises e a sua definição
foram introduzidas, em meados da década
de 1990, por meio de duas publicações: a
apostila confeccionada pelo Delegado da
Polícia Federal Roberto das Chagas Monteiro (1994) e a dissertação de Mestrado
do então Capitão PM Wanderley Mascarenhas de Souza (1995), apresentada durante o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais
(CAO) promovido pela Polícia Militar do
Estado de São Paulo (PMESP), em 1995.

ATUALIZAÇÃO DA DOUTRINA
DE GERENCIAMENTO DE CRISES:
INCIDENTES POLICIAIS E CENTROS DE CONSCIÊNCIA
SITUACIONAL C5I NA QUARTA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL
Cap PM Paulo Augusto Aguilar
Capitão da Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP), atualmente no 4º Batalhão
de Polícia de Choque (BPChq) - Operações Especiais. Possui, dentre outros cursos:
Mestrado em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública - PMESP; Curso de
Ações Táticas Especiais - Grupo de Ações Táticas Especiais de São Paulo (GATE/SP);
Curso de Análise do Terrorismo na Agência Brasileira de Inteligência - ABIN; Combating Domestic and Transnational Terrorism - Office of Antiterrirism Assistance, U.S.
Department of State. Membro da International Association of Bomb Technicians and
Investigators (IABTI) e da National Tactical Officer Association (NTOA).
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Counterterorism, o FBI aumentou as suas
atribuições a respeito do gerenciamento
de incidentes terroristas.
Na mesma PDD-39, em seu item 4, letra
“d”, salta aos olhos a atribuição designada para a Federal Emergency Management
Agency (FEMA), na medida em que é determinada a responsabilidade da referida
Agência pela adequação de planos de resposta a incidentes terroristas.

Na sequência dessa metamorfose, veio
Em sua dissertação, o hoje Coronel PM a edição da PDD-62, em 22 de maio de
Mascarenhas citou a definição de crise 1998, e, mais tarde, seis semanas após os
adotada pela Academia Nacional do Fede- atentados de 11 de setembro, foi decretaral Bureau of Investigation (FBI), dos Es- do o Ato Patriótico, em 26 de outubro de
tados Unidos da América (EUA), a saber: 2001, que mudaram consideravelmente o
“Um evento ou situação crucial que exige rosto do antiterrorismo nos EUA, sobretuuma resposta especial da Polícia, a fim de do em atribuir responsabilidades ao FBI.
assegurar uma solução aceitável” (SOUZA,
Diante das dificuldades encontradas em
1995, p. 10).
gerenciar o atentado de 11 de setembro
Esse precioso estudo, defendido em de 2001, o então presidente dos EUA, Ge1995, seguiu a dogmática utilizada pelo orge W. Bush, editou a Homeland Security
FBI, que encontra laços perenes até hoje Presidential Directive 5 (HSPD-5), em 28
no Brasil, e a sua utilização é unânime pe- de março de 2003, cujo principal propósilas Polícias de todo o país.
to foi estabelecer um único sistema de geVale notar que, antes disso, a doutrina renciamento de incidentes de âmbito nade Gerenciamento de Crises adotada pelo cional. Em seu bojo, a norma ampliou as
FBI sofreu um significativo aperfeiçoamen- atribuições da Secretary of Homeland Seto, em decorrência do incidente conhecido curity, incumbindo-a de desenvolver, aplicomo “Cerco de Waco”, ocorrido em 19 car, certificar e auditar o National Incident
de abril de 1993, durante o cumprimento Management System (NIMS), que passou
de um mandado de busca pelo Bureau of a normatizar todo o ciclo de gerenciamenAlcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, to de qualquer incidente nos EUA, para
na cidade de Waco, no estado do Texas, os governos federal, estadual e municipal,
EUA, que durou 51 dias e resultou na mor- bem como para organizações não governamentais (ONG) e o setor privado.
te de 80 pessoas.
Essa modificação envolveu toda a soDois anos mais tarde, em 21 de maio
de 1995, com a edição da Presidential De- ciedade em um esforço de trabalho concision Directive 39 (PDD-39) – Policy on junto, tudo isso amparado por uma terhttp://www.revistafpolicial.policiamilitar.sp.gov.br/
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minologia e uma doutrina
comuns, com o objetivo de
prevenir, proteger, responder, recuperar e mitigar os
efeitos dos incidentes, independentemente de causa, tamanho, localização
ou complexidade.
Para fornecer interoperabilidade e compatibilidade entre os recursos
federais, estaduais e
locais, o NIMS incluirá
um conjunto básico de
conceitos, princípios,
terminologia e tecnologias que cobrem o
Sistema de Comando
de Incidente; sistemas
de coordenação multiagências;
comando
unificado; treinamento; identificação e gerenciamento de recursos (incluindo sistemas
para classificação de
tipos de recursos); qualificações e certificação;
e a coleta, o rastreamento e o relatório de
incidentes, informações
e recursos de incidentes (ESTADOS UNIDOS
DA AMÉRICA, 2003, p.
229, tradução nossa ).

Por ser um órgão federal, o FBI adequou-se a essa
nova terminologia comum
do NIMS, não podendo ficar alheio às mudanças
diante do novo e complexo
Sistema Nacional de Gestão de Incidentes. Importante destacar que o termo
v.3, n 10 2018

“complexo”, aqui utilizado,
surge como sinônimo de
integrado, e não como algo
dificultoso.

em 10 de outubro de 2017,
a FEMA publicou a Terceira
Edição do NIMS 2017, sedimentando a sua doutrina, ao definir o termo “inMais uma vez, extrema- cidente”, em seu glossário,
mente atento às mudanças como:
de paradigmas doutrináIncidente: Uma ocorrênrios, o então Tenente-Cocia, natural ou provocaronel PM Mascarenhas fez
da pelo homem, que reconstar a nova terminoloquer uma resposta para
proteger a vida ou a
gia em sua tese de Doutopropriedade. Neste dorado, defendida em 2002,
cumento, a palavra “inno Curso Superior de Polícidente” inclui eventos
cia (CSP) da PMESP, citanplanejados, bem como
do o termo “incidente” 133
emergências e/ou desastres de todos os tipos e
vezes em seu trabalho, intamanhos
(ESTADOS
titulado “Ações do policial
UNIDOS DA AMÉRICA,
negociador nas ocorrên2017, p. 64, tradução
cias com reféns” (SOUZA,
nossa).
2002).
Contudo, ao pesquisar
Essa adequação também as normas de gerenciapôde ser percebida quando mento de incidentes, ainda
integrantes do FBI ministra- é possível encontrar o FBI
ram um curso no Brasil, em utilizando o termo “crises”.
2 de maio de 2012, e utili- Um exemplo disso pode ser
zaram o termo “incidente” encontrado no Plano de
no lugar de “crise”, defi- Resposta Nacional de 2004
nindo-o como: “[...] uma (NRP) e no seu Anexo soocorrência causada ou pelo bre Terrorism Incident Law
ser humano ou por um fe- Enforcement and Investinômeno natural, que exige gation. Infere-se, desses
resposta imediata”1.
textos, editados em 2004,
Mais de 15 anos depois, mas ainda vigentes, que
1 Definição obtida diretamente o órgão federal utilizou o
no Curso de Pronto Atendimento termo “crises” enquanto
e Investigações em Incidentes com
evento extraordinário, cruAgentes Químicos, Bacteriológicos,
Radiológicos e Nucleares, ministra- cial. Ao que tudo indica, o
do pelo FBI, em São Paulo, em 2 motivo foi a falta de atualide maio de 2012, durante a sétização e de revisão do Anema aula (Incident Management xo do NRP.
Command and Control - ICS).

Por seu turno, no estado de São Paulo, o Sistema
Integrado de Comando e
Operações em Emergências
(SiCOE), regido pela Diretriz nº CCB-004/931/14,
apesar de citar, em seu texto, o termo “incidentes”
em diversas passagens, não
o define. Todavia, em seu
glossário, é possível identificar a opção pelo termo
“emergência”, como sinônimo. Nessa mesma norma,
é asseverada a adequação
do Incident Command System (ICS) para a gestão de
emergências no estado de
São Paulo e no Brasil, conforme o item 2, letra “c”:
[...] c. O Incident
Command System (ICS),
desenvolvido pelo gestor
de serviço de bombeiros
do Estado da Califórnia,
EUA, nos anos 70, foi
adotado como padrão
pelo Federal Emergency
Management
Agency
(FEMA - USA) e pela
Secretaria
Nacional
de Segurança Pública
(SENASP - Brasil) e
se mostra adequado
para a gestão de
emergências no Estado
de São Paulo e no
Brasil, uma vez que vem
sendo metodicamente
adaptado pelas forças
de segurança do país
com os nomes de
Sistema de Comando
em Operações (SCO) e
Sistema de Comando

em Incidentes (SCI)
(CORPO DE BOMBEIROS
DA POLÍCIA MILITAR DO
ESTADO DE SÃO PAULO,
2014).

Vale dizer que o ICS subordina-se aos conceitos
do NIMS e, assim, respeita
o princípio da terminologia
comum. Esse procedimento
oferece um ambiente apto
para que diversas organizações de gerenciamento
de incidentes e de suporte possam trabalhar em
conjunto, evitando, desse
modo, confusões e perda
de tempo com termos e
nomenclaturas durante um
incidente:
O NIMS orienta todos
os níveis de governo,
organizações
não
governamentais (ONG)
e o setor privado a
trabalharem
juntos
para prevenir, mitigar,
responder,
recuperar
e
proteger
contra
incidentes. O NIMS
oferece aos interessados
em toda a comunidade
o
vocabulário,
os
sistemas e os processos
compartilhados
para
fornecer com sucesso
os recursos descritos
no Sistema Nacional
de
Preparação.
O
NIMS define sistemas
operacionais, incluindo
o Sistema de Comando
de Incidente (ICS), as
estruturas do Centro
de
Operações
de

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

Emergência (EOC) e os
Grupos de Coordenação
Multiagências (Grupos
MAC) que orientam a
forma como o pessoal
trabalha em conjunto
durante os incidentes.
O NIMS aplica-se a
todos os incidentes, de
acidentes de trânsito
a grandes desastres
(ESTADOS UNIDOS DA
AMÉRICA, 2017, p. 1,
tradução e grifo nossos).

Seja como for, a opção
pelo termo “incidente” ou
“emergência” e a sua definição são importantes,
pois repercutem no âmbito
do Direito, uma vez que o
termo “Comandante do Incidente” define a extensão
de seus deveres e de suas
obrigações na função. Nesse sentido, se utilizada a
definição de incidente, em
muito se expande o poder-dever de atuação dos órgãos, devido à sua maior
carga preventiva.
Prefere-se o termo “incidente”, definido acima,
no lugar de “crise” e de
“emergência”, a fim de
acompanhar a melhor doutrina de Gerenciamento de
Incidentes, na toada do
NIMS 2017, bem como de
seguir a vocação preventiva
da PMESP.
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NIMS não é

NIMS é

● Somente o ICS.
● Único sistema aplicável a
certos funcionários de resposta
de emergência/incidente.

● Uma abordagem abrangente, em todo o país, sistemática para o
gerenciamento de incidentes, incluindo o comando e a coordenação
de incidentes, o gerenciamento de recursos e o gerenciamento de
informações.

● Um sistema estático.
● Um plano de resposta.

● Um conjunto de conceitos e princípios para todas as ameaças,
perigos e eventos em todas as áreas da missão (Prevenção, Proteção,
Mitigação, Resposta e Recuperação).

● Usado somente durante
incidentes em grande escala.

● Escalável, flexível e adaptável; usado para todos os incidentes, desde
o dia a dia até a grande escala.

● Um sistema de pedidos de
recursos.

● Um conjunto de procedimentos padrão de gerenciamento de
recursos, que permite a coordenação entre diferentes jurisdições ou
organizações.

● Um plano de
comunicação.

● Um conjunto de princípios essenciais para a comunicação e
o gerenciamento de informações.

Quadro 1 - Visão geral do NIMS.
Fonte: Adaptado de NIMS 2017 (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 2017, p. 2).
Nota: Para que se possa compreender a sua grandiosidade, é relevante destacar que o NIMS define os
sistemas operacionais nos EUA, incluindo o Sistema de Comando de Incidente (ICS).

Convém mencionar que a
tese de Doutorado defendida
pelo então Major PM Paulo
Luiz Scachetti Junior, durante
o CSP, em 2014, versou sobre o seguinte tema: “Sistema de Comando e Controle:
análise conceitual e perspectiva de utilização conjunta
pela Polícia Militar, Corpo de
Bombeiros e Defesa Civil do
estado de São Paulo”. Em seu
notável estudo, é possível localizar uma análise precisa,
valendo ser transcrita:
Diante do exposto, torna-se nítida a necessidade e importância da
utilização de um siste-
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ma de C2 unificado e
padronizado no Estado de São Paulo que
proporcione a melhoria do atendimento e gerenciamento
das emergências, de
forma isolada ou integrada, pela Polícia Militar, Corpo de
Bombeiros e Defesa
Civil. Por tudo o que
foi apresentado e levando-se em conta fatores
como requisitos, foco
de atuação, maturidade e tempo de desenvolvimento, sugere-se
pela adoção e padronização do SiCOE do CBPMESP como sistema
único também para a
PMESP e a Defesa Civil
de São Paulo. Essa me-

dida não tem o intuito
de apontar ou classificar os sistemas de C2
um como melhor que o
outro, mas prioriza um
padrão em razão de sua
aceitabilidade e aplicabilidade, de maneira
que a disseminação do
conhecimento possa ser
efetiva. Essa padronização traria grandes vantagens, pois alinharia
os principais órgãos de
primeiro atendimento a
emergências do Estado
de São Paulo (PMESP,
CBPMESP e Defesa Civil), relativamente à
terminologia e doutrina, facilitando a organização e o desenvolvimento dos trabalhos

mesmo ocorreu nos EUA,
onde a própria origem do
conceito do ICS começou
por conta de incêndios
florestais, em 1970, com
o sistema chamado Firefighting Resources of Southern California Organized
for Potential Emergencies
(FIRESCOPE), sendo que
somente a partir de 1984
é que se iniciaram os estudos para a aplicação do
ICS aos diversos incidentes
policiais2, independentemente de causa, tamanho,
complexidade e localização, destacando-se como
pioneiro nesse trabalho
o San Bernardino County
A conclusão é perfeita, Sheriff’s Department, na
cabendo acrescentar que o Califórnia.
ICS e o SiCOE são ferramenDeseja-se que a filosofia
tas de atendimento operado NIMS 2017 seja utilizacional de um incidente em
da para o gerenciamento
camada local, enquanto
de todos os tipos de incio NIMS é muito mais amdentes, principalmente os
bicioso do que isso, pois
policiais, dos mais simples
define atribuições para o
aos mais complexos, utiliproblema em layer (camazando-se, em nível local,
da) acima do nível local do
a estrutura do ICS/SiCOE,
incidente, vocacionando-se
já consolidada pelo Corpara a gestão político-espo de Bombeiros, mas intratégica de apoio.
corporando-se o conceito
É interessante notar de Emergency Operation
que, no Brasil, as ocor- Center (EOC), função essa
rências policiais mantive- político-estratégica em cade forma colaborativa e
integrada, otimizando a
tomada de decisões e o
gerenciamento dos recursos disponíveis, bem
como potencializando
em muito os trabalhos
em ambiente interagências. Além disso, os seus
agentes estariam sendo
preparados dentro de
um sistema internacionalmente reconhecido,
independente da designação, com plena capacidade de representar
o Estado de São Paulo
em quaisquer circunstâncias ou eventos que
venham participar em
apoio (SCACHETTI JUNIOR, 2014, p. 135136, grifo nosso).

mada superior ao local do
incidente e de apoio a ele.
Em linhas gerais, o EOC
é uma arquitetura retratada no NIMS 2017, podendo funcionar 24/7 e ser
utilizado como ICS emergencial, até que se estabeleça uma estrutura no
local da ocorrência. Mas a
grande vocação desse tipo
de centro é o gerenciamento político-estratégico em
apoio a uma ou a múltiplas
estruturas de ICS que estejam mobiliadas em diferentes regiões geográficas
simultaneamente. Ou seja,
gerenciamento de incidentes múltiplos e complexos.

Em São Paulo, o Centro
de Operações da Polícia Militar (COPOM) é vocacionado
para o registro de ocorrências, entretanto, é certo que
se afigura como local ideal
para hospedar o conceito
de um EOC com tecnologia
C5I3 e hipertrofiar a sua capacidade de gerenciamento
de incidentes, concebendo
consciência situacional e
compartilhamento de imagem operacional comum
com ultravelocidade, ferramentas essas fundamentais
para o processo decisório
2 Incidentes policiais são caracteefetivo.
ram-se distantes de serem
rizados pelo conflito de interesses
gerenciadas segundo a me- entre a Polícia e o suspeito. Justa- 3 C5I: Comando, Controle, Comutodologia do ICS/SiCOE. O mente por isso, são considerados nicações, Computadores, Cyber e
os incidentes mais perigosos.

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

INTELIGÊNCIA.

49

50

Revista A Força Policial

Figura 1 - Processo de coleta, análise e compartilhamento de informações e de Inteligência: dicotomia
entre o EOC (nível político-estratégico de apoio) e o
ICS (tático-operacional de execução).
Fonte: Elaborada pelo autor.
Legenda: SIGNT (Inteligência dos Sinais), VISINT (Inteligência Visual), WEBINT (Inteligência de Web), HUMINT (Inteligência Humana), Organizações Criminosas Ultraviolentas (OCUV) e Organizações Terroristas
Ultrarradicais (OTUR).

Consequências do alargamento
do conceito de crises e adoção
do termo “incidente”
Inicialmente, é importante resgatar a análise comparativa de Paulo Augusto Aguilar et
al. (2017, p. 4) contrapondo o significado de
“incidente”, utilizado no NIMS 2017, à expressão “crises”, usada pela Academia do FBI
e trazida ao Brasil em meados da década de
1990:
Destarte, a definição de incidente utilizada no NIMS 2017 difere da utilizada pela
Academia do FBI, na década de 90, em
dois pontos principalmente: 1) inclui não
apenas crises, mas qualquer evento que
denote possibilidade de perigo de lesão à
vida ou ao patrimônio, inclusive eventos
planejados, como manifestações públicas
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e eventos esportivos, que
são incidentes que podem
evoluir para crises; 2) silencia quanto ao órgão responsável pelo incidente, não
sendo a polícia a única responsável durante a timeline
de um incidente, que pode
variar em tamanho e complexidade, exigindo a participação e responsabilidades
de outros órgãos vocacionados para o incidente e até
mesmo de outras esferas do
governo, ONG e setor privado, uma vez que o objetivo final é a Prevenção, Preparação, Mitigação, Resposta e
Recuperação.

A definição de “incidente” utilizada no
NIMS 2017 possui carga preventiva superior
ao termo “crise”, no tocante aos bens jurídicos tutelados. Isso porque, ao incluir o verbo
“proteger”, envereda-se pela manutenção da
ordem pública, em todo o seu espectro, definição essa que se amolda às funções constitucionais da PMESP e às Normas para o Sistema
Operacional de Policiamento PM (NORSOP).
Duas são as principais consequências do
alargamento do termo “crise”: 1) deve-se gerenciar o incidente, o quanto antes, em seus
estágios iniciais, para que ele não evolua para
uma crise, de modo que a velocidade de resposta ganha prioridade; 2) o gerenciamento
de incidentes passa a ser uma resposta do
Estado com a participação da sociedade, incentivando-se o princípio do Comando Unificado, pelo qual várias instituições e organizações com competências técnicas ou legais
sobre o incidente estabelecem um conjunto
de objetivos e de estratégias comuns, consubstanciado no Plano de Ação do Incidente (PAI). Cumpre observar que, embora essas
decisões sejam conjuntas, deverá ser designa-

do um único Comandante/Responsável, per- ridades, bem como de eventos esportivos ou
tencente à Instituição com maior pertinência culturais de porte considerável, ou mesmo o
técnica ou legal sobre o incidente.
sofisticado policiamento ambiental realizado por meio de veículo aéreo não tripulável
Cabe lembrar que a PMESP possui, em (VANT).
sua estrutura, 12 magníficos Centros de FuMinuto a minuto, de forma sorrateira,
são de Informações: o Centro de Inteligência da Polícia Militar (CIPM) e os 11 Centros somos seduzidos pela Quarta Revolução Inde Operações da Polícia Militar (COPOMs), dustrial ou Indústria 4.0, marcada, sobrecapilarizados 24/7 em todos os municípios tudo, pela Internet das Coisas (Internet of
do estado, afigurando-se como a Institui- Things – IoT), pelo aprendizado de máquina
ção com a maior capacidade operativa para (machine learning) e pela computação em
hospedar um Comando Unificado dotado de nuvem (cloud computing). Pouco a pouco,
significativa tecnologia C5I quando em cená- nos tornamos, de uma forma ou de outra,
rios caóticos, seja em nível local de ICS ou usuários de Big Data Analytics, de Mineração
em camada supralocal em um EOC. Apesar de Dados (Data Mining) e de Inteligência de
disso, nem sempre terá como Comandante Negócios (Business Intelligence – BI), posto
do Incidente um Oficial de Polícia Militar. Es- que vivemos em uma era de transformação
ses casos, em que a pertinência principal não do mundo físico para o mundo digital. E
seja da PMESP, serão resolvidos por meio de essa inflexão será intensificada nos próximos
designação pelos Secretários de Estado ou anos, com o advento das Cidades Inteligenpelo Governador, uma vez serem incidentes tes (Smart Cities).
que envolvem competências, pastas e alocaNesse contexto, Luiza Calegari (2017) exção de recursos de Secretarias diferentes.
plica que o estado de São Paulo é, de longe,
a unidade da Federação com o maior númeA Quarta Revolução Industrial ro de cidades inteligentes, contando com 46
e a Polícia Militar do Estado municípios entre os 100 primeiros, dentre os
de São Paulo
quais se destaca a cidade de São Paulo, que
ocupa o topo, como município mais inteliÉ válido considerar que a Instituição Ban- gente e conectado do Brasil, segundo aponta
deirante se esforça para realizar a preservação o ranking Connected Smart Cities 2017.
da ordem pública em seu mais amplo aspecOs problemas urbanos também se intensito de prevenção, acompanhando, prematuficaram em decorrência da Quarta Revolução
ramente, incidentes potencialmente lesivos à
Industrial, que se afigura como substância
vida, à propriedade, ao meio ambiente e à
catalisadora de cenários VUCA. Cunhado na
informação, antes mesmo de haver a quebra
década de 1990 pelo U.S. Army War Colleda ordem pública, executando, assim, o esge, o termo VUCA é utilizado para descrever
tado da arte em prevenção. Exemplos disso
cenários caracterizados por volatilidade (vosão o policiamento ostensivo inteligente e o
latility), incerteza (uncertainty), complexidaacompanhamento de manifestações públicas
de (complexity) e ambiguidade (ambiguity).
pacíficas, previamente comunicadas às autoGrosso modo, VUCA é o caos, cabendo à Pohttp://www.revistafpolicial.policiamilitar.sp.gov.br/
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caminho da viatura policial por onde passou;
pela geolocalização de cada policial militar, ao usar o GPS; pelos
tablets; pelos Terminais Móveis
de Dados (TMDs); pelos Terminais Portáteis de Dados (TPDs);
pelas câmeras inteligentes fixas e
corporais (body-worn cameras –
BWCs) etc. Tudo isso interligado
a uma rede de aplicativos complexos, no sentido de integrados:
SIOPM, COPOM On-Line, INFOCRIM, dentre outros.
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que novos ataques ocorram.

NE

Sem dúvida, a capacidade computacional do policial militar cresceu exponencialmente nos últimos 20 anos. Quadros
Como consequência desses novos cená- brancos e flipcharts funcionam muito bem
rios, os incidentes tornaram-se liquefeitos, para expor informações em cenários de
exigindo que a Polícia Militar aumente a sua gerenciamento de incidentes ou em Postos
capacidade operativa, estimulando as suas de Comando (PCs), isso é verdade! Concorações de fiscalização de Polícia e, por vezes, da-se! Entretanto, são limitados em Intelide restauração da ordem pública. Felizmen- gência Visual e desprovidos de capacidate, toda essa tecnologia e a inovação propi- de computacional de mineração de dados
ciada pela Indústria 4.0 também vêm ao so- (data mining) e de análise de vínculos (AV),
corro do Estado, no sentido de potencializar de forma que são muito bem-vindos como
a sua capacidade responsiva, incluindo-se, ferramentas de apoio inicial, ou como
aqui, respostas diante de incidentes de todos meios auxiliares, até que uma infraestrutuos tamanhos, causas, localização e comple- ra computacional seja implementada, senxidade.
do certo que essa estrutura dependerá do
tamanho e da duração do evento, estabeNo início dos anos de 1990, qual era lecendo-se conforme o efeito leggo, pelo
capacidade computacional do policial mi- qual a estrutura de recursos mobilizados
litar ao assumir o serviço de policiamento vai aumentando segundo as necessidades.
ostensivo motorizado? Recordo-me que,
ao assumir o serviço, eram obrigatórios: a
Ocorrendo incidentes complexos em
prancheta com a lista dos últimos veícu- diferentes áreas geográficas de forma silos roubados ou furtados (lista de caráter multânea, como ataques múltiplos e coorgeral), o telefone celular analógico, o guia denados, MACTAC4, presídios rebelados,
de ruas impresso e, claro, o rádio da viatu- incêndios de grande porte ou epidemias,
ra. Era o que existia! E hoje? Hoje, temos todos esses eventos são classificados como
os smartphones, que superam em muito a crises de grande demanda, porque requecapacidade de processamento de compu- rem grande quantidade de coleta, análise,
tadores tradicionais, dotados com aplicati- processamento e compartilhamento em
vos para quase tudo, inclusive com guia de ultravelocidade de informações e de Inteendereços, fluxo do trânsito, consulta de ligência, para que possam ser alocados,
placas de veículos etc. Além disso, temos tão rapidamente quanto possível, os ativos
também a rede 4G, os aplicativos BOPM operacionais necessários, sem excesso de
Eletrônico e Termo Circunstanciado, o Big recursos em um primeiro incidente e escasData do COPOM On-Line, o Projeto Radar, sez em uma onda de ataques subsequencom insights em tempo real dos veículos tes, e para que se possa descobrir a causa
roubados e furtados detectados, que apa- e a natureza dos eventos, evitando-se o
recem automaticamente nos tablets das escalonamento do incidente ou impedindo
viaturas por meio de pop-up, dentre outras
4 MACTAC: Multi-Assault Counter-Terrorist Action Cautilidades.
pabilities (Capacidade de Resposta Contraterrorista
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lícia Militar entendê-lo e gerenciá-lo, a fim de
minimizar os seus efeitos disruptivos.
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Figura 2 - Antecipando necessidades de recursos nos
incidentes.
Fonte: FEMA – IS-0200.B (ESTADOS UNIDOS DA
AMÉRICA, 2013, módulo 6, p. 9).

Nesse cenário, faz todo o sentido essa tecnologia, a fim de propiciar que o ciclo decisório se retroalimente com ultravelocidade
de dados cada vez mais minerados (data
mining) e vinculados (AV), respeitando os requisitos 5V: volume, variedade e velocidade
(aspectos quantitativos dos dados), veracidade (aspecto qualitativo) e valor (aspecto de
vantajosidade), resultando em decisões mais
rápidas, adaptadas e eficientes, reduzindo-se
o tempo de resposta.

Merecem destaque, também,
os megaprojetos da PMESP, o
Boletim de Ocorrência Eletrônico
(BOe) e o Termo Circunstanciado
de Ocorrência Eletrônico (TCOe), que trazem
extraordinária eficiência ao serviço de polícia ostensiva para a população, porque capacitam os policiais militares a realizarem a
escrituração dos crimes de menor potencial
ofensivo, resolvendo a ocorrência do cidadão
no local dos fatos, sem necessidade de deslocamento para as Delegacias. Tudo digital! E o
mais importante: tudo integrado!
Todos esses sensores e aplicativos geram
extraordinárias quantidades de dados digitais
e de comunicações sobre segurança pública
que facilmente são obscurecidos pelo volume, e que, por isso, devem ser minerados,
extraindo-se vínculos e análises preditivas,
tornando mais ágil, adaptável e eficiente a
capacidade de resposta em gerenciar incidentes.

Cumpre consignar que a PMESP não está
alheia à Quarta Revolução Industrial. De forma relevante, a Instituição insere-se nesse
contexto por meio de diversos sensores cibernéticos, a cada chamada recebida pelo
Os sensores cibernéticos da Indústria 4.0
telefone 190, perfazendo 40 mil ligações são compostos por dispositivos computaciodiárias; a cada login de computador embar- nais conectados em rede ou não, que armacado, quando uma patrulha assume o turno zenam e processam informações, disparando
de serviço; pelo rastro digital, deixado pelo
http://www.revistafpolicial.policiamilitar.sp.gov.br/
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insights em tempo real, provocando a digitalização do incidente em painéis analíticos
dispostos em camadas, como mapas de análises de vínculo i-2, georreferenciamento,
biometria de suspeitos envolvidos (incluindo-se digitais, DNA, reconhecimento facial
etc.), além de metas, métricas e indicadores
de desempenho do incidente nos aspectos
de planejamento, operações, finanças, logística e Inteligência. Todos esses dados devem
estar dispostos de forma friendly (amigável)
para os Comandantes do Incidente, ou seja,
em formato de infográficos, capazes de exibir
essas informações de várias maneiras, por ordem cronológica, grau hierárquico, grau de
risco, prioridade de atendimento, desempenho, ou até mesmo organizando-as segundo
outros perfis designados por grupos ou por
elementos-chave, gerando insights personalizados.
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não lhes for disponibilizado o entendimento
visual para que possam enxergar o valor do
que está sendo mostrado, de forma a lhes
permitir usufruírem de insights em tempo
real. Privilegia-se a visualização a meros números.
Justamente por isso existe a necessidade
de as Salas de C5I terem painéis eletrônicos
ou telões. Entretanto, observa-se que esses
painéis não devem ser utilizados apenas para
transmitir imagens de câmeras a respeito de
uma ocorrência em andamento, funcionando
como mera televisão gigante, mas, principalmente, devem ser utilizados para transmitir a
visualização analítica de dados e de Inteligência produzida a respeito de um incidente.

Incidentes liquefeitos, confusos, imprevisíveis, que se metamorfoseiam com velocidade, exigem, como nunca, que os dados sejam
iluminados para os decisores por meio de
conceitos de Inteligência Visual ou de Data
Storytelling5.
Na maioria das vezes, o Comandante do
Incidente ou as autoridades corresponsáveis
do Comando Unificado não são profissionais
de Tecnologia da Informação e Comunicação,
mas expertos no incidente. Em consequência
disso, de nada adiantará especialistas designados para um determinado incidente, se
5 Data Storytelling é o resultado do que chamamos de
pacote completo: uma solução que seja capaz de analisar dados, cruzá-los e ainda dispor de uma interface
que possibilite a construção de apresentações visuais.
Com isso, os tomadores de decisão conseguem utilizar
apenas uma plataforma para entender o cenário, fazer
análises preditivas e apresentar as informações com
embasamento e praticidade (GUERRA, 2016).
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Fotografia 1 - Centro de Operações da Polícia Militar
do Estado de São Paulo.
Fonte: A3PM - Agência de Publicidade e Propaganda
da Polícia Militar, Centro de Comunicação Social da
PMESP.

Stephen Few (2004, sem paginação, tradução nossa) discorre com propriedade acerca da Inteligência Visual:
Algumas das oportunidades mais interessantes para business intelligence hoje po-

dem ser vislumbradas em tecnologias que
estão apenas começando a explorar o incrível potencial da visualização de informações. Nem todas as informações se prestam
aos mesmos meios de análise e apresentação. Às vezes, a descoberta eficaz envolve
a leitura de pilhas de documentos de texto
ou o estudo laborioso de fileira após fileira
de detalhes em relatórios tabulares, mas,
muitas vezes, nossos maiores insights surgem quando analisamos fotos de dados. A
visão é o nosso sentido dominante. Ao examinar uma visualização de dados adequadamente projetada, às vezes, experimentamos um flash de reconhecimento, que,
de outra forma, levaria horas de doloroso
estudo para descobrir. Um computador
apresenta uma representação visual, permitindo-nos manipular a exibição de várias
maneiras para desvendar o seu significado.
Gráficos estáticos, embora úteis, não são
um exemplo de visualização de informações. Mas se você representar graficamente informações abstratas em uma tela de
computador de uma maneira que permita
a exploração através da manipulação dinâmica da exibição (filtragem, realce, reorganização e assim por diante), resultando
na descoberta de significado, você estará
envolvido na visualização da informação.
Faça bem e os insights resultantes podem
ser extraordinários.

de perceber incidentes em tempo real decorre dos ativos cinéticos representados pelos
policiais dispostos no terreno e dos ativos
cibernéticos (sensores cibernéticos) exemplificados acima.
Todos esses sensores trazem input de
dados, propiciando a percepção do incidente em seus momentos iniciais. Na sequência,
o COPOM os devolve em output, por meio
do gerenciamento de incidente, designando os ativos operacionais, a fim de atender
incidentes dos mais simples aos mais complexos. Quanto mais rápida essa mobilização
de ativos operacionais para o problema, mais
rápido o incidente será estabilizado, e, em
consequência disso, mais vidas serão salvas,
conforme o ponto de estabilidade da Figura
2.

Certamente, as equipes do policiamento
territorial (190) são as primeiras respondedoras de qualquer incidente, e, por isso, ganham destaque na Indústria 4.0, na medida
em que suportam as consequências da necessidade de priorizar um ciclo decisório que
deve ser extremamente rápido e resiliente ao
problema. É necessário sempre ter em mente
Centros de Fusão no estado que o primeiro policial que chega ao local da
ocorrência assume as funções de Comandande São Paulo
te do Incidente Emergencial, até que ocorra a
chegada de outras autoridades responsáveis,
Nessa linha de raciocínio, o COPOM ganha
momento em que se dará a transferência de
total relevância, pois, além de possuir vocacomando e o escalonamento da resposta,
ção para alojar um EOC com tecnologia C5I,
efeito leggo.
é o primeiro órgão a perceber e a responder
com agilidade e resiliência, em tempo real, a
É imprescindível destacar que a proteção
incidentes de todas as ameaças e tamanhos. prematura de incidentes favorece duas ferraSua capacidade responsiva lhe é própria, vis- mentas fundamentais em processo decisório:
to que domina ativos operacionais dotados a Consciência Situacional (CS) e a Imagem
do conceito boots on the ground (botas no Operacional Comum (IOC).
chão), atuando 24/7 em todos os municípios
Charles Sid Heal (2002, p. 43, tradudo estado de São Paulo. Já a sua capacidade
http://www.revistafpolicial.policiamilitar.sp.gov.br/
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ção nossa), um dos maiores estrategistas de
Segurança Pública nos EUA, explica ambos os
instrumentos precisamente:
A consciência situacional é um conceito que
descreve o conhecimento e a compreensão
de uma pessoa sobre as circunstâncias, os
ambientes e as influências em relação aos
desdobramentos de uma situação. Imagem Operacional Comum é simplesmente
o conhecimento e a compreensão compartilhados entre indivíduos, equipes ou
grupos. Embora de natureza semelhante, a
Consciência Situacional e a Imagem Operacional Comum são diferentes em muitos
aspectos. Por exemplo, a consciência situacional pertence a um indivíduo, enquanto uma imagem operacional comum, por
definição, pertence a um grupo. Isso tem
duas implicações. Primeiro, cada uma serve
a um propósito. A consciência situacional
destina-se a fornecer a um indivíduo uma
visão e uma descrição, enquanto uma imagem operacional comum cria compreensão
compartilhada para aprimorar a colaboração e criar sinergia.
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tro lado, fornece um quadro de referência
que uma organização precisa para alcançar
uma coordenação e colaboração eficazes
e eficientes. As metas e os objetivos são
mais facilmente percebidos e mais fáceis
de concordar, enquanto as prioridades são
menos propensas a serem controversas. As
oportunidades e as ameaças são mais facilmente discernidas porque o entendimento
comum cria uma vigilância compartilhada
através de todos os componentes organizacionais e níveis de comando. Todo o processo de tomada de decisão, de fato, torna-se sinérgico porque cada componente
ou escalão é capaz de compreender e contribuir de acordo com o entendimento comum. Parece razoável que, quanto maior a
consciência situacional, e quanto mais comum o quadro operacional comum, mais
provável que as decisões sejam efetivas e
a organização funcionará sem problemas
e de forma mais eficiente (HEAL, 2002, p.
43, tradução nossa).

Organizações Criminosas Ultraviolentas
(OCUV) e Organizações Terroristas Ultrarradicais (OTUR), estruturadas em pequenos
Ou seja, a consciência situacional é grupos, muitos sem uma liderança definida,
uma ferramenta mais destinada ao Coman- e que se utilizam de comunicação em tempo
dante do Incidente e à concepção individual real, encontram em ambientes VUCA condidos respondedores, enquanto a imagem ope- ções ideais de sucesso.
racional comum destina-se a compartilhar o
entendimento do incidente em ambiente inO General Stanley A. McChrystal (2015),
teragências e nos diversos níveis hierárquicos. no livro “Team of Teams”, elucida que, para
Quando utilizadas em conjunto, provocam se combater tais organizações, nesses cenáum significativo efeito sinergético, impul- rios, é fundamental que se tenha consciência
sionado pela imagem operacional comum, compartilhada, com ultravelocidade nas coo que favorece ao entendimento comparti- municações (o que, neste texto, é chamado
lhado de ameaças e de oportunidades entre de imagem operacional comum), mas ados diversos níveis hierárquicos (compartilha- verte que isso não é suficiente, sendo crumento vertical) e entre os vários órgãos res- cial que também ocorra o deslocamento do
ponsáveis pelo incidente (compartilhamento poder decisório para níveis hierarquicamente
horizontal), trazendo hipervigilância do inci- inferiores, descentralizando-se as ações em
dente em tempo real:
campo, a fim de se agilizar a capacidade de
Uma imagem operacional comum, por ou-
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resposta e de resiliência. Busca-se evitar que

a decisão tenha que percorrer vários escalões
de C2 (Comando e Controle), como em estruturas top down ou piramidais, ocasionando lentidão nas ações, gerando-se respostas
inoportunas diante de situações-problema
fluidas, que já evoluíram.
Dessa forma, os policiais que possuem as
botas no chão devem ser empoderados na
execução das missões em campo, de tal sorte
que possam atuar como células semiautônomas, o que lhes permite buscar, criar e explorar oportunidades com base em sua consciência situacional individual gerada por toda
essa tecnologia. Deseja-se que as equipes
policiais em campo respondam e se adaptem
em meio a cenários caóticos com mais agilidade e precisão se comparados com estruturas tradicionais de C2 (top down).
Ainda nas lições do General, a eficiência,
não obstante ser extremante necessária, deixou de ser suficiente para o sucesso, ganhando prioridade a capacidade de responder e
de se adaptar rapidamente diante de cenários
VUCA (MCCHRYSTAL, 2015). Nesse sentido,
é acertada e imprescindível a atuação de um
Comandante Emergencial, que responda ao
incidente com extrema agilidade, mas a título precário, até que um Comandante Efetivo
se apresente com os meios mais eficientes e
disponíveis para o incidente.
A grande armadilha da Quarta Revolução
Industrial, marcada com tecnologias e salas
de C5I, é que as autoridades do alto escalão,
imbuídas e beneficiadas pela hipervigilância,
acreditem e desejem comandar e controlar
cada passo do policial que está no campo de
ações, em meio ao caos. A cúpula tem de
afastar-se do papel de centralização da autoridade decisória e tornar-se um elemento facilitador do processo, para que as equipes em
campo tenham sucesso, exercendo a função

de apoio ao Comandante do Incidente, que
está no local realizando a execução das operações. Exemplo disso são as estruturas de
EOC, que, por meio de decisões político-estratégicas, apoiam o ICS em camada local.
Vale notar que, em junho de 2018, o Comando-Geral da PMESP criou o Estágio de
Atualização em Liderança Operacional, cuja
abrangência compreende 12 mil policiais
militares. O estágio segue a dogmática moderna, pois muda a prioridade do foco na
eficiência para a capacidade de resposta/resiliência, bem como desloca o poder decisório para níveis inferiores de comandamento,
empoderando a função do Comandante de
Grupo de Patrulha.
Sem dúvida, para a implementação efetiva
desses novos horizontes dogmáticos, marcadamente em Instituições piramidais mais
conservadoras, será necessária uma mudança
de estruturas, de processos e, principalmente, de mentalidade, por meio de um esforço sustentado por parte da liderança, a fim
de se fomentar e criar um ambiente propício
para que tais mudanças ocorram.

Inteligência como protagonista
do Ciclo OODA no gerenciamento
de incidentes
A Inteligência ganha especial destaque
no Ciclo Observar, Orientar, Decidir e Agir
(OODA), para tornar os ciclos decisórios mais
ágeis, sendo representada pela fase de orientação (análise, compartilhamento e assessoramento). Trata-se da última estrutura do
ciclo, capaz de ser organizada previamente
e mantida permanentemente 24/7, uma vez
que a próxima fase, a decisória, é representada pelo Comandante do Incidente Emergencial ou Efetivo.

http://www.revistafpolicial.policiamilitar.sp.gov.br/
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As informações e as análises devem estar disponíveis, aquecidas, retroalimentadas
e em formato amigável, para se tornarem
imediatamente disponíveis e utilizáveis pelo
Comandante Emergencial, resultando em
respostas ágeis e adaptadas frente ao incidente que se apresenta e que evolui. Ocorre
que nunca saberemos ao certo qual espécie
de incidente eclodirá, logo, nunca saberemos
quais serão os requisitos exigidos para se designar um Comandante do Incidente Efetivo
vocacionado para o evento. O próximo incidente exigirá conhecimentos de bombeiro?
De policiamento de trânsito? De policiamento rodoviário? De ações táticas? De operações especiais? De saúde? De assistência social? Impossível saber. E é justamente por isso
que a Inteligência funciona como sentinela
dos dados e das análises.
No intuito de agilizar a tomada de decisão e de centralizar os dados e as informações, recomenda-se a utilização de softwares aplicativos de Comando e Controle, com
capacidade de gerar consciência situacional,
distribuir imagem operacional comum e sincronizar as ações dos ativos mobiliados em
campo, além de controlar aspectos de planejamento, operações, finanças, logística e Inteligência do incidente em tempo real. Como
consequência, será possível que um EOC com
capacidade C5I consiga digitalizar cenários
de incidentes múltiplos, simultâneos e complexos. Por exemplo, será possível acompanhar três grandes manifestações em diferentes pontos do estado de São Paulo, contando
cada uma com pelo menos 10 mil pessoas;
ou três grandes roubos a sedes de transporte de valores, com 20 marginais fortemente
armados em cada um; ou três incêndios de
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grande magnitude; ou até mesmo digitalizar e acompanhar todos esses incidentes ao
mesmo tempo, em painéis analíticos, no formato de infográficos e de imagens dos fatos.

Figura 3 - Exemplo de Matriz de Sincronização de
Ações do software aplicativo Pacificador, utilizado
pelo Exército Brasileiro.
Fonte: Kohl (2013, sem paginação).

Nota: Uma das telas mais importantes em
qualquer programa de C2 é a Matriz de Sincronização de Ações. A Inteligência Visual
permite, no caso da figura acima, o acompanhamento de 93 ações simultaneamente, referentes aos ativos operacionais em campo.
A Indústria 4.0 traz, também, a relativização da capacidade bélica pela capacidade
computacional, porque ferramentas de consciência situacional, de imagem operacional
comum e de sincronização de ações têm se
mostrado tão poderosas quanto dispositivos
explosivos, fuzis de assalto ou mesmo fuzis
antimateriais .50 BMG, tanto que drones têm
sido utilizados por organizações criminosas
ultraviolentas (OCUV) e organizações terroristas ultrarradicais (OTUR), a fim de protago-

nizarem as suas ações.
Essa era está apenas começando! Muito
há de ser aperfeiçoado por meio da Internet das Coisas, diante da vasta diversidade
de sensores/coletores de dados e do uso de
Big Data Analytics e de Data Mining, uma vez
“vocacionados” para minerar dados, gerando-se insights em tempo real com ultravelocidade, para propiciar análises preditivas.

Em nível local, é necessário que sejam adotados os conceitos e a metodologia
de ICS/SiCOE, já consagrados pelo Corpo
de Bombeiros, para o gerenciamento de incidentes policiais de todas as causas, tamanhos, localizações e complexidades.

A Revolução Industrial vem ajudar a entender e a resolver problemas diversos, relacionados à segurança pública, ao fornecer
Busca-se, com essas ferramentas, o auconceitos de Big Data, Data Mining, Data
mento da agilidade da capacidade de resposStorytelling e Business Intelligence como forta e da eficiência na tomada de decisão, fama de gerar melhor consciência situacional
zendo-se com que o famoso Ciclo Observar,
e imagem operacional comum de incidentes
Orientar, Decidir e Agir (OODA) seja capaz de
de todos os tipos e tamanhos, tudo isso com
gerar respostas com maior velocidade e resia flexibilidade de aplicativos disponíveis em
liência.
smartphones, em tempo real, agilizando a
capacidade de resposta e de adaptação do
Os conceitos de Internet das Coisas, MaEstado diante de cenários VUCA.
chine Learning, Clouding, Smart Cities, Data
O deslocamento do poder decisório para
Mining, Data Storytelling e Big Data Analytics
vêm alterar significativamente a dinâmica do níveis inferiores e o foco na capacidade resGerenciamento de Incidentes, hoje no está- posta/resiliência, além de vocacionar o Sistegio C5I, e as formas de se fazer segurança ma de Segurança Pública para o enfrentamento de OCUV e de OTUR de forma incidental,
pública.
também tem o condão de aproximar o policial decisor dos problemas mundanos que
Conclusão
ocorrem na comunidade local. Portanto, foA opção pelo uso do termo “incidente”, menta o Patrulhamento Comunitário mais do
com sua forte carga preventiva, aliada à era que nunca.
da Quarta Revolução Industrial em ambienO principal desafio está em como as Instes VUCA, altera significativamente a forma
tituições de Segurança Pública, notadamende se gerenciar incidentes, sobretudo os pote as mais conservadoras, de estrutura top
liciais, dos mais simples aos mais complexos,
down, vão receber essa hipervigilância prorequerendo uma estrutura de EOC capaz de
piciada por toda essa tecnologia em tempo
prover suporte C5I com viés político-estratéreal, que não pode ser confundida como sugico de apoio ao gerenciamento de incidenpressão de autoridade de quem decide no
tes para todos os tipos e tamanhos, em layer
final da linha, mas deve ser compreendida
acima do local de operações e que possa ser
como ferramenta subjacente de processo deutilizado 24/7 como um ICS/SiCOE, de macisório, de apoio ao policial de rua, que decineira emergencial, até que uma estrutura de
de em campo, longe dos benefícios de salas
campo seja efetivada.
http://www.revistafpolicial.policiamilitar.sp.gov.br/
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C5I, cumprindo o seu dever em meio a cenários caóticos, com elevado nível de estresse e
compressão de tempo.
Certamente, esse conceito de hipervigilância focada no apoio ao policial decisor em
nível local, sobretudo quanto à responsabilização em apoiá-lo, trará repercussões nas
Ciências Policiais e no Direito.

Revista A Força Policial
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