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Nossa capa 

Romão Gomes 

Nasceu em 27 de junho de 1895, em São Manoel, SP, filho de Antônio Gomes e 

de D. Tereza Munhoz. 

Ingressou na então Força Pública no dia 13 de julho de 1911. Foi declarado 

Aspirante a Oficial PM em 18 de janeiro de 1923. 

Participou dos movimentos revolucionários de 1924 e 1930. 

Ao eclodir o Nove de Julho, era Capitão, ao tempo em que se bacharelava pela 

Faculdade de Direito do Largo de São Francisco (hoje Faculdade de Direito da USP) 

pela Turma de 1932. 

No curso do movimento constitucionalista atingiu o posto de Tenente Coronel, 

em 30 de setembro de 1932, por haver, à testa da Coluna que ostentava seu nome, 

levado os combates ao interior do território mineiro, onde construiu fama inexcedível 

de bravura e liderança e uma aura de invencibilidade, somente retrocedendo ao terri

tório paulista em cumprimento a ordens superiores. 

Recusando-se a reconhecer os termos do armistício com a ditadura, foi um dos 

últimos combatentes paulistas a depor as armas, quando não mais havia condições 

para dar seqüência à luta. 

Terminada a revolução, foi exilado para Portugal, onde permaneceu quase um 

ano, voltando incógnito ao Brasil. Posteriormente foi indultado. Em 1935, cercado 

da mística de guerreiro invicto e grande Comandante, foi eleito Deputado Estadual, 

tendo exercido o mandato até 1937. Exerceu as funções de Consultor da Força 

Pública e foi o primeiro militar a exercer a judicatura no Tribunal de Justiça 1füitar do 
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Estado. Recebeu inúmeras medalhas e honrarias, tendo sido sempre alvo de home

nagens, até o seu falecimento, em 11 de janeiro de 1946, em São José dos Campos, 

sendo posteriormente trasladado para esta Capital. Atingiu o posto de Coronel 

"post mortem". Em 09 de julho de 1958, seus restos mortais foram trasladados 

para o Monumento Mausoléu do Soldado Constitucionalista, no Ibirapuera. Na 

Capital, em sua homenagem, foi dado seu nome ao Presídio :Militar, a uma Escola 

Municipal e a uma rua, no bairro do Butantã. 

Como militar, Romão Gomes destacou-se por sua bravura. Como Juiz, honrou 

e dignificou a toga. 

Fonte: 
CANGERANA, Tomaz Alves. Reformulação do Sistema Prisional da 
Polícia Militar do Estado de São Paulo. Monografia ( Curso Superior de 
Polícia/1) Centro de Aperfeiçoamento e Estudos Superiores, Polícia Militar 
do Estado de São Paulo, 1999. 

Agradecimentos: 

Ao Ten Cel PM Abaré Vaz de Lima, pela pesquisa da 
Canção do PMRG. 
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I. FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 
(SUA INCONSTITUCIONALIDADE) 

ALVARO LAZZARINJ, desembargador do 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 
( aposentado no cargo de seu Decano), ex
Corregedor Regional Eleitoral e Presidente do 
Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São 
Paulo, Professor de Direito Administrativo da 
Academia de Polícia Militar do Barro Branco 
( aposentado como seu professor decano), 
associado-colaborador do Instituto dos Ad
vogados de São Paulo, Conselheiro do 
CONJUR- Conselho Superior de Assuntos 
Jurídicos e Legislativos da FIESP - Federa
ção das Indústrias do Estado de São Paulo, 
membro do Conselho Deliberativo do "Insti
tuto Pimenta Bueno" -Associação Brasileira 
dos Constitucionalistas ( criado pelos espe
cialistas de Direito Constitucional da Univer
sidade de São Paulo), membro Associado da 
"IA CP - Internacional Association of Chiefs 
of Police" (USA). 

Todos sabem, e não há razão para desconhecer, que a República Federa
tiva do Brasil, por força do artigo 1 º da sua Constituição de 1988, formada 
pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, cons
titui-se em Estado democrático de direito, o que, completado pelo artigo 18 
da mesma Constituição da Republica, como o afirma Alexandre de Moraes 

1
, 

implica que, na organização política-administrativa da Republica Federativa 
do Brasil, união, Estados, Distrito Federal e Municípios, todos autônomos, 
são possuidores da tríplice capacidade de auto organização e normatização 
própria, auto-governo e auto-administração. 

Mas, também, temos de considerar que, sendo República Federativa do 

1

MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada, Editora Atlas, São Paulo, 2002,p.126 
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Brasil um Estado de Direito, embora os seus referidos políticos sejam autô
nomos e dotados da "tríplice capacidade" a que se aludiu, devem obediência 
ao artigo 37 da própria constituição de1988, na sua amplitude, porque, por 
básicos os seus princípios, toda ''A administração pública, direta e indireta 
de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, mo
ralidade, publicidade e eficiência, além de outros que indica. 

Lembremos, ainda com Alexandre de Moraes2, que ''A consagração de 
um Estado Democrático pretende, precipuamente, afastar a tendência hu
mana ao autoritarismo e concentração de poder. Como ensina Giuseppe de 
Vergotini - continua Alexandre de Moraes -, o Estado autoritário, em bre
ve síntese, caracteriza-se pela concentração no exercício do poder, prescin
dindo do consenso dos governadores e repudiando o sistema de organização 
liberal, principalmente das funções do poder e as garantias individuais. O 
Estado Democrático de Direito significa a exigência de reger-se por normas 
democráticas, com eleições livres, periódicas pelo povo, bem como o res
peito das autoridades públicas aos direitos e garantias individuais". 

Ao certo, doutrina Gomes Canotilho
3

, "O princípio do Estado de direito 
não é um pré-ou extraconstitucional mas um conceito constitucionalmente 
caracterizado erigido em forma de racionalização (grifos do autor) de uma 
estrutura estadual-constitucional. No princípio de Estado de direito - con
tinua Gomes Canotilho - se conjugam elementos formais e materiais, expri
mindo, deste modo, a profunda imbricação entre f onna e conteúdo ( grifos 
do autor) que a teoria do Estado de direito formal havia minimizado.( ... ) 
Dir-se-á que, em geral, os elementos considerados como momentos formais 

do Estado de direito (grifo do autor) são: (1) divisão dos poderes, entendida 
como princípio impositivo da vinculação dos actos estaduais a uma compe
tência, constitucionalmente definida, e de uma ordenação relativamente se
parada de funções; (2) princípio da legalidade da administração; (3) inde

pendência dos tribunais ( institucional,funcional e pessoal) e vinculação do 

juiz à lei; ( 4) garantia da proteção jurídica e abertura da via judiciária, para 
assegurar ao cidadão uma defesa sem lacunas" 

2
Moraes, Alexandre. Obra e ed. Cits., p. 131 

3
GOMES CANOTILHO, Jose Joaquim. Direito Constitucional, 6ª ed. 1995, Livraria Almedina, Coimbra, 

p. 370 
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Podemos, portanto, dizer que o Estado de Direito, e mais ainda do Es
tado Democrático de Direito como previsto no artigo 1 º da Constituição 
de 1988 e demais normas constitucionais de início indicadas e a indicar, 
não só o administrado deve obediência à lei sentido amplo, cabendo aos 
órgãos estatais, governamentais ou administrativos, com maior razão dar 
exemplo pleno de obediência, entre outros, ao princípio da legalidade es
trita. Bem por isso, como adverte o ministro Celso de Mello em prefácio à 
citada obra de Alexandre de Moraes 4, "Não basta, contudo, somente co
nhecer a Constituição. Mais do que isso, impõe-se respeitá-la (grifos do 
prefaciador), forjando-se, no espírito dos governantes e dos cidadãos, a 
consciência de sua inquestionável superioridade. ( ... ) A defesa da Consti
tuição - continua o insígne Ministro prefaciador -, por isso mesmo, não se 
expõe nem deve submeter-se a qualquer juízo de oportunidade ou de con
veniência, muito menos a avaliação discricionárias, fundadas em razão de 
pragmatismo governamental. A relação do Poder e de seus agentes com a 
Constituição há de ser - em conclusão do mesmo ministro supremo Tribu
nal Federal -, necessariamente, uma relação de incondicional respeito". 

Tudo isso não seria necessário dizer não fosse a inaceitável criação da 
espúria força Nacional Pública, pasmem, inicialmente, por um simples 
decreto federal, o Decreto n. 5.289, de 29 de novembro de 2004, a pretexto 
de disciplinar "a organização e o funcionamento da administração públi
ca federal para desenvolvimento do programa de cooperação federativa 
denominado Força Nacional de Segurança Pública, e dá outras providênci
as". E, agora, por lei, a Lei n. 11.473, de 10 de maio de 2007, que desres
peita o pacto federativo ao dispor "sobre cooperação federativa no âmbito 
da segurança pública e revoga a Lei n. 10.277, de 10 de setembro de 2001". 

Desde 1991, quando do "encontro dos Comandantes Gerais das Polícias 
Militares do Brasil", realizado em São Paulo nos dias 26 e 27 de setembro 
do mesmo ano, em extensa monografia sobre o tema "segurança pública e o 
Aperfeiçoamento da Polícia no Brasil", em que apresentamos propostas 
concretas e viáveis sob o prisma das ciências do Direito e da Administração 
Pública, chamamos a atenção de que ''A Polícia, atividade jurídica do Esta
do, deve ter seus problemas solucionados à luz das Ciências do Direito e da 

4MORAES, Alexandre de. Obra e ed. Cits., Prefácio de Celso de Mello, p.69 
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Administração Pública. O conhecimento científico, abrangente de experi
ências diversas e sedimentado pelo tempo, representa caminho seguro na 
tomada de posições"5

• 

E, com apoio em Diogo de Figueiredo Moreira Neto, que estudou ''A 
Segurança Pública na Constituição"6, transcrevemos que "a competência de 
polícia ostensiva das Polícias Militares só admite exceções constitucionais 
expressas: as referências às polícias rodoviárias federais (art.144,§§ 2º e 
3º), que estão autorizadas ao exercício do patrulhamento ostensivo, respec
tivamente, das rodovias e das ferrovias federais." 7 

De nossa parte, também, apresentamos à comunidade científica cons
titucional a monografia sobre o tema de a "Segurança Pública na Consti
tuição de 1988"8, quando à vista do seu artigo 144, observamos "que a 
previsão constitucional é taxativa , não podendo ser criados outros órgãos 
policiais incumbidos de segurança pública, em quaisquer dos níveis esta
tais". 

Cuidando da "Organização da segurança pública" em seu Curso de Direi

to Constitucional Positivo, José Afonso da Silva9 é enfático, com a sua auto
ridade de ser um dos artífices da Constituição de 1988, em dizer que "Indi
camos, antes, que a segurança pública é exercida pelos seguintes órgãos: 
polícia federal, polícia rodoviária federal, polícia ferroviária federal, políci
as civis, polícias militares e bombeiros militares. Há, contudo, uma reparti
ção de competências nessa matéria entre a União e os Estados, de tal sorte 
que o princípio que rege é o de que o problema da segurança pública é da 
competência e responsabilidade de cada unidade da federação, tendo em 
vista as peculiaridades regionais e o fortalecimento do princípio federativo, 
como, aliás, é da tradição do sistema brasileiro. Quando - continua o ilustre 
constitucionalista - a Constituição atribui às policias federais competência 
na matéria, logo se vê que são atribuições em campo e questões delimitadas 
e devida e estritamente enumeradas, de maneira que, afastadas essas áreas 

5LAZZARINI, Álvaro. Estudos de Direito Administrativo, 2ª ed., 1999, Editora Revistas do Tribunais, 
São Paulo, p.74-139 
6FIGUEIREDO MOREIRA NETO, Diogo de. Monografia citada, Revista de Informação Legislativa, 
n.109, 1991, Senado Federal, Brasília, p. 147-148 
7LAZZARINI, Álvaro. Obra e ed. cits., p.102 
X , 

LAZZARINI, Alvaro. Obra e ed. cits., p. 71 
9SILVA, José Afonso da. Obra cit., 10ª ed., 1995, Melheiros Editores, São Paulo, p. 711-712 
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especificadas, a segurança pública é da competência da organização policial 
dos Estados, na forma prevista no art. 144, §§ 4º , 5º e 6º. Cabe, pois, aos 
Estados organizar a segurança pública. Tanto é da sua responsabilidade pri
mária o exercício dessa atividade que, se não cumprirem devidamente, po
derá haver ocasião de intervenção federal, nos termos do art. 34, III, que 
dá, como um dos objetivos da intervenção federal, "por termo o grave com
prometimento da ordem pública". Então - segue o festejado constituciona
lista -, quando a Constituição determina que a lei disciplinará a organização 
e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de ma
neira a garantir a eficiência de suas atividades, isto significa basicamente a 
lei estadual, mas também a lei federal, nos estritos limites de sua competên
cia, relativamente às polícias federais ( federal, rodoviária e ferroviária), res
salvados, é claro, a competência da União para estabelecer as normas gerais 
mencionadas nos arts. 22, XXI, e 24, XVI, respectivamente sobre as políci
as militares e as polícias civis." 

O artigo 22, inciso XXI, diga-se, diz respeito à competência privativa da 
União para legislar sobre "normas gerais de organização, efetivos, material 
bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias militares e corpo 
de bombeiros militares"; o artigo 24, inciso XVI, por sua vez, cuida da com
petência concorrente da União para legislar sobre a "organização, garanti
as, direitos e deveres das polícias civis". 

Por isso tudo é de pasmar que o governo federal tenha desprezado to
dos esses ensinamentos e, pior ainda, tenha violentado a Constituição de 
1988, ao criar, por decreto e, após, por lei, uma espúria "Força Nacional 
de Segurança Pública", inexistente no nosso ordenamento jurídico-cons
titucional, em especial no Capítulo da Constituição de 1988, cujo artigo 
144 é taxativo quanto aos órgãos que cuidam da "Segurança Pública". 

E pior quanto o Ministério da Justiça, em 17 de junho de 2007, subme
teu ao Presidente da República Projeto de Lei que "Disciplina a organiza
ção e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, nos 
termos do§ 7º do art. 144 da Constituição Federal, institui o Sistema Único 

de Segurança Pública - SUSP, dispõe sobre a segurança cidadã e dá outras 

providências", projeto esse que, apresentado pelo Governo Federal em 20 
de agosto de 2007, dedica todo o Capítulo V, artigos 23 a 25, a pretender 
legitimar, novamente, a inconstitucional "FORÇA NACIONAL DE SE
GURANÇA PÚBLICA''. 

Segurança cidadã, aliás, é neologismo, criado pelo projeto, que não pode 
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ser aceito por contrariar a Constituição de 1988, que prevê a só Segurança 

nacional e quais os órgãos que a exercem. Isso leva-nos a acreditar que o 
referido neologismo foi criado para ilidir o cidadão brasileiro. 

Mas, o aludido projeto está muito contaminado por grave inconstitucio
nalidade, inaceitável em um Estado Democrático de Direito, porque, não 
entendeu o texto da norma constitucional do caput e seus incisos do artigo 
144 da Constituição de 1988, que, como examinamos, enumera taxativamente 
os órgãos que devem exercer atividades de segurança pública, como tam
bém o alcance da norma do § 7º do mesmo artigo 144, que à vista da auto
ridade do ministério de José Afonso da Silva, que transcrevemos acima, 
limita a competência legislativa da União, pois, repetindo, "o princípio que 
rege é o de que o problema da segurança pública é de competência e respon
sabilidade de cada unidade da Federação, tendo em vista as peculiaridades 
regionais e o fortalecimento do princípio federativo como, alias, é da tradi
ção do sistema brasileiro". 

Precisa, em face de ter sido ignorada a real inteligência do artigo 144, 
nos pontos abordados, razão de ser repetida, novamente, a lição de J ose 
Afonso da Silva acima transcrita, de que "Então, quanto a Constituição 
determina que a lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos 
responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de 
suas atividades", isso não autoriza, em absoluto, criar a "FORÇA NACIO
NAL DE SEGURANÇA PÚBLICA'' ou qualquer outro órgão a qualquer 
nível de governo, pois, o que se deve disciplinar se restringe aos órgãos men
cionados no caput i incisos do seu artigo 144. 

E, ainda repetindo a transcrita lição de José Afonso da Silva, a referida 
norma constitucional está a significar "basicamente a lei estadual, mas tam
bém a lei federal, nos estritos limites de sua competência, relativamente às 
polícias federais ( federal, rodoviária, e ferroviária), ressalvada, é claro, a 
competência da União para estabelecer as normas gerais mencionadas no 
arts. 22, XXI, e 24, XVI, respectivamente sobre as polícias militares e as 
polícias civis", sendo que esses dois últimos artigos, como examinado aci
ma, impõe restrições à competência legislativa da União. 

Em Palestra sobre a "Ordem constitucional e segurança pública", pro
movida pela Editora Revista dos Tribunais (São Paulo) e gravada, em 23 de 
fevereiro de 2007, para exibição em www.rt.com.br durante o ano de 2007, 
tivemos oportunidade de enfocar o seguinte: 

''A temática da segurança pública, mais do que 
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nunca, está na pauta das conversas, formais 
ou informais, no Brasil e no exterior, mesmo 
porque a violência é fenômeno que os especi
alistas têm como "globalizado". 
E, de fato, interessa a todo cidadão brasilei
ro, porque, a segurança pública, que pela sua 
importância tem Capítulo próprio a ela dedi
cado na Constituição Federal ( Capítulo III do 
seu Título V), embora dever do Estado, por 

expressa previsão do caput do seu artigo 144, 
antes de tudo é "direito e responsabilidade de 
todos, sendo exercida para a preservação da 
ordem pública e da incolumidade das pessoas 
e do patrimônio". 
Há, portanto, uma "ordem constitucional" que 
disciplina a temática em exame e que merece 
observada, por quem quer seja, isto é, pelas 
autoridades públicas ou cidadão comum. O 
mesmo artigo 144 enumera, absoluta e taxa
tivamente, quais os órgãos que estão legitima

dos a exercer atividades de segurança pública, 
indicando em seus parágrafos a competência 
de cada um deles. 
Órgão não previsto expressamente na Cons
tituição Federal, não pode exercer atividade 
de segurança pública dentro de sua compe
tência constitucional, e, se público esse órgão, 
ao óbvio, haverá improbidade administrativa, 
pela hipótese do artigo 11, inciso 1, da lei de 
Improbidade Administrativa, Lei n. 8.429, de 
2 de junho de 1992, que diz constituir ato de 
improbidade administrativa que atenta con

tra os princípios da administração pública 

qualquer ato ou omissão que viole deveres de 
honestidade, imparcialidade, legalidade e le
aldade às instituições e notadamente, prati
car ato visando fim proibido em lei ou regula-
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mento ou diverso daquele previsto na regra 
de competência. 
Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, 
Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Po
lícias Militares e Corpo de Bombeiros Milita
res são os únicos órgãos que, com as suas com
petências delimitadas na Constituição Fede
ral, artigo 144 e seus parágrafos, estão legiti
madas a cuidar da segurança pública na Re
pública Federativa do Brasil. 
Isso exclui as Guardas Municipais, pois, em
bora previstas no § 8º do mesmo artigo 144, 
que integra o Capítulo Constitucional "Da 
Segurança Pública", elas somente podem ser 
constituídas pelos Municípios para a só ''pro
teção de seus bens, se,viços e instalações, con
f arme dispuser a lei': o que as afasta da com
petência para atividades próprias da seguran
ça pública, quer no exercício do poder de po
lícia administrativa, quer no de polícia judici
ária nessa área. 
As Forças Armadas, constituídas pela Mari
nha, Exército e Aeronáutica, porém, têm essa 
competência, porque, são destinadas, não só 
à defesa da Pátria, mas, também, à garantia 
dos poderes constitucionais e, por iniciativa 
de qualquer destes, da lei e da ordem, esta no 
seu sentido mais amplo, inclusive, a ordem pú
blica, tudo a teor do artigo 142 da Constitui
ção Federal. 
Quando as Forças Armadas atuam em ativi
dades de segurança pública, tenha-se presen
te, elas estão legitimadas a exercer as ativida
des próprias do Poder de Polícia, inclusive de 
polícia da ordem pública, na qual se insere a 
de polícia de segurança, com os seus atribu
tos da discricionariedade, auto executoriedade 
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e coercibilidade.
10 

O grande gerenciador da 
segurança pública é o Poder Executivo, de vez 
que o seu Chefe, no âmbito estadual, é o che
fe da polícia civil, da polícia militar e do cor
po de bombeiros militar (144, § 6º, da Cons
tituição Federal) e, no federal, a chefia das 
forças armadas é o Presidente da República 
como sua autoridade suprema ( artigo 142, 
caput, da Constituição Federal. 
Porém, para que possam desincumbir-se do 
múnus estatal neste setor, eles necessitam es
tar amparados pelo Legislativo, através de uma 
legislação adequada e razoável ("princípio da 
razoabilidade"), assentada na realidade bra
sileira ("princípio da realidade"), porque só 
assim se tornará eficiente para o Brasil, sem 
crises de constitucionalidade de leis ou atos 
normativos infralegais, como amiúde vêm 
acontecendo, crises essas que podem vir a ser 
gerenciadas pelo judiciário na sua competên
cia constitucional de dizer o Direito no caso 
concreto litigioso. 
A criação da denominada "Força Nacional de 
Segurança Pública", por exemplo, é de duvi
dosa constitucionalidade, dizíamos na época, 
dada o curto prazo de exposição -, porque, 
não prevista na Constituição Federal e, ao que 
consta, contrariamente à mesma Constituição, 
foi criada por simples decreto do Chefe do 

10
0 então Advogado Geral da União, atual Ministro Gilmar Ferreira Mendes do Supremo Tribunal 

federal, em 10 de agosto de 2001, adotou, para os fins do artigo 41 da Lei complementar n. 73, de 10 
de fevereiro de 1993, o parecer n. AGU/fH/02/2001, de 29 de julho de 2001, da lavra da Consultora da 
União, Dra. Thereza Helena S. de Miranda Lima, submetendo-o ao então Presidente da República, que 
o aprovou por despacho de 10 de agosto de 2001, publicado na íntegra no Diário Oficial n. 154-E, de 
13 de Agosto de 2001. O texto aprovado conclui, acertadamente, não por uma organização espúria 
como o é a "Força Nacional de Segurança Pública', e sim pelo emprego das Forças Armadas na sua 
missão constitucional de preservação ( ou restabelecimento) da ordem pública. 
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Executivo Federal. Deu-se uma conotação 
mítica a esse organismo e nem mesmo "a mítica 
da idéia de que a presença dessas tropas no 
Estado (Rio de Janeiro) pudesse trazer uma 
sensação de segurança obteve o resultado es
perado", como é reportagem de capa da re
vista "Isto É" ("Violência Rio: Onde está a 
Força Nacional?"), São Paulo, edição de 21 
de fevereiro de 2007, p. 44-45. 
O Estado de São Paulo não aceitou a oferta 
do governo federa] de emprego dessas tropas, 
nos graves acontecimentos de maio de 2006, 
quando instalações policiais e outras foram 
atacadas, com violência incomum e que re
sultaram em danos materiais e morte de agen
tes policiais e outras pessoas, pois, grave per
turbação da ordem pública pela violência con
tra pessoas, bens e o próprio Estado. O go
verno do Estado de São Paulo, com a sua po
lícia estadual, acertadamente, não mediu es
forços e restabeleceu a ordem pública viola
da, preservando-a conforme a ordem consti
tucional vigente. 
Alias, questões processuais e de responsabili
dade civil e/ou penal dos integrantes da "For
ça Nacional de Segurança (Pública), oriundos 
de polícias estaduais e corpo de bombeiros de 
diversos Estados da Federação e do Distrito 
Federal, levarão a inevitáveis crises, por des
respeito a tudo o que anteriormente foi exa
minado em termos dos órgãos de segurança 
pública e a ordem constitucional vigente. Re
gistro que os primeiros confrontos graves com 
a "Força Nacional de Segurança" estão ocor
rendo na cidade do Rio de Janeiro" 

Disso tudo decorre a inviabilidade jurídica-constitucional sobre a atua
ção conjunta de órgãos que integram o sistema de segurança pública, vincu-
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lados a diferentes entes da Federação, tais como a designação de militares 
estaduais, como também é inconstitucional a atuação desses militares esta
duais em outro estado-membro, o que ilegitima o exercício de autoridade 
policial militar, causando, bem por isso, dúvida de competência na definição 
da Justiça competente para julgar a eventual prática de crime ( comum ou 
militar), tudo sem dizer da impossibilidade jurídica-constitucional de o mi
litar estadual receber diárias e/ou indenizações por exercício de suas ativi
dades constitucionais de polícia militar em outra unidade da Federação, pena 
de incidir nas sanções de improbidade administrativa. 

E não constitucionaliza o que aqui se trata o citado projeto de lei por 
vício de competência legislativa como se examinou, não atendendo às neces
sidades da sociedade, pois, eivados de inconstitucionalidades que o desna
turam. A sociedade, aliás, há de defender a Constituição, que não pode ser 
exposta e nem deve ser submetida a qualquer juízo de oportunidade e con
veniência, ou seja, a avaliação discricionária de quem quer que seja, gover
nante ou não, inclusive quanto à existência de uma espúria "Força Nacional 
de Segurança Pública" por não contemplada em termos constitucionais, como 
também, pelo mesmo motivo, quanto à existência de um Sistema Único de 
Segurança Pública, por meio de lei federal, dado que segurança pública tem, 
tradicionalmente e em termos Constituição de 1988, natureza estadual. 

Se antes se falava de duvidosa inconstitucionalidade, agora, portanto, 
está cabalmente demonstrada, de modo irrecusável e incontroverso, a in
constitucionalidade do decreto federal e da lei federal que instituíram a "Força 
Nacional de Segurança Pública" e do projeto de Lei que trata dela e assun
tos afins aqui examinados. 

O intérprete - como proclamam Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio Már
tires Coelho e Paulo Gustavo Gonet Branco 

11 
- não pode ser induzido ''A 

salvar a lei à custa da constituição, nem tampouco a contrariar o seu sentido 
inequívoco para constitucionalizá-la de qualquer maneira. No primeiro caso 
porque isso implicaria interpretar a Constituição conforme a lei e, assim, 
subverter a hierarquia das normas; no segundo, porque toda conformação 
exagerada implica, no fundo, usurpar tarefas legislativas e transformar o in-

11
FERREIRA MENDES, Gilmar, et alii. Curso de Direito Constitucional, 1ª ed., 2007, Editora Saraiva, 

São Paulo, p. 112 
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térprete em legislador positivo, na exata medida em que a lei resultante des
sa interpretação - confomadora só nas aparências - em verdade seria subs
tancialmente distinta, em sua letra como no seu espírito, daquela que re
sultou do trabalho legislativo." 

No caso em exame, finalizado, não há como salvar a inconstitucional 
"Força Nacional de Segurança Pública" e tudo que dela trate, como por 
exemplo, o projeto de Lei, que, só na aparência, estaria a disciplinar o § 7º 
do artigo 144 da Constituição de 1988. 
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II. A FACE OCULTA DA SEGURANÇA PÚBLICA 
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RESUMO: Sem a pretensão de apresentar respostas acabadas a um proble

ma e um sistema complexos, o artigo encara as maiores incidências delituosas 
para, a partir disto, delinear uma tese que tem assento não só em bases 

teóricas do direito, mas também no campo do olhar sociológico e da exce

lência na gestão pública da segurança. 

PALAVRAS-CHAVES subnotificação estatística; tolerância zero; autorida

de policial; investigação criminal; termo circunstanciado. 

SUMÁRIO 1. Introdução. 2. O enfoque estatístico da criminalidade. 2.1. A 

opção política. 2.2. Uma alternativa técnica. 3. A atuação das Polícias Mili

tares na persecução penal. 3.1. A repressão criminal imediata e o paradigma 

da "polícia preventiva". 3.2. O paradigma da "autoridade policial". 3.3. A 

lavratura de Termos Circunstanciados por policiais militares. 3.3.1. O pre

paro técnico-jurídico do policial militar. 4. A atividade de investigação cri

minal. 5. Considerações finais. 
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1. INTRODUÇÃO 

A civilização política é liberdade. Mas a liber

dade [ ... ] não é senão a segurança: a seguran

ça da vida, da pessoa, dos bens. Para um saxão 

de raça ser civilizado é ser livre. Ser livre é es

tar seguro de não ser atacado em sua pessoa, 

em sua vida, em seus bens, por ter opiniões 

desagradáveis ao governo. A liberdade que 

não significa isso é uma liberdade de comé

dia. A primeira e a última palavra da civiliza

ção é a segurança individual. (RUI BARBO

SA, 1999, p. 199). 

O "Águia de Haia" entre tantas verdades assegurou esta: "A primeira e a 

última palavra da civilização é a segurança individual". Com efeito, tamanha 

é a importância do tema, que nossa Lei Fundamental cuidou de tratá-la em 

vários momentos de seu texto
1

• Pode-se dizer, assim, que a segurança é o 

direito fundamental sobre o qual se assentam todos os demais. 

A palavra origina-se do latim "securus", "se" "cura": cuidados que a pes

soa tem consigo mesma. O termo refere-se às medidas destinadas à garantia 

de integridade das pessoas, comunidades, bens ou instituições. Diz-se, pois: 

segurança do tráfego, segurança pública, segurança nacional. Há, ainda or

ganismos internacionais, como a ONU, aos quais se acham afetos sistemas 

de segurança coletiva, visando A manter a paz mundial"
2

• 

"Securus" (se cura == sine cura) plácido, sossegado, tranqüilo; pélagi 

securus, que não tem medo do mar; que despreza, não se importa de alguma 

coisa; quis sub Arcto rex gélidae metuatur orae, únice securus, não se me 

dando absolutamente nada quem sob o pólo norte seja temido como rei da 

região glacial"
3

. 

1
Preâmbulo: Nós, [ ... ], reunidos para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar [ ... ], a 

segurança, [ ... ]; no Título II, Dos direitos e Garantias Fundamentais~ Capítulo I, Dos Direitos e Deveres 
Individuais e Coletivos, no caput do artigo 5º, Todos são iguais perante a lei, [ ... ], garantindo-se [ ... ] a 
inviolabilidade do direito [ ... ] à segurança [ ... ], nos termos seguintes; Capítulo II, dos Direitos Sociais, 
?~tigo 6º: São direitos sociais [ ... ], a segurança, [ ... ], na forma desta Constituição. 
A VILA, Fernando Bastos de, Padre. Pequena enciclopédia de moral e civismo. Rio de Janeiro: 

FENAME, 1982. 
3
Pe. H. KOEHLER S. J. Dicionário latino português. Rio de Janeiro: Editora Globo, -. 
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2. O ENFOQUE ESTATÍSTICO DA CRIMINALIDADE 
Infelizmente, no universo científico do Direito, poucas são as pesquisas 

que lançam mão dos métodos de coleta e análise de dados estatísticos; a 
pesquisa bibliográfica tem tido a preferência dos juristas que, em regra, focam 
as hipóteses dos problemas cotidianos por uma ótica puramente teórica, a 
partir de paradigmas de escolas jurídicas. As pesquisas giram em torno de 
hermenêutica

4 
e, raramente, encaram o mundo real, senão o mundo das 

posições doutrinárias, enquanto a análise do ambiente social resta a pesqui

sadores das ciências sociais, que não têm o mesmo olhar do jurista pela 

distinção entre os objetos desses campos do saber humano. 

Mas qual seria a relevância da proposta agregação dessa metodologia 

para a análise do fato social com reflexos jurídicos? Ora, se o saber socioló

gico, ou mesmo criminológico, carece de bases jurídicas científicas sólidas e 

se as pesquisas jurídicas carecem de uma abordagem da realidade social, a 
saída é que as pesquisas jurídicas evoluam para uma metodologia e métodos 
que não se reduzam à pesquisa bibliográfica, mas também à coleta e análise 
de dados juridicamente relevantes. 

2.1. A OPÇÃO POLÍTICA 
No Estado de São Paulo, a Secretaria de Segurança Pública, por força da 

Lei Estadual nº 9.155/95, publica trimestralmente no Diário Oficial do Es
tado as estatísticas de criminalidade

5
, seguindo uma metodologia ditada pelo 

Sistema Estadual de Coleta de Estatísticas Criminais, criado a partir da 
Resolução SSP-160, de 08/05/2001, tendo como objetivo, entre outros, a 
transparência da gestão pública da segurança. Todavia, alinhados a uma ten-

4
Hermenêutica é um ramo da filosofia que se debate com a compreensão humana e a interpretação de 

textos escritos. A palavra deriva do Deus grego Hermes, já que ele era considerado o patrono da 
comunicação e do entendimento humano. 
5
Lei nº 9.155, de 15 de maio de 1995 - Artigo 1º - A Secretaria da Segurança Pública publicará, 

trimestralmente, no Diário Oficial do Estado, os seguintes dados referentes à atuação das polícias 
estaduais, discriminando Capital, Grande São Paulo e Interior. I - número de ocorrências registradas 
pelas polícias Militar e Civil, por tipos de delito; II - número de Boletins de Ocorrência registrados e 
número de Inquéritos Policiais instaurados pela Polícia Civil; III - número de civis mortos em confronto 
com policiais militares e policiais civis; IV - número de civis feridos em confronto com policiais militares 
e policiais civis; V - número de policiais, civis e militares, mortos em serviço; VI - número de policiais, 
civis e militares, feridos em serviço; VII - número de prisões efetuadas pela Polícia Civil e Polícia Militar; 
VIII - número de homicídios dolosos, homicídios culposos, tentativas de homicídio, lesões corporais, 
latrocínios, estupros, seqüestros, tráfico de entorpecentes, roubos, discriminando de veículos e outros e 
furtos, discriminando de veículos e outros; e IX - número de armas apreendidas pelas polícias. 
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dência mundial, os maiores enfoques giram em tomo da "criminalidade vio
lenta". Assim aponta LENGRUBER (2000)

6 
que "Nos últimos tempos, 

com o acentuado e rápido crescimento dos índices de criminalidade, princi
palmente daqueles relativos à criminalidade vio]enta, inúmeros pesquisado
res, de norte a sul do país, se vêm dedicando ao tema". 

Não bastasse, KHAN (2000{, atual Coordenador de Análise e Planeja
mento da SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Pau
lo), ex-diretor do Departamento Nacional de Segurança Pública do Minis
tério da Justiça no governo FHC e coordenador de pesquisa do ILANUD 
(Instituto Latino-Americano das Nações Unidas para Prevenção do Delito 
e Tratamento dos Delinqüentes), aponta uma grave situação que atinge to
dos os estudos criminológicos, inclusive de países evoluídos e, relativamen
te ao Estado de São Paulo, afirma: 

"Sabe-se que os dados oficiais baseados nos 
boletins de ocorrência apresentam uma sub
notificação da ordem de 2/3, maior ou menor 
segundo o tipo de crime, e que isto ocorre por
que muitas vítimas não se dão ao trabalho de 
ir à delegacia relatar o crime. Muitas destas 
ocorrências, no entanto, são registradas por 
telefone, como agressões, depredações, maus 
tratos, etc, pelas vítimas ou por testemunhas 
do ato. Além disso, as centrais de atendimen
to da PM são informatizadas, catalogam um 
grande número de condutas antijurídicas e 
trazem informações adicionais a respeito do 
tratamento dado ao problema". 

Pois bem, de um lado temos um sistema metodológico ainda ineficiente 
pela subnotificação e, de outro, um foco voltado à parcela mais visível da 
criminalidade, principalmente porque destacada pela mídia. Qual seria real-

6
FORUM DE DEBATES - Criminalidade, Violência e Segurança Pública no Brasil: Uma Discussão 

sobre as Bases de Dados e Questões Metodológicas, 2000, Rio de Janeiro. Anais ... Rio de Janeiro: 
!PEA, 2000, p. 37. 
1

Ibidem, p. 67. 
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mente o retrato da criminalidade que angustia os núcleos sociais? 
Nesse sentido o estudo de DANTAS e SOUZA conclui: 

É necessário ter em conta que os registros 
policiais de crimes, por mais inclusivas que 
sejam, já são intrinsecamente restritos, já que 
subentendem a "cifra negra" ou não-notifica
ção de crimes ocorridos. As análises podem 
ser de maior valor tático ou estratégico, con
forme estejam mais focadas nos registros de 
categorias pontuais de dados sobre os crimes 
( dados de materialidade, autoria e modus 
operandi) ou de informações genéricas ( nú
mero de delitos índice ocorridos e respecti

vas taxas de resolução). 

PORTO (2006) lembra bem as falsas cifras geradas por um outro moti-
vo: o formalismo dos mecanismos jurídicos de persecução penal brasileiros: 

"Com efeito, quem não lembra que, antes de 
entrar em vigor a Lei 9.099/95 era bem me
nor o número de inquéritos por ameaça do 
que por lesões corporais? Corretamente, in
capaz de concluir cem por cento dos regis
tros, a Polícia estabelecia como prioritária a 
apuração do delito mais grave de lesões cor
porais. Então, com a vigência da Lei 9.099/95 
e a simplificação dos procedimentos, as ame
aças assumiram estatisticamente o primeiro 
lugar, deixando para trás as lesões corporais. 
Agora, certamente, este delito menor voltará 
a integrar a cifra oculta da criminalidade, ante 
a impossibilidade virtual e, possivelmente ób
via, de, em face da reburocratização da per
secutio criminis, judicializá-lo plenamente". 

2.2. UMA ALTERNATIVA TÉCNICA 
Diante da "criminalidade violenta", não só os órgãos de segurança públi

ca, mas também a sociedade tende a não agir nos casos de menor repercus-
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são ou que não atinjam valores mais expressivos do imaginário social atual. 
Somente a título de exemplo, é de se destacar que no primeiro semestre de 
2007 foram registrados os seguintes números de ocorrências policiais con
travencionais nas regiões do Centro da capital, Sorocaba, Ribeirão Preto e 
São José do Rio Preto: 

TABELA DE CONTRAVENÇÕES PENAIS -1 ° SEMESTRE DE 2007 (01 JAN. - 30 JUN.) 
8 

Capital Região de Região de Região de S. 
(Centro) Soro caba Rib. Preto J. Rio Preto 

Perturbação da tranqüilidade 51 46 20 39 

Perturbação do sossego alheio 113 111 100 56 

Vias de fato 242 186 386 149 

Ex. Irregular de Atividade 10 11 11 4 

Fonte: Sistema de Informações Criminais do Estado de São Paulo (INFOCRIM) 

Destacamos a ínfima quantidade de registros em regiões de realidades 
bastante distintas, desde a região central da metrópole paulista, passando 
por regiões interioranas mais populosas (Sorocaba e Ribeirão Preto), até a 
região mais distante do interior do Estado (São José do Rio Preto). Obser
va-se que se totalizadas as ocorrências em suas 4 naturezas (Perturbação da 
Tranqüilidade, Perturbação do Trabalho ou Sossego Alheios, Vias de Fato e 
Exercício Irregular ou Ilegal de Profissão ou Atividade), nos 181 dias 
pesquisados (1 º semestre de 2007), na área central da capital a média foi de 
2,29 registros por dia, na região de Sorocaba essa média foi de 1,95, na 
região de Ribeirão Preto a média foi de 2,85 e, por fim, na região de São 
José do Rio Preto a média foi de 1,37 registros por dia. 

Como já mencionamos, o fantasma da subnotificação
9 

não nos permite 
inferir, com precisão científica, a realidade das ocorrências havidas. Contu
do, somente a título de ilação, é de se aceitar como hipótese razoável que 
tenha havido tão poucos casos dessas ocorrências? As ocorrências 

8
Nas regiões do Interior, a coleta de dados se restringiu às circunscrições policiais abrangidas pelas 

respectivas Seccionais de Sorocaba, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. 
9
Entenda-se por subnotificação o caso em que o ilícito ocorre, mas a vítima não comunica aos órgãos 

policiais (Polícia Militar ou Polícia Civil). 
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pesquisadas refletem o cotidiano de centros urbanos, onde as formas de 
poluição sonora provocada por bares, boates, festas etc. atormentam os 
núcleos sociais; os casos de vias de fato são igualmente freqüentes e, por 
fim, um problema que a todos esses núcleos urbanos assola - os guardadores 
de veículos ("flanelinhas") - que por si só configura, minimamente, a con
travenção de exercício irregular de profissão, são exemplos de uma aborda
gem metodológica desfocada da realidade. 

O grande problema que aflora é que essas infrações menores tendem a 
evoluir para a "criminalidade violenta"; perturbações da paz que se trans
formam em conflitos armados entre vizinhos; vias de fato, que podem resul
tar em homicídios passionais; "flanelinhas", que tendem à prática de dano 
ou extorsão dos motoristas etc. 

Longe da pregação de uma linha de "Tolerância Zero" 
10

, onde resta a 
impressão de que o poder público é o titular do sentimento de admissão ou 
repulsa aos desvios de conduta, cabendo-lhe discricionariamente reagir quan
do lhe aprouver, a tese que ora sustentamos é a de que a sociedade, não por 
opção, mas exatamente por falta dela, vem se conformando com a aparente 
anomia e com a inércia dos órgãos incumbidos da preservação da ordem 
pública. 

Com efeito, não se pode negar a concepção do Chefe do Departamento 
de Polícia de New York, William Bratton, citado por BALESTRA (2006), 
especialmente no que toca à primeira das seguintes assertivas: 

De acordo com Bratton, esta campanha de
monstrou ser sumamente necessária por três 
razões. Primeiro, porque muitos vizinhos esta

vam mais preocupados com infrações meno
res - a prostituição, os traficantes de droga ope

rando no bairro, a poluição sonora, os vaga

bundos e alcoólatras -, do que com crimes mais 

Ju,'A política de "tolerância zero" tem suas raízes na "teoria das janelas quebradas", de Wilson e Kelling, 
a qual argumenta que tolerância e desordem são a semente para a ocorrência de crimes mais sérios, assim 
como uma janela quebrada dá a impressão de abandono e indiferença e leva à quebra de outras. A "teoria 
das janelas quebradas" diz, também, que o policiamento de pequenas infrações e atos de desordem 
diminuiria a ocorrência de crimes mais sérios. O que implica a volta do patrulhamento a pé, uma 
estratégia efetiva no controle do crime, e cooperação dos residentes". (WENDEL, Travis; CURTIS, Ric. 
Tolerância Zero - a má interpretação dos resultados. Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, ano 
8, n. 18, p. 267-278, dezembro de 2002) 
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graves ou complexos, dos quais as pessoas so
mente se inteiravam pela imprensa. Os vizinhos 
queriam que a polícia fizesse algo com estas 
desordens menores. Segundo, porque o clima 
de desordem pública gerava um ambiente pro

pício para a prática de crimes de maior gravi
dade: bairros degradados, casas tornadas, car

ros abandonados geravam um contexto de opor

tunidades que atraem delinqüentes ( teoria 
"Broken Windows"). Terceiro, os delinqüen

tes que cometem sérios crimes normalmente 
violam as normas menores de convivência. 

BALESTRA, citada por LEMLE (2006), opõe críticas ao programa que, 

em sua visão, recrudesce o Estado-Penal corno instrumento disciplinador 

das classes consideradas mais incivilizadas e, arremata dizendo-o ser impra

ticável na América Latina, onde seria "inconcebível criminalizar determina
das condutas enraizadas culturalmente" 

11
• 

O que aqui enfatizamos não é urna tese de preito ao pensamento Law 
and Order, até porque não cogitamos em criminalização de condutas, tam
pouco aportamos na teoria abolicionista

12
, mas simplesmente defendemos a 

idéia de que não cabe à polícia escolher contra quais infrações atuar, mas atuar 
em todas, enquanto consideradas pela norma, penal ou administrativa, condu
tas ilícitas. Ou a lei é lei ou é letra morta, nesse caso o resultado é a anomia. 

3. A ATUAÇÃO DAS POLÍCIAS MILITARES NA PERSECUÇÃO PENAL 
O modelo policial brasileiro é "sui generis" e complexo, nele coexistindo 

n,'A tese não é nova. Michel Foucault, em seu famoso livro "Vigiar e Castigar", já falava sobre a vigilância 
normalizadora e a utilização dos cárceres como controle social para disciplinar os pobres nas novas leis 
impostas pela revolução industrial. O sociólogo Loic Wacquant estende essa associação ao estado 
neoliberal atual. Existe uma corrente dentro da criminologia, a criminologia crítica, que há anos vem 
travando uma luta contra o aumento do aparato penal e defendendo teorias de Direito Penal Mínimo e 
Abolicionismo" (BALESTRA, Florencia Fontám apud LEMLE, Marina. Tolerância Zero: menos crimes 
mais racismo. Disponível em: http://www.comunidadesegura.org. Acesso em: 16 jul. 2007). 
12

Não se confundam as teses abolicionistas, que pregam a descriminalização de delitos, com o Garantismo 
Penal (Cf. FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão: Teoria do Garantismo Penal. Trad. SICA, Ana Paula 
Zomer; Fauzi Hassan Choukr; TAVARES, Juarez Estevam Xavier; GOMES, Luiz Flávio. São Paulo: 
RT, 2002.), que postula pelo respeito aos direitos fundamentais. 
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órgãos estaduais
13 

encarregados da preservação da ordem pública e polícia 
ostensiva (polícias militares) e outros encarregados das funções de polícia 
judiciária e da apuração das infrações penais (polícias civis). 

Numa visão mais rasteira e desfocada da realidade, assim incorrem em 
erro boa parte dos estudiosos ao afirmar: a polícia militar é preventiva e a 
polícia civil é repressiva. 

3.1. A REPRESSÃO CRIMINAL IMEDIATA E O PARADIGMA DA 
"POLÍCIA PREVENTIVA''. 

Não são poucos nem inexpressivos os equívocos surgidos por conta de 
um paradigma já enraizado e que precisa ser amputado. 

Assim, dentre os juristas, TOURINHO FILHO incide nesse equívoco: 
Mas enquanto a Polícia de Segurança visa a 
impedir a turbação da ordem pública, adotan
do medidas preventivas, de verdadeira 
profilaxia do crime, a "Polícia Judiciária" in
tervém quando os fatos que a Polícia de Segu
rança pretendia prevenir não puderam ser 
evitados [ ... ] (TOURINHO FILHO, 1986, p. 
163-4). 

Outros pesquisadores incidem na mesma falha, como é o caso de MUNIZ 
(2000, p. 123), antropóloga e cientista política, que afirma: ''As menciona
das atribuições são, no jargão policial, traduzidas da seguinte forma: en
quanto a PM é a polícia que atua antes e durante a ocorrência de um fato 
típico, a Polícia Civil é aquela que intervém depois que o referido fato típico 
foi consumado." 

Socorre-nos, todavia, a lúcida doutrina de CRETELLA JÚNIOR (1987; 
171-173): 

13 
CRFB, Artigo 144. 

A polícia judiciária é também denominada 
"repressiva", nome que merece reparo por
que ela não "reprime" os delitos, mas auxilia 
o Poder Judiciário, nesse mister. Polícia au
xiliar é, porém, expressão correta. [ ... ] Embo-
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ra não seja denominação corrente nos auto
res especializados, denominamos "polícia mis
ta" ao organismo estatal que acumula ou exer
ce, sucessiva ou simultaneamente, as duas fun
ções, a "preventiva" e a "repressiva", como é 
o caso da polícia brasileira em que o mesmo 
agente previne e reprime. [ ... ] No Brasil, adis
tinção da polícia em "judiciária" e "adminis
trativa", de procedência francesa e universal
mente aceita, menos pelos povos influencia
dos pelo direito inglês (Grã-Bretanha e Esta
dos Unidos), defeituosa e arbitrária (Alcides 
Cruz, Direito Administrativo brasileiro, 2. ed., 
1914, p. 163-164): não tem integral aplica
ção, porque a nossa polícia é mista, cabendo 
ao mesmo órgão, como dissemos, atividades 
preventivas e repressivas. 

Não tem qualquer sentido lógico conceber que as polícias militares se
jam encarregadas da prevenção criminal e as polícias civis da repressão aos 
delitos, quando a realidade mostra que as primeiras é que, diuturnamente, 
na quase totalidade dos casos, atuam na repressão de infrações penais já 
consumadas. O número de chamada telefônica de emergência "190" é de 
domínio público, tal qual o "911" norte-americano, e utilizado não para 
sugestões de práticas preventivas, mas para solicitação ações policiais de 
cunho repressivo. Por essa razão dissemos que se equivoca TOURINHO 
FILHO quando diz que "a "Polícia Judiciária" intervém quando os fatos que 

a Polícia de Segurança pretendia prevenir não puderam ser evitados" enquan
to, acertadamente, CRETELLA JÚNIOR elucida a arraigada confusão 
terminológica ao dizer "A polícia judiciária é também denominada "repressi

va': nome que merece reparo porque ela não "reprime" os delitos, mas auxilia 

o Poder Judiciário, nesse mister"; essa intitulada "repressão" é, na melhor 
terminologia, a formalização da persecução penal através dos procedimen
tos policiais 

14
• 

14 
Auto de Prisão em Flagrante Delito, Inquérito Policial e Termo Circunstanciado de Ocorrência, 

conforme o caso. 
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Mas resta a questão: as polícias militares têm campo de atuação na 
persecução penal? Óbvio que sim; órgãos encarregados da preservação da 
ordem pública que são (art. 144, § 5º, da CRFB), impõe-se-lhes diante da 
deflagração da infração penal - que quebra essa ordem - agir na imediata 
repressão (prisão em flagrante do infrator) para o restabelecimento da or
dem pública, assim definida como "o conjunto de regras formais, que ema
nam do ordenamento jurídico da Nação, tendo por escopo regular as relações 
sociais de todos os níveis, do interesse público, estabelecendo um clima de 
convivência harmoniosa e pacifica, fiscalizado pelo Poder de Polícia, e cons
tituindo uma situação ou condição que conduza ao bem comum", nos estri
tos termos do Decreto nº 88.777, de 30 de setembro de 1983. Ao efetuarem 
prisões em flagrante, os membros das polícias militares não atuam como 
"qualquer do povo", tampouco como "agentes da autoridade policial", mas 
no estrito cumprimento de seu dever legal de restabelecer a ordem e, consi
derando que não detêm o encargo das atividades de polícia judiciária, resta
lhes, residualmente, levar a "notitia criminis" à polícia judiciária, para a 
formalização cartorial. 

3.2. O PARADIGMA DA ''AUTORIDADE POLICIAB' 
Digladiam-se nos tempos, pelos mais variados fatores, sejam culturais, 

jurídicos, político-institucionais etc., policiais civis ( especialmente os Dele
gados de Polícia de carreira) e policiais militares por conta dessa malfadada 
expressão. Na verdade, essa batalha extrapola o ambiente dos órgãos polici
ais e beira os muros até mesmo do Ministério Público, quando se fala da 
atribuição - por vezes indevidamente confundida com prerrogativa - de 
agir na investigação criminal

15
• 

É histórico o paradigma de que os policiais militares são "agentes da 
autoridade policial", mas jamais autoridades. O assunto, aparentemente 
pueril, acaba por refletir direta e constantemente no cotidiano policial e, 

15
Sobre o tema veja-se: BRASIL. Conselho Nacional do Ministério Público. Resolução nº 13. 

Complementar 75/93 e o art. 26 da Lei n.º 8.625/93, disciplinando, no âmbito do Ministério Público, 
a instauração e tramitação do procedimento investigatório criminal, e dá outras providências. Brasília. 
09 out. 2006.; e também: STF. Inquérito nº 1968-2/DF. Relator: Min. Marco Aurélio. Autor: Ministério 
Público Federal. Indiciado: Remy Abreu Trinta. Ementa: Com a extinção do mandato de Deputado 
Federal do indiciado Remy Abreu Trinta, cessou a competência do Supremo para dirigir o inquérito. 
Declino da competência para a Justiça Federal no Estado do Maranhão. 15 fev. 2007. 
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conseqüentemente, na promoção de segurança pública
16

• 

As origens histórico-políticas deste cenário remontam às milícias empre
gadas na segurança pública que ocupavam, em destaque, ainda no Brasil 
Colônia, papel de defesa interna e territorial frente às constantes investidas 
européias e que, já no Brasil República, tomavam a feição de exércitos pro
vinciais, dada a intenção republicana de se adotar um modelo confederativo 
de "Estados Unidos do Brasil"; bem por isso, que o seu treinamento inicial 
fora dado pela Missão Francesa ( 1906 - Governo Jorge Tibiriçá no Estado 
de São Paulo). De outro lado, vê-se que a origem "judiciária" da polícia 
investigativa se deve ao fato de, "ab initio", as funções de Chefe de Polícia, 
desde a vinda da família real portuguesa para o '"Reino Unido" (1808), fica
rem a cargo de um Intendente-Geral, ao qual se exigia não mais que "notá
vel saber jurídico". Mais tarde, tal função passaria a magistrados, 
notadamente os "Juizes de Fora". Somente em 1871, as funções de Chefe de 
Polícia saem das mãos dos magistrados, mas ainda permanecem nas daque
les de "notável saber jurídico", para a condução do Inquérito Policial criado 
pela Lei nº 2.033, de 20 de setembro de 1.871. 

É inquestionável que a expressão "autoridade policial" empregada no 
Código de Processo Penal brasileiro se refira exclusivamente aos Delegados 
de Polícia de carreira, como dita o artigo 4º: "A polícia judiciária será exercida 
pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e 

terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria"
17

, mas segue
se em seu parágrafo único que: "A competência definida neste artigo não 

excluirá a de autoridades administrativas, a quem por lei seja cometida a 
mesma função". Tanto o é que a Lei nº 8.112/90 (Dispõe sobre o regime 
jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das funda

ções públicas federais), ao cuidar do Processo Administrativo Disciplinar, 

16 
A título de exemplo, registrou-se em nossa cidade (São José do Rio Preto, interior de São Paulo) um 

período em que policiais militares, ao abordarem motoristas não habilitados, não ousavam determinar 
um padrão de atendimento, diante da multiplicidade de opiniões entre delegados de polícia plantonistas 
em torno da vigência ou não do artigo 32 da Lei das Contravenções Penais frente ao "novo" (a discussão 
já se arrastava por 3 anos) artigo 309 do Código de Trânsito; assim, havia casos em que cidadãos 
motoristas eram conduzidos à delegacia por aparente infração contravencional, mas o delegado a dizia 
derrogada e, noutros casos em que o policial militar não fazia a condução coercitiva, surgiam os 
glantonistas que, entendendo o contrário, exigiam a condução do motorista infrator. .. 

7
A redação original do artigo 4º, seu caput assim falava"[ ... ] de suas respectivas jurisdições[ ... ]", sendo 

a expressão substituída para "circunscrições" pela Lei nº 9.043/95, resultante do Projeto de Lei nº 734, 
de 1991, de autoria do Deputado Ivo Mainardi (PMDB/RS). 
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estabeleceu que, apurado fato-crime por uma sindicância, a autoridade deva 
encaminhá-la diretamente ao Ministério Público

18
• 

Também se observa que, em se tratando de crimes militares, foge sua 
apuração à atribuição dos delegados de polícia de carreira por expressa dis
posição constitucionai19. Igualmente, quando se cuida de apurar infrações 
penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e 
interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, 
assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual 
ou internacional e exija repressão uniforme, a atribuição constitucionalmente 
migra para a Polícia Federal (Artigo 144, § 1 º, 1). 

O ponto toma relevo prático, quando se contrapõe a "autoridade polici
al" e os chamados "agentes da autoridade". Nalguns casos a exegese é abso
lutamente despida de bases sólidas, tomando-se os policiais militares por 
agentes da autoridade policial ( delegado de polícia). 

Ora, o Estado exerce o poder conferido por meio de órgãos, e cada qual 
destes é estruturado em cargos de execução e de direção para o cumprimen
to de suas atribuições; tal qual não é razoável que se tenha o delegado de 
polícia como "agente do representante do Ministério Público" ou mesmo da 
autoridade judiciária, pelo simples fato de que seu trabalho deságua nas 
mãos destes últimos, a lógica elementar não permite concluir que os polici
ais militares, no exercício da função de policiamento, sejam considerados 
"agentes da autoridade policial" como querem algun/

0
• O mesmo sofisma 

nos faria crer que qualquer do povo, que dê voz de prisão a um criminoso 
21

, 

18
Lei nº 8.112/95 - Art. 154. Os autos da sindicância integrarão o processo disciplinar, como peça 

informativa da instrução. Parágrafo único. Na hipótese de o relatório da sindicância concluir que a 
infração está capitulada como ilícito penal, a autoridade competente encaminhará cópia dos autos ao 
Ministério Público, independentemente da imediata instauração do processo disciplinar. 
19

CRFB - Art. 144 [ ... ] § 4º - Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, 
ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, 
exceto as militares. (grifamos) 
20 

Algumas posições, despidas de fundamentos jurídicos sérios, beiram a ofensa: ''Assim, são agentes da 
autoridade policial judiciária, que é o Delegado de Polícia, toda a Polícia Militar, desde seu Comandante 
Geral até o mais novo praça e todo o segmento da organização da Polícia Civil, bem assim o I.M.L., I.P.T 
etc ... e nenhuma dessas categorias podendo influenciar os atos da autoridade policial, enquanto "atos de 
polícia judiciária" sujeitos a avaliação jurídico-subjetiva" (JÚLIO OSMANY BARBIN, Juiz de Direito 
da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Rio Claro/SP, Proc. nº Correg. 253/2002, 21 de outubro 
de 2002). 
21

CPP, Art. 301 - Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender 
quem quer que seja encontrado em flagrante delito. (grifamos) 
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seria também "agente da autoridade policial". Quando o policial militar pren
de alguém em flagrante delito e o conduz à presença da autoridade policial 
para autuação em flagrante, age no cumprimento de sua função constitucio
nal, preservando a ordem pública através da repressão imediata ao delito. 

Agentes da autoridade policial são aqueles que, nas polícias civis, são 
encarregados da execução das funções de apuração das infrações penais 
( investigadores, detetives ou comissários, conforme a designação) e de 
formalização dos atos de polícia judiciária ( escrivães de polícia, 
datiloscopistas etc.), porquanto direta e funcionalmente subordinados ao 
Delegado de Polícia. 

3.3. A LAVRATURA DE TERMOS CIRCUNSTANCIADOS POR POLI
CIAIS MILITARES 

De igual forma, quando se cuida dos Juizados Especiais Criminais, estes 
devem ser encarados como, na fala do Desembargador Sidnei Benetti, um 
sistema

22 
de persecução penal guiado por princípios2

3
, procedimento

24 
e 

institutos2
5 

próprios não encontrados no Código de Processo Penal. 
Desconstruídos os paradigmas que induzem à tese de que as funções da 

Polícia Militar são meramente preventivas (3.1) e que os policiais militares 
seriam agentes da autoridade policial militar (3.2.), têm-se em reconstrução 
um novo paradigma: "Autoridade policial, na melhor interpretação do art. 69 
da Lei nº 9.099/95, é também o policial de ma, o policial militar, não cons
tituindo, portanto, atribuição exclusiva da polícia judiciária a lavratura de 
Termos Circunstanciados. O combate à criminalidade e a impunidade exigem 
atuação dinâmica de todos os Órgãos da Segurança Pública" ("Carta de São 
Luís do Maranhão", Colégio dos Desembargadores Corregedores Gerais 

22
"0 conceito de um sistema bem mostra a idéia de um todo, e um todo congruente em si. Esse sistema 

é como que um microssistema, integrando um outro sistema jurisdicional, que é o sistema tradicional de 
legislação do serviço público de Justiça. Assim, trata-se de alguma coisa que se fecha em princípios e 
postulados próprios." [ ... ] ''Abre-se uma brecha na atividade de serviço da justiça tradicional, e se 
transfere para um novo organismo, que compõe esse sistema no organismo jurisdicional geral, a competência 
para conhecer e julgar tipos penais" (Desembargador Sidnei Benetti, citado por José Arnaldo da 
Fonseca, in Revista do Instituto dos Advogados de São Paulo, ano 3, nº 5, jan/jul-2000, pág. 48). 
23

Lei nº 9099/95 - Art. 2º - O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 
informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a 
transação. 
24 

O procedimento é sumaríssimo na forma do artigo 77 e seguintes da Lei dos Juizados Especiais. 
25

São institutos próprios a transação penal (art. 72), a composição civil dos danos (art. 74) e a suspensão 
condicional do processo ( art. 89). 
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de Justiça do Brasil, reunidos no XVII Encontro Nacional, realizado em 
São Luiz/MA, em 04 e 05 de março de 1999). 

No mesmo sentido vieram o VII Encontro Nacional de Coordenadores de 
Juizados Especiais, havido em Vila Velha, Espírito Santo, em 27 de maio de 
2000, ocasião em que ficou assentado o enunciado nº 34 ("Atendidas as pe

culiaridades locais, o termo circunstanciado poderá ser lavrado pela Polícia 

Civil ou Militar"), a Confederação Nacional do Ministério Público assentou 
seu posicionamento: "A expressão 'autoridade policial', prevista no art. 69 da 

Lei n º 9. 099 /9 5 abrange qualquer autoridade pública que tome conhecimento 

da infração penal no exercício do poder de polícia". A Comissão Nacional de 
Interpretação da Lei n. 9.099/95 assim deliberou sobre a questão: 

"[ ... ] no que diz respeito às infrações penais 
de menor potencial ofensivo, qualquer agente 
público que se encontre investido da função 
policial, ou seja, de poder de polícia, pode la
vrar o termo circunstanciado ao tomar conhe
cimento do fato que, em tese, possa configu
rar infração penal, incluindo-se aqui não só 
as polícias federal e civil, com função institu
cional de polícia judiciária da União e dos Es
tados, respectivamente ( art. 144, § 1 º, inciso 
IV, e § 4º da CF), como às polícias rodoviári
as federal, polícia ferroviária federal e políci
as militares ( art. 144, II, III e V, da CF). 
Embora estas últimas não tenham atribuições 
para a lavratura do auto de prisão em flagran
te de competência da polícia civil e federal, 
há entendimento de que a lei se refere a todos 
os órgãos encarregados pela Constituição Fe
deral da defesa da segurança pública, para que 
exerçam plenamente sua função de restabele
cer a ordem e garantir a boa execução da ad
ministração, bem como do mandamento cons
titucional de preservação da ordem pública 
(art. 5º, § 5º da CF)" (MIRABETE, Júlio 
Fabrini. Juizados Especiais Criminais. São 
Paulo: Atlas, 1997, p. 60). 
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Em cima desse novo pensamento jurídico surgiram nos Estados de Santa 

Catarina
26

, Paraná
27

, Rio Grande do Sul
28

, São Paulo
29

, Mato Grosso do 
Sul

30 
e Alagoa/

1 
, provimentos de tribunais e atos normativos do Poder 

Executivo destinados a sedimentar a atuação das Polícias Militares junto 
aos Juizados Especiais Criminais. 

Em tributo à história merecem destaque, por inaugurarem essa nova era, 

os Desembargadores Sebastião Costa Filho, Washington Luiz Damasceno 

(TJAL), Oto Luiz Sponholz (TJPR), Rubens Bergonzi Bossay (TJMS), 

Márcio Martins Bonilha, Álvaro Lazzarini, Luís de Macedo (TJSP), Eder 

Graf, Francisco José Rodrigues de Oliveira Filho (TJSC) e, como Oficiais 

das Polícias Militares, os Coronéis Rui César Melo, Roberto de Oliveira 

Vale, David Antônio de Godoy (SP), Ivan de Almeida (MS), Ronaldo An
tônio de Menezes (RJ), José Edmilson Cavalcante, Adroaldo Goulart (AL), 
Marlon Jorge Teza e Eliésio Rodrigues (SC), os Tenentes-coronéis Altair 

Freitas da Cunha, Antônio Penna Rey (RS) e os Capitães Marcello Martinez 

Hipólito, Sinval Santos da Silveira Júnior (SC), Cláudio Roberto Monteiro 

Ayres (MS) e Mauro Roberto Chaves (SPt, todos sustentados pela doutri-

26
Provimento nº 04/99 (o provimento foi combatido através do MS 99.008001-3. Relator: Desembargador 

Eder Graf. Decisão: 30/05/2000, assim ementado: "Mandado de Segurança - Impetração pela Ordem 
dos Advogados do Brasil - Seccional de Santa Catarina - Provimento n. 04/99 da Corregedoria Geral 
da Justiça admitindo o conhecimento do termo circunstanciado lavrado por policial militar ( art. 69 da 
lei n. 9.099/95) - Ilegitimidade ativa - Extinção do feito"). 
27

Resolução nº 6/2004 - CSJEs (Publicada no Diário da Justiça nº 6691 de 23/08/2004, pág. 51). 
28

Portaria SJS nº 172, de 16 de novembro de 2000, complementada pela Instrução Normativa Conjunta 
nº 01/2000, do Comandante-Geral da Brigada Militar e do Chefe da Polícia Civil. Também essa norma 
foi contestada judicialmente pela Associação dos Delegados de Polícia do Rio Grande do Sul (ASDEP/ 
RS) e o Pleno do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em julgamento no dia 12 de março de 2007, 
assim decidiu: "Á unanimidade, rejeitaram a preliminar de ilegitimidade ativa. Por maioria, conheceram 
da ação. No mérito, julgaram improcedente a ação, vencidos os desembargadores Maria Isabel de 
Azevedo Souza, Antonio Carlos Netto Mangabeira, Araken de Assis, Danubio Edon Franco, Ranolfo 
Vieira e Paulo Moacir Aguiar Vieira". Presente o doutor José Jlecchio Filho, pelo requerente. (Ação 
Direta de Inconstitucionalidade Estadual. Processo nº 70014426563). 
29

Provimento nº 758/01, de 23 de agosto de 2001, do Egrégio Conselho Superior da Magistratura e 
Resolução nº 403/01 da Secretaria de Segurança Pública. O provimento foi combatido através da ADIN 
nº 2590-SP, proposta pelo PSL em 26 de dezembro de 2001 e em 05 de março seguinte extinta pelo fato 
de que o partido perdera a representatividade no Congresso Nacional; na seqüência o PL propôs a ADIN 
nº 2862-SP, distribuída por prevenção à Ministra Ellen Gracie em 26 de março de 2003, atualmente 
redistribuído à relataria da Ministra Cármen Lúcia, ainda aguardando julgamento. 
30

Instrução nº 05/04, do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais. Combatida 
através do Mandado de Segurança nº 2004.004361-9/0001. 00, que foi julgado improcedente. 
·
11

Provimento 013/2007, da Corregedoria Geral de Justiça. 
32 

Ainda que seja temerária a menção de nomes, pelo risco de omissão de outros luminares, com nossas 
escusas em caso de esquecimento, preferimos optar pela citação destes. 
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na de Ada Pelegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho, Antônio 
Scarance Fernandes, Luiz Flávio Gomes, Alexandre de Moraes, Alexandre 
Pazziglini Filho, Giampaolo Poggio Smânio, Luiz Fernando Vaggione, Joel 
Dias Figueira Júnior e Maurício Antônio Ribeiro Lopes, Rolf Koerner Junior 
e Damásio Evangelista de Jesus, dentre outros. 

3.3.1. O PREPARO TÉCNICO-JURÍDICO DO .POLICIAL MILITAR 

Na contramão da verdade, insistem alguns que os policiais militares não 
teriam formação técnico-jurídica para habilitá-los à lavratura de termos 
circunstanciados. Eles surgem dentre Delegados de Polícia

33
, alguns magis-

~ . n 
trados e poucos doutnnadores . 

Não se discute que o bacharelado em Ciências Jurídicas e Sociais, exigi
do aos Delegados de Polícia de carreira na maioria dos Estados da federa
ção, agrega valor a esses profissionais, mas a dúvida que fica é: o bacharela
do em Direito basta; e é o adequado ao profissional de segurança pública? 

Pelo que ditam as normas do Ministério da Educação
36

, "o curso de gra-

3
\ •• ] Portanto, quando o policial militar é colocado em serviço de patrulhamento na rua, pressupõe-se 
que, em tese, saiba pelo menos a diferença do bem e do mal, o certo do errado e tenha indícios razoáveis 
para a apresentação de pessoas ao Delegado de Polícia competente que deliberará sobre as providências 
legais a serem adotadas. Evidentemente, esse mínimo de sensibilidade exigido e oriundo do próprio 
Direito Natural não tem o condão de permitir qualquer juízo de valor jurídico mais apurado por parte 
do policial militar, já que essa é exatamente a principal atribuição do Delegado de Polícia e que, por isso, 
caminha sobre o fio de afiada navalha, de um lado, podendo incorrer em crime de prevaricação, de 
outro, em crime de abuso de autoridade (Delegado de Polícia Luiz Roberto Ramada Spadafora. Parecer 
lançado nos autos do Processo Administrativo nº GS - 4340, que tramitou pela Secretaria de Segurança 
Pública do Estado de São Paulo). 
34

"Portanto, pode-se dizer que, em princípio, o militar é profissional mais das armas que do Direito, o 
que, basta para demonstrar que não estão preparados para exercer qualquer atividade, por mínima que 
seja, da polícia judiciária" (BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal. 9ª Câmara. Recurso em Sentido 
Estrito nº 1333.219/3. Anulação de Termo Circunstanciado de Ocorrência por habeas corpus de ofício. 
Ministério Público do Estado de São Paulo e Mary Aparecida Delfina de Carvalho. Relator: Samuel 
Júnior. São Paulo. 18 dez 2002). 
35

"Não nos parece procedente tal interpretação. [ ... ] Conclui-se, portanto, que, à luz da Constituição 
Federal e da sistemática jurídica brasileira, autoridade policial é apenas o delegado de polícia, e só ele 
pode elaborar o termo circunstanciado referido no art. 69". (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Juizados 
especiais criminais. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1997, p. 60-1 ). No mesmo sentido: ''A autoridade policial 
a que se refere o art. 69 só pode ser o Delegado de Polícia, a quem, cabe presidir inquéritos policiais e, 
como tal, também elaborar o termo circunstanciado. Não se compreende que alguns queiram incluir 
com autoridade policial os seus agentes, como os investigadores, os escrivães e até mesmo os militares". 
ÍNOGUEIRA, Paulo Lúcio. Juizados especiais cíveis e criminais. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 78). 

6
BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior, 

Resolução nº 9, de 29 de setembro de 2004. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 
Graduação em Direito e dá outras providências. 
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duação em Direito deverá assegurar, no perfil do graduando, sólida forma
ção geral, humanística e axiológica, capacidade de análise, domínio de con
ceitos e da terminologia jurídica, adequada argumentação, interpretação e 
valorização dos fenômenos jurídicos e sociais, aliada a uma postura reflexi
va e de visão crítica que fomente a capacidade e a aptidão para a aprendiza
gem autônoma e dinâmica, indispensável ao exercício da Ciência do Direito, 
da prestação da justiça e do desenvolvimento da cidadania". O profissional 
do Direito não se confunde com o da segurança pública, ainda que a tradi
ção brasileira tente impor tal confusão. 

A Secretaria Nacional de Segurança Pública indica quatro eixos 
articuladores

37 
elementares à formação do profissional de segurança públi

ca: 1. O sujeito e as interações no contexto da segurança pública; 2. Socie
dade, poder, Estado, espaço público e segurança pública; 3. Ética, cidada
nia, Direitos Humanos e segurança pública e, por fim, 4. Diversidade, con
flitos e segurança pública. 

Abordando a formação dos Soldados da Polícia Militar de Minas Gerais, 
SANTOS (2000) comenta: 

"Em uma de suas reuniões semestrais, em 
1997, o CNCG

38 
aprovou o currículo de for

mação básica para o soldado de polícia mili
tar, após analisar as grades curriculares de 
todos os estados da Federação. Nessa ocasião, 
foi percebido que as PMs mais bem estrutu
radas, dentre elas a de Minas Gerais, São Pau
lo, Rio Grande do Sul e Paraná, tinham os 
currículos mais ricos em conteúdo e discipli
nas. Em contrapartida, algumas polícias mili
tares de estados do Norte e Nordeste do País 
dispunham de currículos pobres, que compro
metiam a boa formação PM". 

37 
Os Eixos Articuladores estruturam o conjunto dos conteúdos formativos, em que foram definidos por 

sua pertinência na discussão da Segurança Pública e por envolverem problemáticas sociais atuais e 
urgentes, enfrentadas pelos por seus profissionais, considerados de abrangência nacional. (BRASIL. 
Ministério da Justiça. Secretaria Nacional de Segurança Pública. A Matriz Curricular em Movimento. 
Diretrizes Pedagógicas e Malha Curricular. Brasília. 2000). 
38 

Conselho Nacional dos Comandantes-Gerais das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares 
(CNCG). 
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A grade curricular para a formação de um soldado da Polícia Militar, 
apresentada pelo CNCG, conta com um total de 1.425 horas-aula, dentre 
elas 200 reservadas ao ensino do Direito. A título de exemplo, o Estado de 
Minas Gerais reserva ao ensino do Direito 305 horas-aula de um total de 
2.195 despendidas na formação de um soldado

39
; no Estado da Paraíba são 

241 horas-aula atribuídas ao ensino do Direito, de um total de 930
40

• 

De outro lado, a formação dos Oficiais 
41

, em curso de nível superior, 
tem carga horária e conteúdo ainda mais robustecido. No Estado de São 
Paulo, o Oficial recebe formação pela Academia de Polícia Militar do Barro 
Branco, onde "6.243 horas-aula que garantem a orientação jurídica, admi
nistrativa e social indispensável ao perfil do homem e do policial comunitá
rio, responsável direto por institutos prescritos na Carta Magna (preserva
ção da ordem pública e polícia ostensiva) e conseqüentes garantias dos di
reitos do cidadão"

42
• Na Polícia Militar do Distrito Federal, o Curso de 

Formação de Oficiais tem duração de 3 anos, com carga de 4.548 horas
aula. 

Para que se tenha um parâmetro de comparação de formação jurídica, o 
curso de Direito da Faculdade de Franca (SP) tem um total de 4.388 horas
aula, sendo reservadas às disciplinas de Direito Penal e Direito Processual 
Penal, estas intimamente ligadas à função policial, 720 horas-aula 

43
• 

MUSUMECI (2000), tratando da formação dos policiais cariocas, sali
enta a ênfase dada à formação jurídica do Oficial da Polícia Militar e dos 
Delegados de Polícia e, ao mesmo tempo, a critica corno sendo urna forma 
de elitização das cúpulas policiais: 

"Tão forte é o peso da formação jurídica que 

39
MINAS GERAIS. Polícia Militar. Resolução n. 3.510 de 10 nov. 1999. Aprova as diretrizes para a 

educação profissional de segurança pública. Boletim Geral da Polícia Militar. Belo Horizonte, 11 nov. 
1999, p.182-235 
40

PARAÍBA. Polícia Militar. Diretoria de Ensino, 2002. 
41

0ficiais são os que ostentam patentes de 2º Tenente, 1º Tenente, Capitão, Major, Tenente-coronel e 
Coronel e que compõem o oficialato. Ingressando por concurso de provas e títulos no Curso de 
Formação de Oficiais, o aluno é designado Aluno-Oficial ou Cadete e, ao final do curso, é declarado 
Aspirante a Oficial, uma espécie de "estágio probatório" para ingresso no oficialato. 
42

Disponível em: http://www.polmil.sp.gov.br/unidades/apmbb/. Acesso em: 23 jul. 2007. 
43

FACULDADE DE DIREITO DE FRANCA. ANEXO II. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR. Curso: 
Direito. Modalidade: Bacharelado. Duração: 5 anos. Períodos: Diurno/Noturno. Carga Horária Total: 
4.388. Semanas letivas: 36 (trinta e seis) semanas letivas anuais. Regime Didático Seriado: Anual. 
Fundamento legal: Parecer CNE/CES Nº. 211/2004 e Resolução CNE/CES Nº. 9, de 29/9/2004. 
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o(a) policial que conclua o CF0
44 

está 
habilitado( a) a obter o bacharelado em Direi
to freqüentando apenas mais dois anos do 
curso universitário ( cuja duração total é de 5 
anos). Essa ênfase curricular foi reforçada em 
1996, por decisão da Secretaria de Segurança 
Pública

45 
(Veiga et al., 1997). 

[ ... ] 
"Mas, além das duas diferentes portas de in
gresso na carreira policial, separadas pelo ní
vel de escolaridade, o "fosso" se prolonga e 
se cristaliza na ênfase jurisdicista dada ao 
Curso de Formação de Delegados da PCERJ 
(assim como ao de Formação de Oficiais na 
PMERJ), que reflete menos as exigências 
operacionais e administrativas da atividade 
policial do que a posição subalterna das polí
cias em relação ao sistema judiciário e a ten
dência da cúpula policial a diferenciar-se da 
sua "tropa" ou da sua "tiragem" indentifi
cando-se, pela formação jurídica, com a ca

mada superior do sistema em que está inse-
.d ,, 46 na. 

Pode-se dizer que, mais fortemente a partir da Constituição de 1988, a 
formação dos policiais militares, sejam Oficiais ou Praças 

47
, passou a ser 

cada vez mais reforçada com conteúdo jurídico, e reformuladas as discipli-

4
~ Curso de Formação de Oficiais (CFO). 

4
) As disciplinas desse curso perfazem uma carga horária total de 4.894 horas. 

46 
Este texto compõe a segunda parte do relatório final do projeto "Reforma do Estado e Proteção 

Social: os setores de saúde e segurança pública no Rio de Janeiro", Subprojeto 3 - "Segurança Pública". 
O projeto foi realizado em 1998-1999 pelo Instituto de Economia da UFRJ, sob a coordenação dos 
Profs. Carlos Lessa e Leonarda Musumeci, no âmbito do Programa MARE-CAPES-CNPq - Reforma 
do Estado. Colaboraram, como assistentes de pesquisa, Paulo Roberto Grigorowski, Tomaz Andrés 
Barbosa e Fabiana T. Ramos Lassarotti, alunos de graduação do Instituto de Economia e bolsistas de 
Iniciação Científica do CNPq. 
47 

O círculo dos Praças é formado pelas seguintes graduações: Soldado, Cabo, 3º Sargento, 2º Sargento, 
1 º Sargento e Subtenente. 

Revista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 55 - jul/ago/set 2007 38 



nas técnico-policiais, mitigando-se sobremaneira aquelas essencialmente 
militares para outras de cunho eminentemente policial. 

Ora, se surgem nos meios acadêmicos até críticas à suposta hiperva
lorização da formação jurídica, como se pode admitir que tais profissionais 
não tenham habilitação suficiente ao mais elementar exercício de subsunção 
do fato à norma jurídico-penal? O que se exige do policial, seja civil ou 
militar, em matéria de domínio jurídico, para o exercício de suas funções de 
repressão criminal é, basicamente, uma elementar análise de tipicidade, de 
excludentes da ilicitude e de normas procedimentais de registro de infrações 
penais. Outras habilidades exigidas às carreiras jurídicas

48
, como, v.g., do

mínio de conceitos e da terminologia jurídica, adequada argumentação, in
terpretação e valorização dos fenômenos jurídicos e sociais, postura reflexi
va, visão crítica etc. não são essenciais ao profissional de segurança pública, 

ainda que mal não lhe façam. 
Vem corroborar com isto o fato de que a Emenda Constitucional nº 19/ 

98 removeu do art. 241 de nossa Carta Política os Delegados de Polícia do 
rol das "carreiras jurídicas". 

4. A ATIVIDADE DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL 
Constitucionalmente a apuração de infrações penais, exceto os crimes 

militares 
49 

e as de competência da Polícia Federal
50

, é atribuição das Políci
as Civis

51
• Não se confunde a apuração de infrações penais com a função de 

48
São carreiras jurídicas as de membros do Poder Judiciário (Juízes de Direito, Desembargadores de 

Justiça e Ministros dos Tribunais Superiores), dos membros do Ministério Público Federal e Estadual, 
dos membros das Defensorias Públicas, dos membros das Procuradorias dos Estados e das Autarquias 
Federais, da Advocacia da União e da Advocacia. Ressalte-se que os Delegados de Polícia, ainda que 
bacharéis em Direito, assim como Oficiais da Polícia Militar, onde seja requisito o bacharelado em 
!?ireito (Brigada Militar do ~io Grande do Sul), não compõem o rol das carreiras jurídicas. 

Cf. nosso artigo: SILVA JUNIOR, Azor Lopes da. O princípio do juiz natural nos crimes militares 
diante da Emenda Constitucional nº 45/2004. São Paulo: Revista dos Tribunais, a. 95, v. 843, jan. 2006, 

PoAr· 

473
1-4

4
4
87

[. ]§ 1° l' . f d 1 . . 'd 1 . , - . d ºd t. , ... - - A po 1c1a e era, mstitm a por e1 como orgao permanente, orgamza o e manti o 
pela União e estruturado em carreira, destina-se a: 
I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e 
interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações 
cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se 
dispuser em lei; 
51 

Art. 144 [ ... ] § 4º - Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, 
ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, 
exceto as militares. 
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polícia judiciária, ainda que uma dependa da outra; a primeira é atividade de 
investigação e inteligência policial, enquanto a outra é a formalização de 
indícios de autoria e materialidade delitiva em procedimentos pré-processu
ais (inquéritos policiais). 

Pelas razões de formação jurisdicista de que tratamos pouco antes, é 
clara a preponderância de excelência nos trabalhos produzidos pela Polícia 
Civil enquanto polícia judiciária, se comparada com seus resultados naquilo 
que deveria ser sua função precípua: a investigação criminal. 

Deve-se reconhecer que o problema não é resultante somente de fatores 
culturais ( cultura jurisdicista), mas principalmente da falta de estrutura 
logística, de pessoal, aí incluídos um adequado plano de carreira e venci
mentos, e de tecnologia, deixados historicamente à mercê de políticas públi
cas pífias. 

Ainda que não haja pesquisas e parâmetros científicos confiáveis para 
uma avaliação desse critério de eficiência (nível de elucidação de crimes), 
alguns estudos indicam índices absolutamente lastimáveis. TEIXEIRA 
(2005), em entrevista com pesquisadores do tema, registrou as palavras de 
Luiz Eduardo Soares

52 
: 

Por exemplo, o resultado da única pesquisa já 
feita sobre taxa de esclarecimento de investi
gação policial, feita em meados dos anos 1990, 
sobre a cidade do Rio, por nós da UERJ; o 
único trabalho realizado no Brasil até então. 
O meu era só sobre homicídio doloso. Agora 
o Sérgio Adorno está fazendo um que está 
sendo feito com muita brevidade; mesmo as
sim muito difícil e custoso fazer. Custoso, em 
termos de trabalho, não em dinheiro. O Sér
gio está fazendo para um conjunto grande de 
crimes, já há dois anos. Então ele vai chegar a 
um resultado pior ainda do que eu cheguei, 
eu imagino. Eu cheguei a 7.8 %, taxa de es-
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Luiz Eduardo Soares é mestre em Antropologia Social, doutor em Ciência Política, com pós-doutorado 

em Filosofia Política e foi Secretário Nacional de Segurança Pública até outubro de 2003. 
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clarecimento de homicídios dolosos na cida
de do Rio. E eu não considerei o processo ju
dicial, só a aceitação do inquérito pelo do Mi
nistério Público, avaliando o trabalho policial 
básico. Há uma indicação de autoria ali, bem 
fundamentada, não quer dizer que a pessoa 
esteja presa, nem que as penas foram dadas. 
Dei dois anos de prazo, que é mais do que 
suficiente, e meu resultado foi 7.8%. Parece 
que agora, uma pesquisa foi abandonada pelo 
governo do estado, por conta dos resultados, 
foi censurada porque teria chegado a 1,5 %. 
O fato é que, com 7,8% nós já teríamos de fe
char a instituição. Uma instituição que, de 100 
homicídios, esclarece 7 ou 8, não está funcio
nando, não cumpre a sua função, tem de fe
char e ser trocada por outra. Sofre uma revo-
1 ução interna, e isso é inaceitável. Esse é o 
dado mais importante politicamente hoje, no 
que diz respeito às instituições policiais, par
ticularmente a instituição policial civil. Minha 
intenção era fazer isso no Brasil todo, e nós 
teríamos um momento político extraordiná
rio. Imagine, se no Rio deu isso, poderíamos 
ter taxas melhores, noutros estados, mas em 
média não ia ter nada diferente disso, prova
velmente, ou até poderíamos ter casos bem 
piores. É um negócio escandaloso. 

Afirma KANGASPUNTA (1998), que as taxas de esclarecimento para 
os homicídios nos EUA variaram entre 60% e 70% na última década, de 
acordo com os números do FBI. O governo britânico anunciou taxas de 
esclarecimento para o total dos crimes violentos de aproximadamente 50% 
desde abril até outubro de 1999. As cifras oficiais reportadas às Nações 
Unidas pelos países europeus e norte-americanos para todos os crimes, no 
período 1990-1994, revelaram uma taxa média de esclarecimento de 49% e 

uma mediana de 47%. 
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Os estudos são tão controvertidos, que SECCO (1999) afirmava que "A 
polícia brasileira tem uma produtividade das mais baixas do mundo. A polí
cia americana resolve 22% dos crimes. A inglesa, 35%, a canadense, 45% e 
a japonesa, 58%. No caso do Brasil, a taxa de solução é de apenas 2,5%". 

Uma é a constante nos estudos apresentados: são contabilizados como 
crimes elucidados aqueles em que ocorre a prisão em flagrante do infrator o 
que, em sua maioria, resulta da ação de repressão imediata das polícias mi
litares; não porque sejam estas mais eficientes, mas pela natureza de sua 
atividade (policiamento ostensivo), que as fazem mais presentes nas ruas, 
enquanto os policiais civis preponderam nas funções cartoriais internas e, 
ainda, pelo fato de contarem, as Polícias Militares, com um efetivo policial 
bem maior que o das Polícias Civis

53
• Este dado deixa o cenário mais caóti

co ainda, pois que deduzidos os casos de prisão em flagrante, sejam ela 
creditados a qualquer das polícias, uma vez que neles não há, em regra, 
atividade investigativa científica, mas repressão criminal imediata ou mediata, 
as cifras de elucidação de delitos seriam mais infimamente alarmantes. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Demonstrou-se não existir um sistema confiável de mensuração da rea

lidade de incidência e evolução criminais e, ainda, que os métodos emprega
dos focalizam tão-somente a parcela de criminalidade violenta, em detri
mento de outras infrações menores mais incidentes. Não bastasse, o exacer
bado formalismo do sistema de persecução penal brasileiro, seja em sede 

53
Segundo o Mapa Comparativo das Regiões Geográficas e a tabela referente à distribuição regional dos 

policiais militares, policiais civis, bombeiros e policiais técnicos em 2003, a Região Sudeste apresenta o 
maior número de efetivo em todas as categorias profissionais analisadas. Nas Regiões Nordeste, Centro
Oeste e Sul, os números correspondentes aos efetivos de bombeiros e policiais civis são aproximados. O 
efetivo da Polícia Militar é também semelhante entre as Regiões Norte, Centro-Oeste e Sul. As Polícias 
Técnicas são menos freqüentes em todas as regiões. Entretanto, a Região Sul apresenta a menor 
proporção desta categoria policial. A Região Norte apresenta o menor efetivo nas demais categorias 
profissionais analisadas. Considerando-se, para cada Região Geográfica, o cálculo da razão entre Policiais 
Militares e Policiais Civis, temos que nas Regiões Norte, Centro-Oeste, Nordeste e Sul, a proporção é 
de, aproximadamente, três policiais militares para cada policial civil. A Região Nordeste apresenta a 
maior diferença na presença destes efetivos, já que, para cada integrante da Polícia Civil, há quatro 
policiais militares. Quando é considerada a distribuição do efetivo dos Corpos de Bombeiros em relação 
às Polícias Militares, os números apresentados são de, para cada bombeiro, nove policiais militares na 
Região Norte, dez na Região Nordeste, quatro na Região Centro-Oeste, cinco na Região Sudeste e seis 
na Região Sul. (Fonte: Secretaria Nacional de Segurança Pública, 2003). 
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policial ou judicial, também contribui para a descrença do cidadão no siste
ma como um todo, levando à subnotificação de delitos. 

A artificial divisão de atribuições entre os órgãos encarregados pela se
gurança pública, gerada por paradigmas arraigados no inconsciente dessas 
instituições policiais e de parcela da comunidade jurídica, leva a equívocos 
teóricos com reflexos práticos nas ações de defesa social e de persecução 
penal, fazendo crer que as polícias militares tenham a exclusiva função de 
prevenção e que as polícias civis sejam meros órgãos de registro formal de 
eventos criminosos, à semelhança de instâncias jurídicas extrajudiciais. 

Nesse contexto, monopolizando a formalização das infrações penais nas 
mãos dos delegados de polícia, através de procedimentos demasiadamente 
burocratizados (inquéritos policiais e autos de prisão em flagrante delito), a 
natural conseqüência era a eleição de delitos mais graves que mereceriam a 
instauração de inquéritos. A autuação em flagrante delito, de igual forma, 
passava por um "filtro" de oportunidade e conveniência, que somente era 
transposto pelos crimes mais bárbaros, sob o aparente manto da discricio
nariedade regrada, deixada ao livre convencimento da autoridade policial 
( delegado de polícia). 

O surgimento dos Juizados Especiais Criminais em 1995, pela vontade 
do constituinte originário (Art. 92 da Constituição Federal), criou um novo 
sistema de prestação jurisdicional que rompe não só com os paradigmas do 
formalismo processuai54, mas que também alarga a esfera de atuação das 
polícias militares, não só para a repressão imediata, mas que também as 
legitima na formalização do registro, das consideradas infrações penais de 
menor potencial ofensivo, através dos termos circunstanciados de ocorrên
cia. 

Com efeito, nos delitos mais incidentes, ainda que de menor gravidade, o 
legislador dispensou a lavratura de autos de prisão em flagrante e a instaura
ção de inquéritos policiais, tomando seu lugar a forma mais singela de regis
tro policial: o Termo Circunstanciado de Ocorrência. 

A sedimentação desse novo paradigma ainda depende da desconstrução 
dos antigos conceitos de "autoridade policial'', da necessidade de formação 

54
Lei nº 9099/95 - Art. 62 - O processo perante o Juizado Especial orientar-se-á pelos critérios da 

oralidade, informalidade, economia processual e celeridade, objetivando, sempre que possível, a reparação 
dos danos sofridos pela vítima e a aplicação de pena não privativa de liberdade. 
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jurisdicista dos profissionais de segurança pública, da concepção de que as 
polícias militares se limitem à ação de prevenção criminal e, por fim, de que 
falte, aos profissionais destas últimas, preparo técnico-jurídico. 

Numa visão despida de corporativismo e voltada para a eficiente presta
ção de serviços público/

5
, uma factível revisão hermenêutica de paradigmas 

jurídicos equivocados poderia canalizar todas as energias das polícias civis à 
investigação e combate à criminalidade violenta e à organizada, deixando-se 
os delitos de intolerância e de perturbação à ordem pública a cargo das 
polícias militares, cuja presença e atuação são mais constantes no meio soci
al. 

Os resultados de um efetivo investimento, de início meramente político 
nesse sentido, aliado a um eficiente planejamento estratégico com ênfase na 
capacitação das polícias - uma bem treinada e dirigida à investigação da 
criminalidade violenta e organizada e a outra à prevenção criminal, à re
pressão imediata dos delitos e ao registro simplificado de infrações de me
nor potencial ofensivo - certamente revolucionaria a segurança pública, au
mentando para próximo da realidade o registro dos casos hoje subnotificados 
e o índice de elucidação dos crimes mais graves. 
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III. A TÉCNICA DE AVALIAÇÃO DE DADOS E O JULGAMENTO 
DE FONTES COMO SUPORTE PARA AÇÕES 
ESTRATÉGICAS E TÁTICAS 

ANDRÉ, LUÍS WOLOSZYN, Major QOEM, 
Analista da Secretaria de Assuntos Estratégi
cos da Presidência da República-SAE 1997/ 
98, Especialista em Inteligência Estratégica 
pela Escola Superior de Gue,ra, ESG/2004 e 
Membro do Colégio Interamericano de defe
sa, EUA. 

RESUMO: Apresenta a metodologia de avaliação do conteúdo do dado e 
do julgamento das fontes, mesclada com algumas definições e característi
cas essenciais, objetivando demonstrar a importância deste método para o 
melhor aproveitamento do dado coletado, identificando seu real significado 
ou ponto de interesse. Relaciona dado e fonte atribuindo sua importância 
na produção do conhecimento de inteligência e a necessidade de apurar-se o 
grau de idoneidade e veracidade de seu conteúdo de forma que sirva de 
suporte no planejamento de ações táticas e estratégicas. 

PALAVRAS-CHAVES: Acompanhamento, Interesse, Avaliação. 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
A busca por dados que possam influir na tomada de decisões é tão antiga 

quanto a história da humanidade. Dentre os inúmeros exemplos, destaca-se 
o das legiões romanas na Gália no séc. I AC, que dividiam seus grupos de 
reconhecimento, busca e coleta de dados em consonância com seus objeti
vos. Assim, os procursatores realizavam o reconhecimento imediatamente à 
frente das tropas, os exploratores se constituíam em batedores de longo al
cance e os especuladores realizavam espionagem em território inimigo. 

Fatos históricos recentes permitem analisar a forma como dados e fontes 
foram coletados, processados e avaliados, as decisões tomadas, e os resulta
dos obtidos, em sua grande maioria, catastróficos. 

Dentre estes, a invasão da Rússia por Napoleão Bonaparte, em que os da-
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dos disponíveis sobre as condições climáticas do inverno russo não foram 
de todo considerados; a resistência do líder Soviético Josef Stalin em acre
ditar nos dados, e em sua fonte (Richard Sorge), de que a Alemanha Nazis
ta invadiria a Rússia três meses antes desta efetivamente ocorrer; o desem
barque da Normandia, com dados e fontes falsas criadas pelos aliados ( con
tra-inteligência) e mal interpretados, desviando a atenção dos Alemães para 
um desembarque em outro local, com a conseqüente realocação de recur
sos; e a invasão do Iraque pelos EUA, com base em dados da existência de 
armas químicas e biológicas. 

Na área da segurança pública os exemplos são também marcantes. Cita
mos dois casos de repercussão internacional: a demora no processamento e 
avaliação dos dados e fontes que apontavam para atentados terroristas com 
aviões em território norte-americano e a morte, pela polícia inglesa, de um 
brasileiro, no metrô de Londres, confundido com um suposto terrorista. 

No Brasil, o quadro não é diferente. Existem milhares de inquéritos poli
ciais tramitando na Justiça nos quais figuram, como indiciados, policiais mi
litares e civis, pela prática de crimes diversos, cometidos pelo não processa
mento ou por um julgamento inadequado dos dados e das fontes disponíveis. 

2. OS DADOS 
Existem várias definições para a palavra dados e seu significado pode 

apresentar pequenas variações dependendo da área temática em que esti
vermos trabalhando. O Dicionário da Língua Portuguesa de Aurélio Buarque 
de Holanda define como "aquilo que se conhece, que se sabe por antecipa
ção". Na linguagem da informática, dado é uma representação simbólica 
quantificável e quantificada. 

Na área da comunicação, Reynolds (1992, p. 30) define dado como uma 
reunião de fatos não organizados que não foram processados e transforma
dos em informação. 

Segundo a doutrina, preconizada pela Agência Brasileira de Inteligência 
(ABIN), dado é "toda e qualquer representação de fato ou situação por 
meio de documentos, fotografias, gravações, relatos, mapas ou cartas e ou
tros meios, não submetidos à metodologia para a produção do conhecimen
to", ou seja, é o texto, a imagem ou o sinal em seu estado bruto. 

Já a doutrina preconizada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública 
define dado como sendo "qualquer fato ou situação, comunicação, notícia, 
extrato de documento, documento, ou denúncia não processados pelo Ór-

Revista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 55 - jul/ago/set 2007 48 



gão de Inteligência de Segurança Pública". 
De qualquer forma, a atividade de inteligência, em seu sentido mais am

plo, tem por finalidade coletar ou buscar e interpretar dados, avaliando situ
ações. 

Notamos que em ambos os conceitos, aparecem o termo não submetidos 
à metodologia para a produção do conhecimento - não processados pelo 
Órgão de Inteligência. Isto ocorre porque um dado significa muito pouco, a 
não ser quando relacionado com outros, ou quando destacamos o seu signi
ficado. 

Na mesma linha, afirma Platt (1974 p.78). 
Um dado significa muito pouco, a não serre
lacionado com outros dados. Sem indagações 
mais profundas e significativas, verificamos 
que dados, apenas, nunca revelam o que pre
cisamos saber para adotar uma providência, 
ou formular uma política. 

Em outro cenário, o da guerra, Clausewitz, (1883, p.221) afirma que 
"muitos dados colhidos durante a guerra são contraditórios, grande parte é 

falsa e uma parte maior ainda se compõe de dados duvidosos". É por este 
motivo, segundo ele, que se torna necessário uma avaliação pormenorizada 
dos dados e da fonte, evitando-se dispender recursos humanos com perdas 
de vidas e materiais. 

Uma prática usual é a confusão entre as definições de dado, informe e 
informação. O dado é meramente a representação pura e fidedigna de um 
fato ou acontecimento, sem a manifestação de opiniões, resultante de juízos 
e raciocínios. Apenas depois de processado e analisado por um profissional 
de inteligência é que se tornará um conhecimento do tipo informe

1
• Este é 

definido pela doutrina de inteligência brasileira como o conhecimento re
sultante de juízos que expressam o estado de certeza ou opinião em relação 

1
Informe, informação, apreciação e estimativa são os quatro tipos de conhecimento existentes na área de 

Inteligência. Diferem entre si pelo juízo e raciocínio a respeito de opinião ou certeza que expressam em 
relação a verdade sobre fato ou situação passada ou presente. O conhecimento estimativa é o mais 
avançado e representa projeção de um cenário futuro previsível baseado em possibilidades e probabilidades 
de sua evolução. 
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à verdade sobre um fato ou situação, enquanto a informação é o conheci

mento resultado de raciocínios que expressam um estado de certeza em 

relação à verdade sobre um fato ou situação. 

Campos (1977, p.10) esclarece com maior riqueza: 

O informe é apenas um dado, um simples ele

mento que em determinadas circunstâncias e 

sob determinadas condicionantes, poderá con

tribuir para o conhecimento de um assunto 

específico. Em determinadas circunstâncias, 

por que é necessário que o dado apresente 

interesse para a formação de um juízo. Sob 

certas condicionantes, por que para ele é exi

gido um tipo definido de tratamento, de for

ma a tornar possível o seu aproveitamento. 

De outra forma, o dado classifica-se em ostensivo ou sigiloso. Ostensivo 

quando está com livre acesso a quem procura obtê-lo ou coletá-lo e sigiloso, 

quando não está disponível e se torna necessário o acionamento do elemen

to de operações ou agente para realizar a busca. Cabe ressaltar que 97% 

dos dados existentes são ostensivos, basta saber onde procurá-los de acordo 

com o ponto de interesse, ou seja, o conteúdo que efetivamente interessa ao 
Órgão para o desempenho de sua atividade em um determinado caso. 

3. A TÉCNICA DE AVALIAÇÃO DE DADOS 
Ao definir dado, Reynolds (1992, p.30) acrescenta que o dado pode não 

estar na formatação adequada ou ainda, estar incompleto, impreciso ou ul

trapassado. E esta afirmação reforça a necessidade de submetê-lo à técnica 

de avaliação. 
2 

Denomina-se técnica de avaliação de dados o processo a que são subme-

2
0 autor apresenta cinco características que determinam a qualidade dos dados. A precisão que se traduz 

pela ausência de erros; a integridade, ou seja, conter o maior número de detalhes possíveis, a relevância 
ou utilidade do dado ( o que denominamos ponto de interesse), a atualidade que proporcionará a tomada 
de decisões em um ambiente estável e a auditabilidade, que é a habilidade de se verificar a precisão e a 
integridade do dado. 
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tidos os dados de interesse para o exercício da atividade de Inteligência. 
Esta técnica nada mais é do que um método para determinar seu grau de in
teresse e credibilidade, em que será avaliado o conteúdo e sua fonte. Na fa
se da Análise e Síntese, quando desejamos verificar o valor dos dados que 
nos foram disponibilizados, esta análise envolve os fatores pertinência e cre
dibilidade. 

A pertinência será determinada pelo interesse do conteúdo através da 
decomposição deste, em frações significativas ou menores, facilitando a aná
lise. A credibilidade buscar-se-á com o estudo das frações decompostas com
parativamente a outras. Ainda, para determinar o grau de credibilidade, 
devemos avaliar o conteúdo do dado julgando-o em três quesitos básicos: 
Coerência, Compatibilidade e Semelhança, conforme demonstra o quadro 

abaixo: 

ASPECTO PERGUNTA-SE VERIFICAM-SE 

COERÊNCIA O dado em julgamento apre- A harmonia interna do dado. 
senta contradição lógica? O encadeamento lógico do 

dado. 

O dado se harmoniza com O relacionamento do dado 
COMPATIBILIDADE outros dados conhecidos? com o que se sabe sobre o fato 

ou situação que é objeto do 
mesmo. 
O grau de harmonia. 

SEMELHANÇA Há outro dado de fonte A existência de dado seme-
diferente cujo conteúdo seja lhante gerado em outra fonte. 
semelhante ao do dado em A conformidade entre o dado 
julgamento? em julgamento e o da outra 

fonte. 
1 

Fonte: ESINT/ABIN 

Existem algumas limitações metodológicas quando da avaliação de da
dos. Entre estas limitações estão fatores como o desconhecimento da fonte 
e de suas características, as decorrências resultantes do avanço dos meios e 
técnicas de geração, transmissão e manipulação de dados e outros aspectos 
subjetivos. 
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Construímos, a seguir, um exemplo fictício para melhor compreensão 
das técnicas adotadas. 

Dado disponível: A organização criminosa PCC (Primeiro Comando da 
Capital) deverá promover rebeliões em estabelecimentos penais no RS. 

Análise do dado: Quanto ao quesito coerência, não apresenta contradi
ção lógica; portanto, um ponto positivo para o dado. 

Quanto ao quesito compatibilidade, não se harmoniza com outros dados 
conhecidos, pois não há notícia de que existam ramificações daquela organi
zação criminosa em estabelecimentos penais do Estado, tampouco integrantes 
em regime fechado ou semi-aberto cumprindo pena (ponto negativo). 

Quanto ao quesito semelhança, não possuímos nenhum dado semelhante 
( após pesquisas em fontes abertas e pedidos de busca), ao contrário, exis
tem informes e informações que afastam, de momento, esta possibilidade 
(ponto negativo para o dado). 

Pelas análises realizadas, o dado disponível náo possui total credibilidade. 

No item seguinte abordaremos com mais profundidade os instrumentos 
que nos permitem coletar dados, ou seja, a fonte. 

4. A FONTE 
Podemos definir fontes de dados de inteligência como sendo os instru

mentos que podem ser utilizados para a coleta ou obtenção destes ou infor
mações destinadas à produção do conhecimento da inteligência. 

Estas fontes são na verdade pessoas, documentos e organizações ou equi
pamentos onde se origina o dado. As pessoas como fonte são as autoras ou 
criadoras do dado, por terem percebido, memorizado e descrito um fato ou 
situação; as organizações como fonte são aquelas que detêm a responsabili
dade pelo dado, pela difusão, tendo em vista a impossibilidade de ser identi
ficado o autor. Os documentos como fonte são aqueles que expressam o da
do, mas não contêm indicações que permitam a identificação do autor ou de 
uma organização responsável pelo mesmo. 

Após realizado o levantamento das necessidades do Órgão e identifica
do o ponto de interesse dos dados a serem obtidos, são relacionadas as 
fontes e inicia-se a fase de reunião, com a coleta ou busca. 

Existem basicamente, três tipos de fontes: 
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Fontes Humanas: são os dados coletados por pessoas, figuram no rol 
destas fontes os informantes, desertores, membros de órgãos de inteligên
cia, colaboradores, colegas de trabalho, jornalistas e população em geral. 

De todas as fontes esta é a que fornece a menor quantidade de dados, 
mas em tese, por serem qualitativos, são a base para a produção do conheci
mento. São consideradas indispensáveis, pois podem fornecer, detalhar e 
confirmar fatos ou situações que foram identificadas por outras fontes. 

Fontes de Imagens: são os dados obtidos a partir de imagens de equipa
mentos fotográficos, câmeras de vigilância, radares, sensores montados em 
plataformas aéreas, espaciais ou terrestres. 

Fontes de Sinais: são os dados obtidos resultantes da interceptação das 
comunicações através do monitoramento do espectro eletromagnético ou 
emissores eletrônicos. ( fax, telex, estação de informática, telefones fixos e 
móveis). 

Uma das limitações das fontes de imagens e sinais é a necessidade de 
uma interpretação técnica do dado antes de serem encaminhados ao usuá
rio, pois estas fontes apenas fornecem o dado cabendo ao analista ( fonte 
humana) interpretá-lo e extrair as informações necessárias. Outro proble
ma é a modernização tecnológica o que as toma demasiadamente onerosas. 

A exemplo da classificação dos dados em ostensivos e sigilosos, as fontes 
podem ser técnicas, ou seja, aquelas em que se toma necessário o acionamento 
de pessoas para realizar a busca em razão de não estarem disponíveis, e 
abertas, que são obtidas pela coleta proveniente de publicações nos meios 
de comunicação social (jornais, revistas, rádio, TV, internet) e, portanto, de 
domínio público, sem uma classificação com grau de sigilo. 

4.1 O JULGAMENTO DA FONTE 
O julgamento da fonte tem por objetivo estabelecer o grau de idoneidade 

dessa fonte, em que são considerados três aspectos: Autenticidade - Confi
ança - Competência. É importante ressaltar que os indicadores abaixo des
critos são válidos para o julgamento de fontes humanas e, por adaptação, 
poderão ser utilizados quando a fonte for uma organização. Com relação à 

fonte documental, existem técnicas específicas. No quadro a seguir, podere
mos visualizar melhor este método: 
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PERGUNTA SE - VERIFICAM SE -
~-

AUTENTICIDADE O dado provém realmente Particularidades e indicativos 
da fonte presumida? que permitam caracterizar a 

fonte; 
Circunstâncias que permitam 
distinguir fonte de canal de 

1 
transmissão. 

1 

Quem é a fonte? Antecedentes ( criminal, políti-
CONFIANÇA Qual o interesse da fonte co, de lealdade, de honestida-

em fornecer o dado? de etc); 
Compatibilidade do padrão de 
vida com o poder aquisitivo; 
Contribuição já prestada ao 
Órgão e a precisão de dados 
fornecidos; 
Motivação, pagamento, ideolo-
gia, interesse pessoal, vingan-
ça, ciúme etc. 

1 

A fonte está habilitada a Atributos pessoais, profissio-
COMPETÊNCIA perceber, memorizar e nais e técnicos da fonte. 

descrever o objeto do Indicadores sobre a possibili-
Quais as condições de dade de observação do fato 
obtenção do dado? ( data, hora, local etc). 

Fonte: ESINT/ABIN 

A credibilidade será determinada posteriormente, após realizada a técni
ca de avaliação de dados e o julgamento da fonte, quando o analista forma
liza o conhecimento através da utilização de recursos de linguagem que 
expressem o estado de certeza ou de opinião. Continuaremos na análise do 
exemplo anterior, agora sob o aspecto do julgamento da fonte. 

A fonte foi identificada, caso positivo, qual o tipo de fonte: Sim, (fonte 
humana) um apenado de nome João, do regime fechado da Penitenciária de 
Segurança Máxima de Charqueadas . 

Julgamento da fonte: Quanto ao quesito autenticidade, o dado provém 
do apenado João, líder da organização criminosa Comando Paralelo, que 
atua apenas na região centro-oeste do Estado e que repassou o dado ao di
retor daquele estabelecimento penal, portanto o dado é autêntico (ponto 
positivo). Quanto ao quesito confiança, João cumpre pena por roubo a esta
belecimentos bancários e homicídio, liderou quatro rebeliões em diversos 
presídios até ser transferido. Já contribuiu com a Justiça na indicação de 
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comparsas e supostos locais de homizio, porém as informações prestadas, 
embora investigadas, não foram confirmadas. Registro da Superintendência 
de Serviços Penitenciários não apontam conexões dele com apenados de outros 
estados da federação. A motivação, provavelmente, seja a tentativa de colabo
rar para solicitar "favores" em proveito próprio no interior do estabeleci
mento (ponto negativo). O quesito competência, a fonte está habilitada para 
receber o dado, porém, não teria condições de recebê-lo, pois monitoramento 
realizado por fonte de sinais não detectou contatos com outras fontes hu
manas nos últimos dez dias, que pudessem repassar aquele dado. Quanto a 
familiares e advogado, nada sabem sobre o dado ou de uma possível cone
xão de João com outra organização criminosa (ponto negativo). Da análise 
realizada, apurou-se resultado insatisfatório quanto à idoneidade da fonte. 

4.2 LOCALIZAÇÃO DAS FONTES 
Com relação às fontes e imagens e sinais, a questão toma-se técnica, pois é 

necessário interpretar os dados, com fontes humanas; existem algumas for
mas para se reunir evidências sobre um determinado fato ou situação, isto é, 
observações suscetíveis de verificação. A primeira forma é o registro de 
observações realizadas pela própria fonte. Outra maneira é conversar com 
pessoas que fizeram as observações desejadas ou que dispõem de dados a 
respeito delas. A terceira forma consiste em trabalhar com registros de inte
resse, sobre os quais não é possível trocar idéias com as pessoas que hajam 
participado dos acontecimentos ou que os tenham observado. 

5. SISTEMA ALFANUMÉRICO 
De outra forma, como resultado da avaliação do conteúdo e julgamento 

da fonte, foi desenvolvido um sistema denominado de Alfanumérico, em 
que teremos, então, a idoneidade da fonte e a veracidade do conteúdo do 
informe, conforme adiante demonstrado: 

IDONEIDADE DA FONTE 

A Absolutamente idônea 
B - Idônea 
C Razoavelmente idônea 
D - Nem sempre idônea 
E - Inidônea 
F - Não pode ser julgada 

VERACIDADE DO CONTEÚDO 

1 - Confirmado 
2 - Provavelmente verdadeiro 
3 - Possivelmente verdadeiro 
4 - Duvidoso 
5 - Provavelmente falso 
6 - Não pode ser julgado 

Fonte: ESINT/ABIN 
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Neste sistema, o nº 1 significa credibilidade máxima, o nº 2 a credibilidade 
é alta e o nº 3 a credibilidade é média. Portanto um informe é considerado 
(A-1) quando a fonte é absolutamente idônea e o conteúdo foi confirmado. 
Poderá ocorrer que a fonte seja absolutamente idônea e o conteúdo duvido
so (A-4), ou a fonte seja inidônea e a veracidade do conteúdo confirmada 
(E-1 ). 

O informe, anteriormente um dado, passa agora, pela análise final, em 
relação à idoneidade da fonte e veracidade do conteúdo. Pelas análises já 
realizadas, podemos concluir que o informe sobre a ação do PCC em pro
mover rebeliões em estabelecimentos penais no Estado é classificado como 
(E-5)

3
• 

Assim, o dado é processado e analisado, transformando-se em informe 
ou informação. Este tipo de conhecimento é transmitido ao usuário ou a 
outras instituições com clareza, sob o aspecto do nível de credibilidade das 
frações destes conhecimentos, gerando, obviamente, conseqüências para a 
questão em análise. 

6. O INFORME NOS PLANOS ESTRATÉGICO E TÁTICO 
Dentro do princípio de que o dado é a matéria-prima para a Produção do 

Conhecimento de Inteligência e que seu processamento e análise inicial
mente resultará em um informe, poderemos visualizar sua aplicabilidade no 
plano estratégico e tático. As ações no plano estratégico lidam com conhe
cimentos mais aprofundados, notadamente apreciação e estimativa com téc
nicas de cenário para a formulação de políticas, elaboração de programas, 
planos e metas, atinentes ao crescimento institucional da Corporação. Es
tão a nível de assessoramento de Estado-Maior do Comando Geral. 

Exemplo: Anualmente são aposentados ou reformados aproximadamen
te 1.200 policiais militares. ( este dado, após contextualizado com outros, 
interessa ao plano estratégico, pois se não forem incluídas novas turmas 

3
0 exemplo e os dados utilizados são meramente didáticos. Com o processamento, a avaliação e a 

integração de outros dados e fontes disponíveis ou resultado da busca, a análise poderá ter resultado 
diverso daquele proposto no presente artigo. Desta forma, o informe classificado como E-5 poderá ser 
E-2 ou qualquer das classificações do Sistema Alfanumérico. 
Exemplo: No bairro centro, no horário compreendido entre 21 horas e 23 horas, tem aumentado o 
número de assaltos a pedestres, com utilização de arma de fogo e faca. (Este dado interessa ao plano 
tático, pois após contextualizado com outros dados e fontes, deverá subsidiar ações policiais específicas 
naquele bairro). 
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com determinado número de pessoas, deverá refletir na operacionalidade 
da Corporação policial em X anos). 

As ações no plano tático abrangem dados obtidos (informes ou informa
ção) para serem utilizados no cotidiano, em operações policiais específicas 
ou de inteligência, para a resolução de problemas a curto prazo. Trabalham 
a nível de Unidades Operacionais (Batalhões, Regimentos e frações meno
res). 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Este método, se corretamente aplicado, reduz a probabilidade de dis

torções nas avaliações que podem ser ocasionadas por boatos ou ações de 
contra-inteligência ou contra-propaganda. Proporcionando um aumento da 
eficiência das ações no plano estratégico e tático, pois após mensurar-se a 
credibilidade e o conteúdo, o dado é transformado em informe ou informa

ção, reduzindo também a probabilidade de erro operacional e suas danosas 
conseqüências em ações policiais. 

Outro fator importante é a integração das fontes de dados, pois como 
vimos, elas estão interligadas servindo de suporte uma para a outra. Obvia
mente, por limitações financeiras, a utilização de fontes de imagens e sinais 
é ainda incipiente em operações policiais, não obstante servirem, inclusive, 
como prova judicial. Outro óbice em relação a estes dois tipos de fontes é a 
carência de recursos humanos especializados para realizar uma análise téc
nica dos dados que são fornecidos. 

Por este motivo, faz-se necessário o treinamento de fontes humanas, não 
apenas agentes de inteligência, mas principalmente, de policiais militares 
que trabalham cotidianamente nas ruas, em razão de possuírem contato di
reto com diversos dados e fontes variadas. Não raro estes policiais repassa
rem ao Comando ou a colegas um dado como fonte idônea e veracidade 
confirmada, o que, num ambiente operacional, aumenta os riscos pessoais e 
funcionais da atividade policial. 

Se a finalidade é salvaguardar a imagem institucional da Corporação, 
uma proposta que atenderia a esta demanda e traria maior eficiência seria 
readequar os currículos na matéria de Inteligência Policial dos cursos de 
formação na Brigada Militar, principalmente Soldados e Sargentos. Dar-se
ia ênfase a assuntos da área de Inteligência que realmente sejam fundamen
tais para a atividade do policiamento ostensivo, mesmo que noções básicas, 
como técnicas de avaliação de dados e julgamento das fontes, Observação, 
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Memorização e Descrição (OMD) dentre outras. 
Desta maneira, o preparo técnico-profissional nesta área específica re

duziria, notadamente no plano tático, riscos desnecessários em ocorrências 
policiais, minimizando atos como prisões ilegais, invasão de domicílio, abu
so de autoridade e outras que são cometidas equivocadamente por deficiên
cia na análise dos dados fornecidos. 

Concluindo o presente artigo, citamos uma afirmação de Reynolds, que 
inobstante ser da área da comunicação, traduz a importância deste assunto 
para as Instituições policiais, foco desta análise. "Organizações bem sucedi
das devem reunir dados, analisá-los, avaliá-los para criar a informação, 
disseminá-la para o público apropriado e interpretar esta informação. A 
habilidade de uma organização em reunir dados, interpretá-los e agir rapi
damente com base nestes dados é uma característica que pode distinguir 
vencedores de perdedores num mercado altamente competitivo". 
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Iv. A PESQUISA CIENTÍFICA NA PMESP (1) 

AIRTON EDNO RIBEIRO, Capitão PM, Pro
fessor de Porluguês e Metodologia Científica. 

Este artigo é o primeiro de uma série que pretende oferecer ao pesquisa
dor policial-militar uma visão técnico-científica do trabalho de pesquisa, 
dentro dos parâmetros que interessam à Instituição PM. Este primeiro apre
senta alguns aspectos teóricos e formais de um projeto de pesquisa. 

É importante esclarecer que todo trabalho científico nasce de uma difi
culdade, ou questionamento, que deve ser cuidadosamente formulado. É 
um problema que nasce de um tema geral de estudo, muitas vezes ligado à 
atividade do pesquisador. A partir desta dúvida, deste questionamento, o 
pesquisador inicia o planejamento de seu estudo, do qual resultará um pro
jeto de pesquisa. 

1. O PROJETO DE PESQUISA 
Pesquisar não se traduz no simples ato de abordar um problema através 

da aplicação direta de questionário, mas exige um planejamento. Sem um 
projeto de pesquisa, o pesquisador se lança a um trabalho inseguro, desori
entado, redundando em desperdício de tempo e recurso. Um projeto de 
pesquisa serve, essencialmente, para responder às perguntas: 

- o que se pretende pesquisar? ( definição do tema e do problema de pes
quisa); 

- por que esta pesquisa deve ser realizada? (justificativa da escolha do 
tema da pesquisa); 

- para que se pretende pesquisar? ( objetivo(s) do estudo); 
- como será realizada a pesquisa? (metodologia da pesquisa); 
- quando as diferentes etapas da pesquisa serão levadas a cabo? 

(cronograma). 
Assim, na PMESP, um projeto de pesquisa consiste na manifestação pré

via das etapas interdependentes do empreendimento de pesquisa pretendi
do pelo candidato, em que são apresentados os fundamentos temáticos, as 
justificativas e os objetivos, na forma de um roteiro de trabalho destinado à 
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produção e ao aporte de conhecimentos científicos na atividade policial
militar. Deve conter: 

1.1. Elementos Formais 
1.1.1 o texto do corpo do projeto deve ser redigido em espaçamento 

duplo ou 1,5, com fonte Arial 14 para os títulos e 12 para o texto; 
1.1.2 o papel terá tamanho A4; 
1.1.3 as margens são as seguintes: esquerda 3,5 cm; direita 2,0 cm; supe

rior 2,0 cm; inferior 2,0 cm. 
1.1.4 as páginas devem ser numeradas no canto superior direito; 
1.1.5 capa e sumário não são numerados, muito embora entrem na con

tagem de páginas; 
1.1.6 o projeto deverá estar encadernado. 

1.2 Elementos Pré-textuais 
1.2.1 capa, com a identificação da instituição de ensino da PMESP, do 

candidato e da OPM de origem, tema do projeto, local e data; 
1.2.2 sumário. 

1.3 Elementos Textuais 
1.3.1 tema; 
1.3.2 introdução; 
1.3.3 justificativa; 
1.3.4 objetivos; 
1.3.5 metodologia; 
1.3.6 problemas; 
1.3. 7 hipóteses; 
1.3.8 inserção na área temática ( se houver); 
1.3.9 distribuição de capítulos; 
1.3.10 cronograma de desenvolvimento da monografia. 

1.4 Elementos Pós-textuais 
1.4.1 bibliografia inicial. 

1.5 Tema 
A identificação do projeto de pesquisa na PMESP é feita por tema, ou 

seja, por um enunciado que permita ao leitor compreender imediatamente o 
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enfoque da pesquisa. 
Tema é diferente de título. Branca Granatic 

1 
apud Possebom (1999) apre-

senta bem a problemática que envolve a escolha do tema: 
O primeiro passo, antes de começar, é reconhe
cer a diferença entre um tema e um título. O te
ma é o assunto sobre o qual você irá escrever, 

ou seja, a idéia que será defendida ao longo de 

sua composição. Por outro lado, o título é a 

expressão, geralmente curta, colocada no iní

cio do trabalho; ele é, na verdade, apenas uma 

vaga referência ao assunto que você abordará. 

Assim, para o tema "Implantação do Estudo a Distância nos Cursos de 
Especialização da PMESP", poderíamos ter o título (ou nome-fantasia) 
"Escola do Futuro", por exemplo. 

1.6 Introdução 
Nem todas as instituições exigem a Introdução em seus projetos de pes

quisa. Em algumas, este item aparece com a nomenclatura de ':A.presenta
ção"; em outras, passa-se diretamente aos objetivos. Mas é bom não se es
quecer de que quem lê um projeto, lê muitos outros, geralmente na seqüên
cia. É sempre conveniente, portanto, introduzir o tema da pesquisa, procu
rando captar a atenção do leitor ou avaliador para a proposta. A redação, 
como nos demais capítulos, deve ser correta e bem cuidada. 

Na Introdução, é de se esperar que seja apresentado o porquê do tema 
de pesquisa. Escolher um tema é, provavelmente, uma das coisas mais difí
ceis para um pesquisador iniciante. Pesquisadores experientes costumam 
desenvolver técnicas de documentação do trabalho científico que lhes per
mitem não só extrair de seus arquivos tais temas, como trabalhá-los 
concomitantemente. Para quem nunca teve uma preocupação científica, um 
bom começo é conhecer o que os outros já fizeram, visitar bibliotecas onde 
seja possível encontrar monografias de conclusão de curso, dissertações de 
mestrado e teses de doutorado. Na PMESP, o Centro de Aperfeiçoamento 
e Estudos Superiores "Cel PM Nelson Freire Terra" (CAES-Cel Terra) é o 

1
GRANATIC, Branca. Técnicas Básicas de Redação, p. 73. 
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estabelecimento de ensino superior que coordena a produção técnico-cien
tífica dos cursos de pós-graduação da Instituição. 

Tais trabalhos podem servir como fonte de inspiração, além de familiari
zar o policial militar com os aspectos formais, teóricos e metodológicos do 
trabalho científico. A primeira regra para a escolha do tema é bastante sim
ples: o pesquisador deve escolher um tema do qual goste. O trabalho de 
pesquisa é árduo e, às vezes, cansativo. Sem simpatizarmos com o tema, não 
conseguiremos o empenho e a dedicação necessários. 

A segunda regra é tão importante quanto a primeira: o pesquisador não 
deve tentar abraçar o mundo. A tendência dos jovens ( ou inexperientes) 
pesquisadores é formular temas incrivelmente amplos, geralmente resumi
dos em uns poucos vocábulos. Otimização do Policiamento Ostensivo; O 
Ensino a Distância; A PMESP na Internet; A violência na televisão; O Di
reito Constitucional e a Segurança Pública são alguns exemplos. É preciso 
pensar muito bem antes de seguir esse caminho. O pesquisador inexperiente 
que enveredar por ele terá grandes chances de produzir um texto superfici
al, recheado de lugares comuns. 

O tema deve ser circunscrito tanto espacial quanto temporalmente. ''A 
escravidão", por exemplo, é um tema dos mais amplos. Escravidão na Roma 
Antiga? No Brasil contemporâneo? Nos Estados Unidos à época da Guerra 
de Secessão? No livro A República, de Platão? A escravidão por dívidas na 
Grécia Antiga? Temas apoiados em palavras e sentido muito amplo, como 
"influência" e "atualidade", também devem ser evitados. O pesquisador deve 
se perguntar se o tema escolhido não permite perguntas do tipo: O quê? 
Onde? Quando? 

Um ponto muito importante a fixar é a respeito da delimitação do tema. 
Na PMESP esta delimitação é a própria Instituição, no nível técnico
operacional (geralmente ligado aos Cursos de Formação, de Instrutor e 
Monitor de Educação Física, de Especialização e de Aperfeiçoamento de 
Oficiais), ou a área de Segurança Pública, no nível estratégico (geralmente 
ligado ao Curso Superior de Polícia e outros porventura freqüentados por 
oficiais superiores). Isto porque a PMESP insere-se na denominada Univer
sidade Corporativa, criada exatamente para que determinadas instituições 
cuidem do ensino e da pesquisa de temas que lhes interessem diretamente, 
sem descuidar-se dos padrões científicos universais. 

Uma terceira regra vale ser anunciada: o tema deve ser reconhecível e 
definido de tal maneira que seja reconhecível igualmente por outros, ou 
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seja, deve ser aceito como um tema científico por uma comunidade de pes
quisadores. 

Uma vez anunciado o tema da futura pesquisa, é conveniente o pesquisa
dor descrever qual foi sua trajetória intelectual até chegar a ele. Como se 
sentiu atraído por esse tema? Que matérias despertaram seu interesse du
rante a graduação? Qual sua formação? Qual sua experiência profissional? 
Que autores lhe inspiraram? Apresentado o tema, é hora de seguir adiante e 
expor os objetivos propriamente ditos da pesquisa. 

1. 7 Objetivos 
Este capítulo deve começar de forma direta, anunciando para o leitor ou 

avaliador quais são os objetivos da pesquisa: "O objetivo desta pesquisa 
é ... "; "Pretende-se ao longo da pesquisa verificar a relação existente entre"; 
"Este trabalho enfocará" são algumas das formas às quais é possível recor
rer. 

Se na Introdução era apresentado o tema, neste capítulo será abordado o 
problema, bem como as hipóteses que motivarão a pesquisa científica. A 
pergunta-chave para este capítulo é "para que se pretende pesquisar?" Um 
problema científico tem a forma de uma questão, de uma pergunta, mas é 
uma questão de tipo especial. É uma pergunta formulada de tal maneira que 
orientará a investigação científica e cuja solução representará uma amplia
ção de nossos conhecimentos sobre o tema que lhe deu origem. Uma res
posta provisória a este problema científico é o que chamamos de hipótese. 
A pesquisa científica deverá comprovar a adequação de nossa hipótese, com
provando se ela, de fato, é uma solução coerente para o problema científico 
anteriormente formulado. Franz Victor Rudio apresenta, em seu livro, uma 
série de interrogações que podem ajudar o jovem pesquisador a escolher o 
seu tema de investigação e verificar sua viabilidade: 

a) Este problema pode realmente ser resolvido pelo processo de pesqui
sa científica? 

b) O problema é suficientemente relevante a ponto de justificar que a 
pesquisa seja feita ( se não é tão relevante, existem, com certeza, outros 
problemas mais importantes que estão esperando pesquisa para serem re
solvidos)? 

c) Trata-se realmente de um problema original? 
d) Ainda que seja 'bom', o problema é adequado para mim? 
e) Pode-se chegar a uma conclusão valiosa? 
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f) Tenho a necessária competência para planejar e executar um estudo 
desse tipo? 

g) Os dados que a pesquisa exige, podem ser realmente obtidos? 
h) Terei tempo de terminar o projeto? 

1.8 Justificativa 
É o momento de dizer porque a Instituição PM e o orientador devem 

apostar na pesquisa proposta. 
Neste capítulo, justifica-se a relevância do tema para a área do conheci

mento científico à qual o trabalho está vinculado. A pergunta-chave deste 
capítulo é "por que esta pesquisa deve ser realizada?" 

1.9 Metodologia 
Neste capítulo, o pesquisador deverá anunciar o método e o tipo de pes

quisa ( exploratória, descritiva, explicativa) que empreenderá. A pergunta
chave que deve ser respondida aqui é: "como será realizada a pesquisa?" 

O pesquisador deverá esboçar a trajetória que seguirá ao longo de sua 
atividade de pesquisa. Para tanto, deverá destacar: 

1.9.1 os critérios de seleção e a localização das fontes de informação; 
1.9.2 os métodos e as técnicas utilizados para a coleta de dados. 
Diferentemente do que geralmente se pensa, dados não são necessaria-

mente expressos em números e processados estatisticamente. O tipo de da
dos coletados durante a pesquisa depende do tipo de estudo realizado. Eles 
podem ser o resultado de: 

"l. pesquisa experimental; 
2. pesquisa bibliográfica; 
3. pesquisa documental; 

4. entrevista; 

5. questionários e formulários; 

6. observação sistemática; 

7. estudo de caso; 

8. relatórios de estágio." (Pádua, 1998, p. 132). 

1.10 Cronograma 
No cronograma, o pesquisador deverá fazer um planejamento das ativi

dades ao longo do tempo de que dispõe para a pesquisa. Ele é uma excelente 
ferramenta para controlar o tempo de trabalho e o ritmo de produção. Ao 
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mesmo tempo, servirá para o orientador acompanhar o andamento da pes
quisa. Também aqui há uma pergunta-chave: "quando as diferentes etapas 
da pesquisa serão levadas a cabo?" 

A forma mais fácil de organizar um cronograma é sob a forma de uma 
tabela. Propõem-se os seguintes dados: 

Mês da atividade na faixa horizontal (1 º mês, 2º mês, 3º mês, 4º mês, 5º 
mês etc.); 

Revisão bibliográfica; 
Aplicação de questionários; 
Processamento dos dados; 
Observação no local da pesquisa; 
Entrevistas; 
Redação da monografia. 

1.11 Bibliografia Inicial 
É recomendável relacionar publicações que serviram de base para a apre

sentação das idéias contidas no projeto. O reforço teórico comprova que a 
proposta não é totalmente empírica e que o autor dela tem conhecimento da 
existência de trabalhos semelhantes. 

Repete-se o enunciado no item Introdução: "um bom começo é conhe
cer o que os outros já fizeram, visitando bibliotecas onde seja possível en
contrar monografias de conclusão de curso, dissertações de mestrado e te
ses de doutorado". No caso da PMESP, é indispensável visitar a biblioteca 
do Centro de Aperfeiçoamento e Estudos Superiores "Cel PM Nelson Freire 
Terra" (CAES-Cel Terra), onde está a produção técnico-científica dos cur
sos de pós-graduação da instituição. 

A seguir, apresenta-se a relação de obras utilizadas na construção deste 
artigo, a qual servirá como exemplo básico de formulação técnica de uma 
fonte bibliográfica. 

REFERÊNCIAS 
BARROS, Aidil de Jesus Paes de, LEHFELD, Neide Aparecida de Sou

za. Projeto de pesquisa: propostas metodológicas. 8. ed. Petrópolis: Vozes, 
1999. 

ECO, Umberto. Como se faz uma tese. 15. ed. São Paulo: Perspectiva, 
1999. 

GRANATIC, Branca. Técnicas Básicas de Redação. 3. ed. São Paulo: 
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Scipione, 1996. 
LAKATOS, Eva Maria, MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia 

do trabalho científico. 4. ed. São Paulo: Atlas, 1992. 
LA VILLE, Christian, DIONNE, Jean. A construção do saber. Manual 

de metodologia da pesquisa em ciências humanas. Porto Alegre/Belo Ho
rizonte: Artmed/UFMG, 1999. 

MARTINS, Eduardo. Manual de redação e estilo de O Estado de 
S.Paulo. 3. ed. São Paulo: O Estado de S.Paulo, 1997. 

MEDEIROS, João Bosco. Redação científica. A prática de fichamentos, 
resumos, resenhas. 4. ed. São Paulo: Atlas, 1999. 

MILLS, C. Wright. A imaginação sociológica. 4. ed. Rio de Janeiro: 
Zahar, 1975. 

MORAES, Reginaldo C. Corrêa de. Atividade de pesquisa e produção 
de texto. Textos Didáticos. IFCH/ Unicamp, Campinas, n.33, 1999. 

PÁDUA, Elisabete Matallo Marchesini. O trabalho monográfico como 
iniciação à pesquisa científica. ln: CARVALHO, Maria Cecília M. de. Cons
truindo o saber. Metodologia científica: fundamentos e técnicas. 7. ed. 
Campinas: Papiros, 1998. 

POSSEBOM, Francisco. Manual de Elaboração de Monografias no 
CAES. Monografia apresentada no Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais 
II/99. São Paulo: Centro de Aperfeiçoamento e Estudos Superiores da Polí
cia Militar do Estado de São Paulo, 1999. 

RIBEIRO, Airton Edno. Manual de Redação Policial-Militar. 
Monografia apresentada no Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais II/03. 
São Paulo: Centro de Aperfeiçoamento e Estudos Superiores da Polícia 
Militar do Estado de São Paulo, 2003. 

RUDIO, Franz Victor. Introdução ao projeto de pesquisa científica. 
24. ed. Petrópolis: Vozes, 1999. 

SALOMON, Délcio Vieira. Como fazer uma monografia. 8. ed. São 
Paulo: Martins Fontes, 1999. 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 20. 
ed. São Paulo: Cortez, 1996. 

SPINA, Segismundo. Normas para trabalhos de grau. São Paulo: Ática, 
1984. 
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V. O CARROSSEL DO REGIMENTO "9 DE JULHO" - HERANÇA 
DA CENTENÁRIA MISSÃO MILITAR FRANCESA 

EMENTA: 

MARCELO MIRANDA DE SANTANA. 
Capitão da P M, se,viu por treze anos no Re
gimento de Cavalaria "9 de Julho". Autor de 
"O Carrossel do Regimento "9 de Julho": 
histórico, descrição e aspectos físicos". Mo
nografia de conclusão de curso CIEF/96. 

Uma das heranças deixadas pela Missão Militar Francesa que esteve ins

truindo nossa corporação no início do século XX foi o chamado Carrossel 

Conjunto de evoluções hípicas, realizadas sob um arranjo musical próprio, 

que tal como no exército Francês, ainda hoje é executado pelo Regimento 

"9 de Julho". Herdeiro dos Torneios da Idade Média, o presente artigo traz 

a origem do Carrossel na França até sua chegada, através da Missão Militar 

Francesa, na Polícia Militar, destacando os principais acenos históricos até 

os dias de hoje. 

Nos nossos dias, o Carrossel apresentado pelo Regimento de Polícia 

Montada "9 de Julho", herdeiro moderno dos torneios medievais, se torna 
uma das manifestações mais prestigiosas da grande tradição eqüestre fran

cesa. 
Na Idade Média, o torneio era a mais alta expressão dos hábitos guerrei

ros e corteses da cavalaria. Era uma forma esportiva de combater a cavalo; 
um maravilhoso exercício para preparar o corpo e o espírito para a guerra, 
desenvolvendo no combatente as virtudes viris da coragem e da generosida

de, que participam do patrimônio genético de nossa raça. 

Diante de uma audiência de senhores e de gentis damas, os adversários 

se enfrentavam até que um deles fosse derrubado com violência de sua mon

taria. 
Na origem, distinguiram-se várias formas de torneio. Havia "lebehors", 

na qual dois cavaleiros sem armadura, protegidos somente por um escudo, 

se enfrentavam à lança, ao longo de uma barreira baixa. Havia "la joute", na 

qual os cavaleiros e cavalos de batalha eram protegidos com armaduras. 
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Havia "le piquer" com armaduras, escudos e longas lanças. Praticava-se tam
bém "lê pas d'arme", no qual um cavaleiro se propunha a defender uma 
passagem, oferecendo combate a todo aquele que viesse. 

Para a sociedade elegante da Europa Medieval, o torneio era também 
uma festa cujo brilho realçava as proezas dos cavaleiros. Um espetáculo da 
corte onde todo o povo comparecia. Vários dias antes do torneio os arautos 
de armas cobriam com tapeçarias os muros das casas. Nas janelas enfeita
das pendiam flâmulas e pendões dos combatentes: é o que se chamava "faire 
fenêtre", expressão ainda existente em francês. Em volta do campo de tor
neio, os campeões penduravam seus escudos, que cada um tinha o direito de 
bater em sinal de desafio. 

Ao soar das trombetas, os cavaleiros, precedidos de orquestras de me
nestréis, entravam em campo, acompanhados dos cavaleiros desafiantes, de 
cavalariços e de arautos. Depois, quando o juiz do combate jogava seu bas
tão para iniciar o combate, eles se lançavam um contra o outro, ou por gru
pos, em pesado galope, suntuosamente blindados. 

Após sua a vitória, o vencedor era conduzido em grande pompa pelas 
senhoras e senhoritas até a rainha do torneio, que presidia a festa. Ele rece
bia de suas mãos um vaso de ouro ou prata ( que é a origem de nossas taças), 
uma arma de prêmio, uma veste de rico tecido e outros troféus dignos de 
suas façanhas. 

Até os últimos Valois, os torneios participavam dos fastos da monarquia. 
A história guarda a memória daqueles torneios oferecidos por São Luís em 
presença de Blanche de Castille, notadamente em Compiégne em 1237, em 
Melun em 1241 e para festejar a maioridade de seus três irmãos Robert, 
Alphonse e Charles, em Saumur em 1246. Foi no curso de uma dessas jus
tas, em grande moda da dinastia Angevine, que em 1279 o sexto filho de 
São Luís, Robert de Clermont, recebeu um golpe de massa na cabeça que 
o fez perder a razão. A tradição cavalheiresca permanece tão viva nas mar
gens do Loire, que dois séculos mais tarde um príncipe da Casa de Anjou, o 
rei René, fervoroso adepto das festividades eqüestres, escreve um Tratado 
do torneio que se tornou notório. 

Sob um ambiente de prestígio e cortesia, os torneios se perpetuaram du
rante cinco séculos, apesar de interdições eclesiásticas. A morte trágica de 
um rei da França, seguida de perto por aquela de um príncipe de sangue, 
foram a origem do seu descrédito. Sabe-se que, em 1559, durante os festejos 
do Tratado de Cateau-Cambésis, na presença da elite da cavalaria francesa 
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reunida em Paris no Hotel des Tournelles, a lança do duque de Montgomery, 
infelizmente partida, fere mortalmente Henrique II. No ano seguinte, Henri
que de Bourbon encontra ele também a morte no campo de torneio, sob as 
patas de um cavalo. 

Estes acontecimentos causaram na sociedade européia uma impressão 
profunda. Em 1560: os últimos torneios. Em 1605: o primeiro Carrossel 
Francês no Hôtel de Bourgogne. Entre essas duas datas uma verdadeira 
revolução eqüestre se realizou. A Arte eqüestre está na moda. Ela se inte
gra na cultura de uma sociedade em pleno desabrochar. O Carrossel vem a 
tona para valorizar, no seu rico cerimonial, as qualidades dos cavaleiros e de 
suas montarias. 

Outras influências, de caráter militar, contribuem para o desenvolvimen
to do Carrossel. É necessário analisar o descrédito trazido ao cavalo como 
meio de combate, pelas lições de Crecy e Azincourt. A aparição da arma de 
fogo no campo de batalha deve modificar a tática de cavalaria. É assim que 
um século mais tarde a carga furiosa de antanho cedia lugar ao caracol, uma 
nova forma de combate à pistola, que exigia cavalos mais rápidos, mais leves 
e exigia do cavaleiro um controle mais versátil de sua montaria. Eis ao que 
se parecem mais as evoluções do Carrossel do que a carga dos cavaleiros 
dos torneios. 

Desde as suas origens, o Carrossel é também um jogo militar e um diver
timento da corte. Ele era executado por quadrilhas de senhores ricamente 
paramentados, seja para honrar as damas, seja para celebrar um evento 
memorável. As vitórias, os casamentos reais, os nascimentos ilustres, eram 
os motivos mais freqüentes. 

As evoluções são acompanhadas por arranjos musicais. Oboé, clarins e 
tambores coordenam as figuras da quadrilha sob a marcha ou minueto. A 
harmonia de sons se entrosa tão bem com a graça dos movimentos, que os 
próprios cavalos parecem sensíveis a ela. O próprio músico do rei Luís XIV, 
Jean Baptiste Lully, compôs para o carrossel uma obra prima que se torna 
um dos clássicos de sua época. 

Em 5 e 6 de junho de 1662, festeja-se em Paris o nascimento do Dauphin. 
Luís XIV participa em pessoa de um faustoso Carrossel no qual cinco qua
drilhas reúnem, em uma jubilante coreografia eqüestre, as principais perso
nalidades da Corte: o rei comanda os romanos, seu irmão os persas, o prín
cipe Condé, os turcos, o duque de Enghien, os indianos e o duque de Guise, 
os selvagens da América. Sem nada perder de sua dignidade, a equitação 
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sabe comportar fantasias. A esplanada onde teve lugar este evento memorá
vel tem ainda hoje o nome de Praça do Carrossel em Paris. 

Caídos no esquecimento durante a época da revolução francesa, os 
Carrosséis são recuperados pela Duquesa de Berry, em Saumur, em 1828. 
Foram interrompidos durante as Grandes Guerras, sendo retomados em 
1948. 

Hoje, com mais de trinta mil espectadores a cada ano, o Carrossel de 
Saumur se impõe como uma das maiores manifestações festivas da região 
do Loire. 

Articulado na apresentação de um quadro eqüestre, um quadro de moto
cicletas e um quadro de blindados, o Carrossel coroa a cada ano, em julho, 
a instrução dos oficiais alunos da escola de Aplicação da Arma Blindada de 
Cavalaria. 

Na Polícia Militar do Estado de São Paulo os registros apontam para o 
ano de 1910 a data de realização do primeiro Carrossel, através da orienta
ção de oficiais comissionados da Missão Militar Francesa, Ten Cel Auguste 
Gatelet e Cap Frederic Stattmuller, no Regimento de Cavalaria. 

O Carrossel então era dividido em três partes: 
1 ª -Entrada e apresentação do estandarte, em seguida a apresentação de 

oito figuras hípicas diferentes. 
2ª - as corridas, onde os oficiais e sargentos que ficavam à frente de suas 

colunas partiam a galope, tentavam apanhar argolas com a ponta de suas 
espadas e lanças. 

3ª - os saltos, onde os cavaleiros saltavam arcos e sebes colocadas no 
meio da pista. Finalizando com as refregas, que eram combates simulados 
''ferro a ferro". 

Em 1954, por ocasião das comemorações do IV centenário da cidade de 
São Paulo, realizou-se a apresentação, com o maior efetivo, 350 homens sob 
o Comando do Cel José Canavó, então Comandante do Regimento de Ca
valaria. Em 1991, na pista Gen. Marcondes Salgado no Regimento de Cava
laria, tivemos a apresentação do Carrossel com oitenta e oito homens. 

Atualmente, executado pelos cavalarianos da Polícia Militar, em seu uni
forme de gala, com o tradicional capacete de crina, herança dos dragões e 
couraceiros do exército francês, o Carrossel de Lanças apresenta cerca de 
16 figuras desenvolvidas sob um arranjo musical que compreende canções 
como Luar do Sertão, Orfeu no Inferno, Alvorada, Acelerado nl, Marcha 
Turca, Galope Santista, Cavalaria Ligeira, Trumpet Tune. 
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As apresentações também seguem uma entusiástica locução do mestre 
de cerimônia, que faz uma perfeita interação entre as evoluções executadas 
e o público que acompanha a apresentação. 

As apresentações ocorrem por ocasião do aniversário do Regimento "9 
de Julho", Dia da Cavalaria e em outras datas importantes do calendário 
da Policia Militar, sendo um dos motivos de orgulho de nossa Instituição 
que conhece, cultua e reverencia o seu passado. 

REFERÊNCIAS 
Ecole D' Appliccation de ~Arme Blindée Cavalarie. Les Amis du Carde 

Noir - Bulletin d'Information n. 6. 1979. 
SANTANA, Marcelo Miranda de. O Carrossel do Regimento "9 de Ju
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Ordem do Dia 15 de Novembro de 1910. Livro de Ordens do Regimento 

de Cavalaria, 1910. 
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VI. LEGISLAÇÃO 

a. LEI COMPLEMENTAR Nº 1.010 DE 01 DE JUNHO DE 2007 

Dispõe sobre a criação da SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, enti

dade gestora do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos - RPPS 

e do Regime Próprio de Previdência dos Militares do Estado de São Paulo -
RPPM, e dá providências correlatas. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 

Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguin
te Lei Complementar: 

CAPÍTULO I 
DA CRIAÇÃO E DA COMPETÊNCIA 

Art. 1 º - Fica criada a SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, enti
dade gestora única do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públi
cos titulares de cargos efetivos - RPPS e do Regime Próprio de Previdência 
dos Militares do Estado de São Paulo - RPPM, autarquia sob regime especial 
com sede e foro na cidade de São Paulo - SP e prazo de duração indeterminado. 

Parágrafo único - O regime especial, a que se refere o "caput", caracteri
za-se por autonomia administrativa, financeira, patrimonial e de gestão de 
recursos humanos e autonomia nas suas decisões. 

Art. 2º - São segurados do RPPS e do RPPM do Estado de São Paulo, 
administrados pela SPPREV: 

I - os titulares de cargos efetivos, assim considerados os servidores cujas 
atribuições, deveres e responsabilidades específicas estejam definidas em 
estatutos ou normas estatutárias e que tenham sido aprovados por meio de 
concurso público de provas ou de provas e títulos ou de provas de seleção 
equivalentes; 

II - os membros da Polícia Militar do Estado, assim definidos nos termos 
do Art. 42 da Constituição Federal. 
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§ 1 º - Aplicam-se as disposições constantes desta lei aos servidores ti
tulares de cargos vitalícios, efetivos e militares, da Administração direta e 
indireta, da Assembléia Legislativa, do Tribunal de Contas do Estado e seus 
Conselheiros, das Universidades, do Poder Judiciário e seus membros, e do 
Ministério Público e seus membros, da Defensoria Pública e seus membros. 

§ 2º - Por terem sido admitidos para o exercício de função permanente, 
inclusive de natureza técnica, e nos termos do disposto no inciso I deste 
Art., são titulares de cargos efetivos os servidores ativos e inativos que, até 
a data da publicação desta lei, tenham sido admitidos com fundamento nos 
incisos I e II do Art. 1 º da Lei 500, de 13 de novembro de 197 4. 

§ 3º - O disposto no § 2º deste artigo aplica-se aos servidores que, em 
razão da natureza permanente da função para a qual tenham sido admitidos, 
estejam na mesma situação ali prevista. 

Art. 3º - A SPPREV tem por finalidade administrar o Regime Próprio 
de Previdência dos Servidores Públicos titulares de cargos efetivos - RPPS e 
o Regime Próprio de Previdência dos Militares do Estado de São Paulo -
RPPM, cabendo-lhe: 

I - a administração, o gerenciamento e a operacionalização dos regimes; 
II - a concessão, pagamento e manutenção dos benefícios assegurados 

pelos regimes; 
III - a arrecadação e cobrança dos recursos e contribuições necessários 

ao custeio dos regimes; 
IV - a gestão dos fundos e recursos arrecadados; 
V - a manutenção permanente do cadastro individualizado dos servido

res públicos ativos e inativos, dos militares do serviço ativo, dos agregados 
ou licenciados, da reserva remunerada ou reformado, e respectivos depen
dentes, e dos pensionistas. 

§ 1º - Na consecução de suas finalidades a SPPREV atuará com indepen
dência e imparcialidade, visando o interesse público, observados os princí
pios da legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade e eficiência. 

§ 2º - O ato de concessão dos benefícios para o membro ou servidor do 
Poder Judiciário, da Assembléia Legislativa, do Tribunal de Contas do Esta
do, do Ministério Público, da Defensoria Pública e das Universidades será 
assinado pelo chefe do respectivo Poder, entidade autônoma ou órgão autô
nomo, que o remeterá, em seguida, à SPPREV para formalização, paga
mento e manutenção. 
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§ 3º - O ato que conceder a aposentadoria indicará as regras constituci
onais, permanentes ou de transição, aplicadas, o valor dos proventos e o 
regime a que ficará sujeita sua revisão ou atualização. 

§ 4º - Cada Poder, órgão autônomo ou entidade fará as comunicações 
necessárias para que a SPPREV observe os direitos à integralidade e à pari
dade de remuneração, quando assegurados. 

§ 5º - Fica vedado à SPPREV o desempenho das seguintes atividades: 
1 - concessão de empréstimos de qualquer natureza, inclusive à União, 

aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, a entidades da Adminis
tração indireta e aos servidores públicos ativos e inativos, aos militares do 
serviço ativo, agregados ou licenciados, da reserva remunerada ou reforma
do, e aos pensionistas e demais empregados do Estado de São Paulo; 

2 - celebrar convênios ou consórcios com outros Estados ou Municípios 
com o objetivo de pagamento de benefícios; 

3 - aplicar recursos em títulos públicos, com exceção de títulos do Go
verno Federal; 

4 - atuação nas demais áreas da seguridade social ou qualquer outra área 
não pertinente a sua precípua finalidade; 

5 - atuar como instituição financeira, bem como prestar fiança, aval ou 
obrigar-se, em favor de terceiros, por qualquer outra forma. 

§ 6º - O cadastro a que se refere o inciso V deste Art., dentre outras 
informações julgadas relevantes ou necessárias nos termos da legislação 
aplicável, conterá: 

1 - nome e demais dados pessoais, inclusive dos dependentes; 
2 - matrícula e outros dados funcionais; 
3 - remuneração utilizada como base para as contribuições do servidor 

ou do militar a qualquer regime de previdência, mês a mês; 
4 - valores mensais e acumulados da contribuição; 
5 - valores mensais e acumulados da contribuição do ente federativo. 
§ 7º - Aos servidores públicos ativos e aos militares do serviço ativo 

serão disponibilizadas, anualmente, as informações constantes de seu ca
dastro individualizado, nos termos e prazos definidos em regulamento. 

§ 8º - Os valores constantes do cadastro individualizado a que se refere o 
inciso V deste Art. serão consolidados para fins contábeis. 

Art. 4º - Caberá ao Poder Executivo instalar a SPPREV, devendo seu 
regulamento, aprovado por decreto do Poder Executivo no prazo máximo 
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de 90 (noventa) dias a contar da data de publicação desta Lei Complemen
tar, fixar-lhe a estrutura organizacional e estabelecer as demais regras ne
cessárias à instalação e funcionamento da entidade. 

Parágrafo único - A SPPREV vincula-se à Secretaria de Estado da Fa
zenda, que a supervisionará. 

CAPÍTULO II 
DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

Seção I 

Dos Órgãos de Administração 

Art. 5º - A SPPREV terá como órgãos de administração o Conselho de 
Administração, a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal. 

Seção II 

Do Conselho de Administração 

Art. 6º - O Conselho de Administração é o órgão de deliberação superi
or da SPPREV, competindo-lhe fixar as diretrizes gerais de atuação da 
SPPREV, praticar atos e deliberar sobre matéria que lhe seja atribuída por 
lei ou regulamento e: 

I - aprovar os regimentos internos; 
II - aprovar o orçamento anual; 
III - aprovar os Relatórios anuais da Diretoria Executiva e as demonstra

ções financeiras de cada exercício; 
IV - atuar como Conselho de Administração do fundo a que se refere o 

Art. 31 desta Lei Complementar; e 
V - manifestar-se sobre qualquer assunto de interesse da SPPREV que 

lhe seja submetido pela Diretoria Executiva. 

Art. 7º - O Conselho de Administração será composto por 14 (catorze) 
membros efetivos e respectivos suplentes, com mandato de 2 (dois) anos, 
permitida uma recondução, escolhidos na seguinte conformidade: 

I 7 (sete) membros efetivos e respectivos suplentes indicados pelo Go
vernador do Estado, sendo um membro efetivo e seu suplente, obrigatoria
mente, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, no posto de Coronel PM, 
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todos demissíveis "ad nutum"; 
II - 1 (um) membro efetivo e respectivo suplente indicados pelos servi

dores ativos e inativos do Poder Judiciário, do Ministério Público e da 
Defensoria Pública, ambos escolhidos entre os seus servidores titulares de 
cargos efetivos; 

III - 1 (um) membro efetivo e respectivo suplente indicados pelos servi
dores ativos e inativos do Poder Legislativo, ambos escolhidos entre seus 
servidores titulares de cargos efetivos; 

IV - 2 (dois) membros efetivos e respectivos suplentes indicados pelos 
servidores ativos do Poder Executivo, titulares de cargos efetivos, e seus 
pensionistas; 

V - 1 (um) membro efetivo e respectivo suplente indicados pelos servi
dores inativos do Poder Executivo, ex-titulares de cargos efetivos, e seus 
pensionistas; 

VI - 1 (um) membro efetivo e respectivo suplente indicados pelos milita
res do serviço ativo, da reserva remunerada ou reformado, e seus pensionis
tas; 

VII - 1 (um) membro efetivo e respectivo suplente indicados pelos servi
dores ativos e inativos das Universidades estaduais e seus pensionistas. 

§ 1 º -Os membros do Conselho de Administração deverão ter formação 
universitária e comprovada experiência profissional em uma das seguintes 
áreas: seguridade, administração, economia, finanças, direito, contabilida
de, atuária ou engenharia. 

§ 2º - O Poder Executivo disciplinará, no prazo de até 90 (noventa) dias 
contados da publicação desta Lei Complementar, os procedimentos gerais 
para nomeação e indicação dos representantes dos servidores ativos, inati
vos e pensionistas, bem como dos militares do serviço ativo, da reserva re
munerada ou reformado e pensionistas, garantindo-se a participação exclu
siva das entidades representativas, sindicais e associativas no processo de 
indicação. 

§ 3º - O Governador do Estado escolherá, dentre os membros do Conse
lho de Administração, o seu Presidente e Vice-Presidente. 

§ 4º - A indicação dos membros do Conselho de Administração deverá 
ser feita no prazo máximo de 180 ( cento e oitenta) dias: 

1 - a contar da publicação do decreto a que se refere o § 2º deste artigo, 
no que respeita à sua primeira composição; e 

2 - antes do término do mandato dos respectivos Conselheiros, nas com-
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posições subseqüentes. 
§ 5º - Na hipótese de não atendimento dos prazos estabelecidos no § 4º 

deste Art., a indicação dos Conselheiros far-se-á mediante livre escolha do 
Chefe do Poder Executivo, observados os requisitos previstos no § 1 º deste 
artigo. 

Art. 8º - O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, uma 
vez ao mês, com a presença da maioria absoluta de seus membros e delibe
rará por maioria simples dentre os presentes, cabendo ao Presidente do 
Conselho o voto de qualidade. 

Parágrafo único - O Diretor Executivo Presidente terá assento nas reuni
ões do Conselho de Administração, com direito a voz, mas sem voto. 

Seção III 

Da Diretoria Executiva 

Art. 9º - A Diretoria Executiva é o órgão de execução das atividades que 
competem à SPPREV. 

Art. 10 - A Diretoria Executiva será composta por 5 (cinco) Diretores 
Executivos, cujas atribuições serão definidas em decreto regulamentar, sen
do: 

I - Diretor Presidente; 
II - Diretor de Administração; 
III - Diretor de Finanças; 
IV - Diretor de Benefícios - Servidores Públicos; e 
V - Diretor de Benefícios - Militares. 
§ 1 º -A nomeação dos Diretores Presidente, de Administração, de Fi

nanças, de Benefícios - Servidores Públicos e de Benefícios - Militares, por 
livre escolha do Governador do Estado, observará o preenchimento dos 
requisitos legais. 

§ 2º - O Diretor de Benefícios - Militares será escolhido pelo Governa
dor do Estado entre Oficiais da Polícia Militar, ocupantes do posto de Co
ronel da reserva remunerada da Polícia Militar do Estado de São Paulo. 

§ 3º - Os membros da Diretoria Executiva serão pessoas qualificadas 
para a função, com formação universitária e comprovada experiência pro
fissional na respectiva área de atuação. 
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Art. 11 - Ao Diretor Presidente compete organizar e supervisionar as 
atividades da SPPREV e exercer as demais atribuições definidas em regula
mento. 

Art. 12 - Compete aos diretores desempenhar as atribuições previstas 
em regulamento, além daquelas que lhes forem delegadas pelo Diretor Pre
sidente. 

Seção W 
Do Conselho Fiscal 

Art. 13 - O Conselho Fiscal é o órgão de fiscalização e controle interno 
da SPPREV, competindo-lhe: 

I - analisar as demonstrações financeiras e demais documentos contábeis 
da entidade, emitindo parecer e encaminhando-os ao Conselho de Adminis
tração; 

II - opinar sobre assuntos de natureza econômicofinanceira e contábil 
que lhes sejam submetidos pelo Conselho de Administração ou pela Direto
ria Executiva; 

III - atuar como Conselho Fiscal do fundo a que se refere o Art. 31 desta 
Lei Complementar; 

IV - comunicar ao Conselho de Administração fatos relevantes que apu
rar no exercício de suas atribuições. 

Parágrafo único - No desempenho de suas funções, o Conselho Fiscal, 
que se reunirá mensalmente, poderá requisitar e examinar livros e docu
mentos da SPPREV que se fizerem necessários, bem como, justificadamente, 
solicitar o auxílio de especialistas e peritos. 

Art. 14 - O Conselho Fiscal será composto por 6 (seis) membros efeti
vos e respectivos suplentes, com mandato de 2 (dois) anos, vedada a 
recondução. 

§ 1 º - Os membros do Conselho Fiscal, observado o disposto no § 2º 
deste artigo, serão escolhidos da seguinte forma: 

1 - 3 (três) membros efetivos e seus respectivos suplentes indicados pelo 
Governador do Estado, todos demissíveis "ad nutum"; 

2 - 1 (um) membro efetivo e seu suplente oriundos do Poder Executivo, 
indicados pelos seus servidores ativos, inativos, ou pelos militares do servi-
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ço ativo, da resetva remunerada ou reformado, e respectivos pensionistas; 
3 - 1 (um) membro efetivo e respectivo suplente oriundos do Poder Judi

ciário e Ministério Público, indicados pelos seus setvidores ativos e inativos 
e pelos pensionistas; 

4 - 1 (um) membro efetivo e respectivo suplente oriundos do Poder 
Legislativo, indicados pelos seus setvidores ativos e inativos e pelos pensio
nistas. 

§ 2º - A indicação dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal 
referidos nos itens 2 e 3 do § 1 º deste Art. se dará de forma alternada e 
sucessiva entre os responsáveis pelas indicações, na seguinte conformidade: 

1 - na primeira composição do Conselho Fiscal: 
a) o membro efetivo a que se refere o item 2 será indicado pelos setvido

res ativos, inativos e pensionistas do Poder Executivo, e o respectivo suplen
te pelos militares do setviço ativo, da resetva remunerada ou reformados e 
pensionistas; 

b) o membro efetivo a que se refere o item 3 será indicado pelos setvido
res ativos e inativos e pelos pensionistas oriundos do Poder Judiciário e o 
respectivo suplente pelos setvidores ativos e inativos e pelos pensionistas 
oriundos do Ministério Público; 

2 - na segunda composição do Conselho Fiscal: 
a) o membro efetivo a que se refere o item 2 será indicado pelos militares 

do setviço ativo, da resetva remunerada ou reformados e pensionistas e o 
respectivo suplente pelos setvidores ativos, inativos e pensionistas do Poder 
Executivo; 

b) o membro efetivo a que se refere o item 3 será indicado pelos setvido
res ativos e inativos e pelos pensionistas oriundos do Ministério Público e o 
respectivo suplente pelos oriundos do Poder Judiciário; 

§ 3º - Aplica-se aos membros do Conselho Fiscal o disposto nos §§ 1 º, 
2º, 4º e 5º, do Art. 7º desta Lei Complementar. 

§ 4º - O presidente do Conselho será eleito pelos membros do Conselho 
Fiscal devidamente constituído, devendo a escolha recair sobre um dos mem
bros indicados pelos setvidores. 

Seção V 

Das demais disposições 

Art. 15 - A fim de implantar o sistema de renovação parcial e periódica 
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dos Conselhos de Administração e Fiscal, o primeiro mandato de metade 
dos conselheiros e respectivos suplentes será acrescido de 50% ( cinqüenta 
por cento) do prazo definido nesta Lei Complementar. 

Parágrafo único - O regulamento definirá quais os membros da primeira 
composição dos Conselhos que terão o prazo de duração de seus mandatos 
estendido nos termos do "caput" deste artigo. 

Art. 16 - É vedado ao Conselheiro e ao Diretor Executivo o exercício 
simultâneo de mais de um cargo de administração na SPPREV. 

Art. 17 - Os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal somente 
perderão o mandato em virtude de: 

I - condenação penal transitada em julgado; 
II - decisão desfavorável em processo administrativo irrecorrível; ou 
III - acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas; 
IV - três ausências consecutivas ou cinco alternadas nas reuniões do 

Conselho, que não forem justificadas. 
§ 1 º - Instaurado processo administrativo para apuração de irregularida

des poderá o Governador do Estado, por solicitação do Secretário de Esta
do supervisor, determinar o afastamento provisório do Conselheiro, até a 
conclusão do processo. 

§ 2º - O afastamento de que trata o§ 1º deste artigo não implica prorro
gação do mandato ou permanência no Conselho de Administração ou Fiscal 
além da data inicialmente prevista para o seu término. 

§ 3º - Pelo exercício irregular da função pública, os membros dos Conse
lhos de Administração e Fiscal e da Diretoria Executiva responderão penal, 
civil e administrativamente, nos termos da legislação aplicável, em especial 
a Lei Federal 8.429, de 2 de junho de 1992 (Lei de Improbidade Adminis
trativa). 

Art. 18 - Na hipótese de vacância nos Conselhos de Administração e 
Fiscal, assumirá o respectivo suplente ou, na impossibilidade, outro mem
bro será indicado pelos respectivos responsáveis, devendo o novo membro 
exercer o mandato pelo período remanescente. 

Art. 19 - A remuneração mensal dos membros dos Conselhos de Admi
nistração e Fiscal corresponderá a 20% (vinte por cento) da remuneração 
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do Diretor Presidente da SPPREV, observados os critérios estabelecidos 
em regulamento. 

Art. 20 - A representação judicial da SPPREV, com prerrogativas pro
cessuais de Fazenda Pública, será exercida pela Procuradoria Geral do Es
tado, a qual exercerá, também, representação extrajudicial, consultoria e 
assessoria jurídica, conforme definido em regulamento próprio. 

Art. 21 - O pessoal da SPPREV será admitido sob o regime da Consoli
dação das Leis do Trabalho - C.L. T. 

Art. 22 - Ficam criados, na SPPREV, 5 (cinco) cargos de Diretor Execu
tivo, com o vencimento mensal R$ 9.667,00 (nove mil, seiscentos e sessenta 
e sete reais). 

Parágrafo único - Os cargos a que se refere o "caput" deste Art. serão 
extintos quando for implementado o Quadro de Pessoal de que trata o Art. 
39 desta Lei Complementar. 

CAPÍTULO III 
DAS DISPOSIÇÕES ECONÔMICAS E FINANCEIRAS 

Seção I 
Da São Paulo Previdência - SPPREV 

Art. 23 - A SPPREV organizará a administração do RPPS e do RPPM 
com base em normas gerais de contabilidade e atuária, de modo a garantir 
seu equilíbrio financeiro e atuarial, observados os critérios definidos pelas 
legislações estadual e federal aplicáveis e respectivos regulamentos. 

Art. 24 - O patrimônio, as receitas e as disponibilidades de caixa da 
SPPREV serão mantidos em conta específica. 

Parágrafo único - A SPPREV deverá realizar escrituração contábil dis
tinta da mantida pelo Tesouro Estadual, inclusive quanto às rubricas desta
cadas no orçamento para pagamento de benefícios, e também adotar os pla
nos de contas definidos pelas autoridades reguladoras competentes. 

Art. 25 - A SPPREV receberá mensalmente, para custeio de sua instala-

Revista A FORÇA POLICIAL - São Paulo nº 55 - jul/ago/set 2007 82 



ção e funcionamento, remuneração correspondente à taxa de administração 
definida anualmente e aprovada por ato do Poder Executivo, respeitado os 
limites estabelecidos na legislação. 

Parágrafo único - Cada órgão, entidade e Poder contabilizará como des
pesa a taxa de administração estabelecida no "caput" deste artigo, proporci
onalmente ao valor da respectiva folha de pagamento do pessoal vinculado 
ao RPPS e ao RPPM, relativamente ao exercício financeiro anterior. 

Art. 26 - Os valores dos benefícios pagos pela SPPREV serão: 
I - computados para efeito de cumprimento de vinculações legais e cons

titucionais de gastos em áreas específicas; 
II - deduzidos do repasse obrigatório de recursos a outras entidades, 

órgãos ou Poderes dos quais os inativos, ou respectivos beneficiários, forem 
originários. 

Art. 27 - O Estado de São Paulo é responsável pela cobertura de eventu
ais insuficiências financeiras do RPPS e do RPPM decorrentes do paga
mento de benefícios previdenciários, observada a insuficiência apurada em 
cada um dos Poderes e órgãos autônomos. 

Parágrafo único Entende-se por insuficiência financeira o valor resul
tante da diferença entre o valor total da folha de pagamento dos benefícios 
previdenciários e o valor total das contribuições previdenciárias dos servi
dores, dos Poderes, entidades autônomas e órgãos autônomos do Estado. 

Art. 28 - Ficam o Poder Executivo e o IPESP autorizados a repactuar as 
dívidas e os haveres existentes entre si e os demais órgãos integrantes do 
RPPS e RPPM, e assim consolidar as demais obrigações em favor dos dois 
regimes próprios de previdência social. 

§ 1 º - O ajuste de que trata o "caput" deste artigo deve prever o paga
mento integral dos montantes devidos pelo Estado em até 10 (dez) anos a 
contar da publicação desta lei. 

§ 2º - Os recursos aportados pelo Estado para a cobertura de insuficiên
cias financeiras nos termos desta lei serão utilizados pelo Executivo como 
pagamento dos compromissos a que se refere o "caput" deste artigo. 

§ 3º - Fica a Fazenda do Estado autorizada a assumir a responsabilidade 
pelo pagamento: 

1 - de débitos do IPESP, oriundos de sentenças transitadas em julgado, 
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constantes de precatórios judiciários insatisfeitos; 
2 - de débitos previdenciários da CBPM, oriundos de sentenças transita

das em julgado, constantes de precatórios judiciários insatisfeitos. 
§ 4º - As obrigações assumidas pela Fazenda do Estado, em conseqüên

cia da autorização de que trata o § 3º, serão consideradas no ajuste de que 
trata o "caput" deste artigo. 

Art. 29 - A SPPREV disponibilizará ao público, inclusive por meio de 
rede pública de transmissão de dados, informações atualizadas sobre as re
ceitas e despesas do RPPS e do RPPM, bem como os critérios e parâmetros 
adotados para garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial. 

Art. 30 - A SPPREV deverá realizar avaliação atuarial inicial e em cada 
balanço, bem como poderá manter auditoria externa, por entidade indepen
dente legalmente habilitada nas áreas contábil, de benefícios e atuarial, con
forme previsto em regulamento. 

Seção II 

Da Constituição de Fundo com Finalidade Previdenciária 

Art. 31 - Fica o Poder Executivo autorizado a constituir fundo com fina
lidade previdenciária, de natureza contábil, destinado a recepcionar os re
cursos e o patrimônio previdenciários, sob a direção, administração e ges
tão da SPPREV 

§ 1 º - Os recursos do fundo a que se refere o "caput" deste Art. serão 
destinados exclusivamente ao pagamento de benefícios previdenciários do 
RPPS e do RPPM. 

§ 2º - Caberá à SPPREV, por intermédio dos seus órgãos de administra
ção, a representação, a administração e a gestão do fundo a que se refere o 
"caput" deste artigo, na forma prevista nesta Lei Complementar. 

§ 3º - A SPPREV deverá manter os recursos destinados ao pagamento 
de benefícios em conta específica em nome do fundo a que se refere o "caput" 
deste artigo. 

§ 4º - O fundo a que se refere o "caput" deste artigo e a SPPREV terão 
registros cadastrais e contabilidade distintos, não havendo entre eles qual
quer comunicação ou direitos, inexistindo solidariedade ou subsidiariedade 
obrigacionais ativas ou passivas. 
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Art. 32 - O fundo a que se refere o Art. 31 desta Lei Complementar 
contará com recursos constituídos por: 

I - bens, direitos e ativos dotados pelo Estado de São Paulo; 
II - contribuições previdenciárias mensais dos servidores públicos, ati

vos e inativos, dos militares do serviço ativo, dos agregados ou licenciados, 
da reserva remunerada ou reformados, e dos respectivos pensionistas, nos 
termos da legislação aplicável; 

III - contribuição previdenciária do Estado, em contrapartida à contri
buição dos servidores públicos civis, ativos e inativos, dos militares do servi

ço ativo, dos agregados ou licenciados, da reserva remunerada ou reforma
dos, e dos respectivos pensionistas; 

IV - aportes extraordinários do Estado; 

V - acervo patrimonial de órgãos e entidades estaduais que lhe forem 

transferidos por ato do Poder Executivo; 

VI - rendimentos das aplicações financeiras de seus recursos; 

VII - produto da alienação de seus bens; 
VIII - aluguéis e outros rendimentos derivados dos bens componentes de 

seu patrimônio; 
IX - doações, subvenções e legados; 
X - outros recursos consignados no orçamento do Estado, inclusive os 

decorrentes de créditos suplementares; 
XI - receitas decorrentes do reconhecimento de dívidas do Estado com o 

IPESP, vencidas antes da vigência desta Lei Complementar e apuradas nos 
termos do Art. 28 desta Lei. 

Parágrafo único - A contribuição previdenciária do Estado, a que se refe
re o "caput" do Art. 2º da Lei Federal 9.717, de 27 de novembro de 1998, 
alterada pela Lei Federal 10.887, de 18 de junho de 2004, para os regimes 
próprios de previdência de que trata o Art. 2º desta Lei Complementar, 
corresponderá ao dobro do valor da contribuição do servidor ativo. 

Art. 33 - Os recursos garantidores das reservas técnicas, fundos e provi
sões do fundo a que se refere o Art. 31 desta Lei Complementar serão 

aplicados de acordo com as condições de mercado e da legislação aplicável 

à matéria, e observadas as regras de segurança, solvência, liquidez, rentabi

lidade, proteção e prudência financeira. 

Art. 34 - A gestão dos bens imóveis do fundo a que se refere o Art. 31 
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desta Lei Complementar será realizada visando compatibilizar a diversifica
ção dos investimentos à legislação e regulamentação aplicáveis, de modo a 
obter melhor rentabilidade. 

Parágrafo único - Fica autorizada a alienação ou oneração dos bens imó
veis dotados ao fundo a que se refere o Art. 31 desta Lei Complementar 
devendo tal alienação ou oneração observar os valores praticados pelo mer
cado imobiliário e reverter em seu benefício. 

CAPÍTULO IV 
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 35 - A SPPREV poderá, durante os 24 (vinte e quatro) meses sub
seqüentes a sua instalação, solicitar a colaboração onerosa, mediante afas
tamento, de servidores públicos, de militares do serviço ativo e empregados 
de órgãos ou entidades integrantes da Administração Pública Estadual, para 
o exercício de atribuições compatíveis com os respectivos níveis de forma
ção profissional. 

Parágrafo único - A despesa decorrente do afastamento de servidores 
públicos, militares do serviço ativo e empregados da Administração Pública 
Estadual, sem prejuízo de vencimentos, salários e demais vantagens, será 
ressarcida ao órgão ou entidade de origem, pela SPPREV. 

Art. 36 - As atribuições conferidas pela legislação em vigor ao Instituto 
de Previdência do Estado de São Paulo - IPESP, à Caixa Beneficente da 
Polícia Militar - CBPM, às Secretarias de Estado e às entidades da Adminis
tração indireta do Estado, bem como aos Tribunal de Justiça, Ministério 
Público e Universidades, relacionadas à administração e pagamento de be
nefícios previdenciários, serão assumidas pela SPPREV, conforme 
cronograma a ser definido por decreto. 

Art. 37 - Fica o Poder Executivo autorizado a: 
I - transferir para a SPPREV o acervo patrimonial do IPESP e da CBPM, 

relativos às competências que lhe são atribuídas por esta Lei Complemen
tar, de acordo com o cronograma referido no Art. 36 desta Lei Comple
mentar; 

II - transferir para a SPPREV o acervo patrimonial das Secretarias de 
Estado e das entidades da Administração indireta do Estado, relativos às 
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competências que lhe são atribuídas por esta Lei Complementar, de acordo 
com o cronograma referido no Art. 36 desta Lei Complementar; 

III - remanejar, transferir ou utilizar os saldos orçamentários do IPESP, 
da CBPM, das Secretarias de Estado e das entidades da Administração indi
reta do Estado, para atender as despesas previdenciárias e de instalação e 
estruturação da SPPREV. 

Parágrafo único - Até que se conclua a instalação da SPPREV os órgãos, 
entidades e unidades dos Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo, e do 
Ministério Público ficam incumbidos de assegurar o suporte necessário ao 
funcionamento da SPPREV. 

Art. 38 - Os órgãos, entidades e unidades dos Poderes Executivo, Judici
ário e Legislativo, e do Ministério Público deverão transferir à SPPREV as 
informações constantes do acervo técnico e documental relacionado às ati
vidades que lhe são atribuídas, na conformidade do cronograma a que se 
refere o Art. 36 desta Lei Complementar. 

Art. 39 - O Poder Executivo apresentará, no prazo máximo de 180 (cen
to e oitenta) dias a contar da data de publicação desta Lei Complementar, 
projeto de Lei dispondo sobre a criação do Quadro de Pessoal da SPPREV 
e a fixação da remuneração dos empregos públicos, cargos e funções de 
confiança. 

Art. 40 - A SPPREV deverá estar instalada e em pleno funcionamento, 
tendo assumido a administração e execução de todas as atividades que lhe 
são conferidas nos termos desta Lei Complementar, inclusive no que se 
refere aos Poderes Judiciário e Legislativo, e ao Ministério Público, em até 
2 (dois) anos após a publicação desta Lei Complementar, período no qual 
os órgãos, entidades e unidades dos Poderes Executivo, Judiciário e 
Legislativo, e do Ministério Público, deverão fornecer à SPPREV, mensal
mente, as informações relativas a dados cadastrais e folha de pagamento dos 
seus membros e servidores públicos, ativos e inativos, dos militares do ser
viço ativo, dos agregados ou licenciados, da reserva remunerada ou refor
mados, necessárias ao atendimento das exigências contidas na Lei Federal 
9.717, de 27 de novembro de 1998, com alterações introduzidas pela Lei 
Federal 10.887, de 18 de junho de 2004, e regulamentação própria. 

§ 1 º - Concluída a instalação da SPPREV fica extinto o IPESP, sendo 
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suas funções não previdenciárias realocadas em outras unidades adminis
tra tivas conforme regulamento. 

§ 2º - As funções previdenciárias da CBPM serão transferidas para a 
SPPREV, permanecendo a CBPM com as suas funções não previdenciárias, 
na forma a ser definida em regulamento. 

Art. 41 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar 
no orçamento do Estado, até o valor de R$ 10.000.000,00 ( dez milhões de 
reais), destinados à implementação das medidas previstas nesta Lei Com
plementar. 

Art. 42 - Cada Poder, órgão autônomo ou entidade será responsável pela 
satisfação dos créditos de seus membros ou servidores inativos, e respecti
vos beneficiários, pendentes na data da publicação desta lei. 

Art. 43 - Fica suprimida a possibilidade de dispensa imotivada, pelo Es
tado, dos docentes do magistério público estadual, admitidos até a publica
ção desta lei, com fundamento na Lei 500, de 13 de novembro de 1974. 

Art. 44 - Em conseqüência do disposto no Art. 43, fica excluída a 
aplicabilidade aos docentes do magistério público estadual da hipótese de 
dispensa prevista no inciso III do Art. 35 da Lei 500, de 13 de novembro de 
1974. 

Art. 45 - Ficam revogados o Art. 25 da Lei 452, de 2 de outubro de 1974 
e os Art. 133, 140, 141, 142 e 143, todos da Lei Complementar 180, de 12 
de maio de 1978. 

Art. 46 - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publica
ção. 

Palácio dos Bandeirantes, 1 º de junho de 2007. 
José Serra 
Mauro Ricardo Machado Costa 
Secretário da Fazenda 
Sidney Beraldo 
Secretário de Gestão Pública 
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Aloysio Nunes Ferreira Filho 
Secretário Chefe da Casa Civil 

Publicada na Assessoria Técnico Legislativa, em 1 º de junho de 2007. 
(DOE 104, DE 02JUN07). 
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b. LEI COMPLEMENTAR Nº 1.012, DE 05 DE JULHO DE 2007 

Altera a Lei Complementar nº 180, de 12 de maio de 1978; a Lei nº 10.261, 
de 28 de outubro de 1968; a Lei Complementar nº 207, de 5 de janeiro de 
1979 e dá providências correlatas. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 

Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguin
te lei complementar: 

Seção I 
Da Pensão 

Artigo 1º - Os Artigos 144, 147, 148, 149, 150, 155 e 158 da Lei Com
plementar 180, de 12 de maio de 1978, passam a vigorar com a seguinte 
redação: 

'futigo 144 - O valor inicial da pensão por morte devida aos dependentes 
de servidor falecido será igual à totalidade da remuneração no cargo efetivo 
em que se deu o óbito, ou à dos proventos do inativo na data do óbito, até o 
limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdên
cia social, de que trata o artigo 201 da Constituição Federal, acrescido de 
70% ( setenta por cento) da parcela que exceder esse limite. 

Parágrafo único - O cálculo do valor inicial da pensão mensal, na situa
ção prevista no § 3º do artigo 137 desta lei complementar, no caso do servi
dor que vier a falecer antes de sua aposentadoria, tomará por base a média 
das aulas ministradas nos 12 (doze) meses anteriores ao do óbito, adotan
do-se o valor unitário vigente na data do óbito." (NR) 

'futigo 147 - São dependentes do servidor, para fins de recebimento de 
pensão: 

I - o cônjuge ou o companheiro ou a companheira, na constância, respec
tivamente, do casamento ou da união estável; 

II - o companheiro ou a companheira, na constância da união homoafetiva; 
III - os filhos, de qualquer condição ou sexo, de idade igual à prevista na 
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Legislação do Regime Geral de Previdência Social e não emancipados, bem 

como os inválidos para o trabalho e os incapazes civilmente, estes dois últi
mos desde que comprovadamente vivam sob dependência econômica do 

servidor; 
IV - os pais, desde que comprovadamente vivam sob dependência econô

mica do servidor e não existam dependentes das classes mencionadas nos 

incisos I, II ou III deste artigo, ressalvado o disposto no § 3º deste artigo. 

§ 1 º - O enteado e o menor tutelado equiparam-se ao filho desde que 
comprovadamente vivam sob dependência econômica do servidor. 

§ 2º - A pensão atribuída ao filho inválido ou incapaz será devida en

quanto durar a invalidez ou a incapacidade. 

§ 3º - Mediante declaração escrita do servidor, os dependentes a que se 
refere o inciso IV deste artigo poderão concorrer em igualdade de condi
ções com os demais. 

§ 4º - A invalidez ou a incapacidade supervenientes à morte do servidor 
não conferem direito à pensão, exceto se tiverem início durante o período 

em que o dependente usufruía o benefício. 

§ 5º - A comprovação de dependência econômica dos dependentes enu

merados na segunda parte do inciso III, no inciso IV e no § 1 º deste artigo 

deverá ter como base à data do óbito do servidor e ser feita de acordo com 
as regras e critérios estabelecidos em norma regulamentar. 

§ 6º - Na falta de decisão judicial com trânsito em julgado reconhecendo 
a união estável, o companheiro ou companheira deverá comprová-la con
forme estabelecido em norma regulamentar." (NR) 

'1\rtigo 148 - Com a morte do servidor a pensão será paga aos dependen
tes, mediante rateio, em partes iguais. 

§ 1 º - O valor da pensão será calculado de acordo com a regra prevista no 
"caput" do artigo 144 desta lei complementar, procedendo-se, posterior

mente, à divisão do benefício em quotas, nos termos deste artigo. 

§ 2º - O pagamento do benefício retroagirá à data do óbito, quando re
querido em até 60 (sessenta) dias depois deste. 

§ 3º - O pagamento do benefício será feito a partir da data do requeri

mento, quando ultrapassado o prazo previsto no § 2º deste artigo. 
§ 4º - A pensão será concedida ao dependente que primeiro vier requerê

la, admitindo-se novas inclusões a qualquer tempo, as quais produzirão efei
tos financeiros a partir da data em que forem requeridas, nos termos dos 
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parágrafos 2º e 3º deste artigo. 

§ 5º - A perda da qualidade de dependente pelo pensionista implica na 

extinção de sua quota de pensão, admitida a reversão da respectiva quota 

somente de filhos para cônjuge ou companheiro ou companheira e destes 

para aqueles. 

§ 6º - Com a extinção da última quota de pensão, extingue-se o benefí

cio." (NR) 

'~rtigo 149 - A perda da condição de beneficiário dar-se-á em virtude 

de: 

I - falecimento, considerada para esse fim a data do óbito; 

II - não cumprimento de qualquer dos requisitos ou condições estabele

cidos nesta lei complementar; 

III - matrimônio ou constituição de união estável. 

Parágrafo único - Aquele que perder a qualidade de beneficiário, não a 

restabelecerá." (NR) 

'futigo 150 O ex-cônjuge, ex-companheiro ou ex-companheira somen

te terá direito à pensão se o servidor lhe prestava pensão alimentícia na data 

do óbito. 

Parágrafo único - O ex-cônjuge, ex-companheiro ou ex-companheira con

correrá em igualdade de condições com os demais dependentes, sendo o 

valor de seu benefício limitado ao valor da pensão alimentícia que recebia 

do servidor." (NR) 

'futigo 155 - Nenhum beneficiário poderá receber mais de uma pensão 

decorrente desta lei complementar, exceto filho, enteado e menor tutelado, 

de casal contribuinte, assegurado aos demais o direito de opção pela pensão 
mais vantajosa." (NR) 

'futigo 158 - A incapacidade e a invalidez, para os fins previstos no arti

go 147 desta lei complementar, serão verificadas mediante inspeção por 

junta médica pericial." (NR) 

Artigo 2º - Fica assegurada a continuidade do pagamento aos atuais 

beneficiários de pensão enquanto mantiverem as condições que, sob a égide 

da legislação anterior, lhes garantia a percepção do benefício. 
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Parágrafo único - Na ocorrência de novo rateio do benefício aplicar-se
ão as regras previstas na legislação a que se refere o "caput" deste artigo. 

Artigo 3º - Para os óbitos ocorridos antes da vigência desta lei comple
mentar, o valor do benefício da pensão e a forma de cálculo das quotas 
devidas a cada um dos dependentes obedecerão às regras previstas na legis
lação vigente na data do óbito. 

Parágrafo único - Na ocorrência de novo rateio do benefício aplicar-se
ão as regras previstas na legislação a que se refere o "caput" deste artigo. 

Seção II 
Do Salário-Família, do Auxílio-Reclusão e Funeral 

Artigo 4º - O Título XIII, da Lei Complementar 180, de 12 de maio de 
1978, fica acrescido do Capítulo 1-A e dos artigos 163-A e 163-B, com a 
seguinte redação: 

"Capítulo 1-A - Do Salário-família e do Auxílio-reclusão. 

"Artigo 163-A - Ao servidor ou ao inativo de baixa renda será concedido 
salário-família por: 

I - filho ou equiparado de qualquer condição menor de 14 (quatorze) 
anos; e 

II - filho inválido de qualquer idade. 
§ 1 º - O pagamento do salário-família é condicionado à apresentação da 

certidão de nascimento do filho ou da documentação relativa ao equiparado 
ou ao inválido e, anualmente, à apresentação de atestado de vacinação obri
gatória e de comprovação de freqüência à escola do filho menor ou equipa
rado, nos termos do regulamento. 

§ 2º - O critério para aferição da baixa renda do servidor ou do inativo 
será o mesmo utilizado para trabalhadores vinculados ao Regime Geral de 
Previdência Social." (NR) 

''Artigo 163-B - Aos dependentes de servidor de baixa renda recolhido à 

prisão, nos termos do artigo 70 da Lei 10.261, de 28 de outubro de 1968, 
será concedido auxílio-reclusão. 

§ 1 º - O pagamento do auxilio-reclusão obedecerá aos mesmos critérios 
estabelecidos no artigo 148 desta lei complementar, enquanto o servidor 
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permanecer na situação de que trata o "caput" deste artigo. 

§ 2º - Consideram-se dependentes, para fins do disposto no "caput" des

te artigo, as pessoas discriminadas nos incisos I a IV e no § 1 º do artigo 14 7 

desta lei complementar. 

§ 3º - O direito à percepção do benefício cessará: 
I - no caso de extinção da pena; 

II - se ao servidor, ao final do processo criminal, for imposta a perda do 

cargo; 

III - se da decisão administrativa irrecorrível, em processo disciplinar, 

resultar imposição da pena demissória, simples ou agravada; e 

IV - por morte do servidor ou do beneficiário do auxílio. 

§ 4º - O pagamento do benefício de que trata este Art. será suspenso em 

caso de fuga, concessão de liberdade condicional ou alteração do regime 

prisional para prisão albergue, podendo ser retomados os pagamentos, no 

caso de modificação dessas situações. 

§ 5º - O requerimento para obtenção do auxílio reclusão, além de outros 

requisitos previstos em lei ou regulamento, será instruído, obrigatoriamen

te, com certidão do efetivo recolhimento do servidor à prisão, expedida por 

autoridade competente, devendo ser renovada a cada 3 (três) meses, junto à 

unidade previdenciária, para fins de percepção do benefício. 

§ 6º - O critério para aferição da baixa renda do servidor a que alude o 

"caput" deste artigo é o mesmo utilizado para os servidores sujeitos ao Re

gime Geral de Previdência Social." (NR) 

Artigo 5º - Ao servidor recolhido à prisão antes da data da vigência desta 
lei complementar aplicar-se-ão as regras previstas na legislação então vigen

te. 

Artigo 6º - Os artigos 70 e 168 da Lei 10.261, de 28 de outubro de 1968, 
passam a vigorar com a seguinte redação: 

''Artigo 70 - O servidor preso em flagrante, preventiva ou temporaria

mente ou pronunciado será considerado afastado do exercício do cargo, 

com prejuízo da remuneração, até a condenação ou absolvição transitada 

em julgado. 

§ 1 º -Estando o servidor licenciado, sem prejuízo de sua remuneração, 

será considerada cessada a licença na data em que o servidor for recolhido à 
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prisão. 
§ 2º - Se o servidor for, ao final do processo judicial, condenado, o afas

tamento sem remuneração perdurará até o cumprimento total da pena, em 
regime fechado ou semi-aberto, salvo na hipótese em que a decisão 
condenatória determinar a perda do cargo público." (NR) 

'~tigo 168 - Ao cônjuge, companheiro ou companheira ou, na sua falta, 
aos filhos de qualquer condição ou aos pais, será concedido auxílio-funeral, 
a título de assistência à família do servidor ativo ou inativo falecido, de valor 
correspondente a 1 (um) mês da remuneração. 

§ 1 º - Se o óbito de integrante da carreira de Agente de Segurança Peni
tenciária e da classe de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária ocorrer 
em decorrência de lesões recebidas no exercício de suas funções, o valor do 
auxílio-funeral corresponderá a 2 (dois) meses da respectiva remuneração. 

§ 2º - A concessão do valor do benefício nos termos do § 1 º deste artigo 
dependerá da comprovação da causa do óbito, resultante de competente 
apuração. 

§ 3º - As despesas com o funeral do servidor e do inativo que tenham 
sido efetuadas por terceiros serão ressarcidas até o limite previsto no "caput" 
deste artigo § 4º - As despesas com o funeral que forem custeadas por enti
dade prestadora de serviços dessa natureza serão ressarcidas até o limite 
previsto no "caput" deste artigo, mediante a apresentação de alvará judicial. 

§ 5º - O pagamento do auxflio-funeral será efetuado pela respectiva uni
dade pagadora, mediante a apresentação pelo interessado ou por procura
dor legalmente habilitado, da certidão de óbito, do comprovante das despe
sas efetivamente realizadas ou do alvará judicial, juntamente com a prova de 
identidade do requerente. 

§ 6º - O pagamento do auxílio-funeral será efetuado uma única vez, nos 
termos das disposições deste artigo. 

§ 7º - Quando as despesas com o funeral do servidor ou inativo forem 
efetuadas por terceiros ou por entidade prestadora de serviços dessa natu
reza, e em valor inferior ao limite previsto no "caput" ou no parágrafo 1 º 
deste artigo, conforme o caso, a diferença para atingir o limite neles previs
tos será paga ao cônjuge, companheiro ou companheira, ou, na sua falta, aos 
filhos de qualquer condição ou aos pais." (NR) 

Artigo 7º - O artigo 51 da Lei Complementar 207, de 5 de janeiro de 
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1979, passa a vigorar com a seguinte redação: 

''Artigo 51 - Ao cônjuge, companheiro ou companheira ou, na sua falta, 
aos filhos de qualquer condição ou aos pais, será concedido auxílio-funeral, 
a título de assistência à família do policial civil ativo ou inativo falecido, de 
valor correspondente a 1 (um) mês da remuneração. 

§ 1 º - Se o óbito do policial civil ocorrer em decorrência de lesões rece
bidas no exercício de suas funções, o valor do auxílio-funeral corresponderá 
a 2 (dois) meses da respectiva remuneração. 

§ 2º - A concessão do valor do benefício nos termos do § 1 º deste artigo 
dependerá da comprovação da causa do óbito, resultante de competente 
apuração. 

§ 3º - As despesas com o funeral do policial civil ativo ou inativa que 
tenham sido efetuadas por terceiros serão ressarcidas até o limite previsto 
no "caput" deste artigo. 

§ 4º - As despesas com o funeral que forem custeadas por entidade 
prestadora de serviços dessa natureza serão ressarcidas até o limite previsto 
no "caput" deste artigo, mediante a apresentação de alvará judicial. 

§ 5º - O pagamento do auxílio-funeral será efetuado pela respectiva uni
dade pagadora, mediante a apresentação, pelo interessado ou por procura
dor legalmente habilitado, da certidão de óbito, do comprovante das despe
sas efetivamente realizadas ou do alvará judicial, juntamente com a prova de 
identidade do requerente. 

§ 6º - O pagamento do auxílio-funeral será efetua do uma única vez, nos 
termos das disposições deste artigo. 

§ 7º - Quando as despesas com o funeral do policial civil ativo ou inativo 
forem efetuadas por terceiros ou por entidade prestadora de serviços dessa 
natureza, e em valor inferior ao limite previsto no "caput" ou no parágrafo 
1 º deste artigo, conforme o caso, a diferença para atingir o limite neles pre
vistos será paga ao cônjuge, companheiro ou companheira, ou, na sua falta, 
aos filhos de qualquer condição ou aos pais." (NR) 

Seção III 
Da Contribuição e da Base de Cálculo 

Artigo 8º - A contribuição social dos servidores públicos titulares de 
cargos efetivos, ativos e dos militares do governo de São Paulo, para a ma-
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nutenção do regime próprio de previdência social do Estado, incluídas suas 
autarquias e fundações, será de 11 % ( onze por cento) e incidirá sobre a 
totalidade da base de contribuição. 

§ 1º - Para os fins desta lei complementar, entende-se como base de con
tribuição o total dos vencimentos do seIVidor, incluindo-se o vencimento do 
cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas 
em lei ou por outros atos concessivas, dos adicionais de caráter individual e 
de quaisquer outras vantagens, excluídas: 

1. as diárias para viagens; 
2. o auxílio-transporte; 
3. o salário-família; 
4. o salário-esposa; 
5. o auxílio-alimentação; 
6. as parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho; 
7. a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comis

são ou de função de confiança; 
8. as demais vantagens não incorporáveis instituídas em lei; e 
9. o abono de permanência de que tratam o § 19 do artigo 40 da Consti

tuição Federal, o § 5º do artigo 2º e o § 1 º do artigo 3º da Emenda Consti
tucional 41, de 19 de dezembro de 2003 e referido no artigo 4º desta lei 
complementar. 

§ 2º - O seIVidor titular de cargo efetivo poderá optar pela inclusão na 
base de contribuição de parcelas remuneratórias percebidas em decorrên
cia de local de trabalho, de exercício de cargo em comissão ou de função de 
confiança, para efeito de cálculo do seu benefício previdenciário, respeita
da, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida no § 2º do artigo 40 da 
Constituição Federal. 

§ 3º - A inclusão das vantagens referidas no parágrafo anterior para efei
to de cálculo do benefício previdenciário dependerá do cumprimento de 
tempo mínimo de contribuição, valores médios obseIVados, dentre outros 
requisitos a serem previstos na regulamentação desta lei complementar. 

§ 4º - A regulamentação disciplinará as disposições deste artigo. 
§ 5º - A contribuição dos seIVidores de que trata o "caput" deste artigo 

entrará em vigor após 90 (noventa) dias da data da publicação desta lei 
complementar. 

§ 6º - A contribuição dos seIVidores de que tratam as Leis Complemen
tares 180, de 12 de maio de 1978, 943, de 23 de junho de 2003 e 954, de 31 
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de dezembro de 2003 dos servidores civis; bem como a Lei 452, de 2 de 
outubro de 1974 dos militares ficam mantidas, inclusive proporcionalmente 
aos dias de vigência, quando for o caso, até o início do recolhimento das 
contribuições a que se refere o "caput" deste artigo. 

Artigo 9º - Os aposentados e os pensionistas do Estado, inclusive os de 
suas Autarquias e Fundações, do Poder Judiciário, Poder Legislativo, Uni
versidades, Tribunal de Contas, Ministério Público, Defensoria Pública e 
Polícia Militar, contribuirão com 11 % ( onze por cento), incidentes sobre o 
valor da parcela dos proventos de aposentadorias e pensões que supere o 
limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdên
cia social. 

Parágrafo único - Nos casos de acumulação remunerada de aposentado
rias e/ou pensões, considerar-se-á, para fins de cálculo da contribuição de 
que trata o "caput" deste artigo, o somatório dos valores percebidos, de 
forma que a parcela remuneratória imune incida uma única vez. 

Artigo 1 O - O décimo-terceiro salário será considerado para fins de inci
dência das contribuições de que tratam os Art. 8º e 9º desta lei complemen
tar. 

Seção IV 
Do Abono de Permanência 

Artigo 11 - O servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as 
exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas na alínea a, do inciso 
III, do § 1 º, do artigo 40 da Constituição Federal, ou que tenha cumprido os 
requisitos do § 5º do artigo 2º ou do § 1 º do artigo 3º, ambos da Emenda 
Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e que opte por permane
cer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor 
da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposen
tadoria compulsória contidas no inciso II do § 1 º do artigo 40 da Constitui
ção Federal. 

Parágrafo único - Não será incluído na base de cálculo para fixação do 
valor de qualquer benefício previdenciário o abono a que se refere o "caput" 
deste artigo. 
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Seção V 
Dos Afastamentos 

Artigo 12 - O seividor afastado ou licenciado do cargo efetivo, sem direi
to à remuneração, terá suspenso o seu vínculo com o regime próprio de 
previdência social do Estado enquanto durar o afastamento ou a licença, 
não lhe assistindo, neste período, os benefícios do mencionado regime. 

§ 1 º- Será assegurada ao seividor licenciado ou afastado sem remunera
ção a manutenção da vinculação ao regime próprio de previdência social do 
Estado, mediante o recolhimento mensal da respectiva contribuição, assim 
como da contribuição patronal prevista na legislação aplicável, obseivando
se os mesmos percentuais e incidente sobre a remuneração total do cargo a 
que faz jus no exercício de suas atribuições, computando-se, para esse efei
to, inclusive, as vantagens pessoais. 

§ 2º - O recolhimento de que trata o § 1 º deve ser efetuado até o segundo 
dia útil após a data do pagamento das remunerações dos seividores públi
cos. 

§ 3º - Em caso de atraso no recolhimento, serão aplicados os encargos 
moratórias previstos para a cobrança dos tributos estaduais, cessando, após 
60 (sessenta) dias, as coberturas previdenciárias até a total regularização 
dos valores devidos, conforme dispuser o regulamento. 

Seção VI 
Das Disposições Finais 

Artigo 13 - O disposto nesta lei complementar aplica-se aos seividores 
titulares de cargos efetivos da Administração direta e indireta, da Assem
bléia Legislativa, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e seus Con
selheiros, além das Universidades, Defensoria Pública, Poder Judiciário e 
seus membros, e Ministério Público e seus membros, abrangidos pela Lei 
Complementar 1.010, de 1º de junho de 2007. 

Parágrafo único - Aos seividores militares ativos, da reseiva reformada e 
seus pensionistas aplicam-se somente as regras previstas nos Art. 8º e se
guintes desta lei complementar. 

Artigo 14 - O Poder Executivo deverá regulamentar esta lei complemen
tar no prazo de 180 ( cento e oitenta) dias a contar de sua publicação. 
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Artigo 15 - Com a entrada em vigor das contribuições previstas nos arti
gos 8º e 9º desta lei complementar, ficam revogadas as contribuições previs
tas nas Leis Complementares 943, de 23 de junho de 2003, 954, de 31 de 
dezembro de 2003, e 180, de 12 de maio de 1978, bem como da Lei 452, de 
2 de outubro de 1974. 

Artigo 16 - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publica
ção. 

Palácio dos Bandeirantes, 5 de julho de 2007. 
José Serra 
Mauro Ricardo Machado Costa 
Secretário da Fazenda 
Aloysio Nunes Ferreira Filho 
Secretário-Chefe da Casa Civil 

Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 5 de julho de 2007. 
(DOE 126, DE 06JUL07). 
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e. LEI COMPLEMENTAR Nº 1.013, DE 06 DE JULHO DE 2007 

Altera a Lei nº 452, de 2 de outubro de 1974, e o Decreto-lei nº 260, de 29 
de maio de 1970, e dá providências correlatas. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 

Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguin
te lei complementar: 

Artigo 1º - Os artigos 6º, 8º, 9º, 10, 11, 16, 20, 23, 26, 29, 31 e o inciso 
II do artigo 34, todos da Lei 452, de 2 de outubro de 1974, que instituiu a 
Caixa Beneficente da Polícia Militar - CBPM, em cumprimento ao disposto 
no artigo 42 e seus parágrafos da Constituição Federal, passam a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Artigo 6º - São contribuintes obrigatórios: 
I - os militares do serviço ativo; 
II - os militares agregados ou licenciados; 
III - os militares da reserva remunerada ou reformados; 
IV - os pensionistas dos militares a que se referem os incisos I, II e III 

deste artigo." (NR) 

"Artigo 8º - São dependentes do militar, para fins de recebimento de 
pensão: 

I - o cônjuge ou o companheiro ou companheira, na constância, respecti
vamente, do casamento ou da união estável; 

II - os filhos, de qualquer condição ou sexo, de idade igual à prevista na 
legislação do regime geral da previdência social e não emancipados, bem 
como os inválidos para o trabalho e os incapazes civilmente, esses dois últi
mos desde que comprovadamente vivam sob dependência econômica do 
militar; 

III - os pais, desde que comprovadamente vivam sob dependência econô
mica do militar, e não existam dependentes das classes mencionadas nos incisos 
I ou II deste artigo, ressalvado o disposto no parágrafo § 3º deste artigo. 

§ 1 º - O enteado e o menor tutelado equiparam-se ao filho desde que 
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comprovadamente vivam sob dependência econômica do militar. 
§ 2º - A pensão atribuída ao filho inválido ou incapaz será devida en

quanto durar a invalidez ou incapacidade. 
§ 3º - Mediante declaração escrita do militar os dependentes enumera

dos no inciso III deste artigo poderão concorrer em igualdade de condições 
com os demais. 

§ 4º - A invalidez ou a incapacidade supervenientes à morte do militar 
não conferem direito à pensão, exceto se tiverem início durante o período 
em que o dependente usufruía o benefício. 

§ 5º - A comprovação de dependência econômica dos dependentes enu
merados na segunda parte do inciso II, no inciso III e no § 1 º deste artigo 
deverá ter como base a data do óbito do militar de acordo com as regras e 
critérios estabelecidos em norma regulamentar. 

§ 6º - Na falta de decisão judicial com trânsito em julgado reconhecendo 
a união estável, o companheiro ou companheira deverá comprová-la con
forme estabelecido em norma regulamentar." (NR) 

''Artigo 9º - Com a morte do militar, a pensão será paga aos dependentes 
mediante rateio, em partes iguais. 

§ 1 º -O valor da pensão será calculado de acordo com a regra prevista no 
artigo 26 desta lei, procedendo-se, posteriormente, à divisão do benefício 
em quotas, nos termos deste artigo. 

§ 2º - O pagamento do benefício retroagirá à data do óbito, quando re
querido em até 60 (sessenta) dias depois deste. 

§ 3º - O pagamento do benefício será feito a partir da data do requeri
mento, quando ultrapassado o prazo previsto no § 2º deste artigo. 

§ 4º - A pensão será concedida ao dependente que primeiro vier a requerê
la, admitindo-se novas inclusões a qualquer tempo, que produzirão efeitos 
financeiros a partir da data em que forem requeridas, nos termos dos pará
grafos 2º e 3º deste artigo. 

§ 5º - A perda da qualidade de dependente pelo pensionista implica na 
extinção de sua quota de pensão, admitida a reversão da respectiva quota 
somente de filhos para cônjuge ou companheiro ou companheira e destes 
para aqueles. 

§ 6º - Com a extinção da última quota de pensão extingue-se o benefício." (NR) 

''Artigo 10 - A perda da qualidade de dependente dar-se-á em virtude de: 

Revista A FORÇA POLICIAL - São Paulo - nº 55 - jul/ago/set 2007 104 



I - falecimento, considerada para esse fim a data do óbito; 
II - não cumprimento de qualquer dos requisitos ou condições estabele

cidos nesta lei; 

III - matrimônio ou constituição de união estável. 
Parágrafo único - Aquele que perder a qualidade de dependente não a 

restabelecerá." (NR) 

"Artigo 11 - O ex-cônjuge, ex-companheiro ou excompanheira somente te
rão direito à pensão se o militar lhe prestava pensão alimentícia na data do 
óbito. 

Parágrafo único - O ex-cônjuge, ex-companheiro ou ex-companheira con
correrão em igualdade de condições com os demais dependentes, sendo o 
valor de seu benefício limitado ao valor da pensão alimentícia que recebia 
do militar." (NR) 

''Artigo 16 - Nenhum dependente poderá receber mais de uma pensão 
decorrente desta lei, exceto filho, enteado e menor tutelado, de casal contri
buinte, assegurado aos demais o direito de opção pela pensão mais vantajo
sa." (NR) 

''Artigo 20 - A incapacidade e a invalidez, para os fins previstos no artigo 
8º desta lei, serão verificadas mediante perícia por junta de saúde militar." 
(NR) 

'~tigo 23 - O direito à pensão não está sujeito à decadência ou prescri
ção." (NR) 

''Artigo 26 - O valor inicial da pensão por morte devida aos dependentes 
do militar falecido será igual à totalidade da remuneração do militar no pos
to ou graduação em que se deu o óbito, ou dos proventos do militar da 
reserva remunerada ou reformado na data do óbito, até o limite máximo 
estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que 
trata o artigo 201 da Constituição Federal, acrescido de 70% (setenta por 
cento) da parcela que exceder esse limite, exceto na situação prevista no § 

1 º do artigo 1 º da Lei 5.451, de 22 de dezembro de 1986, quando o valor do 
benefício corresponderá à integralidade dos vencimentos ou proventos do 
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militar." (NR) 

'~tigo 29 - Fica assegurado o direito à percepção de auxHio-reclusão ao 
dependente de militar do serviço ativo, da reserva remunerada, do reforma
do e do agregado percebendo vencimentos ou licenciado que estiver preso 

provisoriamente ou condenado a pena privativa de liberdade, até 2 (dois) 
anos, enquanto permanecer em regime fechado ou estiver internado por 

medida de segurança. 
§ 1 º -O pagamento do auxfüo-reclusão obedecerá aos mesmos critérios 

estabelecidos no artigo 9º desta lei, enquanto o militar permanecer na situ
ação de que trata o "caput" deste artigo. 

§ 2º - Consideram-se dependentes, para os fins do disposto no "caput" 
deste artigo, as pessoas discriminadas nos incisos I a IIÍ e no § 1 º do artigo 
8º desta lei. 

§ 3º - Durante o pagamento do auxt1io-reclusão o policial militar deixará 
de perceber vencimentos. 

§ 4º - O direito à percepção do benefício cessará: 
1. no caso da extinção da pena; 
2. com a exoneração, demissão ou expulsão do militar, ou com sua colo

cação em liberdade definitiva; 
3. por morte do militar ou do dependente. 
§ 5º - O pagamento do benefício de que trata este artigo será suspenso 

em caso de fuga, concessão de liberdade condicional ou progressão do regi
me prisional, podendo ser retomados os pagamentos no caso de modifica
ção dessas situações. 

§ 6º - O requerimento para obtenção do auxílio reclusão, além de outros 
requisitos previstos em lei ou regulamento, será instruído, obrigatoriamen
te, com certidão do efetivo recolhimento à prisão do militar do serviço ati
vo, da reserva remunerada, do reformado e do agregado percebendo venci

mentos ou do licenciado, expedida por autoridade competente, devendo ser 
renovada a cada 3 (três) meses, junto à unidade previdenciária, para fins de 
percepção do benefício. 

§ 7º - A condenação criminal superveniente à demissã9 ou expulsão do 
militar não confere qualquer direito ao auxílio-reclusão de que trata este 
artigo." (NR) 

'~tigo 31 - A taxa de contribuição para a assistência médico-hospitalar 
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e odontológica é de 2% ( dois por cento) da respectiva retribuição-base. 
§ 1 º - A taxa de contribuição dos pensionistas da CBPM é de 1 % ( um 

1-- - nto) do valor da pensão que estejam percebendo. 
~ L 2 - As taxas de contribuição de que trata este artigo serão recolhidas 

diretamente à CBPM, que as repassará, de imediato, à Cruz Azul de São 
Paulo. 

§ 3º - A retribuição-base mensal será constituída dos vencimentos, inde
nização por sujeição ao Regime Especial de Trabalho Policial Militar, grati
ficações, outras vantagens pecuniárias e proventos, excetuadas as parcelas 
relativas a salário-família, diárias, ajuda de custo, transporte, auxílio-fune
ral, representações de qualquer natureza e equivalente." (NR) 

''A..rtigo 34 - ............................................................ . 
II - os filhos, de qualquer condição ou sexo, de idade igual à prevista na 

legislação do regime geral da previdência social e não emancipados, bem 
como os inválidos para o trabalho e os incapazes civilmente, esses dois últi
mos desde que comprovadamente vivam sob dependência econômica do 
militar;" (NR) 

Artigo 2º - Para os óbitos ocorridos antes da data da publicação desta lei 
complementar, o cálculo da pensão devida ao dependente obedecerá as re
gras da legislação vigente na data do óbito. 

Parágrafo único - Na ocorrência de novo rateio do benefício aplicar-se
ão as regras previstas na legislação a que se refere o "caput" deste artigo. 

Artigo 3º - Ficam assegurados aos atuais pensionistas os direitos 
previdenciários previstos na legislação vigente antes da data da publicação 
desta lei complementar, enquanto mantiverem as condições que, sob a égide 
da legislação anterior, lhes garantia o benefício. 

Artigo 4º - Ao militar do serviço ativo, ao agregado percebendo venci
mentos, ao licenciado, ao da reserva remunerada ou ao reformado será con
cedido salário família por: 

I - filho ou equiparado de qualquer condição menor de 14 (quatorze) 
anos; 

II - filho inválido de qualquer idade. 
§ 1 º -O pagamento do salário-família é condicionado à apresentação da 
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certidão de nascimento do filho ou da documentação relativa ao equiparado 
ou ao inválido e, anualmente, à apresentação de atestado de vacinação obri
gatória e de comprovação de freqüência à escola do filho menor ou equipa
rado, nos termos do regulamento. 

§ 2º - O critério para fins de pagamento do salário família será o mesmo 
utilizado para os trabalhadores vinculados ao Regime Geral de Previdência 
Social. 

Artigo 5º - Ao militar recolhido à prisão antes da data da vigência desta lei 
complementar aplicar-se-ão as regras previstas na legislação então vigente. 

Artigo 6º - Ao cônjuge, companheiro ou companheira ou, na sua falta, 
aos filhos de qualquer condição ou aos pais do militar do serviço ativo, do 
agregado percebendo vencimentos, do licenciado, da reserva remunerada 
ou do reformado falecido, será concedido auxílio-funeral, a título de assis
tência à família, de valor correspondente a 1 (um) mês da respectiva remu
neração. 

§ 1 º - Se o óbito do militar ocorrer em decorrência de lesões recebidas 
no exercício da função policial, o valor do auxílio-funeral corresponderá a 2 
(dois) meses da respectiva remuneração. 

§ 2º - A concessão do valor do benefício nos termos do § 1 º deste artigo 
dependerá da comprovação da causa do óbito, resultante de competente 
apuração. 

§ 3º - As despesas com o funeral do militar do serviço ativo, agregado 
percebendo vencimentos, licenciado, da reserva remunerada ou reformado, 
que tenham sido efetuadas por terceiros serão ressarcidas, até o limite pre
visto no "caput" deste artigo. 

§ 4º - As despesas com o funeral que forem custeadas por entidade 
prestadora de serviços dessa natureza serão ressarcidas, até o limite previs
to no "caput" deste artigo, mediante a apresentaçfw de alvará judicial. 

§ 5º - O pagamento do auxílio-funeral será efetuado pela respectiva uni
dade pagadora, mediante a apresentação, pelo interessado ou por procura
dor legalmente habilitado, da certidão de óbito, do comprovante das despe
sas efetivamente realizadas ou do alvará judicial, juntamente com a prova de 
identidade do requerente. 

§ 6º - O pagamento do auxílio-funeral será efetuado uma única vez, nos 
termos das disposições deste artigo. 
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§ 7º Quando as despesas com o funeral do militar do serviço ativo, 
agregado percebendo vencimentos, licenciado, da reserva remunerada ou 
reformado, forem efetuadas por terceiros ou por entidade prestadora de 
serviços dessa natureza, e em valor inferior ao limite previsto no "caput" e 
no § 1 º deste artigo, a diferença para atingir o limite neles previstos será 
paga ao cônjuge, companheiro ou companheira, ou, na sua falta, aos filhos 
de qualquer condição ou aos pais. 

Artigo 7º - A contribuição previdenciária dos militares do serviço ativo, 
para a manutenção do regime próprio de previdência dos militares do Esta
do, será de 11 % ( onze por cento) e incidirá sobre a totalidade da base de 
contribuição. 

§ 1 º -Para os fins desta lei complementar, entende-se como base de con
tribuição o total dos vencimentos do militar, incluindo-se o vencimento do 
cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas 
em lei ou por outros atos concessivas, dos adicionais de caráter individual e 
de quaisquer outras vantagens, excluídas: 

1. as diárias para viagens; 
2. o auxílio-transporte; 
3. o salário-família; 
4. o salário-esposa; 
5. o auxílio-alimentação; 
6. as parcelas percebidas em decorrência de local de trabalho; 
7. as parcelas percebidas em decorrência do exercício de cargo em co

missão ou de função de confiança; 
8. as demais vantagens não incorporáveis instituídas em lei. 
§ 2º - O militar poderá optar pela inclusão, na base de contribuição, de 

parcelas remuneratórias percebidas em decorrência de local de trabalho, de 
exercício de cargo em comissão ou de função de confiança, para efeito de 
cálculo do seu benefício previdenciário, respeitada, em qualquer hipótese, a 
limitação estabelecida no § 2º do Art. 40 da Constituição Federal. 

§ 3º - A inclusão das vantagens referidas no parágrafo anterior para efei
to de cálculo do benefício previdenciário dependerá do cumprimento de 
tempo mínimo de contribuição e valores médios observados, dentre outros 
requisitos a serem previstos na regulamentação desta lei complementar. 

§ 4º - A contribuição dos militares de que trata o "caput" deste artigo 
entrará em vigor após 90 (noventa) dias da data da publicação desta lei 
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complementar. 
§ 5º - A contribuição previdenciária dos militares de que tratam as Leis 

Complementares 943, de 23 de junho de 2003 e 954, de 31 de dezembro de 
2003, bem como a Lei 452, de 2 de outubro de 1974 ficam mantidas, inclu
sive proporcionalmente aos dias de vigência, quando for o caso, até o início 
do recolhimento das contribuições a que se refere o "caput" deste artigo. 

§ 6º - As disposições deste artigo serão disciplinadas em regulamento. 

Artigo 8º - Os militares da reserva remunerada, reformados, agregados e 
os pensionistas contribuirão com 11 % ( onze por cento), incidentes sobre o 
valor da parcela dos proventos de aposentadorias e pensões que supere o 
limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previ
dência Social. 

Parágrafo único - Nos casos de acumulação remunerada de aposentado
rias e/ou pensões, considerar-se-á, para fins de cálculo da contribuição de 
que trata o "caput" deste artigo, o somatório dos valores percebidos, de 
forma que a parcela remuneratória imune incida uma única vez. 

Artigo 9º - O décimo terceiro salário será considerado para fins de inci
dência das contribuições de que tratam os artigos 7º e 8º desta lei comple
mentar. 

Artigo 10 - O militar afastado ou licenciado do cargo, sem direito à re
muneração, terá suspenso o seu vínculo com o regime próprio de previdên
cia dos militares do Estado enquanto durar o afastamento ou a licença, não 
lhe assistindo, neste período, os benefícios do mencionado regime. 

§ 1 º -Será assegurada ao militar licenciado ou afastado sem remunera
ção a manutenção da vinculação ao regime próprio de previdência dos mili
tares do Estado, mediante o recolhimento mensal da respectiva contribui
ção, observando-se os mesmos percentuais, e incidente sobre a remunera
ção total do cargo a que faz jus quando no exercício de suas atribuições, 
computando-se, para esse efeito, inclusive, as vantagens pessoais. 

§ 2º - O recolhimento de que trata o § 1 º deve ser efetuado até o segundo 
dia útil após a data do pagamento dos vencimentos dos militares. 

§ 3º - Em caso de atraso no recolhimento, serão aplicados os encargos 
moratórias previstos para a cobrança dos tributos estaduais, cessando, após 
60 (sessenta) dias, as coberturas previdenciárias até a total regularização 
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dos valores devidos, conforme dispuser o regulamento. 

Artigo 11 - Com a entrada em vigor das contribuições previdenciárias 
previstas nos artigos 7º e 8º desta lei complementar, ficam revogadas as 
contribuições previstas nas Leis Complementares 943, de 23 de junho de 
2003, e 954, de 31 de dezembro de 2003, bem como no artigo 24 da Lei 
452, de 2 de outubro de 1974. 

Artigo 12 - O Poder Executivo deverá regulamentar esta lei complemen
tar no prazo de 180 ( cento e oitenta) dias a contar de sua publicação. 

Artigo 13 - Os incisos I e II do artigo 7º do Decreto-lei 260, de 29 de 
maio de 1970, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Artigo 7º - ............................................................ . 
I - não perceberá vencimentos e vantagens nas situações previstas nos 

incisos Ili, IV, V, VI, VIII, X, XII e XIII do artigo 5º deste decreto-lei; 
II - perceberá dois terços dos vencimentos e vantagens do respectivo 

posto ou graduação nos casos dos incisos II e VII do artigo 5º deste decre
to-lei; " (NR) 

Artigo 14 - Ficam revogados os artigos 7º, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 24, 28, 
33, 39 e 43, e os incisos III e IV do artigo 34 da Lei nº 452, de 2 de outubro 
de 1974. 

Artigo 15 - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. 

Palácio dos Bandeirantes, 6 de julho de 2007. 
José Serra 
Mauro Ricardo Machado Costa 
Secretário da Fazenda 
Ronaldo Augusto Bretas Margazão 
Secretário da Segurança Pública 
Aloysio Nunes Ferreira Filho 
Secretário-Chefe da Casa Civil 

Publicada na Assessoria Técnico Legislativa, aos 6 de julho de 2007. 
(DOE 127, DE 07JUL07). 
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d. LEI ESTADUAL Nº 12.636, DE 06 DE JULHO DE 2007 

Dispõe sobre a proibição da venda de fardas e qualquer tipo de vestuário, 
bem como distintivos e acessórios das polícias federal, civil e militar e das 
Forças Armadas, em estabelecimentos comerciais do Estado e dá outras pro

vidências. 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA: 

Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo, nos ter
mos do artigo 28, § 8º, da Constituição do Estado, a seguinte lei: 

Artigo 1 º - Fica proibida, no âmbito do Estado, a venda de fardas, cole
tes e qualquer tipo de vestuário, bem como distintivos e acessórios das 
policias federal, civil, militar, agentes penitenciários, guardas de muralha, 
guarda metropolitana, guardas municipais e das Forças Armadas brasilei
ras, em estabelecimentos comerciais. 

Artigo 2º - O fornecimento de fardas e qualquer tipo de vestuário, bem 
como distintivos e acessórios das polícias civil e militar aos policiais, agen
tes penitenciários, guardas de muralha, membros das guardas municipais e 
metropolitana e membros das Forças Armadas deve ser efetuado somente 
pelas instituições públicas respectivas. 

Artigo 3º - Os vestuários, coletes, fardamento dos policiais militares e 
civis, agentes penitenciários, guardas de muralha, guardas metropolitanos e 
guardas municipais no âmbito do Estado de São Paulo devem ter estampado 
o número do R.E., Registro Especial ou outra identificação dos seus res
pectivos membros. 

Artigo 4º - Os Poderes Público Estadual e municipais estabelecerão me
canismos para que os uniformes dos policiais civis, militares, agentes peni
tenciários, guardas metropolitanos e guardas municipais sejam fornecidos 
gratuitamente aos respectivos servidores. 
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Artigo 5º - O descumprimento desta lei implicará em multa no valor de 
2.000 ( duas mil) UFESPs e o imediato fechamento do estabelecimento. 

Artigo 6º - A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo 
fica encarregada de fiscalizar o cumprimento desta lei, da aplicação da res
pectiva multa e fechamento do estabelecimento. 

Artigo 7º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 30 
(trinta) dias, contados a partir de sua publicação. 

Artigo 8º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à 
conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Artigo 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, aos 6 de julho de 2007. 

VAZ DE LIMA - Presidente 

Publicada na Secretaria da Assembléia Legislativa do Estado de São Pau
lo, aos 6 de julho de 2007. 

a) Auro Augusto Caliman - Secretário Geral Parlamentar 
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e. DECRETO ESTADUAL Nº 52.046, DE 09 DE AGOSTO DE 2007 

Aprova o Regulamento da SÃO PAULO PllliVIDÊNCIA (SPPllliV), cri
ada pela Lei Complementar nº 1.010, de 01 de junho de 2007. 

JOSÉ SERRA, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no 
uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 4º da Lei Com
plementar nº 1.010, de 1 º de junho de 2007, 

Decreta: 

Artigo 1º - Fica aprovado o Regulamento da SÃO PAULO PREVIDÊN
CIA - SPPREV, entidade gestora única do Regime Próprio de Previdência 
dos Servidores Públicos titulares de cargos efetivos - RPPS e do Regime 
Próprio de Previdência dos Militares do Estado de São Paulo - RPPM, 
autarquia sob regime especial, criada pela Lei Complementar nº 1.010, de 
1 º de junho de 2007, constante do Anexo que faz parte integrante deste 
decreto. 

Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Palácio dos Bandeirantes, 9 de agosto de 2007 

JOSÉ SERRA 
Mauro Ricardo Machado Costa 
Secretário da Fazenda 
Aloysio Nunes Ferreira Filho 
Secretário-Chefe da Casa Civil 

Publicada na Casa Civil, aos 9 de agosto de 2007. 
(DOE 164, DE 30AG007). 

ANEXO 
a que se refere o artigo 1 º do Decreto nº 52.046, de 9 de agosto de 2007 
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REGULAMENTO DA SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV 

TÍTULO I 
Da Natureza Jurídica, Sede e Jurisdição 

Artigo 1 º - A SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, entidade gestora 
única do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos titulares 
de cargos efetivos - RPPS, da Administração direta e indireta, da Assem
bléia Legislativa, do Tribunal de Contas do Estado e seus Conselheiros, das 
Universidades, do Poder Judiciário e seus membros, do Ministério Público 
e seus membros, da Defensoria Pública e seus membros e do Regime Pró
prio de Previdência dos Militares do Estado de São Paulo - RPPM é autarquia 
sob regime especial com as atribuições que lhe foram conferidas pela Lei 
Complementar nº 1.010, de 1º de junho de 2007, com autonomia adminis
trativa, financeira, patrimonial e de gestão de recursos humanos. 

Parágrafo único - A SPPREV vincula-se à Secretaria da Fazenda, que a 
supervisionará. 

Artigo 2º - A SPPREV tem sede e foro na cidade de São Paulo e jurisdi
ção em todo o território do Estado de São Paulo. 

§ 1 º - Poderão ser mantidas unidades de representação em outras locali
dades. 

§ 2º - Em outros estados federados, a SPPREV poderá celebrar convêni
os com outras entidades congêneres nos Estados e Municípios para a conse
cução de suas atividades. 

TÍTULO II 
Da Finalidade 

Artigo 3º - A SPPREV tem por finalidade administrar o Regime Próprio 
de Previdência dos Servidores Públicos titulares de cargo efetivo - RPPS e o 
Regime Próprio de Previdência dos Militares do Estado de São Paulo - RPPM, 
executando as atividades necessárias à consecução de seus objetivos, caben
do-lhe: 

I - a administração, o gerenciamento e a operacionalização dos regimes 
de previdência; 

II - a concessão, o pagamento e a manutenção dos benefícios assegura-
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dos pelos regimes; 
III - a arrecadação e cobrança dos recursos e contribuições necessários 

ao custeio dos regimes de previdência e ao custeio administrativo; 
IV - a gestão dos fundos e recursos arrecadados; 
V - a manutenção permanente do cadastro individualizado dos servido

res públicos ativos e inativos, dos militares do serviço ativo, dos agregados 
ou licenciados, da reserva remunerada ou reformado, e respectivos depen
dentes, e dos pensionistas. 

§ 1 º - O cadastro a que se refere o inciso V deste artigo será formado a 
partir das informações constantes do acervo técnico e documental, relacio
nado às atividades de previdência social, a serem transferidas dos órgãos, 
entidades e unidades dos Poderes Executivo e Legislativo, do Tribunal de 
Contas do Estado e seus Conselheiros, das Universidades, do Poder Judici
ário e seus membros, do Ministério Público e seus membros, da Defensoria 
Pública e seus membros e da Caixa Beneficente da Polícia Militar - CBPM à 
SPPREV, conforme cronograma a ser estabelecido no decreto de que trata 
o artigo 36 da Lei Complementar nº 1.010, de 1 º de junho de 2007. 

§ 2º - O cadastro conterá, dentre outras informações julgadas relevantes 
ou necessárias nos termos da legislação aplicável: 

1. nome e demais dados pessoais, inclusive dos dependentes; 
2. matrícula e outros dados funcionais; 
3. remuneração utilizada como base para as contribuições do servidor ou 

do militar a qualquer regime de previdência, mês a mês; 
4. valores mensais e acumulados da contribuição; 
5. valores mensais e acumulados da contribuição do ente federativo. 
§ 3º - Aos servidores públicos ativos e aos militares do serviço ativo 

serão disponibilizadas, anualmente, as informações constantes de seu ca
dastro individualizado, nos termos e prazos definidos em regulamento. 

§ 4º - Os valores constantes do cadastro individualizado a que se refere o 
inciso V deste artigo serão consolidados para fins contábeis. 

§ 5º - A partir do pleno funcionamento da SPPREV, as informações fun
cionais e previdenciárias necessárias à concessão e manutenção dos benefí
cios serão objeto de troca de informações entre os órgãos de gestão de re
cursos humanos do respectivo Poder ou órgão ou entidade autônomos e a 
SPPREV, na forma a ser definida por esta última. 

§ 6º - O ato de concessão dos benefícios para o membro ou servidor do 
Poder Judiciário, da Assembléia Legislativa, do Tribunal de Contas do Esta-
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do, do Ministério Público, da Defensoria Pública e das Universidades será 
assinado pelo chefe do respectivo Poder, entidade autônoma ou órgão autô
nomo, que o remeterá, em seguida, à SPPREV para conferência, formalização 
mediante autuação de processo próprio, implantação do pagamento e sua 
manutenção, com posterior remessa ao Tribunal de Contas. 

§ 7º - O ato que conceder a aposentadoria indicará as regras constituci
onais, permanentes ou de transição, aplicadas, o valor dos proventos e o 
regime a que ficará sujeita sua revisão ou atualização. 

§ 8º - A formalização referida no § 6º, implicará na análise dos funda
mentos do ato concessório. 

§ 9º - Aplica-se às disposições constantes deste decreto aos servidores 
titulares de cargos vitalícios, efetivos e militares da Administração direta e 
indireta, da Assembléia Legislativa, do Tribunal de Contas do Estado e seus 
conselheiros, das Universidades, Defensoria Pública e seus membros, do 
Poder Judiciário e seus membros, e do Ministério Público e seus membros, 
da Defensoria Pública e seus membros. 

§ 10 - Os empregados públicos estaduais regidos pela Consolidação das 
Leis do Trabalho - CLT, vinculam-se ao Regime Geral de Previdência Social 
- RGPS. 

§ 11 - Cada Poder, órgão ou entidade autônomos fará as comunicações 
necessárias para que a SPPREV observe os direitos à integralidade e à pari
dade de remuneração, quando assegurados. 

Artigo 4º - É vedado à SPPREV o desempenho das seguintes atividades: 
I - a concessão de empréstimos de qualquer natureza, inclusive à União, 

aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, a entidades da Adminis
tração indireta e aos servidores públicos ativos e inativos, aos militares do 
serviço ativo, agregados ou licenciados, da reserva remunerada ou reforma
do, e aos pensionistas e demais empregados do Estado de São Paulo; 

II - a celebração de convênios ou consórcios com outros Estados ou 
Municípios com o objetivo de pagamento de benefícios; 

III - a aplicação de recursos em títulos públicos, com exceção de títulos 
do Governo Federal; 

IV - a atuação nas demais áreas da seguridade social ou qualquer outra 
área não pertinente a sua precípua finalidade; 

V - a atuação como instituição financeira, bem como prestar fiança, aval 
ou obrigar-se em favor de terceiros por qualquer outra forma. 
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Artigo 5º - A contribuição previdenciária do Estado de que trata o pará
grafo único do artigo 32 da Lei Complementar nº 1.010, de 1 º de junho de 
2007, será calculada aplicando-se a alíquota de 22% (vinte e dois por cento) 
sobre a mesma base de cálculo da contribuição do servidor ativo definida no 
artigo 8º da Lei Complementar nº 1.012, de 5 de julho de 2007. 

Parágrafo único - A contribuição prevista no "caput" deste artigo, bem 
como o valor correspondente à insuficiência financeira prevista no artigo 27 
da Lei Complementar nº 1.010, de 1º de junho de 2007, serão efetivamente 
repassados para a SPPREV a partir de 1º de setembro de 2007. 

Artigo 6º - A taxa da administração de que trata o artigo 25 da Lei Com
plementar nº 1.010, de 1 º de junho de 2007, será cobrada a partir de janeiro 
de 2008 e seu percentual será fixado anualmente por ato do Secretário da 
Fazenda. 

TÍTULO III 
Da Estrutura Organizacional e das Atribuições 

Dos Órgãos de Administração 

Artigo 7º - A SPPREV terá como órgãos de administração um Conselho 
de Administração e uma Diretoria Executiva contando também com um 
Conselho Fiscal. 

Do Conselho de Administração 

Artigo 8º - O Conselho de Administração é o órgão de deliberação supe
rior da SPPREV, competindo-lhe fixar as diretrizes gerais de atuação da 
SPPREV, praticar atos e deliberar sobre matéria que lhe seja atribuída por 
lei ou regulamento e: 

I - aprovar os regimentos internos; 
II - aprovar o orçamento anual; 
III - aprovar os Relatórios anuais da Diretoria Executiva e as demonstra

ções financeiras de cada exercício; 
IV - atuar como Conselho de Administração do fundo a que se refere o 

artigo 31 desta lei complementar; 
V - manifestar-se sobre qualquer assunto de interesse da SPPREV que 

lhe seja submetido pela Diretoria Executiva. 
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Da Diretoria Executiva 

Artigo 9º - A Diretoria Executiva é o órgão de execução das atividades 
que competem à SPPREV 

Artigo 10 - A Diretoria Executiva será composta por 5 (cinco) Diretores 
Executivos, sendo: 

I - Diretor Presidente; 
II - Diretor de Administração; 
III - Diretor de Finanças; 
IV - Diretor de Benefícios - Servidores Públicos; 
V - Diretor de Benefícios - Militares. 
Parágrafo único - Os Diretores serão nomeados pelo Governador do 

Estado, observados o preenchimento dos requisitos legais. 

Do Diretor Presidente 

Artigo 11 - Ao Diretor Presidente compete, especialmente: 
I - promover a administração geral da SPPREV em estrita observância 

às disposições legais; 
II - o estabelecimento e a publicação dos parâmetros e diretrizes gerais, 

por meio de atos normativos internos, a fim de orientar, supervisionar e 
regulamentar o RPPS e o RPPM; 

III - cumprir e fazer cumprir o Regulamento da SPPREV e demais atos 
normativos internos; 

IV - administrar a SPPREV, dar-lhe organização interna, fixar atribui
ções dos órgãos e definir competência dos dirigentes, em complementação 
ao previsto neste decreto; 

V - coordenar e dirigir todos os setores da SPPREV com a colaboração 
dos Diretores responsáveis; 

VI - admitir, nomear, distribuir, dispensar, exonerar, promover, aplicar 
penalidades e praticar todos os demais atos de administração do pessoal da 
SPPREV sob qualquer regime de trabalho, podendo delegar; 

VII - encaminhar o Relatório, o Balanço e as Contas Anuais da SPPREV, 
bem como os demais documentos contábeis e financeiros exigidos pela le
gislação aplicável à previdência dos servidores, para deliberação do Conse
lho de Administração após manifestação do Conselho Fiscal; 
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VIII - elaborar o projeto de Orçamento Anual da SPPREV e submetê-lo 
ao Conselho de Administração; 

IX - determinar a realização de auditorias; 
X - representar a SPPREV ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, e 

nas suas relações com terceiros; 
XI - assegurar a qualidade do atendimento aos segurados e seus 

beneficiários; 

XII - estabelecer as parcerias e assinar convênios de interesse da SPPREV no 
sentido de promover a captação de recursos técnicos, financeiros e materiais; 

XIII - desempenhar outras atividades compatíveis com o cargo. 

Da Diretoria de Administração 

Artigo 12 - São atribuições da Diretoria de Administração: 

I - programar, organizar, orientar e coordenar as atividades administrati

vas e de gestão de pessoas; 
II - zelar pela conservação e manutenção da infra-estrutura da SPPREV; 
III - supervisionar o procedimento da análise de viabilidade de reparos 

de imóveis, móveis, máquinas, aparelhos, materiais e equipamentos, provi

denciando a sua recuperação quando conveniente; 
IV - supervisionar os processos ligados à aquisição de material e à 

contratação de serviços nos termos da legislação de regência; e 

V - desempenhar outras atividades compatíveis com sua função e as 
determinadas pelo Diretor Presidente. 

Da Diretoria de Finanças 

Artigo 13 - São atribuições da Diretoria de Finanças: 
I - controlar a arrecadação previdenciária; 
II - supervisionar e executar as atividades de contabilidade e a elabora

ção das demonstrações contábeis e financeiras; 

III - programar, organizar, orientar e coordenar as atividades financeiras 

e orçamentárias; 
IV - elaborar cronograma de desembolso e fluxo de caixa; 

V - praticar atos relacionados com o sistema financeiro em articulação 

com os setores responsáveis; 
VI - autorizar a movimentação de numerário e supervisionar as ativida-
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des referentes a pagamentos, recebimentos, controle de movimentação e 
disponibilidade financeira, observado o disposto no artigo 19 deste decreto; 

VII - aprovar, no limite de suas atribuições, despesas e dispêndios da 
SPPREV; 

VIII - assinar, em conjunto com o ordenador de despesas, os documen
tos de execução orçamentária, financeira e outros correlatos; 

IX - desempenhar outras atividades compatíveis com sua função e as 
determinadas pelo Diretor Presidente. 

Da Diretoria de Benefícios - Servidores Públicos 

Artigo 14 - São atribuições da Diretoria de Benefícios - Servidores Públi
cos: 

I - programar, organizar, orientar e coordenar as atividades relacionadas 
com a previdência dos servidores públicos; 

II - zelar pela manutenção e atualização do cadastro previdenciário dos 
servidores públicos ativos e inativos, assim como dos respectivos dependen
tes e dos pensionistas; 

III - supervisionar a concessão de benefícios previdenciários dos servi
dores públicos e dos seus beneficiários; 

IV - gerir o pagamento e manutenção dos benefícios previdenciários dos 
servidores públicos inativos e dos pensionistas; 

V - desempenhar outras atividades compatíveis com a posição e as deter
minadas pelo Diretor Presidente. 

Da Diretoria de Benefícios - Militares 

Artigo 15 - São atribuições da Diretoria de Benefícios - Militares: 
I - programar, organizar, orientar e coordenar as atividades relacionadas 

com a previdência dos militares; 
II - zelar pela manutenção e atualização do cadastro previdenciário dos 

militares do serviço ativo, dos agregados ou licenciados, dos militares da 
reserva remunerada ou reformados, assim como dos respectivos dependen
tes e dos pensionistas; 

III - supervisionar a concessão de benefícios previdenciários aos milita
res e aos seus beneficiários; 

IV - gerir o pagamento e manutenção dos benefícios previdenciários dos 
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militares da reserva remunerada, dos reformados e dos pensionistas; e 
V desempenhar outras atividades compatíveis com a posição e as de

terminadas pelo Diretor Presidente. 

Do Conselho Fiscal 

Artigo 16 - O Conselho Fiscal é o órgão de fiscalização e controle inter
no da SPPREV, competindo-lhe: 

I - analisar as demonstrações financeiras e demais documentos contábeis 
da entidade, emitindo parecer e encaminhando-os ao Conselho de Adminis
tração; 

II - opinar sobre assuntos de natureza econômico-financeira e contábil 
que lhes sejam submetidos pelo Conselho de Administração ou pela Direto
ria Executiva; 

III - atuar como Conselho Fiscal do fundo a que se refere o artigo 31 da 
Lei Complementar nº 1.010, de 1 º de junho de 2007; 

IV - comunicar ao Conselho de Administração fatos relevantes que apu
rar no exercício de suas atribuições. 

Parágrafo único - No desempenho de suas funções, o Conselho Fiscal, 
que se reunirá mensalmente, poderá requisitar e examinar livros e docu
mentos da SPPREV que se fizerem necessários, bem como, justificadamente, 
solicitar o auxílio de especialistas e peritos. 

Artigo 17 - A representação judicial da SPPREV, com prerrogativas pro
cessuais de Fazenda Pública, será exercida pela Procuradoria Geral do Es
tado, a qual exercerá, também, representação extrajudicial, consultoria e 
assessoria jurídica, cabendo-lhe a emissão de pareceres conclusivos acerca 
da legalidade dos atos praticados, a ser estruturada conforme ato conjunto 
do Procurador Geral do Estado e do Diretor Presidente da SPPREV 

TÍTULO IV 
Das Disposições Gerais e Transitórias 

Artigo 18 - Os Diretores poderão delegar as atribuições que lhe são pró
prias com a anuência prévia do Diretor Presidente. 

Artigo 19 - As movimentações financeiras deverão ser aprovadas pelo 
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Diretor de Finanças em conjunto com outro Diretor Executivo da entidade. 
Parágrafo único - O Diretor Presidente poderá baixar ato de delegação 

da competência prevista neste artigo, fixando alçadas máximas para as auto
ridades delegadas. 

Artigo 20 - Os contratos e outros instrumentos que gerem obrigações 
para a SPPREV deverão ser assinados em conjunto pelo Diretor Presidente 
e outro Diretor Executivo da entidade. 

Artigo 21 - Os serviços de apoio necessários à efetiva estruturação e 
funcionamento da SPPREV poderão ser terceirizados, após prévio parecer 
técnico-jurídico, observada a correspondente legislação de regência. 

Artigo 22 - O efetivo início de funcionamento da SPPREV dar-se-á me
diante ato do Secretário da Fazenda. 

Artigo 23 - A estrutura organizacional do Instituto de Previdência do 
Estado de São Paulo - IPESP atenderá, durante o processo de estruturação 
e instalação, às necessidades da SPPREV. 

Artigo 24 - O crédito suplementar, previsto no artigo 41 da Lei Comple

mentar nº 1.010, de 1 º de junho de 2007, será alocado no orçamento do 
IPESP. 

Artigo 25 - A SPPREV poderá, durante os 24 (vinte e quatro) meses 
subseqüentes à sua instalação, solicitar a colaboração onerosa, mediante 
afastamento, de servidores públicos, de militares do serviço ativo e empre
gados de órgãos ou entidades integrantes da Administração Pública Estadu
al, para o exercício de atribuições compatíveis com os respectivos níveis de 
formação profissional. 

Parágrafo único - A despesa decorrente do afastamento de servidores 
públicos, militares do serviço ativo e empregados da Administração Pública 
Estadual, sem prejuízo de vencimentos, salários e demais vantagens, será 
ressarcida ao órgão ou entidade de origem pela SPPREV. 
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VII. JURISPRUDÊNCIA 

a. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 26.986-SP (1999/0070357-0) 

RELATORA: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 
AUTOR: JUSTIÇA PÚBLICA 
RÉU: JOÃO BATISTA DO CARMO 
SUSCITANTE: JUÍZO AUDITOR DA 1 ª AUDITORIA DA JUSTIÇA 
MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. 
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DO FORO DISTRITAL DE IPUÃ 
DE SÃO JOAQUIM DA BARRA-SP 

EMENTA 

PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO. POLICIAL MILI
TAR. VEÍCULO PARTICULAR. ACIDENTE DE TRÂNSITO FORA 
DO PERÍODO DE CASERNA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CO
MUM. 

1. Cabe à Justiça Comum Estadual julgar homicídio decorrente de aci
dente automobilístico em que o acusado e a vítima, embora agentes milita
res, não se encontravam em exercício militar. 

2. Ademais, diante de atividade de natureza individual e particular não se 
há por correto cogitar-se de atividade militar ratione materiae. (Preceden
tes). 

3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito do 
Foro Distrital de lpuã, da Comarca de São Joaquim da Barra, SP. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 
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acordam os Ministros da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça: A 
Seção, por unanimidade, conheceu do conflito e declarou competente o 
Suscitado, Juízo de Direito do Foro Distrital de Ipuã de São Joaquim da 
Barra-SP, nos termos do voto da Srª. Ministra Relatora. Votaram com a 
Relatora os Srs. Ministros Nilson Naves, Felix Fischer, Paulo Gallotti, Laurita 
Vaz e Arnaldo Esteves Lima. 

Ausentes, justificadamente, o Sr. Ministro Gilson Dipp e, ocasional
mente, o Sr. Ministro Paulo Medina. 

Brasília, 14 de março de 2007 (Data do julgamento) 

Ministra Maria Thereza de Assis Moura 
Relatora 

RELATÓRIO 

MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (Relatora): 

O Juiz Auditor da Primeira Auditoria da Justiça Militar do Estado de 
São Paulo promove o presente conflito de competência, em face do Juízo de 
Direito do Foro Distrital de lpuã/SP, pelos seguintes motivos (fls. 236/237): 

"O Soldado PM João Batista do Carmo foi denunciado perante esta Pri
meira Auditoria Militar do Estado, pelos motivos constantes da inicial 
acusatória de fls. 2/3. 

Alegou-se que o mesmo, estando de folga e em trajes civis, conduzindo o 
veículo Volkswagen, modelo Gol de placa CJH-7426, envolveu-se, por im
perícia, em acidente automobilístico, provocando culposamente a morte dos 
PMs Jorge Inácio de Souza e Dinorá Paes de Almeida, que consigo viaja
vam. 

Por tais fatos, lhe foi irrogada ofensa ao art. 206, § 2º do Código Penal 
Militar (homicídio culposo). 

Ocorre que, posteriormente, pelos mesmos fatos o réu foi igualmente 
denunciado perante o D. Juízo ora suscitado (fls. lb e 1c dos autos em 
apenso). Aquele D. Juízo atendendo à requerimento da I. Defesa (fls. 111/ 
127 dos autos em apenso), declinou de competência para processar o feito 
(fls. 130/134 dos autos em apenso), vindo estes a ilustrar o processo já em 
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curso nesta Justiça Castrense. 
Nesta sede prosseguiu-se a instrução já tendo sido inclusive pautada a 

audiência para julgamento (fls. 224). Entrementes, este Juízo, em receben
do o ofício DAJ nº 0440/99 desse E. Tribunal de Justiça tomou conheci
mento da decisão prolatada nos autos do conflito positivo de competência 
nº 25.187/SP (Registro nº 99/0009895-1), publicado no Diário da Justiça 
de 14/06/99, cuja ementa acha-se assim registrada: 

'CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS MILITAR E COMUM 
ESTADUAL. POLICIAL MILITAR DE FOLGA. ACIDENTE DE 
TRÂNSITO. VEÍCULO PARTICULAR. LESÕES CORPORAIS SE
GUIDAS DE MORTE EM OUTRO PM. 

Constando que o referido réu, policial militar que dirigindo embriagado 
um automóvel particular, envolveu-se em acidente, causando lesões corpo
rais seguidas de morte, no seu companheiro, outro PM, fora denunciado 
perante os dois juízos, sobressai a competência do juízo comum estadual, 
pois não se verifica, na espécie, "crime militar". 

Conflito conhecido, declarando-se a competência do juízo comum esta
dual, o suscita do. ( cópia às fls. 231 )' 

Tal conflito, então positivo, havia sido suscitado por este próprio Juízo, e 
os fatos guardam estreita semelhança com os versados nos presentes au
tos". 

Como dito, o 11. Magistrado da jurisdição castrense submeteu este con
flito para a devida análise, inicialmente distribuído, neste Tribunal, ao 11. 
Ministro Fontes de Alencar, que determinou fosse colhido o parecer minis
terial, acostado às fls. 244/246, que veio no sentido do conhecimento e com
petência da Justiça Comum Estadual. 

Os autos foram atribuídos ao ministro Hélio Quaglia Barbosa, tendo em 
vista a aposentadoria do Relator, e vieram a mim em nova atribuição. 

É o relatório. 

VOTO 

MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (Relatora): 
O dissenso acerca da competência entre Juiz da Auditoria Militar, vincu-
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lado ao Tribunal de Justiça Militar, e Juiz de Direito da Justiça comum, da 
alçada do Tribunal de Justiça do Estado, reclama a atuação jurisdicional 
desta Corte, consoante previsão do art. 105, I, d, da Constituição da Repú
blica. 

Quanto à controvérsia, certo o Il. Juiz suscitante, porquanto a matéria 
envolve a mesma tese jurídica firmada, por esta Superior Instância, no jul
gamento do CC 25.187/SP (DJ de 14.6.99). 

Tal se infere porque o evento penal submetido à análise das jurisdições 
locais dá conta de que cidadãos, embora policiais militares, realizavam atos 
da vida civil em linha de tempo fora da atividade castrense. Por sinal, restou 
patente no interrogatório à fl. 54, de que o denunciado e as vítimas, no 
momento do fatídico acidente, prestavam serviço à empresa VR, com a qual 
mantinham atividade "extra Corporação", o que afasta qualquer dúvida so
bre a existência da infração penal militar, conforme previsto pelo art. 9º do 
Código Penal Militar. 

Diante dessas circunstâncias, portanto, não se há por correto cogitar-se 
de atividade militar ratione materiae, muito embora se tratem, acusado e 
vítimas, de agentes policiais, porquanto a conduta imputada, objeto da 
persecução penal, à evidência não tem relação com o exercício militar, sen
do, ao contrário, de natureza individual e particular. Neste sentido, a exem
plo do precedente citado pelo Juízo suscitante, é a orientação pacífica desta 
Corte, que em vários momentos preconizou: 

"CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL PENAL. LE
SÕES CORPORAIS. 

1. COMPETE A JUSTIÇA COMUM PROCESSAR E JULGAR DE
LITO DE LESÕES CORPORAIS PRATICADO POR POLICIAIS MI
LITARES A PAISANA E DE FOLGA, CONTRA POLICIAL-MILITAR 
EXERCENDO FUNÇÃO DE NATUREZA CIVIL. 

2. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE 
O JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE PRESIDENTE PRUDEN
TE. (CC 12.589/SP, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, TERCEI
RA SEÇÃO, julgado em 12.03.1997, DJ 22.04.1997). 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL PENAL. CRIME 
PRATICADO POR INTEGRANTES DAS FORÇAS ARMADAS FORA 
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DAS SUAS ATIVIDADES CONTRA POLICIAL MILITAR EM FUN
ÇÃO DE NATUREZA CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CO
MUM ESTADUAL. (CC 12634/SP, Rei. Ministro FELIX FISCHER, TER
CEIRA SEÇÃO, julgado em 09.04.1997, DJ 19.05.1997) 

A propósito, o Decreto-lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código 
Penal Militar), mesmo antes das modificações introduzidas pela Lei nº 9.299, 
de 7 de agosto de 1996, sempre excepcionou a competência da Justiça Mili
tar somente no caso de condutas praticadas "por militar em situação de 
atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou assemelha
do" (art. 9º, II, a, do referido Decreto-Lei), excluindo-a, naturalmente, em 
caso diverso. 

Sendo esta a situação dos autos, declaro competente para julgar o caso 
penal sob exame o Juízo de Direito do Foro Distrital de Ipuã, da Comarca 
de São Joaquim da Barra, SP 

É o voto. 

CERTIDÃO DE JULGAMENTO 
TERCEIRA SEÇÃO 

Número Registro: 1999/0070357-0 
MATÉRIA CRIMINAL 
Número Origem: 90397 

CC 26986/SP 

EM MESA JULGADO: 14/03/2007 

Relatora 
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 
Presidente da Sessão 
Exmo. Sr. Ministro HAMILTON CARVALHIDO 
Subprocurador-Geral da República 
Exmo. Sr. Dr. JAIR BRANDÃO DE SOUZA MEIRA 
Secretária 
Bela. VANILDES S. M. TRIGO DE LOUREIRO. 
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AUTUAÇÃO 
AUTOR: JUSTIÇA PÚBLICA 
RÉU: JOÃO BATISTA DO CARMO 
SUSCITANTE: JUÍZO AUDITOR DA 1ª AUDITORIA DA JUSTI

ÇA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DO FORO DISTRITAL DE 

IPUÃ DE SÃO JOAQUIM DA BARRA-SP 
ASSUNTO: Penal - Crimes contra a Pessoa (art. 121 a 154) - Crimes 

contra a vida 

CERTIDÃO 

Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em 
epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão: 

A Seção, por unanimidade, conheceu do conflito e declarou competente 
o Suscitado, Juízo de Direito do Foro Distrital de Ipuã de São Joaquim da 
Barra - SP, nos termos do voto da Srª Ministra Relatora. 

Votaram com a Relatora os Srs. Ministros Nilson Naves, Felix Fischer, 
Paulo Gallotti, Laurita Vaz e Arnaldo Esteves Lima. 

Ausentes, justificadamente, o Sr. Ministro Gilson Dipp e, ocasionalmen-
te, o Sr. Ministro Paulo Medina. 

Brasília, 14 de março de 2007. 
VANILDES S. M. TRIGO DE LOUREIRO. 
Secretária 
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Use sua mu 
o Hos 

Se cada um de nós oiudor com algumas moedinho1s por mês, o Hospital Militar 
vai ficar noto l OI Colabore. No final dos contas, quem sai ganhando é você. 

Associe-se: 
e-meil propm@ig.com.br 

Tel: (11) 6971-1409 - 6971-1461 - 6977-0771 - Telefax: (11) 6959-9906 



Participe da 

Pró-PNI 

Se você ajudar, o campo é imenso. 
Cada um participa com aquilo que pode dar. 
Se você é alegre, dê sua alegria; 
Se você é paciente, dê sua paciência; 
Se você é habilidoso, dê sua habilidade; 
Se você tem tempo, ajude com o seu tempo. 
Se você é instn1ído, transmita os seus conhecimentos. 

Na nossa Associação algumas pessoas participam dando o seu tempo 
assistindo e dando apoio aos pacientes do H.P.M; 
Outras tem dado o seu conhecimento profissional e técnico para fazer 
funcionar o sistema. 
Outras, ainda, tem contribuído com dinheiro, materiais ou serviços para 
melhorar a qualidade do atendime,nto ao Policial Militar no nosso sistema 
de saúde. z 

Você Policial Militar podtr.. . . . .. . ·htà PRó_PM. 
Com uma pequena contribuição você estará'· üdando a todos e a você 
mesmo. 
Venha juntar-se a nós e traga um parente ou n.m afuigo que também queira 

/ ,' . .,,,,,, 

participar. 
O Voluntário é aquele que colabora parafazt1:r )Titscer um ser humano. 

Rua Alfredo Pujul, 285 - Conjunto 53 - Santana - CEP: 02017-01 O - São Pauo. n Fones: 6959.9906 e 6977.0771 -Fax: 6959.9906 
~ 

1 
Email: propmadm@ig.com.br 
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