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I. POLÍCIA DA DIGNIDADE HUMANA E PREVENÇÃO
COMUNITÁRIA(*>

CARLOS ALBERTO DE CAMARGO,
Coronel PM Comandante Geral da Polícia
Militar do Estado de São Paulo

SUMARIO

1. A visão do futuro. 2. O cenário da insegurança coletiva. 3. A parte da polícia
nos início do processo. 4. A estratégia de polícia comunitária e a nova postura
operacional. 5. Conclusão.

1. A VISÃO DO FUTURO

A última reunião da Associação Internacional dos Chefes de Polícia
ocorrida no mês de outubro deste ano, na cidade norte-americana de
Orlando, reafirmou a tendência mundial de crescimento da polícia comunitária como estratégia de prevenção das infrações contra a ordem pública.
No caso do Brasil, colocando uma perspectiva de futuro, cremos que
a implantação do modelo comunitário de prevenção será importante etapa
para alcançarmos o que denominamos de polícia de proteção da dignidade humana, a qual não se resume apenas a estratégias, táticas ou técnicas de polícia, devendo alcançar uma redefinição de postura, da forma
de se entender o serviço policial, na qual o agente público encarregado de
fazer polícia não fique limitado ao cumprimento das suas destinações
legais, mas as exerça com vocação para promover a dignidade humana,
indo além do singular respeito aos direitos das pessoas, alcançando o patamar da atuação deontológica, na completa acepção do termo.
{*) Exposição no painel sobre polícia comunitária realizado no Auditório da FUNDAP, na cidade de São
Paulo, dia 1° de dezembro de 1997.
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Esta visão é futurista. Não é imediatista nem utópica. Sua concretização passa pela mudança comportamental da polícia e da população, num
amplo processo de reeducação no qual o policial compreenda que as
soluções na segurança pública não devem ser impostas de forma unilateral
e sim buscadas participativamente junto à sociedade. Esta, por sua vez, terá
de curar-se da "síndrome do capitão do mato" que nutre pelo policial, visto
como um caçador de bandidos, de quem todos querem distância. O cidadão
em geral é, por exemplo, a favor do desarmamento, mas não quer ser revistado. Resumindo: a polícia é boa quando aplicada aos outros.
É evidente que tal mudança cultural não ocorrerá facilmente porque
implica romper com paradigmas bem enraizados, e isto provoca a insegurança natural de toda mudança. Mas, com cautela e, principalmente, determinação será possível levar a êxito esse processo no sentido de alcançar a
polícia de proteção da dignidade humana. Devemos acreditar no potencial
do povo brasileiro para solucionar, seus problemas,pois, como falava
Carlos Lacerda, "O futuro não é o que se teme, é o que se ousa".

2. O CENÁRIO DA INSEGURANÇA COLETIVA

Costuma-se dizer que o cimento da solidariedade é o sofrimento
coletivo. É nas grandes tragédias que o homem percebe, claramente , a
pequenez do ser individual e valoriza sua dimensão social. Os povos que
sentiram em suas casas as agruras da guerra ou a ação dos terremotos,
dos vulcões, dos furacões, desenvolveram um espírito comunitário mais
aguçado, até porque o caráter didático dessas situações é rápido e
implacável. Ou ele se alia ao seu próximo ou sucumbem juntos.
No Brasil, afortunado por não ter sofrido essas tragédias, o despertar
do espírito comunitário tem de acontecer pelo caminho da educação, persuadindo e fazendo com que as pessoas compreendam e efetivamente se
engajem numa postura de cordialidade e solidariedade, onde os objetivos
comuns sejam fruto de trabalho conjunto.
O culto ao individualismo e a banalização da violência, cujo principal veículo, ninguém se engane, é a televisão, está transformando a
sociedade brasileira de maneira negativa, onde o individual se coloca
antes do coletivo, onde a competição substitui a cooperação. Nessa
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maneira de pensar, a figura humana do próximo é colocada em segundo
plano, e ele surge como alguém a ser vencido. O comportamento no
trânsito ilustra bem esse fenômeno.
Para derrotá-lo, é válido romper com as regras, tomando-se banal cometer infrações. A dinâmica desse processo é forte, pois, rapidamente, estendese como exemplo às novas gerações, as quais cada vez mais passam a desacreditar nas leis e buscar na violência a pseudo-solução de seus problemas.
Nós não afirmaliamos que estamos vendo em realidade a previsão de
HOBBES, de que "A condição do homem ... é a da guerra de todos contra
todos". Mas, seguramente, a equação que está armada hoje nas metrópoles
brasileiras é a seguinte: as pessoas desconfiam umas das outras, todos
desconfiam da polícia, e a polícia desconfia de todos. Este é o círculo
vicioso a romper. O desafio a ser enfrentado em matéria de segurança
pública. Temos, população e polícia, que substituí-lo pelo círculo virtuoso,
cujos fundamentos estão na relação de confiança e respeito mútuo e na
colaboração solidária e cordial. É preciso recuperar o antigo paradigma
onde o "mocinho" sempre vence, entendendo-se por "mocinho" as pessoas de bem, o policial, a lei.

3. A PARTE DA POLÍCIA NO INÍCIO DO PROCESSO.

Evidentemente o problema é grande e complicado, e se buscarmos a
grande solução, provavelmente não chegaremos a solução alguma, pois o
habitual nessas situações é prevalecer o estado de paralisia: o problema é
difícil, mas a solução é mais difícil ainda; assim, fica tudo como está.
A proposta da Polícia Militar é começar, nesse novo enfoque, a
fazer a parte dela, que é pequena no cotejo com a da sociedade, mas é o
início do processo que romperá com o mencionado círculo vicioso. Um
conjunto de providências pequenas, mas convergentes para o objetivo,
pode ser mais eficiente que a grande e difícil solução.
A Corporação poderia por conta própria implantar sua estratégia de
polícia comunitária. Estudos para tanto existem muitos, produzidos na
forma de teses pelos oficiais-alunos do nosso Centro de Estudos Superiores.
Porém, haveria contradição com o princípio básico da filosofia supracitada,
que não dispensa o trabalho cooperativo êntre a população e a polícia.

Revista A FORÇA POLICIAL

São Paulo

nº 17 jan./fev./mar. 1998

7

I"

Esse foi o motivo que levou a Polícia Militar a chamar a comunidade
para integrar a Comissão que prepara o projeto de polícia comunitária,
cujo estágio atual somente permite participação de segmentos organizados
da sociedade mais afeitos à questão da segurança, a saber: Ordem dos
Advogados do Brasil, Pastoral do Menor, Comissão de Justiça e Paz,
Associação Comercial de São Paulo, Coordenadoria dos Conselhos
Comunitários de Segurança, Federação das Indústrias do Estado de São
Paulo, Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, Câmara
Municipal de São Paulo, Polícia Civil, Núcleo de Estudos da Violência,
Liderança das Comunidades Negras de São Paulo, Conselho Geral da
Comunidade, Conselho Estadual da Pessoa Portadora de Deficiência,
Conselho Estadual de Política Criminal e Penitenciária, Conselho
Estadual da Condição Feminina e Conselho Estadual do Idoso. Outros
ainda poderão participar dos trabalhos da Comissão de Implantação do
Policiamento Comunitário, bastando procurar a Corporação.
Com a implantação dos projetos-pilotos (trinta, já nos próximos três
meses, na Capital e no interior), a população dos bairros envolvidos passará também a participar da formulação teórica da estratégia.

4. A ESTRATÉGIA DE POLÍCIA COMUNITÁRIA E A NOVA POSTURA
OPERACIONAL

A prevenção das infrações contra a ordem pública tem quatro modelos clássicos: o modelo punitivo e médico-terapêutico, fundamentado na
pena e reeducação do infrator; o modelo social, baseado em políticas
públicas que atendam às necessidades sociais básicas; o modelo mecânico, com as suas formas de modificação do meio ambiente tornando-o
menos propício ao ato infracional, e o modelo comunitário, cujo fundamento está na interação entre as pessoas e destas com a polícia.
No Brasil o modelo comunitário de prevenção, até o momento,
desenvolve-se através das estratégias de comitês e de campanhas publicitárias, estas de maneira incipiente, pois os meios de comunicação de
massa, desprezando a grave responsabilidade social que sobre eles pesa,
relutam em abrir espaço para a veiculação maciça de mensagens contra a
violência e pela solidariedade.
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Os comitês, por sua vez, evoluíram para os Conselhos Comunitários de
Segurança, os CONSEGs e Conselhos de Segurança de Bairros, CONSEBs,
a exemplo da experiência na cidade de Ribeirão Preto, e deverão continuar
sua trajetória importante para a interação entre a população e a polícia.
Doutrinariamente é correto dizer que o policiamento comunitário se
afigura como outra estratégia do modelo comunitário de prevenção, só que
tendo por foco de iniciativa a instituição policial, visando reforçar o sentido
de interação polícia-população. Não se trata de modificação estrutural que
importe, por exemplo, a criação de órgãos, mas de mudança comportamental, ou seja, na forma de atuação dos policiais, daí configurar-se como
estratégia de policiamento eminentemente preventiva, porque inibidora das
infrações no seu nascedouro.
Nesse contexto, uma parte do contingente será destinada ao trabalho
de agente integrador das forças da comunidade em prol da segurança
pública, o que terá de ser feito por bairro, porque este irá constituir a
célula mater a irradiar para toda a cidade, e assim por diante, uma nova
postura social, que valorize a segurança.
Esse policial comunitário, que requer qualidades de liderança e treinamento específico, sempre trabalhará ajudando a recuperar os valores da
solidariedade e cordialidade, fazendo com sua atuação a ligação junto aos
demais policiais, dando consistência ao serviço de policiamento preventivo
local, permitindo transformar o policial de hora em policial de área.
Os demais esforços de policiamento, na forma de radiopatrulhamento-leve, para a prevenção geral e atendimento das ocorrências; de forças
táticas visando a prevenção especial e a repressão imediata dos criminosos profissionais; e de grandes operações extraordinárias, dirigidas
para áreas e modalidades específicas de delitos, continuarão normalmente nas áreas urbanas e rurais, porém com mudança da postura operacional que promoveremos através da requalificação profissional de todo
o efetivo da Polícia Militar.
Essa requalificação profissional, que será iniciada imediatamente e levada a efeito durante os próximos meses, abordará em profundidade três aspectos: a valorização da dignidade humana, a filosofia do policiamento comunitário e o tiro defensivo, este por ser o ato extremo praticado pelo policial.
A forma de atuação implementada com a requalificação obedecerá ao
seguinte: aplicação da lei ao lado da visão social do fato; substituição de antigas técnicas por novas, mais condizentes com os avanços científicos aplicáveis
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à atividade policial; condicionamento do comportamento racional em lugar do
passional, para que os conflitos tenham o desfecho menos traumático possível,
considerando toda vida humana como bem maior a defender.

5. CONCLUSÃO
O projeto é ousado, mas factível, dele decorrendo outros efeitos
paralelos extremamente importantes, que vão desde a elevação da autoestima dos policiais em geral, passando pela valorização funcional das
bases da hierarquia policial-militar e culminando na maior autoridade
moral da polícia para indicar aos governantes, as providências
necessárias à melhoria da qualidade de vida da população, no tocante ao
aspecto da segurança.
Porém, conforme afirmamos inicialmente, essa empreitada não cabe
somente à polícia, requerendo amplo esforço da população e do governo.
As prefeituras, por exemplo, serão fundamentais para resolver ou pelo
menos amenizar os mais diversos problemas urbanos, da iluminação ao
corte de matagais, que estejam a influenciar, favoravelmente, a prática de
infrações, e à implementação de políticas públicas sociais que visem
melhorar a qualidade de vida da população carente.
O delinqüente habitual dificilmente muda de vida, pois é mais fácil
mudar de lugar, de tática ou de horário. Para prevenir-se contra ele ou
para contê-lo, a sociedade precisa antes de tudo acordar para a necessidade de ação conjunta e solidária.
São Paulo, 1° dezembro de 1997
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II. NOVO CÓDIGO DE TRÂNSITO - OS MUNICÍPIOS E O
POLICIAMENTO.

DIOGENES GASPARINI, Advogado, Mestre e
Doutor pela PUC/SP, Professor Titular de Direito
Administrativo e Diretor da Faculdade de Direito
de São Bernardo do Campo.

SUMARIO

1. Introdução (p. 01); 2. Competência legislativa municipal em matéria de trânsito (p. 02); 3. Interesse local ou peculiar interesse dos Municípios (p. 03); 4.
Ordem Pública: valor nacional que suplanta o interesse local (p. 04); 5. Polícia
de ordem pública ou polícia administrativa geral e polícia administrativa especial (p. 06); 6. Polícia de ordem pública e sua polícia de trânsito, como atividade
jurídica do Estado (p. 07); 7. Poder de polícia de trânsito: capacidade
indelegável à pessoa jurídica de direito privado (p. 07); 8. Vinculação da receita
proveniente das multas de trânsito (p. 12); 9. Policiamento ostensivo de trânsito
e fiscalização de trânsito (p. 14); 10. Competência da Polícia Militar para
exercer o policiamento ostensivo de trânsito (p. 16); 11. Abordagem de veículo e
registro de acidente de trânsito (p. 19); 12. Órgãos de trânsito (p. 20); 13. A
interrupção da via pública e o direito de reunião (p. 21).

1. INTRODUÇÃO

A Lei federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, instituiu o
Código de Trânsito Brasileiro, em substituição ao Código Nacional de
Trânsito, que muitos achavam inadequado para fazer frente à realidade
atual do trânsito no país.
A principal queixa consistia em atribuir à legislação a responsabilidade pelos nossos altos índices de acidentes - verdadeira guerra a ceifar
milhares de vidas e a deixar outro tanto de brasileiros mutilados.
Sempre entendemos que o enfoque excessivamente legalista constituía um equívoco, pois todas as pessoas que tratam de trânsito sabem que
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essa atividade se sustenta no seguinte tripé: legislação ou esforço legal,
engenharia e educação, sendo esta, na nossa opinião, a principal.
O Código Nacional de Trânsito era uma norma sistemicamente correta, que necessitava ajustes pontuais para a devida atualização. Ao invés
disso, optou-se pela adoção de um novo Código, que sofreu dezenas de
vetos, cujo alcance só o tempo e a prática demonstrarão.
Neste trabalho, que não tem a pretensão de esgotar o assunto, examinamos, de forma técnica, os principais temas ligados à atuação da
Administração Pública, nas três esferas de governo, procurando na exegese
sistêmica dirimir algumas dúvidas que a nova Lei pode suscitar.

2. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL EM MATÉRIA DE
TRÂNSITO

No que respeita à competência legislativa do Município, em matéria
de trânsito, podemos afirmar, seguramente, não se tratar de matéria de
interesse local, haja vista ter sido reservada expressamente e de forma
privativa, à União, consoante dispõe o art. 22, inc. XI, da Constituição da
República, quando estabelece:
"Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
XI trânsito e transporte;"
Analisando essa norma constitucional, o Corpo Técnico-jurídico da
Fundação Prefeito Faria Lima - CEPAM, órgão hoje vinculado à
Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de São Paulo, no livro
Breves Anotações à Constituição de 1988, S. Paulo, CEPAM, Atlas,
1990, p. 120, manifestou-se da seguinte forma:
"São de ordem legislativa todos os assuntos enumerados neste artigo e
que abrangem matérias sobre as quais somente a União poderá legislar.
Não poderão os Estados, Municípios e Distrito Federal legislar sobre quaisquer dessas matérias, sob pena de invadir competência exclusiva da União".
Desse mesmo entender é a inteligência do professor José Afonso da
Silva, em seu Curso de Direito Constitucional Positivo, 9ª ed., revista
e ampliada de acordo com a nova Constituição, 4ª tiragem, Malheiros, S.
Paulo, 1994, p. 439, que, ao dissertar sobre a competência legislativa da
União assevera:
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"Toda a matéria de competência da União é suscetível de regulamentação mediante lei (ressalvado o disposto nos arts. 49, 51 e 52), conforme dispõe o art. 48 da Constituição. Mas os arts. 22 e 24 especificam
seu campo de competência legislativa, que consideramos em dois grupos: a exclusiva e a concorrente.
I - competência legislativa exclusiva sobre:
1 º) Direito Administrativo:...
j) trânsito e transporte;" (grifos originais e nossos).
Destarte, não é possível fugir da norma constitucional, e também da
doutrina pacífica que versa sobre o assunto, para permitir ao Município
ou ao Estado legislar onde essa competência somente cabe à União. E
mais, o Poder Público está atrelado ao mandamento legal, não podendo
dele se afastar, sob pena de responsabilização do agente público, nas
esferas administrativas, penal e civil.
O novo Código de Trânsito não divergiu dessa linha de pensamento e
agrupou, no Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, Órgão da União
(art. 10), todas as competências normativas suplementares à lei federal (art.
12), além de funções de coordenação do Sistema Nacional de Trânsito.
O Município, portanto, não dispõe de nenhuma competência legislativa em matérias que não atinem com o interesse local, como trânsito, transporte coletivo intermunicipal, serviço postal, dentre outras,
mesmo quando realizadas no seu território. Pelos mesmos motivos,
não lhe cabe legislar e, menos ainda, prestar serviços de policiamento
ostensivo de trânsito, competência esta das Polícias Militares, como
adiante veremos.
Com efeito, nas responsabilidades legislativas privativas da União,
só se admite, excepcionalmente, a atuação de Estados e Municípios,
mediante lei complementar e, mesmo assim, sobre questões específicas,
conforme faculta o parágrafo único, do art. 22, do Estatuto Supremo.
As competências comuns da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios estão elencadas no art. 23, da Carta Política Federal,
cabendo-lhes, consoante os incs. I e XII, a título de exemplo: "zelar pela
guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público" e "estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito", desde que estejam instituídas, em
lei complementar, as devidas regras de cooperação conforme estabelece
o parágrafo único, do referido artigo, senão vejamos:
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"Parágrafo único. Lei complementar fixará normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios,
tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em
âmbito nacional". (grifo nosso).
Note-se que a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui
o novo Código de Trânsito Brasileiro, é lei ordinária, portanto

imprópria para estabelecer as aludidas regras.
Por fim, no art. 24 estão as competências legislativas concorrentes da União, dos Estados e do Distrito Federal. O § 1º prescreve
que nesse particular cabe à União estabelecer apenas normas gerais,
enquanto o § 2º estatui que a competência da União não exclui a
competência suplementar dos Estados, e o § 3º, por sua vez, estabelece que, inexistindo normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena. No caso que estamos examinando, há legislação federal e estadual, que foram recepcionadas pela Constituição
da República, versando sobre o policiamento ostensivo de trânsito,
como mais adiante restará demonstrado.

3. INTERESSE LOCAL OU PECULIAR INTERESSE
DOS MUNICÍPIOS

Inequivocamente, interesse local é igual a peculiar interesse. Aos
Municípios, nos termos do inc. I, do art. 30, da Lei Maior, cabe dispor
sobre assuntos de interesse local:
"Art. 30. Compete aos Municípios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local;"
O Constituinte de 1988 preferiu substituir a tradicional cláusula do
peculiar interesse, configurada nas Constituições anteriores, pelo interesse local, sem, contudo, inovar no seu conteúdo. A novidade ocorreu,
tão-só, na locução. Assim, interesse local não é outra coisa senão aquele
que prepondera, que sobressai, quando confrontado com o do Estadomembro ou com o da União. De sorte que ainda vale a precisa lição do
saudoso professor Hely Lopes Meirelles, em seu Direito Municipal
Brasileiro, 6ª ed., atualizada por Izabel Camargo Lopes Monteiro e Yara
Darcy Police Monteiro, 1993, Malheiros, p. 98:
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"Interesse local não é interesse exclusivo do Município; não é interesse privativo da localidade; não é interesse único dos municípios. Se se
exigisse essa exclusividade, essa privatividade, essa unicidade, bem
reduzido ficaria o âmbito da Administração local, aniquilando-se a
autonomia de que faz praça a Constituição. Mesmo porque não há interesse municipal que não o seja reflexamente da União e do Estado-membro, como, também, não há interesse regional ou nacional que não ressoe
nos Municípios, como partes integrantes da Federação brasileira. O que
define e caracteriza o 'interesse local', inscrito como dogma constitucional, é a predominância do interesse do Município sobre o do Estado
ou da União" (grifos originais).
Mais uma vez, o Corpo Técnico-jurídico da Fundação Prefeito Faria
Lima - CEPAM, na obra acima citada, às págs. 144 e 145, deixou entrever
que a locução interesse local, consignada no art. 30, inc. I, da
Constituição, apenas substituiu a expressão peculiar interesse grafada nas
Constituições anteriores, pois tratou aquela tal qual tratava esta.
No mesmo sentido, manifestou-se o ilustre constitucionalista Michel
Temer, hoje Deputado Federal e Presidente da Câmara dos Deputados,
assegurando em seu livro Elementos de Direito Constitucional, 13ª ed.,
revista e atualizada, S. Paulo, Malheiros, 1997, p. 106:
"Doutrina e jurisprudência, ao tempo da Constituição anterior, se
pacificaram no dizerem que é de peculiar interesse aquele em que predomina o do Município no confronto com os interesses do Estado e da
União. Peculiar interesse significa interesse predominante. Interesse
local é expressão idêntica a peculiar interesse" (grifos originais).
É, portanto, de pouca ou de nenhuma valia tentar fundar proposta que
insinue competência aos Municípios para legislar sobre matéria de trânsito por
considerá-la de interesse local Seguramente, os serviços de trânsito representam atividade relativa à ordem pública, cuja competência legislativa cabe à
União e aos Estados-membros conforme se vê no art. 144, da Lei Maior.

4. ORDEM PÚBLICA: VALOR NACIONAL QUE SUPLANTA O
INTERESSE LOCAL

É remansoso o entendimento doutrinário e jurisprudencial que considera a ordem pública um valor nacional, sendo certo que sua guarda a
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Constituição da República atribui à União ( art. 142, in fine) e aos
Estados-membros (art. 144, caput e § 5º). Sendo valor nacional, não
pode, por conseguinte, ser de interesse local, regulável pelo Município.
Da doutrina, depreende-se com facilidade que o policiamento ostensivo de trânsito e a fiscalização de trânsito, uma de suas formas de atuar
para prevenir e reprimir as infrações e evitar acidentes, estão vinculados
à preservação da ordem pública.
O Egrégio Supremo Tribunal Federal, apreciando o Recurso
Extraordinário nº 14.658, de São Paulo, no dia 03 de julho de 1950,
relatado pelo eminente Ministro Luiz Gallotti, manifestou-se a esse
respeito, unanimemente, da seguinte forma:
" ... já estabeleceu, com sua inegável autoridade, que a noção de
ordem pública é nacional, não obstante a imprópria denominação que,
no caso em que se examinava, deram-lhe de internacional" (grifamos).
Bem por isso, quando o condutor de um veículo desobedece ao
semáforo ou faz conversão em local proibido, não fere apenas o interesse
local. Está, isto sim, atacando e ferindo um valor nacional, integrante da
ordem pública e, portanto, afrontando a segurança pública, que é um dos
aspectos da ordem pública, cuja preservação cabe à polícia ostensiva.
Nesse mesmo sentido, vêm os ensinamentos de Diogo de Figueiredo
Moreira Neto, oferecidos no Curso de Direito Administrativo, 10ª ed.,
revista, refundida e atualizada pela Constituição de 1988 e pela legislação infraconstitucional posterior, Forense, Rio de Janeiro, 1992, p. 307,
quando afim1a:
"A esta altura da exposição, convém sublinhar que a segurança de
uma sociedade nacional não é o somatório da segurança de cada indivíduo; trata-se de um conceito referido às instituições nacionais, ao

Estado e à sua ordem jurídica, enquanto representarem a justa manifestação dos interesses e aspirações nacionais" (grifamos).
De outro lado, o professor José Afonso da Silva, na sua citada obra,
Curso de Direito Constitucional Positivo, p. 659, completa:
" Há, contudo, uma repartição 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 de 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" (grifo original).
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Portanto, o serviço de policiamento ostensivo de trânsito, ramo da polícia
de preservação de ordem pública, seja nas rodovias estaduais ou municipais ou
nas vias urbanas, excetuando-se a competência da União, que é exercida pela
Polícia Rodoviária Federal, cabe aos Estados-membros, pois não é predominantemente local, dado destinar-se a coibir a violação da ordem jurídica, a
defender a incolumidade do Estado, das pessoas e do patrimônio e a restaurar a
normalidade de situações e comportamentos que se opõem a esses valores.
De fato, a quebra da ordem jurídica e os atentados contra o Estado,
os indivíduos, o patrimônio e o meio ambiente são comportamentos que
repercutem além dos limites do Município, que transcendem suas fronteiras, escapando do interesse predominantemente municipal e determinando, em razão disso, uma outra ordem de competência a cujos integrantes cabe coibi-los.
Clóvis Beznos, Procurador do Estado de São Paulo, a propósito do
tema, conclui da seguinte forma o Parecer, publicado na Revista de
Direito Público, vol. 78, p. 180:
" ... mas também pelo fato relevante de que a questão relativa à
ordem pública diz respeito ao interesse nacional, não se configurando
ipso facto em mero interesse peculiar do município" (grifo original).

5. POLÍCIA DE ORDEM PÚBLICA OU POLÍCIA ADMINISTRATIVA
GERAL E POLÍCIA ADMINISTRATIVA ESPECIAL

A polícia administrativa, entendem, pacificamente, os administrativistas nacionais e estrangeiros, divide-se em dois grandes ramos: a polícia geral e a polícia especial, ambas subdivididas em espécies.
A polícia administrativa geral é voltada aos aspectos da ordem pública, que são: segurança, tranqüilidade e salubridade, tendo previsão constitucional e legal, permitindo uma maior flexibilidade à Administração Publica
por ser mais propícia à atuação discricionária, daí ter o formato de instituição, exigindo preparo e controie adequados de seus quadros, o que vai
desde as condições particulares de ingresso, passando por formação, carreira, deveres e direitos, que lhes permitem exercer o poder soberano do
Estado, inclusive usando da força para que a lei se sobreponha e a ordem
turbada seja, prontamente, restabelecida.
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A polícia administrativa especial, por sua vez, não tem por objeto a
ordem pública e dilui-se em múltiplos segmentos, conforme os ramos das
atividades particulares que lhe cumpre fiscalizar. Sua previsão legal é
muito mais estreita que a da polícia de ordem pública e seu formato não é o
de instituição, conforme explicam Georges Vedel em seu Droit
Administratif, 3ª ed., Paris, 1964, p. 569/570 e Jean Rivero, na obra
homônima Droit Administratif, 3ª ed., Paris, 1965, p. 371.
Óbvio está que não devemos esquecer a distinção existente entre a
polícia de ordem pública, ou polícia administrativa geral, e a polícia
administrativa especial, pois na primeira enquadra-se, dentre outras espécies, a polícia ostensiva de trânsito, tutelando o direito de ir e vir, enquanto que na segunda impõem-se restrições ao uso e gozo da propriedade, à
liberdade de comércio, da indústria, do uso e ocupação do solo e de outras
iniciativas dos particulares, onde o Estado, necessariamente, impõe limitações. Logicamente, esta não se confundirá com a polícia administrativa
geral, seja na ação preventiva ou mesmo na repressiva.

6. POLÍCIA DE ORDEM PÚBLICA E SUA POLÍCIA DE TRÂNSITO,
COMO ATIVIDADE JURÍDICA DO ESTADO

Para a preservação da ordem pública atuará a polícia administrativa
geral, sendo um dos seus ramos de atividade o policiamento ostensivo de
trânsito. A polícia de ordem pública, em razão da gravidade dos seus
objetivos, figura entre as atividades jurídicas do Estado, ou na expressão
mais em moda, atividade típica de Estado, por isso exclusiva do Estado,
como nos ensina Cardozo de Melo Neto em sua apostila A ação social
do Estado, S. Paulo, USP, 1917, p. 7.
No mesmo sentido está a lição que Mário Masagão nos oferece, em
seu Curso de Direito Administrativo, 6ª ed., S. Paulo, Revista dos
Tribunais, 1977, p. 71, quando cuida da descentralização política:
"172 - O terceiro setor é o da manutenção da ordem interna e da
atividade policial. O assunto é da competência dos Estados. Caberá à
União operar nesta matéria somente por exceção, quando impotente o
Estado federado para manter a ordem em seu território, a situação se
enquadre na de guerra civil, ou impeça o livre exercício de algum dos
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poderes estaduais; ou ainda na hipótese de o Estado solicitar o auxílio
federal".
José Cretella Júnior, assim como Mário Masagão, usa a expressão
ordem interna com o significado de ordem pública, não havendo dúvida
que ambos estão se referindo à atividade policial, própria e exclusiva do
Estado, o que se depreende da leitura do Tratado de Direito
Administrativo, 1ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 1966, vol. I, p. 139, que,
relacionando as atividades jurídicas exercidas pelo Estado, destaca:
"A ordem interna do país não pode ser perturbada, sendo tal mister
de competência do Estado, que tem por missão assegurar aos cidadãos a
possibilidade de uma vida tranqüila, prevenindo e reprimindo os delitos."
Pelo exposto, não nos resta qualquer tipo de dúvida de que a função
de polícia de trânsito, por integrar a polícia de ordem pública, configura-se
em atividade jurídica do Estado, sendo-lhe, portanto, exclusiva.

7. PODER DE POLÍCIA DE TRÂNSITO: CAPACIDADE
INDELEGÁVEL Á PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO
Uma das inovações trazidas pelo Código de Trânsito Brasileiro, foi
a possibilidade de atribuição de poder de polícia administrativa de trânsito aos Municípios, a partir do previsto no art. 24, incs. VI ao IX, XX e
XXI, que lhes permitem fiscalizar, vistoriar, sendo que o verbo vistoriar é
sinônimo de fiscalizar, tanto que o Código, no Anexo-!, quando trata dos
conceitos e definições, não conceitua nem define vistoria e, também,
aplicar penas de polícia nas formas de advertência, multa e medidas
administrativas. Atos que emanam do poder de polícia, a rigor, do art. 24,
inc. VI e da definição de fiscalização, art. 4º e Anexo-1.
Porém, essas competências municipais são condicionadas, nos termos do§ 2º, do art. 24, que diz:
"Para exercer as competências estabelecidas neste artigo, os
Municípios deverão integrar-se ao Sistema Nacional de Trânsito, conforme previsto no art. 333 deste Código".
Por sua vez, o art. 333 e§§ dispõe:
"Art. 333. O CONTRAN estabelecerá, em até 120 (cento e vinte) dias
após a nomeação de seus membros, as disposições previstas nos arts. 91 e
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92, que terão de ser atendidas pelos órgãos e entidades executivos de
trânsito e executivos rodoviários para exercerem suas competências.
§ 1º. Os órgãos e entidades de trânsito já existentes terão praw de
um ano, após a edição das normas, para se adequarem às novas disposições estabelecidas pelo CONTRAN, conforme disposto neste artigo.
§ 2º. Os órgãos e entidades de trânsito a serem criados exercerão as
competências previstas neste Código em cumprimento às exigências
estabelecidas pelo CONTRAN, conforme disposto neste artigo, acompanhados pelo respectivo CETRAN, se órgão ou entidade municipal, ou
CONTRAN, se órgão ou entidade estadual, do Distrito Federal ou da
União, passando a integrar o Sistema Nacional de Trânsito".
Dos arts. 91 e 92, que fechavam este ciclo de remissões, foi vetado o
92, restando o art. 91, com a seguinte redação:
"Art. 91. O CONTRAN estabelecerá as normas e regulamentos a
serem adotados em todo o território nacional quando da implementação
das soluções adotadas pela Engenharia de Tráfego, assim como padrões
a serem praticados por todos os órgãos e entidades do Sistema Nacional
de Trânsito".
Em resumo, o exercício das atribuições executivas do Município,
prevista no art. 24, do Código, dependerá: de ele estar integrado ao
Sistema Nacional de Trânsito (art. 24, § 2°); de atender às normas, regulamentos e padrões estabelecidos pelo CONTRAN (art. 333 e art. 91); de
exercer as competências em cumprimento às exigências estabelecidas
pelo CONTRAN (art. 333, § 2°); e de submeter suas atividades de trânsito ao acompanhamento e coordenação do Conselho Estadual de Trânsito
- CETRAN (art. 333, § 2º e art. 14, VIII).
Assim, a competência municipal, quase que delegada, é condicionada e supervisionada pela União, além de acompanhada e coordenada pelo Estado-membro. Esta foi a forma que ganhou a propalada municipalização do trânsito, uma panacéia, cuja inviabilidade sempre sustentamos, pelas razões alinhadas ao longo deste trabalho.
Considerando que o Município cumpra as exigências supradescritas e
se habilite a fiscalizar e punir as infrações de circulação, estacionamento,
parada, excesso de peso, dimensões e lotação, que lhe permitem os incs.
VI a VIII, do art. 24, do novo Código de Trânsito, atos esses, todos decorrentes do poder de polícia administrativa de trânsito, mesmo assim restará
submetido aos parâmetros impostos ao poder de polícia de ordem pública.
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Em gênero, Caio Tácito explica, no Poder de Polícia e seus
Limites, publicado na Revista de Direito Administrativo 27/1, que:
"O poder de polícia é, em suma, o conjunto de atribuições concedidas à Administração para disciplinar e restringir, em favor do interesse
público adequado, direitos e liberdades individuais".
Entenda-se que os Municípios tinham, apenas, poder de polícia especial, nos exatos termos da lei, cabendo-lhes agora, obedecidas as condições
acima examinadas, exercer parte do poder de polícia de trânsito, para fiscalizar e punir aquelas infrações, segundo lhes permite o Código de Trânsito.

É sempre oportuna a transcrição de excerto da matéria publicada no jornal O Estado de São Paulo, de 30 de agosto de 1991, da
lavra do desembargador paulista Álvaro Lazzarini, onde restou clara
a obrigatoriedade do exercício do poder de polícia por órgão da
Administração direta:
"Se no sistema constitucional vigente, como nos anteriores, à União
compete, privativamente, legislar sobre matéria de trânsito, além de dispor
sobre as suas infrações e sanções de polícia de trânsito, evidentemente que a
ela compete prever de quem é a competência (atribuição) para o legal exercício do Poder de Polícia, no caso, eminentemente de polícia administrativa,
como é a Polícia de Trânsito, pois infração de trânsito não se confunde com
infração penal, esta sim de interesse da denominada polícia judiciária (nosso
mreito Administrativo do, Ordem Pública, 2ª ed., Forense, p. 28).
A fiscalização de trânsito, que integra o conceito de policiamento de
trânsito, bem por isso só pode ser exercida pela Administração pública
enquanto poder público, e não como particular (Ruy Cirne Lima
Princípios de Direito Administrativo, 5ª ed., p. 107; Jean Rivero, Direito
Administrativo, 1981, p. 15; Régis Fernandes de Oliveira, Taxas de
Polícia, 1980, p. 32).
Cretella Júnior salienta que o primeiro elemento de obrigatória
presença é a fonte de que provém o Poder de Polícia, a existência da
polícia, do policiamento: 'O Estado, ficando, pois, de lado qualquer
proteção de natureza particular' (Tratado, vol. V, Polícia Administrativa,
1ª ed., p. 30)." (grifamos).
Aliás, conclusiva é a afirmação do professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto em seu Curso de Direito Administrativo, p. 85, assim proferida:
"Em regra, cabe ao próprio Estado, em seus desdobramentos políticos e
administrativos, executar as atividades de Administração pública. Tão volu-
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mosa e diversificada é, porém, essa tarefa demandada de um Estado contemporâneo, que passou a ser comum a transferência a entidades privadas dos
encargos de execução, mediante instrumentos jurídicos de delegação.
A doutrina considera que certas atividades são, todavia, indelegáveis:
as denominadas atividades jurídicas do Estado, que lhe são próprias e
impostas como condição necessária de sua existência. As demais,
delegáveis, são as chamadas atividades sociais ou impróprias, que são
cometidas ao Estado na medida em que ao legislador pareçam úteis à
sociedade, embora não sejam fundamentais à sua preservação.
No campo do poder de polícia, só há atividades próprias." (grifos
originais).
Não existe, portanto, qualquer possibilidade de delegação do poder de
polícia de trânsito a empresas paraestatais ou da administração indireta. O
exercício desse poder administrativo do Estado é uma de suas atividades
jurídicas exclusivas e, de forma alguma, poderá ser feito por entidade que
congregue capital ou interesse particular, muito menos por intermédio de
seus agentes, por não restar vínculo direto e estrito com o Poder Público.
Disso não divergiu o Código de Trânsito, conforme se depreende do
exame do veto ao § 4º, do art. 1º, quando dizia:
"A exigência de que o Sistema Nacional de Trânsito seja composto por
entidades dotadas de personalidade jurídica própria constitui uma limitação, que, além de afrontar o disposto no art. 61, § 1º, inc. II, alínea e, da
Constituição, restringe, em demasia, o poder de conformação da União e
dos Estados-membros na estruturação e organização desse serviço. "
Personalidade jurídica própria, para exercer fiscalização, somente poderia ser a de direito público, mas ao falar em administração indireta a regra
tomou-se intrinsecamente conflitante, obrigando, por essa razão, ao veto.
Se o poder de polícia de trânsito e suas exteriorizações, a fiscalização e a punição, pelas razões enunciadas e à evidência, são próprias do
poder público e nos limites da lei, qualquer tentativa de delegá-lo a
paraestatais só poderá ser considerada ilegal, sujeitando-se o dirigente do
órgão público à responsabilidade penal, civil e administrativa.
Qualquer ação estatal, sem o correspondente calço legal ou que exceda ao âmbito demarcado pela lei, é injurídica; expõe-se à anulação e toma
seu autor passível de responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme já o dissemos em outra ocasião, em nosso Direito Administrativo,
S. Paulo, Saraiva, 1989, p. 6.1
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Assim, o exercício do poder de polícia de trânsito pelos Municípios
terá de ser feito por seus órgãos ou por suas entidades, na forma de fundações ou autarquias, todos pessoas jurídicas de direito público, submetidas aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, dentre outros.
Cumpre-nos dizer, também, que, além de o poder de polícia ser
indiscutivelmente da essência do Estado, no caso do trânsito ressalta, dentre os princípios da administração, o da moralidade. Todos sabemos, e os
condutores já sentiram na pele, o que significa a indústria da multa, instalada pelo Poder Público em alguns Municípios, como maneira de buscar
recursos para os seus cofres. Imagine-se a mesma indústria na mão de
particulares com a finalidade de auferir lucro.
Em 03 de dezembro do corrente, o Jornal da Tarde veiculou matéria sob
o título: INDÚSTRIA DE MULTA NA MIRA DO MP, onde o vereador
Arselino Tatto estaria representando ao Ministério Público do Estado contra
a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), com o objetivo de se apurar
abuso em aplicação de multas.
O vereador afiança que:
"É estarrecedor o aumento no número das multas. Isso virou uma
indústria".
Na mesma matéria, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores do
Sistema Viário denuncia a pressão que os empregados da CET, que são
carinhosamente chamados de "marronzinhos", estão sofrendo, no sentido
de que multem pelo menos 40 (quarenta) veículos por dia.
Por esse motivo específico, o próprio vereador Arselino Tatto
arremata, concluindo que:
"O aumento na aplicação de multas visa somente arrecadar mais
dinheiro para cobrir o rombo no caixa da Prefeitura".
Não podemos e nem devemos admitir que a própria Comunidade
sinta e sofra, na pele, a ânsia dessa indústria de multa, que somente tem
por objetivo o arrecadar e, por via de conseqüência, suprir o orçamento
da Secretaria Municipal de Finanças, que repassa, na proporção prevista,
parte da arrecadação para a CET, que é, como já nos manifestamos em
outros estudos, uma empresa de economia mista, na qual o Município de
São Paulo está associado a particulares.
Nesse sentido vem a lição do saudoso professor Hely Lopes
Meirelles, publicada no Direito Administrativo Brasileiro, 17ª ed.,
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atualizada por Eurico de Andrade Azevedo, Délcio Balestero Aleixo e
José Emmanuel Burle Filho, Malheiros, 1992, p. 84, ao descrever a
moralidade administrativa:
"E, ao atuar, não poderá desprezar o elemento ético de sua conduta.
Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o
injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas

também entre o honesto e o desonesto. Por considerações de Direito e
de moral, o ato administrativo não terá que obedecer somente à lei
jurídica, mas também à lei ética da própria instituição, porque nem tudo
que é legal é honesto; ... " (grifamos).
Claro está que permitir à administração indireta, às sociedades anônimas, às pessoas jurídicas de direito privado, enfim, aos particulares,
ainda que parcialmente, utilizarem-se do poder de polícia de trânsito, que
é poder de império do Estado, cuja sanção é unilateral, externa e interventiva, para aplicar e arrecadar multas que reverterão em lucros ou dividendos a esses mesmos particulares, não pode ser legal e jamais será considerado honesto, moral e ético. Pelo contrário, tratar-se-á de autêntica
aberração contra a qual a Sociedade precisa ficar alerta, tendo em vista
que interessados nesse abuso não faltam.
Tanto que alguns juristas têm elaborado pareceres no sentido de que
o poder de polícia, em casos específicos e sobre áreas bem definidas, que
estariam no âmbito do poder de polícia administrativa especial, poderia
ser delegado a empresas paraestatais o que, no nosso entender, configura
uma absoluta impropriedade, por minar os fundamentos do Poder Público.
Essa linha de pensamento só pode pretender que se autorize a delegação do poder de polícia em matéria de polícia administrativa especial,
ou como diz Diogo de Figueiredo Moreira Neto, nas atividades sociais;
não poderia ser estendida às atividades jurídicas, de tutela de direitos, que
são próprias do Estado, pois só ele, "de per si", é capaz de garanti-las.
Ainda que acatássemos a tese da delegabilidade do poder de polícia
especial, de forma alguma poderia ela ser aplicada à fiscalização de trânsito
que, como já demonstramos, é matéria de polícia administrativa geral, posto
que referente à ordem pública, necessariamente, atividade jurídica do Estado.
Por certo, o Estado que delegasse aos particulares tão essenciais funções,
ou ainda, que os deixasse organizar tais serviços como bem lhes parecesse,
não teria mais razão de existir, confessada, como estaria, sua absoluta incapacidade para o cumprimento das atribuições que lhe são exclusivas.
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De forma geral, o Poder Judiciário tem entendido que todo poder de
polícia, seja ele de polícia administrativa geral ou especial, é indelegável
a particular, ainda que empresa paraestatal.
A propósito vem a Apelação nº 275.612, da Comarca de Piracicaba,
Sexta Câmara do Primeiro Tribunal de Alçada Civil (JTACSP, Saraiva,
1972, p. 100/102), em cujo aresto ficou consignado:
"Mas, na sua defesa, a requerida argumenta, com vantagem, que
inexistiu propriamente recusa à participação nos atos de fiscalização.
Ocorre que a Prefeitura firmara contrato com empresa de consultoria
e assessoria, com a finalidade de aumentar a arrecadação do ISS; os
prepostos dessa empresa, contudo, ao invés de se dedicarem a trabalhos de assessoria, passaram a executar tarefas que por definição
legal são atribuídas com exclusividade a funcionários, ou agentes fiscais, valendo-se, para assim proceder, de um credenciamento fornecido
pela Prefeitura" (grifamos).
Para arrematar, reafirmamos que poder de polícia não pode ir para
as mãos de particulares, mesmo quando organizados de maneira empresarial e associados ao Poder Público, não havendo para isso artifício
legal, em face de sua flagrante inconstitucionalidade.

8. VINCULAÇÃO DA RECEITA PROVENIENTE DAS MULTAS DE
TRÂNSITO

Regra da maior importância constitui o art. 320 do Código de
Trânsito Brasileiro:
"A receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito será
aplicada, exclusivamente, em sinalização, engenharia de tráfego, de
campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito.
Parágrafo único. O percentual de 5% (cinco por cento) do valor das
multas arrecadadas será depositado, mensalmente, na conta de fundo de
âmbito nacional destinado à segurança e educação de trânsito".
Trata-se da vinculação do total da receita proveniente das multas de
trânsito com as atividades ligadas diretamente ao trânsito, impedindo seu
remanejamento para outras áreas de interesse do Governo, ato tão a gosto
de nossos governantes.
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Portanto, a partir da entrada em vigor do novo Código, o recurso
oriundo de multa de trânsito haverá de ser revertido, exclusivamente, em
benefício do trânsito.
À exceção do fundo nacional de segurança e educação de trânsito,
que tem seu percentual fixado (5% ), as demais atividades de trânsito:
sinalização, engenharia, policiamento, fiscalização e educação, terão seus
percentuais determinados segundo a legislação de cada ente estatal. Notese que a todas essas atividades deverão ser destinados recursos e não a
apenas algumas, em detrimento das outras.
Em relação ao policiamento ostensivo de trânsito, ocorre situação
peculiar porque as multas de circulação, parada e estacionamento, excesso de peso, dimensões e lotação aplicadas pela Polícia Militar, no âmbito
das vias municipais, reverterão aos cofres do Município, pois a
Corporação não tem como arrecadá-las, embora tenha direito a que parte
da receita seja destinada ao policiamento, na forma de repasse. Na verdade, esse direito é do Estado-membro, ao qual pertence a Polícia Militar.
Daí nosso entendimento de que as regras para o respectivo repasse
deverão ser feitas por intermédio de lei estadual, disciplinando a matéria
de maneira uniforme em todo o Estado, não vislumbrando a invasão de
competência, haja vista que a lei ordinária federal, que é o instrumento
que exteriorizou o novo Código de Trânsito Brasileiro, obrigou que parte
da arrecadação terá de ser repassada e aplicada no policiamento.
Por esses motivos, constatamos que a própria vinculação da receita
das multas, com o policiamento ostensivo de trânsito, já veio definida e
está expressa no art. 320 do novo Código e abrange toda e qualquer
multa, sem que haja distinção com referência ao tipo ou quem seja a
autoridade competente que a aplicou.
Ora, quem executa o serviço de policiamento é o Estado-membro,
portanto, ele é quem tem de conhecer sobre os reais custos do serviço
prestado. Em sendo direito do Estado-membro, não resta ao Município
qualquer competência legislativa neste particular, estando assim
suplantada pela do Estado no que concerne, especificamente, ao tal
custo do serviço.
Deixar a cada Município fixar o percentual de recursos a ser repassado para o policiamento, competência do Estado-membro, não nos
parece a melhor alternativa, em razão da quantidade e da disparidade de
intenções dos Municípios.
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9. POLICIAMENTO OSTENSIVO DE TRÂNSITO E FISCALIZAÇÃO DE
TRÂNSITO

Policiamento é exercício regular do poder de polícia, que compete
à Administração Pública, não existindo propriamente diferenças entre
policiamento e fiscalização. A fiscalização de trânsito é apenas um dos
modos de atuação do agente público quando põe em prática o poder
de polícia. Não é, como se possa interpretar, um outro poder de polícia.
Com peculiar clareza, o professor Diogo de Figueiredo Moreira
Neto (obra citada, p. 295) explica que:
"O poder de polícia atua de quatro modos: pela ordem de polícia,
pelo consentimento de polícia, pela fiscalização de polícia e pela
sanção de polícia" (grifos originais).
E continua mais adiante (obra citada, p. 297):
"Segue-se a fiscalização de polícia. Ela se fará tanto para a verificação do cumprimento das ordens de polícia quanto para observar se não
estão ocorrendo abusos nas utilizações de bens e nas atividades privadas
que receberam consentimentos de polícia. Sua utilidade é dupla:
primeiramente, realiza a prevenção das infrações pela observação do
cumprimento, pelos administrados, das ordens e dos consentimentos de
polícia; em segundo lugar, prepara a repressão das infrações pela constatação formal dos atos infringentes" (grifos originais).
No trabalho A Segurança Pública na Constituição, Revista de
Informação Legislativa, nº 109, Brasília, Senado Federal, janeiro/março
1991, p. 147, o professor e procurador do Estado do Rio de Janeiro Diogo
de Figueiredo Moreira Neto foi mais fundo na questão, ao afirmar que:
"A fiscalização de polícia é uma forma ordinária e inafastável de
atuação administrativa, através da qual se verifica o cumprimento da
ordem de polícia ou a regularidade da atividade já consentida por uma
licença ou uma autorização. A fiscalização pode ser ex-ofício ou provocada. No caso específico da atuação da polícia de preservação da ordem
pública, é que toma o nome de policiamento" (grifos originais).
O Código de Trânsito, em seu Anexo-1, cuja aplicação advém do art.
4º, apresentou definições distintas para fiscalização:
"ato de controlar o cumprimento das normas estabelecidas na legislação de trânsito, através do poder de polícia administrativa de trânsito,
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no âmbito de circunscrição dos órgãos e entidades executivos de trânsito
e de acordo com as competências definidas neste Código" (grifamos).
Para policiamento ostensivo de trânsito:
''função exercida pelas Polícias Militares com o objetivo de pre-

venir e reprimir atos relacionados com a segurança pública e de
garantir obediência às normas relativas à segurança de trânsito,
assegurando a livre circulação e evitando acidentes" (grifamos).
Note-se que, para o Código, fiscalizar é controlar, pois este foi o
verbo central da definição. Verbo, todos nós sabemos, exprime ação ou
estado das coisas. Por sua vez, a definição de policiamento trouxe, em
lugar do verbo, o substantivo função.
Ora, mas como se processa a ação do policiamento? Onde está o
verbo que exprimiria essa ação?
Está evidentemente implícito que é o verbo fiscalizar ou controlar.
Na verdade faltou, ao legislador, precisão na construção gramatical, o
que não impede uma exegese correta, a partir da doutrina, da jurisprudência e, principalmente, da comparação com os demais diplomas legais,
conforme veremos mais adiante.
Combinando a definição de fiscalização com outros dispositivos do
Código (art. 21, VIII, IX e XIII; art. 24, VI, VIII, IX e XX), verificamos
que a intenção do legislador foi a de limitar a aplicação do poder de polícia. Nesses casos, a fiscalização de trânsito e a conseqüente sanção
somente se aplicariam às infrações de circulação, estacionamento, parada, excesso de peso, dimensões, lotação, emissão de poluentes e ruídos,
isso se considerarmos fiscalização nas vias públicas (art. 2º). Porém,
existe, também, outro campo de fiscalização de trânsito, relativo a
processos de formação, habilitação, aperfeiçoamento e reciclagem de
condutores (art. 22, II), bem como as vistorias e inspeções para emplacar
e licenciar veículos, todas estas feitas em repartições públicas, por instrumentos burocráticos.
Num plano mais amplo, está o policiamento ostensivo de trânsito,
atividade para qual o legislador fixou, no Código, quatro objetivos, a saber:
lº) prevenir e reprimir atos relacionados com a segurança pública;
2º) garantir a obediência às normas relativas à segurança de trânsito;
3º) assegurar a livre circulação e
4º) evitar acidentes.
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A consecução desses objetivos inclui, obrigatoriamente, a fiscalização
de trânsito nas vias públicas retro descrita, agregada a outros controles,
como: o estado de conservação do veículo e seus equipamentos obrigatórios; as condições legais e físicas do condutor; a revista no interior do
veículo; a busca pessoal em seus ocupantes, se for o caso, e o envolvimento
em acidentes ou ilícitos penais. Enfim, um aglomerado de atos interligados
que não podem sofrer solução de continuidade, e por força disso, a boa
doutrina manda não dividir.
Portanto, o policiamento ostensivo de trânsito inclui a fiscalização
das infrações de trânsito praticadas nas vias públicas e demais atos de
polícia relativos ao trânsito, componentes do conjunto de medidas destinado, diretamente, a manter íntegra a ordem pública.
A fiscalização que é tratada pelo art. 23, inc. III, e para a qual teria
de ser celebrado convênio, seguramente, não abrange a realizada nas vias
públicas, pois essa é inerente ao policiamento ostensivo de trânsito,
referindo-se ao outro tipo de fiscalização voltada, especificamente, para
aspectos do trânsito que afetem, indiretamente, a ordem pública, conforme encontramos no art. 22, inc. II, do novo Código.
Em resumo, fica claro que o espírito do novo Código de Trânsito
Brasileiro nessa matéria é: quem é competente para policiamento ostensivo de trânsito atua de forma ampla, enquanto quem é competente para
a fiscalização atua, especificamente, em determinada parte da atividade,
segundo estabelece o próprio Código.

1O. COMPETÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR PARA EXERCER O
POLICIAMENTO OSTENSIVO DE TRANSITO
Quando se fala em competência, vem logo à mente a lição do festejado professor Caio Tácito, em O Abuso do Poder Administrativo no
Brasil - conceito e remédios, co-edição do Departamento Administrativo
do Serviço Público e Instituto Brasileiro de Ciências Administrativas, Rio
de Janeiro, 1959, p. 27, assim oferecida:
"A primeira condição de legalidade é a competência do agente.
Não há, em direito administrativo, competência geral ou universal: a lei
preceitua, em relação a cada fanção pública, a forma e o momento do
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exercício da atribuição do cargo. Não é competente quem quer, mas
quem pode, segundo a norma de direito. A competência é, sempre, um
elemento vinculado, objetivamente fixado pelo legislador".
Ainda, nesse particular, cabe trazer à colação a afirmativa segura do
saudoso professor Teófilo Cavalcanti Filho, estampada no Boletim do
Interior, vol. 29, p. 31, publicação da Fundação Prefeito Faria Lima CEPAM, manifestada nestes termos:
"E quando se trata de matéria de competência, não se ignora, tem
que se levar sempre em conta o que a norma legal dispõe".
Pois bem! Vejamos então o que diz a lei sobre a competência das
Polícias Militares, começando pelo art. 144, "caput", inc. V e § 5º, da
Carta Política federal:
"Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:
V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.
§ 5º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação
da ordem pública; ... ".
Agora, no plano infraconstitucional, o Decreto-lei federal nº 667, de
02 de julho de 1969, com as alterações efetuadas pelos Decretos-leis federais de nºs 1.406, de 24 de junho de 1.975, e 2.010, de 12 de janeiro de
1. 983, que reorganizou as Polícias Militares, em seu art. 3º, letra "a",
assegura-lhes o policiamento geral:
"Art. 3º. Instituídas para a manutenção da ordem pública e segurança interna nos Estados, nos Territórios e no Distrito Federal, compete às Polícias Militares, no âmbito de suas respectivas jurisdições:
a. executar com exclusividade, ressalvadas as missões peculiares das
Forças Armadas, o policiamento ostensivo, fardado, planejado pela autoridade competente, a fim de assegurar o cumprimento da lei, a manutenção
da ordem pública e o exercício dos poderes constituídos;" (grifamos).
Na seqüência, o seu Regulamento, que é o Decreto federal nº
88.777, de 30 de setembro de 1983, especifica os tipos de policiamento
ostensivo existentes, entre eles o de trânsito e rodoviário:
"Art. 2º. Para efeito do Decreto-lei nº 667, de 2 de julho de 1969, ...
são estabelecidos os seguintes conceitos:
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21 - Ordem Pública: conjunto de regras formais, que emanam 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 pacífica, fiscalizado pelo Poder de Polícia,
e constituindo uma situação ou condição que conduza ao bem comum;

27 - Policiamento Ostensivo: ação policial, exclusiva das Polícias
Militares, em cujo emprego o homem ou a fração de tropa engajados
sejam identificados de relance, quer pela farda, quer pelo equipamento, ou viatura, objetivando a manutenção da ordem pública.
São tipos desse policiamento, a cargo das Polícias Militares,
ressalvadas as missões peculiares das Forças Armadas, os seguintes:
- de trânsito;
- rodoviário e ferroviário, nas estradas estaduais; ... " (grifamos).
No Estado de São Paulo, a Lei estadual nº 616, de 17 de dezembro
de 1974, veio reafirmar, como não poderia deixar de fazer, a legislação
federal, relativa ao policiamento de trânsito da seguinte forma:
"Art. 3º. Entende-se por policiamento ostensivo a ação policial em
cujo emprego o homem ou a fração de tropa engajados sejam identificados de imediato quer pela farda, quer pelo equipamento, quer pelo armamento ou viatura.
Parágrafo único. O policiamento ostensivo será executado no território estadual nas seguintes atividades de segurança:

2. trânsito;

7. rodoviário, nas rodovias estaduais e municipais;".
Convém observar que o Código Nacional de Trânsito, que era anterior a toda essa legislação, não mencionava o policiamento de trânsito
nem, conseqüentemente, as Polícias Militares.
Já ao contrário, o novo Código de Trânsito Brasileiro prevê o policiamento ostensivo de trânsito, como incumbência das Polícias Militares e as
inclui no Sistema Nacional de Trânsito, nos termos do seu art. 7º:
"Art. 7°. Compõem o Sistema Nacional de Trânsito os seguintes
órgãos e entidades:

Revista A FORÇA POLICIAL

São Paulo

n2 17 jan./fev./mar. 1998

31

1''

VI - as Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal;"
Cumpre-nos, portanto, examinar a compatibilidade entre o Código
de Trânsito Brasileiro e as leis anteriores, cujo objeto são as Polícias
Militares, verificando o aspecto específico do policiamento de trânsito
urbano e rodoviário.
De início, anote-se que não existiu revogação expressa nem há
qualquer elemento que nos permita concluir que tenha havido revogação
tácita, por incompatibilidade entre os diplomas analisados. Ao contrário,
trata-se do encontro entre norma geral sancionada posteriormente e as
normas especiais.
A norma geral sendo complementada, sem resvalar para a ilegalidade e
respeitando-se a sua limitação, imposta pela norma especial, é fenômeno que
está disciplinado pela Lei de Introdução ao Código Civil, no § 2º, do art. 2º:

"Art. 2º. ...
§ 2º A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par
das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior" (grifamos).

O Código de Trânsito Brasileiro, pela sua natureza, é lei nova de
caráter geral sobre trânsito, abordando-o em todos os seus aspectos,
enquanto os dispositivos legais que versam sobre as competências das
Polícias Militares, quando tratam de trânsito, fazem-no de forma especial, vez que se destinam a disciplinar, concomitantemente, outros assuntos. Por isso, ao abordar sobre disposições gerais ou adentrando às disposições especiais, ao lado das já existentes no Ordenamento Jurídico, a
lei posterior não revoga a lei anterior naquilo que é de sua especificidade.
Conforme ensina o professor Carlos Maximiliano, em Hermenêutica
e Aplicação do Direito, p. 146:
"As antinomias ou incompatibilidades implícitas não se presumem;
devem ser inequívocas e demonstradas."
A hipótese aqui analisada não demonstra qualquer antinomia entre a
regra geral, que é no caso o Código de Trânsito Brasileiro, nem as regras
especiais, que são o Decreto-lei nº 667/69, o Decreto nº 88.777/83 e a Lei
nº 616/74, até porque todas elas contemplam como figura jurídica o po-

liciamento ostensivo de trânsito.
Assim, a lei posterior em matéria de competência das Polícias
Militares para exercerem o policiamento de trânsito confirmou, simplesmente, toda a legislação pré-existente.
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11. ABORDAGEM DE VEÍCULO E REGISTRO DE ACIDENTE DE
TRÂNSITO
A abordagem de veículos, precedida de ordem de parada, com a
finalidade de fiscalizar as condições físicas e documentais de condutores
e dos próprios veículos, continua sendo atribuição exclusiva da Polícia,
seja das Polícias Militares (art. 4º, Anexo-/, policiamento ostensivo de
trânsito) ou da Polícia Rodoviária Federal (art. 20, II). Inclui-se, aqui, a
realização de teste de dosagem de alcoolemia, cuja obrigatoriedade é de
duvidosa constitucionalidade, e a perícia de substância entorpecente ou
que determine dependência física ou psíquica (art. 269, IX).
O mesmo se aplica à busca pessoal nos ocupantes e no próprio
veículo, ato vinculado ao Decreto-lei federal nº 3.689, de 3 de outubro de
1941, Código de Processo Penal, art. 244 e em consonância com o
restante do Ordenamento Jurídico brasileiro.
Os bloqueios nas vias públicas, usual tática usada pela Polícia, permanece incluída no rol de suas capacidades funcionais exclusivas, a rigor
da infração capitulada no art. 21 O, do novo Código:
"Transpor, sem autorização, bloqueio viário policial: infração
gravíssima;".
O Código de Trânsito Brasileiro pouco inovou neste aspecto, permitindo a abordagem de veículo por agente público municipal competente, apenas e tão somente, no tocante à fiscalização de excesso de peso
e dimensões (Art. 24, III), as quais, certamente, exijam tal providência.
No mais, encontrando ou suspeitando de outra infração, administrativa
ou penal que requeira abordagem, terá de valer-se da ação policial.
Quanto ao registro de acidentes e infrações penais de trânsito também
continua sendo próprio das atribuições da Polícia. Nesse ponto, consideramos compatível com o novo Código e por isso, está em vigor, a Lei federal
nº 5.970, de 11 de dezembro de 1973, que disciplina o registro de acidentes
de trânsito. Daí o disposto no art. 176, inc. V, do Código de Trânsito:
"Art. 176. Deixar o condutor envolvido em acidente com vítima:

V - de identificar-se ao policial e de lhe prestar informações
necessárias à confecção do boletim de ocorrência: infração - gravíssima".
Evidente que esta pessoa estaria, ainda, em tese, incorrendo no crime
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de desobediência, por não ter atendido à determinação legal de funcionário público, conforme tipifica o art. 330 do Código Penal Brasileiro.

12. ÓRGÃOS DE TRÂNSITO
O Código de Trânsito Brasileiro prevê quatro tipos de órgãos: 1º) os
normativos - consultivos e coordenadores; 2º) os executivos de trânsito e
rodoviários; 3º) os policiais e 4º) os recursais. Esse conjunto de órgãos,
preenchidas as condições legais, formam o Sistema Nacional de Trânsito.
Os órgãos normativos, que são consultivos e de coordenação, foram
perfeitamente definidos pelo Código, como é o caso do Conselho Nacional
de Trânsito - CONTRAN (art. 7º, I e art. 10), dos Conselhos Estaduais de
Trânsito - CETRAN e do Conselho de Trânsito do Distrito Federal - CONTRANDIFE (art. 7º, II e art. 14). O mesmo ocorreu, em relação aos órgãos
policiais, prevendo a Polícia Rodoviária Federal (art. 7º, V e art. 20) e as
Polícias Militares (art. 7º, VI, art. 23 e art. 4~ Anexo-/, policiamento ostensivo de trânsito). Os órgãos recursais ficaram definidos na forma de Juntas
Administrativas de Recursos de Infrações - JARI.
O que o Código não fixou foram os órgãos executivos de trânsito e
executivos rodoviários. Para esses, o legislador deixou à União e às
Unidades Federativas, a tarefa de organizá-los, quando dispõe no art. 8º que:
"Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão os

respectivos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos
rodoviários, estabelecendo os limites circunscricionais de suas atuações. " (grifamos).
No caso da União cumpre observar o art. 7º, incisos III e IV:
"Art. 7°. Compõem o Sistema Nacional de Trânsito os seguintes
órgãos e entidades:
III - os órgãos e entidades executivos de trânsito da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
IV - os órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;"
Note-se que podem ser vários órgãos executivos, pois o rol de
atribuições que lhes cabe (art. 19, art. 21 e art. 24) é extenso, assim nada
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impede a divisão dessas atribuições, desçle que fixados os limites de atuação de cada órgão observando o disciplinamento regulamentar.
Tais órgãos podem pertencer à Administração direta ou mesmo indireta,
no caso destes, conforme explicamos longamente. A ressalva seria a impossibilidade de atribuir-lhes poder de polícia para a fiscalização do trânsito.
A distribuição das atribuições pelos órgãos executivos de trânsito,
poderá ser feita, inclusive, por decreto, de vez que configura organização
interna do Poder Executivo. Bem por isso, a União já o fez, em relação
ao Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, por intermédio do
Decreto federal nº 2.351, de 17 de outubro de 1997.
A extensão de atribuições executivas de trânsito, no âmbito da mesma
esfera de poder é possível também à Polícia Rodoviária Federal e às Polícias
Militares, órgãos da Administração Direta, recomendando-se, apenas, que tais
atribuições sejam coerentes com as atividades de patrulhamento e policiamento ostensivo de trânsito exercidas, respectivamente, por essas Corporações.

13. A INTERRUPÇÃO DA VIA PÚBLICA E O DIREITO DE REUNIÃO
Um dos dispositivos do novo Código de Trânsito Brasileiro que
deverá causar polêmica é o art. 95 que diz:
"Nenhuma obra ou evento que possa perturbar ou interromper a
livre circulação de veículos e pedestres, ou colocar em risco sua segurança, será iniciado sem permissão prévia do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via". (grifamos).
Parece-nos que o legislador misturou coisas distintas, o que, a nosso
ver, não deveria ter ocorrido. Quanto às obras não há problema, pois
enquadram-se no interesse do Município e estão sob a égide da legislação
local. Os eventos, porém, podem dizer respeito às manifestações públicas
inseridas no direito de reunião, consagrado pelo art. 5°, inc. XVI, da
Constituição da República; logo, trata-se de matéria da União e dos
Estados, nas suas competências de preservação da ordem pública.
Assim, no tocante aos eventos, consideramos prejudicada a competência municipal, aventada que está no art. 24, inc. IX, do Código de Trânsito.
Aliás, para se exercer o direito de reunião não é preciso permissão, bastando prévio aviso à autoridade competente, conforme alerta o professor José
Afonso da Silva (Curso de Direito Constitucional Positivo, p. 238 e 239):
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"Agora apenas cabe um aviso, mero aviso, à autoridade que terá o
dever de ofício de garantir a realização da reunião". (grifo original).
O Corpo Técnico-jurídico da Fundação Prefeito Faria Lima CEPAM, manifestou-se no mesmo sentido em obra citada, à p. 36, que o
direito de reunião:
" Pode ser exercido, hoje, independentemente de autorização das
autoridades, sendo exigido apenas o aviso prévio para que possam ser
tomadas todas as precauções que dele dependam (por exemplo,
providências para que seja garantida a segurança dos participantes)". (grifamos).
E continua, arrematando que:
"Importante frisar que não basta seja a reunião levada a efeito sem
o uso de armas; deverá também ter fins pacíficos, de modo a não perturbar a ordem pública nem ferir o interesse coletivo". (grifamos).
Sendo matéria de ordem pública e tendo por objetivos a livre circulação e a segurança de veículos e pedestres, expressos pelo art. 95, do novo
Código, a autoridade a ser avisada será órgão da Polícia Militar, competente para a execução do policiamento ostensivo de trânsito no local do
evento. Afinal, esses estão entre os objetivos contidos na definição de policiamento ostensivo de trânsito (art. 4º, Anexo-/ do Código).
São Bernardo do Campo, 15 de dezembro de 1997.
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III. CRIMES DE TRÂNSITO TÊM NORMAS GERAIS
ESPECÍFICAS

JÚLIO FABBRINI MIRABETE.
Ex-procurador de Justiça do Estado de
São Paulo; Professor de Direito Penal e membro
da Academia Paulista de Direito.

Ao inserir no Capítulo XIX do Código de Trânsito Brasileiro tipos
penais referentes aos crimes de trânsito, a Lei n.º 9.503, de 23-9-97, não
só definiu em regras especiais os ilícitos penais de homicídio culposo e
lesões corporais culposas, como também criou novas figuras penais e
alterou tipos previstos pelo Código Penal e pela lei das Contravenções
Penais, cominando para essas infrações, além de penas privativas de
liberdade, cumulativa ou alternativamente, interdições de direitos diversas das estabelecidas na legislação comum.
Além disso estabeleceu, na Seção I do referido Capítulo, regras
gerais para a aplicação das normas incriminadoras criada por esse novel
Estatuto, que entrou em vigor em 22 de janeiro de 1998. Sobre essas normas gerais específicas há que se fazerem algumas observações.
Penas alternativas. Substituindo a pena de autorização ou de habilitação para dirigir veículo, aplicável aos crimes culposos de trânsito (arts.
47, III e 57 do Código Penal), foi criada a mais abrangente pena de suspensão ou proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir
automotor. A permissão para dirigir veículo é concedida, por um ano, aos
candidatos aprovados nos exames de habilitação; findo esse prazo, o condutor que não tenha cometido nenhuma infração de natureza gravíssima,
nem seja reincidente em infração média, receberá a Carteira Nacional de
Habilitação (art. 148, §§2º e 3º do código de Trânsito Brasileiro).
A suspensão e a proibição têm a duração fixada pelo juiz no caso
concreto, sendo no mínimo de dois meses e no máximo de cinco anos
(art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro). Ambas, porém, podem ser
aplicadas como medidas cautelares em qualquer fase da investigação ou
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da ação penal, havendo necessidade para a garantia da ordem pública,
por decisão motivada do juiz, de ofício, ou a requerimento do Ministério
Público ou ainda mediante representação da autoridade policial, cabendo
da decisão recurso em sentido estrito, sem efeito suspensivo (art. 294,
"caput" e parágrafo único).
Institucionaliza ainda a nova lei a pena de multa reparatória, que
fora prevista no Código de 1969, revogado sem entrar em vigor, consistente no pagamento, mediante depósito judicial em favor da vítima, ou
seus sucessores, de quantia calculada com base no disposto no § 1º do
art. 49 do Código Penal, sempre que houver prejuízo material resultante
do crime. Essa multa reparatória não poderá ser superior ao valor do prejuízo demonstrado no processo, e sua execução deve obedecer ao disposto no arts. 50 a 52 do Código Penal e ser descontada da indenização civil
do dano. Quando à pena de multa simples, nada dispondo a nova lei,
vigem todos os artigos do Código Penal a ela referentes.
Aplicação das penas. Embora no preceito secundário das normas
incriminadoras se preveja a aplicação das penas de detenção e, cumulativa
ou alternativamente, as penas de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor e multa, dispõe-se
genericamente que as primeiras podem ser impostas como penalidade principal, isolada ou cumulativamente com outras penalidades. Isso significa
que, afinal, o juiz pode aplicar somente a interdição temporária do direito e
não a pena privativa de liberdade. Além disso, em alguns dos tipos penais
prevê-se a aplicação alternativa de pena detentiva ou multa (arts. 304, 305,
309, 310, 311 e 312), concluindo-se, portanto, que a pena pecuniária pode
ser a única a ser aplicada no caso concreto. De outro lado, ainda que não
esteja prevista na cominação abstrata, a pena de suspensão da permissão ou
habilitação para dirigir veículo automotor pode ser aplicada para o autor de
qualquer dos delitos previstos no Código de Trânsito Brasileiro quando for
ele reincidente na prática desses ilícitos (art. 296). Tratando-se de novos
tipos penais, a citada pena não pode ser aplicada ao reincidente se o ilícito
precedente foi cometido anteriormente à vigência da lei n.º 9.503/97.
Quanto à aplicação da pena mencione-se também que a lei prevê
circunstâncias agravantes genéricas para os crimes de trânsito, semprejuízo do disposto nos arts. 61 a 64 do Código Penal. Qualquer desses ilícitos terá sua pena agravada nos termos do art. 298, desde que o condutor
tenha cometido a infração: I - com dano potencial para duas ou mais pes-
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soas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros: II - utilizando o veículo sem placas, com placas falsas ou adulteradas: III - sem
possuir Permissão para dirigir ou Carteira Nacional de Habilitação: IV com Permissão para dirigir ou Carteira Nacional de Habilitação em categoria ·diferente da do veículo; V - quando a sua profissão ou atividade
exigir cuidados especiais com o transporte de passageiros ou de carga; VI
- utilizando veículo em que tenham sido adulterados equipamentos ou
características que afetem a sua segurança ou o seu funcionamento de
acordo com os limites de velocidade prescritos nas especificações do fabricante; VII - sobre faixa de trânsito temporária ou permanecente destinada a pedestres. Evidentemente, aplicando-se o disposto no art. 61 do
Código Penal, a agravante somente existirá se qualquer dessas circunstâncias for elemento ou qualificadora do crime praticado.
Execução das penas. Quando às penas privativas de liberdade e de
multa, a execução não se altera, vigorando os artigos do Código Penal, da
Lei de Execução Penal e da Lei dos Juizados Especiais Civis e Criminais.
Para as penas de interdição temporária, entretanto, há disposições específicas. Assim, transitada em julgado a sentença condenatória em que foi
aplicada a referida sanção, o executado deve ser intimado para entregar à
autoridade judiciária, em quarenta e oito horas, a Permissão para Dirigir
ou a Carteira Nacional de Habilitação, sob pena de responder criminalmente pelo ilícito previsto no art. 307, parágrafo único do Código de
Trabalho Brasileiro. A execução dessa pena só se iniciará quando o sentenciado, por efeito de qualquer condenação penal deixar o estabelecimento prisional em que se encontrar recolhido.
Substituindo o art. 77 do Código Nacional de Trânsito, determina-se
que a suspensão para dirigir veículo automotor ou a proibição de obter a
permissão ou a habilitação será sempre comunicada pela autoridade judiciária ao Conselho Nacional de Trânsito - Contran e ao órgão de trânsito do
Estado em que o indiciado ou réu for domiciliado ou residente (art. 295).
Não prevendo a lei prazos de prescrição da pretensão executória da
pena de interdição de direito, quando aplicada isoladamente ou quando
ainda deve ser cumprida, na impossibilidade de se tê-la como imprescritível diante do dispositivo constitucional que prevê a imprescritibilidade apenas para determinados crimes (art. 5º, XLII e XLIV, da CF),
deve ser aplicado o art. 110 e.e. o art. 109, ambos Código Penal. Dispõese, aliás, que aos crimes definidos na Lei n.º 9.503/97 aplicam-se as nor-
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mas gerais do Código Penal (art. 291). Quanto à prescrição da pretensão
punitiva, pelas mesmas razões, aplica-se o art. 118 do Código Penal, ou
seja, a pena de interdição de direito prescreve com a mais grave, ou seja,
com a pena privativa de liberdade.
Juizados Especiais Criminais. De acordo com o art. 291 do Código
de Trânsito Brasileiro e o art. 61 da Lei n.º 9.099/95, são considerados
como infrações penais de menor potencial ofensivo os crimes previstos
naquele Estatuto em que a pena máxima não seja superior a um ano,
sendo portanto de competência dos Juizados Especiais aqueles previstos
no arts. 304,305,307,309,311 e 312. Em conseqüência, não estão na competência do Juizado, devendo ser objeto de processo perante o Juiz
Comum, os crimes de homicídio culposo (art. 302), de lesão corporal culposa (art. 303 ), de embriaguez ao volante (art. 306) e de participação de
corrida, disputa ou competição autorizada ( art. 308), pois em todos a
pena máxima é superior a um ano de detenção. Entretanto , há disposição
expressa que aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa, de
embriaguez ao volante e de participação não autorizada aplica-se o disposto no arts. 74,76 e 88 da Lei n.º 9.099/95. Assim, mesmo perante o
Juízo Comum, deve ser dada a oportunidade para se tentar a conciliação,
com a composição dos danos e a transação, com a aceitação da proposta
de aplicação imediata de pena não privativa de liberdade.
No primeiro caso, nos termos do arts. 70 a 75 da Lei n.º 9.099/95, o
Juiz de Direito, ao receber inquérito concluído em que o condutor é acusado da prática de um desses delitos, deverá marcar uma audiência preliminar e determinar a intimação do representante do Ministério Público,
do autor do fato, da vítima e do responsável civil, que poderão comparecer acompanhados de seus advogados. Na audiência, deve-se tentar a
conciliação. Não obtida a composição pelos danos civis, deve-se dar a
oportunidade ao ofendido de oferecer representação verbal, a ser reduzida a termo, quando se tratar do crime de lesões corporais culposas.
Nessa mesma oportunidade, com oferecimento da representação em
casos de lesão corporal culposa, ou sem ela, nos demais ilícitos, o representante do Ministério Público poderá propor a transação, com a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multa, a ser especificada
na proposta, procedendo-se de acordo com o art. 76 da Lei n.º 9.099/95.
Não efetuada a transação, por não oferecer o Ministério Público,
justificadamente, a proposta, ou por não ser ela aceita pelo acusado, os
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autos do inquérito policial devem ser entregues ao Ministério Público
para oferecimento de denúncia, procedendo-se agora de acordo com os
arts. 394 e §§ e 539 do Cqdigo de Processo Penal. Registre-se ainda que,
em todos os crimes previstos no Código de Trânsito, com exceção do
homicídio culposo, é possível a proposta do Ministério Público de suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89 da Lei n.º
9.099/95. O silêncio a respeito do assunto na Lei n.º 9.503/97 evidentemente não impede essa conclusão, mesmo porque o referido dispositivo,
conforme reiteradamente decidido, é aplicável a qualquer ilícito penal
cuja pena mínima não supere um ano. Além disso, é claro o Código de
Trânsito Brasileiro ao dispor que aos crimes de trânsito se aplica também
a Lei n.º 9.099/95, no que couber.
Assinale-se que, ao dispor sobre a aplicação do art. 88 da Lei n.º
9.099/95, o art. 291 do Código de Trânsito está-se referindo apenas à necessidade de representação para o crime de lesões corporais culposas, uma vez
que os demais, ou seja, os delitos de embriaguez ao volante e de participação
automobilística não autorizada, são de ação penal pública incondicionada.
Embora possam surgir dúvidas a esse respeito, diante da redação
defeituosa da lei, deve-se ponderar que se trata da apuração de crimes de
perigo, e o segundo inclusive de perigo contra a incolumidade pública, não
se podendo falar em identificação de vítima para propor a representação.
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IV. DEONTOLOGIA DA MAGISTRATURA: O JUIZ, SUAS
ATRIBUIÇÕES FUNCIONAIS. SEUS COMPROMISSOS ÉTICOS 1

ÁLV ARO LAZZARINI, Desembargador do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
Professor de Direito Administrativo da Escola
Paulista da Magistratura e da Academia de Polícia
Militar do Barro Branco, Sócio Colaborador do
Instituto dos Advogados de São Paulo

SUMÁRIO

1. Introdução 2. Magistratura 3. Deontologia
4. Modernidade do Magistrado 5. Deontologia da Magistratura. 6.. As Regras
de Experiência 7. Os Poderes e Deveres Funcionais do Juiz 8. Conclusão

1. INTRODUÇÃO
A magistratura, como conjunto de juízes que integram o Poder

Judiciário, deve sujeitar-se ao que passo a denominar de DEONTOLOGIA
DA MAGISTRATURA, com os seus valores, ideais e normas de conduta que
orientam a atividade profissional desse segmento diferenciado da sociedade
constituído por magistrados.
Os magistrados, também conhecidos por juízes, nas suas importantes fanções de distribuir a Justiça, cujo monopólio jurisdicional eles
possuem, quando exercem os seus poderes, em verdade os exercem como
deveres para com o povo a que servem, isto é, para com os seus jurisdi1
Exposição na 1 JORNADA NORTE-NORDESTE DE MAGISTRADOS, que teve como tema central a
JUSTIÇA: DETERMINAÇÃO E MODERNIDADE. Promoção da Associação dos Magistrados Brasileiros
AMB, Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, Escola Superior da Magistratura do Estado do Amazonas e
Associação dos Magistrados do Amazonas - AMAZON. Manaus (AM), Hotel Tropical, 20 de agosto de 1994.
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cionados, buscando aplicar a lei conforme os seus fins sociais a que ela
se destina e isso para a realização do bem comum. 2
Os magistrados, por isso, quando tomam posse em seus cargos, firmam um solene compromisso, no qual, em síntese, prometem cumprir
com retidão, amor à Justiça, fidelidade às Leis e às Instituições vigentes,
os deveres do cargo de Juiz. 3
Como o fiz em anterior trabalho sobre o tema, que ora atualizo, continuarei a tratar de modo abrangente os problemas inerentes à Magistratura, não me esquivando de abordar questões vinculadas a uma
teoria do dever, própria do nosso relevante segmento para a produção da
Justiça, como o disse, em Prefácio àquele outro trabalho, o festejado
jurista Ives Gandra da Silva Martins.

2. MAGISTRATURA

A atribuição de distribuir a Justiça, prevista na Constituição da
República Federativa do Brasil, só pode ser exercida por magistrados,
pertencentes ao Poder Judiciário. São eles que detêm a atividade jurisdicional. Essa, também, a sua atividade profissional.
Magistrado, em direito, é o juiz concursado e vitalício, que exerce,

ou já exerceu5 a função de julgar, como também a autoridade administrativa, em primeiro e segundo graus ou em grau especial de jurisdição,
sujeito a normas específicas do Estatuto da Magistratura, representando,
pois, diretamente o Poder Judiciário, do qual é membro.
Magistrado é, também, o juiz concursado que na forma do seu
Estatuto, ainda não goza da garantia da vitaliciedade. Atualmente, os
vocábulos magistrado e juiz, referentes às pessoas físicas que exercem as
Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro, art. 5.º
No Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em sua posse, em Sessão Solene, o Juiz Substituto não
Vitalício firma o seguinte Compromisso: "Prometo cumprir com retidão, amor à Justiça, fidelidade às Leis e
às Instituições vil;entes, os deveres do cargo de Juiz Substituto"
4
LAZZARlNI, Alvaro et alii. Curso de Deontologia da Magistratura, Prefácio de Ives Gandra da Silva Martins, Editora Saraiva, São Paulo, 1992, p. IX
5
O Código Judiciário do Estado de São Paulo (Decreto-lei Complementar n.o 3, de 27 .08 .1969), no seu art.
126, por exemplo, dispõe que "Salvo no caso de condenação criminal, o desembargador que deixar o cargo
conservará o título e as honras a ele inerentes"
3
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funções jurisdicionais, são usados sem nenhuma diferenciação, embora
não sejam considerados sinônimos perfeitos. 6
Décio Cretton7 acrescenta ser considerado mais respeitoso o vocábulo magistrado, que é expressão mais genérica e pode, assim, ser utilizado
para designar, inclusive, autoridades de outros poderes, como é o caso do
Presidente da República, conhecido como o Primeiro Magistrado da
Nação. Quanto ao vocábulo juiz, o citado autor afirma constituir ele
termo específico à fanção julgadora.
Embora, de fato, esta última locução seja utilizada tradicionalmente
para designar o Presidente da República, ao certo, entendo que magistrado
é vocábulo que só deve qualificar a pessoa física que, nos moldes já examinados, exerce a fanção jurisdicional do Estado, na distribuição da Justiça.
Entendo necessário, nesta altura, dar o significado do vocábulo Desembargador, que jamais significou o magistrado que julga embargos, no
sentido atual desse recurso. Como o atesta o saudoso Mário Guimarães8,
"Desembargador é vocábulo que significa, isto sim, tirar embargos que
empecem, estorvam o processo. Desembargo, em português arcaico, é sinônimo de despacho. Nesse sentido aparece o vocábulo desembargo, nas
Ordenações, Livro 1º, título 1º e leis subseqüentes. Desembargadores do
Paço era o título dado por D. João II aos juízes provectos que eram chamados para auxiliá-lo e que, ao depois, constituíram o Desembargo do Paço,
regulamentado pela Lei nº 27 de julho de 1582. Havia, ainda, os desembargadores de agravos (Ordenações, nº 17). O título, agora, é obrigatório aos
membros dos Tribunais de Justiça dos Estados e isso desde a Constituição
de 1934. 9 Ele tem venerável tradição e significa que, julgando os feitos,
sejam apelações, agravos ou embargos, o desembargador os desembarga. "
A UNESCO, com a colaboração da Comison Nacional Chilena de Cooperación com la UNESCO, realizou
em Santiago do Chile, de 28.11.1989 a 01.12.1989, um SEMINÁRIO INTERNACIONAL, no qual diferenciou
magistrado de juiz, ao propor o tema: "Derechos de Autor para Jueces Y Magistrados de los Paises de la
America del Sur." Dele participei como Representante Oficial do Brasil, por expressa designação do Governo
do Brasil, cabendo-me exposição sobre o tema: Direito do Autor e o Software no Brasil."
7
CRETTON, Décio. Enciclopédia SARAIVA do Direito, Editora Saraiva, São Paulo, v. 51, verbete: MAGISTRADO, p.36)
8
GUIMARÃES, Mário. O Juiz e a Função Jurisdicional, Forense, Rio de Janeiro, 1ª ed., 1958, p. 190-191
9
A Lei Orgânica da Magistratura Nacional - LOMAN (Lei Complementar nº 35, de 14.03.1979), no seu art.
34, também, assegura o título de Desembargador aos membros dos Tribunais de Justiça dos Estados, do
Distrito Federal e Territórios, sendo o de Juiz, privativo dos demais integrantes dos Tribunais e da magistratura de primeira instância, enquanto que os do Supremo Tribunal Federal e dos demais Tribunais
Superiores têm o título de Ministro

6
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Magistratura, bem por isso, é o conjunto de juízes de todos os graus
que compõem o Poder Judiciário de cada país. A magistratura, ainda,
constitui sinônimo da carreira dos magistrados, sendo daí as expressões:
magistratura federal, magistratura estadual, magistratura trabalhista e
magistratura eleitoral, 1º bem como, é de ser acrescentada, a magistratura militar, também, conhecida por magistratura castrense.

3. DEONTOLOGIA

O vocábulo deontologia, ainda hoje, é considerado um neologismo,
introduzido por Jeremy Bentham, na nomenclatura filosófica. Esse filósofo e economista inglês o adotou no título de uma de suas obras, publicada postumamente no ano de 1834, ou seja, a sua ''Deontology or the
Science of Morality". Foi Bentham que, como lembra Fernando Bastos
de Ávila, S.J.,11 explicou o significado do seu neologismo, composto de
duas palavras gregas: deon, que significa o que é conveniente, obrigatório, que deve ser feito, o dever; e logia, ou seja, o conhecimento
metódico, sistemático e fundado em argumentos e provas.
Bem por isso, e desde logo deve ser anotado, a noção de moral particular pressupõe as noções de deveres e direitos. Daí falar-se em moral
dos deveres ou Deontologia (Bentham) e moral dos direitos ou
Diceologia (Dechambre), conforme Flamínio Favero. 12
No Dicionário de Filosofia, de Nicola Abbagnano, 13 consta que o
vocábulo Deontologia em inglês é Deontology, em francês é Déontologie
e, em alemão, Deontologie, confirmando-se que o termo foi criado por
Jeremias Benthan para designar uma ciência do conveniente, isto é, uma
moral fundada na tendência de seguir o prazer e fugir da dor e que, portanto, "prescinda de todo apelo à consciência, ao dever, etc." Anota, em
seguida, que "A tarefa do deontólogo, diz Bentham, é a de ensinar ao
CRETTON, Décio. Obra e v. cits., verbete: Magistratura, p. 46
ÁVILA, Fernando Bastos de. Pequena Enciclopédia de Moral e Civismo, Ministério da Educação e
Cultura, Rio de Janeiro, l.a ed., 1967, verbete: Deontologia, p. 145
FÁVERO, Flamínio. Medicina Legal, Livraria Martins Editora, São Paulo, 3.o v. , 6.a ed., p. 6
13
ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia, tradução do título original Dizionário di Filosofia,
coordenada e revista por Alfredo Bosi, l.a ed. portuguesa, 1970, Editora Mesrte Jou, São Paulo, verbete:
Deontologia, p. 224
10

11
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homem como deva dirigir as suas emoções de modo que se subordinem,
no que for possível, ao seu próprio bem-estar (Deont., I, 2). Muito afastado desse uso é o proposto por Rosmini que entendeu por deontológicas as
ciências normativas, isto é, as que indagam qual deve ser o ente, para
que seja perfeito (Psicol., Pref., parágrafo 19). O ápice das ciências deontológicas seria a ética ou diceosina (doutrina da justiça).
A Deontologia, em verdade, é a ciência do que é justo e conveniente
que o homem faça, do valor a que visa e do dever da norma que dirige o
comportamento humano, no que coincide a Deontologia com a ciência
da moralidade da ação humana ou com a ética. 14
Paulo Marino Lopes, a propósito da ética e deontologia, ponderou
que "Para efeito deste trabalho importa tratar a ética sob os aspectos da
essência e finalidade. 15 A evolução da ética no aspecto da essência partiu
da ética dos bens, assentada na aspiração ao prazer ou à felicidade, para a
ética formal de Kant, onde importava a pureza da vontade e a retidão dos
propósitos, e daí para a ética dos valores de Scheler, quando todo dever
encontra seu fundamento num valor, evidentemente de origem moral.
Quanto ao aspecto da finalidade - continua Paulo Marino Lopes - a
ética caminhou do egoísmo de Hobbes e Espinosa, calcado no instinto da
auto-observação e no amor a si próprio, para o hedonismo e eudemonismo tratado por Hartmann, onde prevaleça o prazer corporal ou o prazer
espiritual, respectivamente, indo para o utilitarismo cujos representantes
Jeremy Bentham e John Stuart Mill afirmam que a exigência ética impõe
a obtenção da maior felicidade possível ao maior número possível
chegando finalmente ao naturalismo de Nietzsche, para quem só há um
valor: a vida , em sentido natural. É justamente na ética que encontra sua
essência nos valores morais e finalidade no utilitarismo, que Jeremy
Bentham localiza os princípios da Deontologia ou a ética dos deveres,
fortemente vinculada às atividades profissionais."
Sabe-se, todavia, que, como terminologia, poucos são os que identificam a ética com a Deontologia. Preferem chamar de Deontologia apenas a
ética aplicada e restrita a um setor específico do comportamento humano, isto
é, "o comportamento típico e característico que apresenta o homem, quando
14

ÁVILA, Fernando Bastos de, S.J .. Obra, ed., p. e verbete cits.
LOPES, Paulo Marino. Da Deontologia Policial Militar, Revista UNIDADE, Porto Alegre, Ano XII,
maio/agosto 94, nº 20, p. 61-77
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exerce uma detenninada profissão." O substantivo Deontologia vem, assim,
invariavelmente acompanhado por um qualificativo, que indica de que profissão se trata: deontologia médica, jurídica, jornalística, etc., porque, a deontologia é a ciência que estabelece normas diretoras da atividade profissional
sob o signo da retidão moral ou da honestidade, sendo o bem a fazer e o mal
a evitar no exercício da profissão o objeto da Deontologia profissional." 16
Como pondera Paulo Marino Lopes, 17 nos seus estudos deontológicos, "Até agora muito se falou dos deveres, cabe portanto tratar dos valores, pois, importa saber fazer a distinção entre o valor e dever, tanto sob
o ponto de vista filosófico como para o aprendizado da matéria." Após
examinar a posição de Scheler, Simiano e Vierkandt, o citado autor afirma que, "Quanto à relação entre os valores e deveres, pode-se dizer que é
semelhante à existente entre causas e efeitos, pois estes, e todos emanam
daqueles. Se para Kant o valor de uma ação depende da relação do comportamento com o princípio do dever, para a filosofia axiológica a formulação do problema ocorre de forma inversa. O valor moral não se
funda na idéia do dever, mas ao contrário: todo dever encontra seu fundamento num valor. Somente "deve ser" aquilo que é valioso. A noção de
valor é, por isso, o conceito ético central."
Escrevendo sobre "Da Deontologia e da intuição que o magistrado
deve ter dos valores éticos que informam a sua profissão", Zamir Machado
Femandes 18 assegura que os valores valem porque valem: têm sua natureza
objetiva e como tal exercem e representam a grande força que impulsiona o
progresso, o próprio desenvolvimento do homem; existindo, portanto, fora
da subjetividade. Para Miguel Reale - continua o citado deontólogo - , o
valor existe como fenômeno da consciência e como vivência estimativa,
algo que marca a razão da preferência exteriorizada'. ( ... ) Os hábitos, os
usos sociais, os costumes, enfim, todos os canais de estratificação dos valores éticos formam um mundo à parte que penetra na mente do homem, ser
inteligente, e que passa a condicionar a sua vida, a sua maneira de ser. Este
processo da interiorização dos valores é o que distingue o homem, identificando o seu ser com a sua valia, no dizer de Miguel Reale."
ÁVILA, Fernando Bastos de, S.J .. Obra, ed., p. e verbete cits.
LOPES, Paulo Marino. Obra, ed. e p. cits.
18
MACHADO FERNANDES, Zamir et alii. Da Deontologia e da intuição que o magistrado deve ter dos
valores éticos que informam a sua profissão, "Caderno de Deontologia Jurídica", edição da Escola Superior
da Magistratura, do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, Recife, 1989, p. 15-25
16

17
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Daí porque, quando se eleva ·a profissão ao "nível de missão", temse a dimensão Deontológica. O profissional, com efeito, não é conceituado apenas como técnico - capacitado para atuar na sua especialidade
mas também como alguém que atribui à sua ação "valores éticos,
estéticos e metafísicos". O técnico cultiva os valores úteis e os valores
lógicos, podendo atingir nessa hierarquia axiológica uma forma de muita
eficiência. O deontólogo, além desses valores, cultiva os valores hierarquicamente superiores, e atinge, além da eficiência, uma ressonância afetiva e espiritual, que se aproxima do heroísmo.
O atuar deontológico, bem por isso e no dizer de Sílvio de Macedo, 19
tem compromissos com a sociedade ou a instituição ou grupo social,
estabelecendo pontes mais extensas com a realidade humana em geral,
porque penetra mais a fundo na tessitura dos fenômenos sociais.

4. MODERNIDADEDOMAG~TRADO
Alexandre Alves Lazzarini, 2º jovem magistrado em São Paulo e pósgraduando de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo,
teve oportunidade de enfrentar a temática da modernidade do magistrado,
lembrando que "Sob o título 'Novos Juízes Andam de Jipe e Ouvem
Música Pop', o jornal Folha de S. Paulo publicou, em 24 de março (4º
Caderno, Cotidiano, pág. 3), reportagem sobre a Justiça, fazendo o
seguinte comentário inicial: 'A Justiça está se modernizando. A nova
geração de juízes também , embora a toga não esteja aposentada. Eles
têm menos de 30 anos, são bem humorados, muitos ouvem música pop,
vão a shows de rock e, nos fins de semana, livram-se daquele 'camisolão
preto' para andar de jipe pelo mato.' Esse comentário - ponderou o aludido magistrado paulista - traz a falsa imagem de que os juízes, até
agora, estão parados no tempo, alheios ao que acontece no mundo, pois
até essa nova geração, o juiz não ouvia música pop, não dançava e não
andava de jipe pelo mato. Trata-se de verdadeiro equívoco e desconheci19
MACEDO, Sílvio de. Enciclopédia SARAIVA de Direito, Editora Saraiva, São Paulo, v. 23, verbete:
DEONTOLOGIA JURÍDICA, p. 350
2
º ALVES LAZZARINI, Alexandre. MAGISTRATURA - O profissional jovem e a modernidade, jornal
"O ESTADO DE S. PAULO", Secção JUSTIÇA, 26.06.1991, p. 19
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mento da vida de um juiz. O magistrado tem, como regra, a vida pautada
no comedimento e discrição do seu comportamento. ( ... ) Tais características de modernidade, se assim consideradas, não podem ser recebidas
como exemplos de independência, principalmente se colocadas em termos de contestação; como lembra o desembargador Marcos Nogueira
Garcez , a independência não se confunde com a arrogância dos pretensiosos, ou com a ostentação vaidosa dos imaturos."
Por sua vez Cláudio Antônio Soares Levada, 21 também jovem magistrado em São Paulo e mestre em Direito Civil pela Universidade de São
Paulo, concluiu que "o juiz deve, tanto quanto possível, harmonizar seus
conceitos culturais - em sentido amplo - com os de sua comunidade.
Pode-se escolher entre o ser humano integrado a seu tempo, e por isso
capaz de entender a notável dinâmica que o caracteriza, seus vícios e virtudes, ou o ser humano enclausurado em si mesmo, e por isso incapaz de
entender o que se passa em redor e, em conseqüência, incapaz de sensibilizar-se aos anseios da sociedade a que pertence. No primeiro caso, o juiz
serve; no segundo, serve-se."
Entendo que, em verdade, o magistrado, de que grau de jurisdição
seja, de fato, deve estar integrado ao seu tempo, sensibilizando-se para a
realidade da sua comunidade, não se esquecendo da dinâmica social,
procurando, tanto quanto possível, harmonizar o seu eu com a comunidade. O magistrado, porém, mesmo a pretexto de modernidade, não
poderá deixar de considerar o atuar deontológico, que deve pautar o seu
comportamento, pois, ele, o magistrado, tem compromissos não só com a
comunidade a que serve, como também com a sua Instituição, o Poder
Judiciário. Deve, bem por isso, ter todo cuidado com a sua modernidade.
A propósito de sua modernidade, o magistrado não pode descurar da
mítica que deve cercar a função jurisdicional, a que alude, em entrevista a
Bill Moyers, o antropólogo Joseph Campbell, 22 em seu "O PODER DO
MITO".
Campbell, com efeito, cuidando do tema "MITO E O MUNDO
MODERNO", ponderou que, "Quando um juiz adentra o recinto do tri21
SOARES LEVADA, Cláudio Antônio. JUIZ: A CONVIVÊNCIA POSSíVEL ENTRE O MITO E O
HOMEM REAL,jomal "Notícias Forenses", São Paulo, dezembro de 1992, p. 28
22
CAMPBELL, Joseph e MOYERS, Bill. O PODER DO MITO, Org. por Betty Sue Flowers, tradução de
Carlos Felipe Moises, Associação Palas Athena, Editora Palas Athena, São Paulo, lª ed., 1990, 5.a reimpressão,janeiro de 1993, p. 12-13
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bunal e todos se levantam, você não está se levantando para o indivíduo,
mas para a toga que ele veste e para o papel que ele vai desempenhar. O
que o toma merecedor desse papel é a sua integridade como representante dos princípios que estão no papel , e não qualquer idéia preconcebida a seu respeito. Com isso, você está se erguendo diante de uma
personalidade mitológica. Suponho - continua Campbell que
muitos reis e rainhas sejam as pessoas mais estúpidàs, absurdas e banais
que você possa encontrar, gente provavelmente interessada apenas em
cavalos e mulheres, você sabe. Mas você não reage diante delas como
personalidades, você reage diante do papel mitológico que elas desempenham. Quando se toma juiz ou presidente dos Estados Unidos - concluiu Campbell - um homem deixa de ser o que era e passa a ser o representante de uma função eterna; deve sacrificar seus desejos pessoais
e até mesmo suas possibilidades de vida em nome do papel que agora
desempenha."
Bill Moyers, aliás, na Introdução da aludida obra, 23 tinha feito a
seguinte observação: "Considere-se a posição dos juízes em nossa
sociedade, que Campbell encarava em termos mitológicos, não sociológicos. Se essa posição representasse apenas um papel, o juiz poderia vestir,
na corte, um temo cinza, em vez da negra toga magisterial. Para que a lei
possa manter a autoridade além da mera coerção, o poder do juiz precisa
ser ritualizado, mitologizado. ''
Bem por isso não é demais abordar tema polêmico que é o daqueles
que comungam com a denominada "Justiça Alternativa", ou seja, os
juízes alternativos. Em trabalho que desenvolvi para o ENCONTRO
BRASILEIRO SOBRE JUSTIÇA MILITAR, 24 cuidei de afirmar que, em
artigo "Dois vizinhos, dois quintais e dois juízes", o articulista Leo
Daniele, jurista paulista, escrevendo para a revista "Catolicismo", ligada
à ala conservadora da Igreja Católica, cuidou dos conceitos estridentes,
desintegradores e destrutivos do "direito alternativo", que colidem com a
23

CAMPBELL, Joseph e MOYERS, Bill. Obra e ed. cits., Introdução, item VIII
LAZZARINI, Álvaro. JUSTIÇA MILITAR: POR QUE SIM E POR QUE NÃO? COMPETÊNCIA, lll
Painel do ENCONTRO BRASILEIRO SOBRE JUSTIÇA MILITAR, com a participação, como debatedores do
Senador Maurício Correa, Deputado Federal Hélio Bicudo, Deputado Estadual (RS) Flávio Koutzii, Promotor
de Justiça (RS) Paulo Ricardo Tonet Camargo, Procurador Militar (DF) Carlos Frederico Oliveira Pereira e
Jornalista (SP) Caco Barcelos. Dia 06.05.1994, Auditório do Foro Central de Porto Alegre (RS), a convite da
Escola Superior da Magistratura do Rio Grande do Sul
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"doutrina social católica". Leo Daniele, 25 então, observou que a "comunidade atuante" (leia-se - no seu dizer - : a esquerda), para acabar com
a dominação começou uma ação, buscando atiçar a luta de classes e,
assim, derrubando a classe alta e a burguesia, para instalar, inicialmente,
a ditadura do proletariado, sem Lei e sem Direito, sendo que, depois da
queda do Muro de Berlim, houve a necessidade de algumas adaptações
táticas, dando-se, assim, prioridade hoje à luta em tomo do Direito à qual
antes a esquerda conferia pouca importância, mas agora sustenta que
deve ser desprestigiado e dessacralizado até a sua exaustão completa.
De lado a questão ideológica que possa haver, entendo que não é a
pretexto da modernidade que o magistrado deve deixar de reverenciar as
tradições, os costumes e a jurisprudência. Como já o afirmou o Desembargador Antônio Cézar Peluso, 26 do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, "É possível que muitos dos precedentes judiciários já não sirvam de orientação à sociedade de vossos dias. Mas não os enjeiteis a
priori, pelo gosto da novidade, pelo prazer fútil da divergência, ou pela
necessidade de auto-afirmação."

5. DEONTOLOGIA DA MAGISTRATURA

Posto tudo isso, posso dizer que a magistratura sujeita-se a um
atuar deontológico, consubstanciado no que denomino ser uma verdadeira "DEONTOLOGIA DA MAGISTRATURA" , no meu conceito,
o conjunto de regras de conduta dos magistrados, necessárias ao pleno
desempenho ético de sua atividade profissional, de modo a zelar não só
pelo seu bom nome e reputação, como também da instituição a que
serve, no seu múnus estatal de distribuir a Justiça na realização do bem
comum.
Essas regras de conduta dos magistrados, fique certo, estão previstas na legislação em geral, em nível constitucional ou infraconstitucional, mas também decorrem das chamadas "regras de experiência",
25
DANIELE, Leo. DOIS VIZINHOS, DOIS QUINTAIS E DOIS JUÍZES, revista "Catolicismo", Editora
Padre Belchior, São Paulo, nº 514, out./1993, Ano XLIII, p. 6-1 O
PELUSO, Antônio Cézar. UMA PALAVRA AOS NOVOS JUÍZES, Edição APAMAGIS, Ribeirão Preto
(SP), 1994, p. 12
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ou seja, as que são subministradas pela observação do que ordinariamente acontece, nas palavras do art. 335 do Código de Processo Civil.
Examinarei, por ora, as regras legais, isto é, as que decorrem da
legislação , para, posteriormente, examinar as regras de experiência.
A Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Lei Complementar nº 35,
de 14 de março de 1979), por exemplo, nos seus arts. 35 e 36, indica,
respectivamente, os deveres e as vedações, ou seja, os deveres ativos e os
deveres negativos dos magistrados, normatizando o que as regras de
experiência indicavam que deveria ser normatizado.
Nos termos do art. 35, assim, o magistrado deve cumprir e fazer
cumprir, com independência , serenidade e exatidão, as disposições legais
e os atos de ofício, não excedendo injustificadamente os prazos para sentenciar ou despachar, determinando, ainda, as providências necessárias
para que os atos processuais se realizem nos prazos legais. Deve, também,
tratar com urbanidade as partes, os membros do Ministério Público, os
advogados, as testemunhas, os funcionários e auxiliares da Justiça, atendendo aos que o procurarem, a qualquer momento, quando se trate de
providência que reclame e possibilite solução de urgência.
É dever, outrossim, o magistrado residir na sede da comarca, salvo
autorização do órgão disciplinar a que estiver subordinado, comparecendo pontualmente à hora de iniciar-se o expediente ou sessão, não se
ausentando injustificadamente antes de seu término. Deve exercer assídua fiscalização sobre os subordinados, especialmente no que se refere à
cobrança de custas e emolumentos, embora não haja reclamação das
partes. E, finalmente, deve manter uma conduta irrepreensível - e
ressalto - na sua vida pública, como também na sua vida particular, o
que voltarei a abordar no exame das regras de experiência.
Como se verifica, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional LOMAN, por razões desconhecidas, procurou normatizar o óbvio, que as
regras de experiência já indicavam para o atuar deontológico do juiz,
pois, é o óbvio que o juiz deve cumprir e fazer cumprir a lei, deve decidir
nos prazos, deve ter vida pública e privada de modo que dignifique a
função jurisdicional que exerce, etc., etc ..
O art. 36 da Lei Orgânica em exame, por sua vez, veda ao magistrado
exercer o comércio ou participar de sociedade comercial, inclusive de
economia mista, exceto como acionista ou cotista, sendo-lhe, ainda, vedado exercer cargo de direção ou técnico de sociedade civil, associação ou
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fundação, de qualquer natureza ou finalidade, salvo associação de classe, e
sem remuneração, sendo-lhe, finalmente, vedado - e importante é a
vedação legal - manifestar, por qualquer meio de comunicação, opinião
s9bre processo pendente de julgamento , seu ou de outrem, ou juízo depreciativo sobre despachos, votos ou sentenças, de órgãos judiciais, ressalvada
a crítica nos autos e em obras técnicas ou no exercício do magistério.
O exercício do magistério, aliás, também sofre severas restrições. Ele
era livre até a Emenda Constitucional nº 7, de 13 de abril de 1977, que deu
nova redação ao art. 114 da revogada Constituição da República, vedando,
a partir de então, ao magistrado "exercer, ainda que em disponibilidade,
qualquer outra fanção, salvo um cargo de magistério superior, público ou
particular, e nos casos previstos nesta Constituição", sendo que a inobservância ao preceito constitucional a respeito, passou, até mesmo, a ser
causa de aplicação de pena de demissão do magistrado transgressor. 27
A Constituição Federal de 1988 minimizou a vedação imposta pela
apontada Emenda Constitucional nº 7, de 1977, ao dispor, agora, no seu
art. 95, parágrafo único, inciso I, que ao juiz é vedado exercer, ainda que
em disponibilidade, outro cargo ou fanção, salvo uma de magistério. A
norma constitucional vigente, portanto, não mais limita o magistério do
juiz ao só ensino superior, público ou particular. Ele pode, com efeito,
exercer o magistério em qualquer grau de ensino. A norma infraconstitucional contida no art. 26 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional LOMAN, nesse ponto, não foi recepcionada pela Constituição de 1988.
A bem da verdade a Constituição de 1988 prevê, no seu art. 93, uma
Lei Complementar que disporá sobre o ESTATUTO DA MAGISTRATURA. Como ele ainda se encontra em gestação, apesar de a Constituição
da República estar vigendo há mais de cinco anos, continua em vigor a
Lei Orgânica da Magistratura Nacional - LOMAN, em tudo aquilo que
não contrarie a norma constitucional vigente.
Ao magistrado, ainda, é vedado receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em processo, bem como dedicar-se à atividade
27

A Lei Orgânica da Magistratura Nacional - LOMAN, no seu art. 26, inciso II, letra "a", dispõe que o magistrado vitalício perderá o cargo, em "procedimento administrativo para a perda do cargo", na hipótese de exercício,
ainda que em disponibilidade, de qualquer outra função, salvo um cargo do magistério superior, público ou privado, acrescentando, no seu parágrafo 1.o, que o exercício de cargo de magistério superior, público ou particular,
somente será permitido se houver correlação de matérias e compatibilidade de horários, vedado, em qualquer
hipótese, o desempenho de função pública administrativa ou técnica de estabelecimento de ensino
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político-partidária (art. 95, parágrafo único, incisos II e III, da
Constituição de 1988).
Legislação estadual, igualmente, pode dispor supletivamente a
respeito dos deveres e das vedações aos seus juízes.
No caso do Estado de São Paulo, por exemplo, o seu Código Judiciário
(Decreto-lei Complementar nº 3, de 27 de agosto de 1969), arts. 190 e 191,
em linhas gerais, prevê o mesmo que, ao depois, veio a ser exigido na citada
Lei Orgânica da Magistratura Nacional - LOMAN, em 1979 e a esse teor.
Nele consta, expressamente, ser dever específico do magistrado o
usar toga, durante o expediente conforme modelo aprovado pelo Tribunal
de Justiça. Dever específico, também, é o de presidir pessoalmente as
audiências e atos para os quais a lei exige a sua presença, sendo-lhe vedado exercer a função de árbitro ou juiz fora dos casos previstos em lei
(clara referência a antigos magistrados que exerciam atividades de árbitros em Federações Desportivas ou de juízes de seus respectivos tribunais da categoria esportiva em que atuavam).
Esses os principais deveres e vedações legais, em nível constitucional
e infraconstitucional, que dizem respeito à atividade profissional da magistratura, sendo certo que a legislação processual em particular traz outros
tantos deveres e vedações, que constituem um infindável elenco estudado
especificamente no direito processual.
O magistrado, assim, por dever ético de suas atribuições constitucionais
de distribuir a Justiça, deve atentar para tudo quanto foi acima exposto e que,
ao certo, não representa o retrocesso na atividade jurisdicional, sendo, isto
sim, fator que evita a diminuição da confiança que a coletividade jurisdicionada tem o direito de ter nos seus juízes, ou seja, a confiança do povo na
Justiça, no Poder Judiciário, de que ele, o juiz, é membro.

6. AS REGRAS DE EXPERIÊNCIA
As regras de experiência têm grande influência no estudo da
"DEONTOLOGIA DA MAGISTRATURA", porque sedimentam as
experiências de magistrados, que ornaram e ornam a magistratura, e
que, ao longo dos anos, foram subministradas pela observação do que
ordinariamente aconteceu e continua a acontecer no dia-a-dia do juiz,
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com toda a repercussão, positiva ou negativa, para o próprio juiz e para o
Poder Judiciário.
Valentim Alves da Silva,28 Desembargador do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo e Professor de Direito Civil da Pontifícia
Universidade Católica de Campinas (SP), hoje aposentado pelo limite de
idade, falando sobre "O JUIZ E A ÉTICA", em "SEMINÁRIO SOBRE A
ÉTICA PROFISSIONAL" promovido pelo Instituto dos Advogados de
São Paulo, em 1981, afirmou que a conduta da luta judiciária exige de
todos, em especial do Juiz, muita compreensão, serenidade e boa vontade.
Se esse for o espírito com que o Magistrado enfrentará as dificuldades do
processo judicial, não haverá dúvida alguma de que estaremos em face de
um julgador honesto, sóbrio , paciente, trabalhador, imparcial, justo
amante do direito, independente e defensor da liberdade, cumpridor dos
"DEZ MANDAMENTOS DO JUIZ", de autoria de Juan Carlos de
Mendoza, citados por Ruy de Azevedo Sodré.
Antônio Cézar Peluso, 29 no seu discurso aos novos juízes paulistas,
falando em nome do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, aconselhou, in verbis: "Guardai-vos da corrupção sutil dos sentimentos pessoais: não é menor que a do dinheiro. Tampouco vos deixeis seduzir pelos
vossos preconceitos ideológicos, políticos, religiosos, morais, ou de
classe. A autoridade pública não erra, só porque pertença a partido que
vos não agrade; o conservador não tem culpa, só porque vos reputeis liberais; o ateu não perde a razão, só porque não creia no vosso deus, ou
em deus algum. Deixai, no átrio desta Corte - o Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo - , o peso da vossa condição anterior: já não sois
promotores de justiça, advogados de empresa, policiais militares, delegados de polícia, procuradores nem funcionários públicos. Investiram-se
num ofício que vos compromete, na inteireza, como homens. Não é vosso
título que muda; é vosso espírito. E, se não muda, sois perjuras. Estai,
doravante, generosa e permanentemente disponíveis à compreensão do
drama humano que se oculta na dobras do processo."
Modelo de magistrado paulista, Marcos Nogueira Garcez, 30 como
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, discursando
ALVES DA SILVA, Valentim. O juiz e a É'tica, jornal "Notícias Forenses", São Paulo, agosto de 1986, p. 41
PELUSO, Antônio Cézar. Obra e ed. cits., p. 7
30
NOGUEIRA GARCEZ, Marcos. A Posse dos Novos Juízes, jornal "O Estado de S. Paulo", caderno "TRIBUNAIS", 4ª feira, 08.04.1987, p. 27
28

29
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para novos Jutzes, assegurou que, dentre os deveres éticos dos magistrados, avulta o da independência, "Independência que não se confunde
com a arrogância dos pretensiosos ou com a ostentação vaidosa dos
imaturos. Mas que se exerce com a simplicidade dos fortes e com a profunda convicção de que, em todas as situações que se nos apresentarem,
haveremos de decidir exclusivamente de acordo com nossa consciência
reta e bem formulada, com olhos postos no mandamento do Livro da
Sabedoria: 'Amai a justiça vós que sois os juízes da terra' (Sab. 1.1 ). "
Invocando como sábias as palavras do Desembargador Cláudio
Américo de Miranda, à época Presidente do Tribunal de Justiça do Estado
de Pernambuco e Professor da Pontifícia Universidade Católica daquele
Estado, o Desembargador Marcos Nogueira Garcez transmitiu conselhos
como, por exemplo: " ... o bom juiz há de ser sensato, equilibrado, sereno,
corajoso, educado, dotado de bons conhecimentos jurídicos, e de, pelo
menos, rawável cultura geral, cônscio de suas responsabilidades, amante
do trabalho e da família, cultor da língua pátria. O Juiz não se despe,
pelo fato de ser juiz, de sua condição humana. Mas ele não é um homem
comum. O juiz há de proceder de acordo com a ética própria de sua alta
função. A ética do homem comum é uma. Outra a ética do magistrado. O
que se permite ao mais alto dignatário da República pode, e em certos
casos deve, vedar-se ao magistrado. O Presidente pode ser político; o juiz
jamais. O político pode ser popular (isto até lhe é necessário), freqüentar
qualquer ambiente, trajar-se como bem lhe aprouver. O juiz não. O juiz
deve ser cortez, cavalheiresco, fidalgo no trato, cuidadoso no falar, prudente no agir. Nunca vulgar. O magistrado há de ser visto pelo povo com
respeito. E, ao homem vulgar, debochado, irreverente, desleixado no trajar e inconveniente no falar não se respeita. Claro que não se pode exigir
do juiz, que jamais use um traje esportivo, ou que não ponha na boca uma
gota de álcool. Inadmissível é que o juiz compareça ao foro como se
estivesse em um estádio de futebol, ou que se entretenha em libações
alcoólicas em qualquer botequim de ponta de rua. A bebida social é permitida a qualquer um; a embriaguez não. Em um coquetel elegante,
tomar um drink faz parte da conduta em sociedade. O que se condena é o
excesso. O juiz, na comunidade, é muito observado. Qualquer gesto seu é
visto e interpretado; qualquer atitude sua é comentada.Ele há de ser,
então, vigilante consigo mesmo.Policiar-se a fim de não cair em descrédito e perder o respeito dos seus concidadãos. "
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Auto-censura, um mecanismo ético que nos permite pautar a nossa
conduta com discrição, nem com o espírito de fim de século, comedido
ao extremo de alguém visivelmente superado, mas nem com modernismo
tal que despersonalize o juiz de sua própria autoridade moral, foram
observações que o Desembargador Ney de Mello Almada ditou a magistrados paulistas recém-empossados , em palestra de 7 de dezembro de
1985, no Palácio da Justiça de São Paulo.
Acrescentou, em seguida, no seu trabalho não publicado, que a
aparência do homem reflete seu interior, reflete a sua personalidade,
sendo que, em alguns casos, até o seu caráter, sugerindo, até mesmo, e
com inegável acerto, que o juiz deverá ser como a mulher de César, ou
seja, não apenas honesta, mas parecer honesta.
E não lhe passou despercebido algo de importante que é o comportamento familiar do juiz. Disse então, que a condição conjugal é indevassável
ao certo. Um comportamento no plano familiar, porém, além de trazer paz
subjetiva, atribui uma condição muito livre e desimpedida para a apreciação dos problemas de farm1ia, que são complexos, que têm muitas vinculações morais, que deixam, às vezes, os juízes com o sacrifício de uma
noite de sono. Daí ter sugerido que o cultivo de um bom relacionamento
conjugal, de um bom relacionamento com os filhos, além de dar ao juiz
uma tranqüilidade interior, que vai transcender para o campo de seu trabalho, facilitando alcance uma outra conseqüência, nem prevista, o apreço
social, porque já se disse, "o juiz é o parâmetro do próprio grupo".
Incisivo, porém, é o diagnóstico do Desembargador Antônio Carlos
Alves Braga, 31 atual Corregedor Geral de Justiça do Estado de São
Paulo (biênio 1994/1995), no sentido de que "Nestes Brasis que vi por aí
- e são muitos - senti com tristeza, que o maior problema da
Instituição é o elemento humano. As grandes mazelas do Judiciário
encontram, no homem, seu ponto mais alto: despreparo intelectual,
caráter frágil, ausência de autoridade, vaidades incontidas, personalidades deformadas, arbítrios exagerados, falta de berço sobretudo.
Tudo isso, lamentavelmente, se escoa, lisamente, pelas comissões encarregadas da seleção de novos juízes. As comissões nem sempre têm
ALVES BRAGA, Antônio Carlos. Palestra a Juízes Substitutos Aprovados no 152º Concurso de Ingresso na
Magistratura de São Paulo, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 26.06.1986, não publicada
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condições de examinar a vida do candidato e o problema só surge quando ele já é juiz, instalado dentro da Instituição."
Salientou, linhas após, que, para o exercício de qualquer profissão,
há de haver um contingente vocacional. Para a magistratura, sustentou
que o juiz deve desempenhar as suas funções com toda a alma, para que
o seu trabalho seja fecundo, só devendo ser destinado à magistratura o
que seja vocacionado, aquele que não queira confundir-se com funcionário público, porque com tal agente público não se confunde o juiz,
membro do Poder Judiciário, o mais democrático dos Poderes do Estado.
E, concluindo, enfatizou ser a magistratura reservada para uma elite
à qual cabe a função de liderança em todos os setores da vida pública,
impedindo que o Poder seja fracionado entre incompetentes, demagogos,
incapazes, amorais, aéticos, vaidosos, arbitrários, venais, despreparados,
elite essa que não se confande com elitismo, porque, o magistrado, como
qualquer homem, pode vir de uma origem muito humilde, não precisando
vir da alta sociedade, porque, a magistratura deve procurar recolher os
melhores, os mais capazes, os mais habilitados.
Juízes como Ovídio Rocha Sandoval e Sidnei Agostinho Beneti,
aquele aposentado e este integrando o Primeiro Tribunal de Alçada Civil
do Estado de São Paulo, igualmente enfatizam essas mesmas premissas,
aliás, conforme anotei3 2 em anterior escrito sobre o tema da DEONTOLOGIA DA MAGISTRATURA.
As regras de experiência foram enriquecidas, ainda, com recente
artigo de lavra de José Renato Nalini, 33 um dos grandes deontólogos da
magistratura paulista e coordenador do citado livro "Curso de Deontologia
da Magistratura", além de cursos sobre o tema na Escola Paulista da
Magistratura, da qual foi um dos idealizadores. O referido artigo documenta a participação de José Renato Nalini , em junho de 1994, na
Conferência sobre a Reforma do Judiciário, ocorrida em Washington
(EUA), quando, então, recebeu "dos representantes do Equador uma
série de cartazes elaborados para divulgar o Projeto Administração de
Justiça. Dentre alguns bastante apropriados à realidade brasileira,
como "Justiça que tarda ... não é Justiça" - continua José Renato Nalini
LAZZARJNI, Álvaro et alii. Curso de Deontologia da Magistratura, ed. cit., p. 105 e 106
NALINI, José Renato. A corrupção no Judiciário, jornal "Tribuna da Magistratura", Órgão oficial da
Associação Paulista de Magistrados, Ano VII, nº 55, julho/agosto de 1994, São Paulo, p. 3
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- outros surpreenderam, por inabituais: 'Não ofereça dinheiro a nenhum juiz' ou 'A maior parte dos juízes é honesta'.
Triste a nação que tem situação de corrupção em seu Judiciário, em
que os seus juízes sejam venais, a ponto de reconhecer, publicamente,
inclusive em outro país e para outras nações, que os seus juízes, os seus
magistrados não têm um atuar deontológico, que se vendem por dinheiro, embora não sejam todos.
José Renato Nalini, após examinar a Justiça no Brasil, dizendo de
sua decrepitude, afirmou, então, que "Não padece o Judiciário,
todavia, da corrupção enfrentada em outras Nações. Lento e hermético, ainda distanciado do povo e por ele não adequadamente compreendido, é reputado instituição honesta. As exceções merecem atenção dos
órgãos fiscalizadores e os expurgos não são incomuns, embora ocorram sem o estardalhaço da comoção ·popular. A partir dessa constatação - finaliza José Renato Nalini - justifica-se credenciar o
Judiciário a atuar de maneira mais concreta na tarefa de restaurar valores éticos numa Pátria ansiosa por seu integral restabelecimento.
Cada juiz, no universo cometido à sua jurisdição, pode desempenhar
significativo papel cívico, simultaneamente ao exercício de sua função
constitucional".
O juiz, insisto, deve atuar deontologicamente, conforme o conjunto de
regras de conduta dos magistrados, quer as previstas na legislação de regência, quer as decorrentes da experiência e necessárias ao exato e pleno
desempenho ético de sua atividade profissional, tudo isso porque deve zelar
não só pelo seu bom nome e reputação, como também da Instituição a que
serve, o Poder Judiciário, no seu múnus estatal de distribuir a Justiça na
realização do bem comum, como supremo fim do Estado Democrático de
Direito, que tanto é almejado.

7. OS PODERES E DEVERES FUNCIONAIS DO JUIZ
Volto a enfocar a Magistratura, fazendo-o agora sob o prisma da
função e poderes do juiz, isto é, passarei a abordar o que prefiro denominar de poderes-deveres do juiz .
Prefiro assim rotular o estudo, porque o juiz exerce a função jurisdicional toda impregnada de poderes para o seu perfeito exercício. O
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exercício desses poderes, porém, implica verdadeiros deveres para o juiz.
Daí sustentar que, na realidade, são poderes-deveres do juiz os que
decorrem de suas altas funções jurisdicionais ou administrativas.
A Magistratura, repito, deve ser entendida como uma verdadeira
classe, a classe dos magistrados, ou seja, a daquelas pessoas físicas investidas pela sociedade de poderes para governar ou distribuir justiça. 34 A
Magistralllra, em sua essência, não é uma carreira, embora como tal seja
considerada. Ela é, acima e antes de tudo, uma grande missão, 35 estando aí, a
meu ver, uma afirmação deontológica da magistralllra, de alto significado,
porque encerra para o juiz a alta missão de bem servir à comunidade, missão
essa que deve sobrepor-se aos anseios de um carreirismo degradante.
Essa grande missão do magistrado, em face de sua natureza, é dotada de uma imunidade quase total para o plena exercício das prerrogativas que lhe são inerentes, afirmação essa que tem sofrido mutações e
que, para os especialistas, revela-se preocupante. 36
No momento em que o Brasil vive uma crise econômico-financeira
grave, o povo, como um todo, deve ver no Poder Judiciário, e na
Magistralllra em particular, sua última esperança. Em razão disso, o fortalecimento da Magistratura como instituição - e o tema relativo aos
poderes do juiz constitui um dos seus aspectos fundamentais - ganha
excepcional importância e interesse. 37
Mas, o sustentado e necessário fortalecimento da Magistratura não
há de cingir-se tão só a aspectos de ordem material. Há de considerar,
também, a necessidade de um fortalecimento ético da magistratura para
pôr cobro àquilo que Antônio Carlos Alves Braga, como focalizado anteriormente, atestou ter visto nos muitos Brasis que viu por aí.
A força de um Juiz está na sua força moral. Bem por isso, e já o disse
alhures, a independência de um juiz independe de lei que a estabeleça.
Ele tem o dever de ser independente, nos moldes vistos anteriormente.
O Magistrado, é bem verdade, é um agente público do Estado.
Mais precisamente é um agente político, na moderna concepção do
34

ALVES DA SILVA, Valentim. Obra e periódico cits.
GUZZO FILHO, João. Carta ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo por ocasião de sua aposentadoria no cargo de Desembargador, Sessão Plenária de 19.10.1977, "Revista dos Tribunais", v. 504, p. 474
36
CARLIN, Volnei Ivo. A Responsabilidade civil do Estado resultante do exercício das funções jurisdicionais, "Revista dos Tribunais", v. 557, p. 18
37
LOPES, João Batista. Os Poderes do Juiz e o Aprimoramento da Prestação Jurisdicional, "Revista de
Processo", Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, Ano IX, abril-junho de 1984, nº 35, p. 25
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Direito Administrativo. 38 Ele tem e necessita ter prerrogativas funcionais, que não se confundem com privilégios pessoais.
As principais pre"ogativas , dada a função estatal que lhe dá a dignidade constitucional, são a da vitaliciedade, a da inamovibilidade e a da
irredutibilidade de vencimentos, esta última estendida a todo servidor
público, civil ou militar, por força do art. 37, inciso XV, da Constituição
da República de 1988.
Tais prerrogativas são outorgadas pelo Direito aos magistrados para
que bem possam exercer os seus deveres estatais, deveres esses decorrentes de seus poderes, previstos no nosso ordenamento jurídico vigente
e com o objetivo de evitar o temor de uma responsabilização pelos
padrões comuns ou, pelo menos, de uma represália pelo desagrado que a
sua função jurisdicional possa causar aos poderosos do momento.
Anoto que a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, no seu art. 33,
relaciona como prerrogativas do magistrado o ser ouvido como testemunha em dia, hora e local previamente ajustados com a autoridade ou
juiz de instância igual ou inferior; não ser preso senão por ordem escrita do Tribunal ou do Órgão Especial competente para o julgamento,
salvo em flagrante de crime inafiançável, caso em que a autoridade fará
imediata comunicação e apresentação do magistrado ao Presidente do
Tribunal a que esteja vinculado; ser recolhido à prisão especial, ou sala
especial de Estado Maior, por ordem e à disposição do Tribunal ou
Órgão Especial competente, quando sujeito a prisão antes do julgamento final; não estar sujeito a prisão antes do julgamento final; não estar
sujeito à notificação ou intimação para comparecimento, salvo se expedida por autoridade judicial; portar arma de defesa pessoal e quando,
no curso de investigação, houver indício da prática de crime por parte
de magistrado, a autoridade policial, civil ou militar, remeterá os respectivos autos ao Tribunal ou Órgão Especial competente para o julgamento, a fim de que prossiga na investigação.
Continuando com o tratamento deontológico que venho dando ao
tema, mesmo que se possa dizer que estão sendo examinados os direitos
dos magistrados e a moral que lhes diz respeito é a disceologia, não ·é
demais lembrar que o retro indicado "Código Judiciário do Estado de
LOPES MEIRELLES, Hely. Direito Administrativo Brasileiro, 19ª ed., atualizada por Eurico de Andrade
Azevedo et alii, 1994, Malheiros Editores, São Paulo, p. 72-74
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São Paulo, no seu art. 189, diz gozarem os magistrados, além dos conferidos aos servidores públicos em geral e não incompatíveis com o seu
status, do direito de receber o tratamento de Excelência.
Essas prerrogativas, esses direitos dos magistrados são o mínimo que
o legislador brasileiro, em nível constitucional e infraconstitucional,
reconheceu como necessários para resguardar o exercício dos poderes que
o direito reconhece para que o Juiz bem possa desempenhar a sua árdua e
incompreendida missão, o seu múnus público que, além da distribuição
da Justiça - que lhe é inerente - , encerra também o de típica atividade
administrativa, como por exemplo as de corregedoria permanente ou de
direção do fórum, como ainda, em segunda instância, as funções e cargos
diretivos dos Tribunais, conforme os seus regimentos internos.
No exercício de sua função jurisdicional, o Juiz conta com extensos
poderes processuais, que não significam privilégios ou vantagens outorgadas à pessoa do magistrado, mas que se destinam à atuação da lei e à
realização da Justiça, constituindo, isto sim, verdadeiras garantias dos jurisdicionados e dos advogados, porque a prestação jurisdicional qualificada só
é possível quando o Judiciário e a Magistratura são fortes e prestigiados. 39
Esses poderes processuais do juiz, sendo garantias dos jurisdicionados e dos advogados, em verdade, para o juiz são deveres seus para com
os jurisdicionados e os advogados, o que importa na vedação de que os
Juízes os renunciem, porque se assim entenderem de renunciar aos seus
poderes , estarão desprotegendo o jurisdicionado, o advogado do jurisdicionado, impondo, assim, uma grave insegurança jurídica a todos que
dependam da sua/unção jurisdicional, que, como focalizado, está cercada de um mínimo de prerrogativas conferidas pelo legislador, constitucional e infraconstitucional, ao juiz que a exerce.
No exercício da/unção administrativa, que lhe é atípica, o Juiz age
como Administrador Público. Ele tem, por isso, a seu favor todos os
poderes administrativos que o Direito Administrativo reconhece para os
administradores públicos, ou seja, os poderes: vinculado, discricionário,
hierárquico, disciplinar, de polícia e regulamentar.
É certo que o poder regulamentar é exclusivo de Chefe do Poder
Executivo. O Juiz, porém, não pode prescindir de seus princípios jurídi39 LOPES, João Batista. Obra e revista cit., p.63, conclus1es 2 e 4
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cos quando deve elaborar atos administrativos normativos, em especial
aqueles peculiares do Poder Judiciário, como são os Regimentos Internos
dos Tribunais, as Resoluções, os Assentos Regimentais, os Provimentos,
Portarias, e outros.
Esses poderes administrativos do Juiz, quando exerce a função
administrativa, igualmente, são verdadeiros poderes-deveres, porque, no
Direito Público, generaliza-se a acepção peremptória no sentido de que,
onde se outorga poder, este deve ser compreendido como dever, 40 dever
para com a coletividade administrada, ou seja, para com a comunidade
jurisdicionada, isto é, para com o povo, que é o destinatário final de todo
o serviço do Poder Judiciário.

8. CONCLUSÃO

Concluo, assim, que o Juiz exerce funções jurisdicionais e funções
administrativas. Aquelas lhe são típicas e decorrem do monopólio da
jurisdição, previsto na Constituição da República. Estas, as administrativas, são atípicas e estão bem presentes nas atividades de natureza correcional e diretiva na forma que a legislação de regência dispuser.
O Direito, bem por isso, confere ao Juiz prerrogativas funcionais,
que não podem ser confundidas com privilégios pessoais, sendo, antes de
tudo, verdadeiras garantias que se destinam aos próprios jurisdicionados
e àqueles profissionais que devem integrar a prestação jurisdicional.
Os poderes do Juiz, ao certo, são deveres do Juiz para com os jurisdicionados e os profissionais que integram, de um modo ou de outro, a
prestação jurisdicional como, por exemplo, os que exercem as fanções
essenciais da Justiça, ou seja, as pessoas enumeradas nos arts. 127 a 135
da Constituição da República (integrantes do Ministério Público e advogados em geral).
O Juiz tem o dever de defender as suas pre"ogativas. Elas estão previstas, expressamente, em normas constitucionais e infraconstitucionais, para
que o juiz bem possa fazer atuar os seus poderes-deveres, como enunciados.
40

MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito, 8ª ed., 1965, Livraria Freitas Bastos, Rio
de Janeiro, nº 333, p. 284
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O Juiz, portanto, deve atuar deontologicamente, conforme o conjunto das regras de conduta dos magistrados, quer as previstas na legislação
em geral, quer as decorrentes da experiência, necessárias ao exato e
pleno desempenho ético de sua atividade profissional, zelando, assim,
não só pelo seu bom nome e reputação, como também pelo bom nome e
reputação da Instituição a que serve, o Poder Judiciário, no seu múnus
estatal de distribuir a Justiça, na realização do bem comum, como supremo fim do Estado Democrático de Direito.
20 de agosto de 1994.
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V. A FORÇA ESTADUAL E OS CONFLITOS PELA POSSE DA
TERRA*

JAIRO PAES DE LIRA, Tenente Coronel da
Polícia Militar do Estado de São Paulo,
Comandante do 3° Batalhão de
Policiamento de Choque.

"A Sabedoria a sua casa ergueu e os sete pilares lavrou."
(Provérbios, IX, 1)
"0 general que vence uma batalha fez muitos cálculos no seu templo,
antes de travar o combate."
(Sun-Tzu)
"Armas são instrumentos de mau agouro: as pessoas que estejam imbuídas
do Caminho não vivem com elas."
(Lao-Tsé)

SUMÁRIO

Introdução. 1. Uma teoria sucinta do conflito. 1.1 Solução negociada. 1.2
Solução por arbitramento. 1.3 Solução pela violência. 1.3.1 Solução pela nãoviolência. 2. A polícia militar e os conflitos da terra. 2.1 A Polícia Militar e a
essência teórica das ações do MST 2.2 A Polícia Militar e a ação preventiva. 2.3
A Polícia Militar e a ação repressiva 2. 4 A Polícia Militar frente ao MST préinsurreicional. Conclusão. Bibliografia.

INTRODUÇÃO

"A morte, a destruição que o não-violento provoca 1. •. 1faz morrer a
injustiça no injusto. Arranca uma classe dominadora de sua posição, obri* Texto originalmente apresentado como trabalho acadêmico do CSP/97, cadeira de Administração de
Conflitos
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gando-a a renunciar a seus privilégios "na marra", se for preciso. Nesse
sentido, a não-violência contém um aspecto coercitivo; é realmente uma
pressão, um combate terrível."
Secretariado Justiça e Não-Violência
O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), hoje
nacionalmente organizado e mobilizado, é nos dias atuais a mais controvertida ação estruturada existente no País.
Para uns, o MST é a vanguarda do proletariado rural empenhada em
uma luta histórica e justa pela posse da terra, que deve ser de todos, como
exigência de justiça social.
Para outros, o Movimento é uma organização contestatória, preparada e motivada para atuar como verdadeira guerrilha rural, não somente
para obter a posse da terra, mas para promover uma revolução socialista
pela força das armas.
O fato é que o MST, intimamente ligado à Central Única dos
Trabalhadores (CUT) e, por corolário, ao Partido dos Trabalhadores (PT),
vem demonstrando forte capacidade de manter permanentemente a iniciativa na luta pela sua causa. Prova disso foi a recente marcha sobre
Brasília, mobilização de massa de alto impacto internacional, que contou
com amplo apoio de setores esquerdistas (da Igreja, inclusive) e extensa
cobertura da ''mídia". O evento confirmou a avaliação de SADER:
"O ano acabou marcado por vários choques entre o governo - por
meio de seu ministro da política fundiária - e os sem-terra, em que
estes demonstraram ser o único movimento de oposição com capacidade constante de iniciativa e de mobilização social" 1 (GN)
Do ponto de vista econômico, a ação do MST foca-se na reforma
agrária, com o objetivo de massificar os assentamentos de trabalhadores
rurais desprovidos de propriedade, a fim de que a produção agrícola , sem
perda de qualidade e de capacidade, deixe de ser concentrada em latifúndios. A distribuição e a coletivização, sob a ótica do MST, são produtivas,
aliás como sustentam FOSHLOW2 e SADER3 • Já sob a ótica dos seus
1
SADER, Emir. 1996 Nada de muito especial. ln: Livro do Ano 1997. São Paulo: Encyclopaedia
Britannica do Brasil, 1997, p 11
2
Apud SILVA, Samuel. Repensar o Desenvolvimento. São Paulo: Instituto Liberal, 1997, p.9.
3
SADER. Idem, ibidem.
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opositores, a reforma agrária que pretende o MST, além de socializante e
confiscatória, representará a ruína da agricultura. Veja-se FAOR04 :
"Que dizer, então, do resultado previsível dos assentamentos?
A resposta é simples. Quer pela via do coletivismo dirigista, quer
pela via do coleti vismo autogestionário, tudo leva a crer que o resultado será o mesmo: fracasso econômico e social.

1...1
Donde resulta que os assentados pela atual Reforma Agrária
privados da pujança inerente à produção dos regimes em que vigoram
a propriedade privada e a livre iniciativa - cairão ipso facto na miséria. Não há razão para esperar dos assentamentos coletivizados e
tutelados pelo Estado - patrão nem aumento da produtividade, nem
progresso social para os assentados e suas famílias"
Fosse a questão meramente econômica, seria resolvida institucionalmente, sem embargo da oposição entre a tese socialista e a tese capitalista.
Ocorre que o enfoque econômico é somente pano de fundo, cenário para a
questão real central. Esta é de caráter político, e é de luta de classes. Em
razão disso, o estamento dominante, que formalmente possui a terra,
enfrenta uma forma de pressão que busca impor fatos consumados,
através das invasões, que não se limitam a terras devolutas ou propriedades extensas improdutivas. O resultado é o confronto.
Estabelecido o quadro conflitivo, o MST agudizou as ações invasivas
de modo crescente. Obtendo apoio político, de sua íntima associação com
o PT, obteve também condições de projetar nacionalmente - e supranacionalmente
as suas teses. Sua vocação nitidamente revolucionária não
é oculta pelo seu programa , que textualmente adota como meta "a tomada
do poder e a implantação de um novo sistema econômico: o socialismo"
(documento básico aprovado no VI Encontro Nacional do MST) - grifo
do autor. Aliás, o coordenador-geral da marcha sobre Brasília, Edivar
Lavratti, declarou ao jornal O Estado de S. Paulo (6 de abril de 1997) que o
objetivo do movimento "não é somente invadir e assentar, mas fazer uma
revolução no campo". A esse respeito, opina o órgão de imprensa referido:
FAORO, Atílio Guilherme. Reforma Agrária: "terra prometida", favela rural ou "kolkhoze "? São Paulo:
Vera Cruz, 1987, p.89 e 92.
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"Não admira que 1. •• 1o MST tenha se convertido no ideal de atuação
dos petistas. De um posto de vista revolucionário, o MST é o PT
que deu certo" 5
Das invasões, resultam apenas três situações possíveis:
• Os proprietários reagem pela força;
• Os proprietários reagem pela via judicial; ou
• Os proprietários acomodam-se.
No terceiro caso o conflito potencial dissolve-se. Já no primeiro e no
segundo, surgem conseqüências para a Polícia Militar, em vista da sua
atribuição constitucional de preservar a ordem pública.
O que se buscará, nos limites deste trabalho, é estabelecer, sob
enfoque estratégico, como deve ser a atuação da Força Estadual na resolução desse tipo de conflito, seja no espectro da manutenção preventiva
da ordem pública, seja no da reposição da ordem rompida. Como fundamentação, esboçar-se-á uma teoria do conflito, procurando ajustá-la à
realidade em exame.
A importância do estudo proposto reside no fato de que carecemos
de uma formulação teórica sobre o papel da Força Estadual na administração desse tipo de crise. Foi provavelmente o que faltou, além de uma
disciplina tática consistente, nos episódios de Corumbiara (PMRR) e de
Eldorado dos Carajás (PMPA), que danificaram, em extensão e profundidade, a imagem institucional das Polícias Militares, em nível nacional.

1. UMA TEORIA SUCINTA DO CONFLITO

Pode-se conceituar conflito como um estado ou ação resultante da
oposição de interesses entre duas ou mais partes, cuja solução pode~se obter
pela violência, pela capitulação, pela negociação ou pelo arbitramento.
A disputa pela posse da terra, abstraído o aspecto legal, constitui um
tipo de conflito social que nos primórdios foi resolvido pela força, e
O ESTADO DE S. PAULO. A adesão do PT ao MST (editorial). São Paulo: O Estado de S. Paulo, 18 de
março de 1997. p A3.
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atualmente volta a ser envolvido por contornos violentos. Durante muito
tempo, a greve foi praticamente o único conflito social relevante. Nos
últimos anos, formas diversificadas, explícitas e publicamente impactantes foram adotadas, para chamar a atenção da "mídia" e obter ampla
divulgação: ocupações, marchas, bloqueio de vias públicas.
Segundo SHARP6 , a ação social e política em conflitos pode-se
resumir no seguinte esquema:

VI

Ação não-violenta

V

Apenas destruição
de material

Simples persuasão
e comportamento
correspondente

INÉRCIA

Violência
física
contra
pessoas e
destruição
de material

IV

Procedimentos
institucionais pacíficos
apoiados na ameaça e
no uso das sanções
(violentas e não-violentas)

Violência
física
contra
pessoas

111

AÇÃO SOCIAL E POLÍTICA EM CONFLITOS
Observe-se que os quadrantes I e II correspondem à busca da capitulação e da solução negociada, enquanto os quadrantes III, IV e V correspondem à solução violenta, com o objetivo de impor a posição de uma das partes
pela força. Já o quadrante VI corresponde a um tipo de ação sutilmente diferenciado em relação à violência explícita: é a não-violência, como a conSHARP, Gene. Ação Não-Violenta: Uma Técnica Ativa de Luta. ln: O Poder da Não-Violência. São Paulo:
Martin Claret, 1996, p.13.
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ceituou e sistematizou GHANDI. Frise-se que o núcleo central do esquema, a
inércia, corresponde à inação, que obviamente não produz conflito. Nada tem
que ver com a não-violência. Verifiquemos a explicação do próprio SHARP7 :
"A ação não-violenta é um meio de combate, como o é a guerra. Ela
envolve o equilíbrio de forças e o travamento de 'batalhas', requer
estratégia e tática sábias, e exige dos seus 'soldados' coragem, disciplina e sacrifício. Essa visão da ação não-violenta como uma técnica
de combate ativo é diametralmente oposta à concepção popular de
que, no seu ponto mais forte, a ação não-violenta confia na persuasão
racional do adversário, e de que mais comumente consiste apenas em
submissão passiva. A ação não-violenta é exatamente aquilo que está
dizendo: ação que não é violenta, e não inércia. "
Pode-se dizer que a inércia entronca com a capitulação, entendida
como submissão sem luta. A capitulação dissolve o conflito no nascedouro. Trata-se de uma solução, como vimos, aplicável às situações protoconfliti vas. Ela ocorre, em geral, quando a relação de forças é tão
desproporcional, que anula a vontade de luta de uma das partes.
Para WEISS 8 "Há quatro maneiras de lidar com o conflito: confrontação construtiva, confrontação por meio de dominação, a evitação e
o acordo". De fato os quatro modos em questão equivalem-se aos enunciados no início deste capítulo:
• confrontação construtiva =negociação (por consenso construtivo);
• confrontação por meio de dominação =violência;
• evitação = capitulação;
• acordo = negociação (por consenso não-construtivo ou aceitação
do arbitramento).
WEISS entende que existe uma diferença entre discordância e conflito.
A discordância, salutar, envolveria apenas idéias e conceitos, ajustáveis por
meio de discussão inteligente e da criatividade. Os conflitos, degenerativos,
envolveriam valores e percepções diversas da verdade, de modo que as partes
interessadas, ou pelo menos uma delas, estejam convencidas de que lhes foi
negado o direíto de atender a uma necessidade, ou a uma participação justa
em determinado processo (no caso do presente estudo, no âmbito social).
SHARP. Op cit, pl2
WEISS, Donald H. Como Resolver (ou Evitar) Conflitos no Trabalho. Tradução do original Inglês por
Reinaldo Guarany. São Paulo: Nobel, 1994, p.24.
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Tendo em vista que a capitulação, ou evitação, extingue o conflito no
seu estágio fetal, vejamos algo sobre as demais formas de solução de crises.
1.1 Solução negociada

A solução por negociação corresponde à busca do consenso. Ela
envolve, em geral, a cessão de algo por todas as partes interessadas, de
modo que o ajuste represente a obtenção, por todos, de algo que represente um pouco menos do que cada um a princípio exigia, ou pretendia.
Todos perdem alguma coisa no processo.
Por essa razão, quase sempre a solução negociada reprime o conflito, ou posterga-o - mas não o extingue.
A confrontação construtiva a que alude WEISS busca evitar esse
fenômeno. Ela consiste, na essência, na busca de uma solução negociada
por consenso construtivo. Depende da boa vontade e da boa-fé das partes
e da sua real intenção de colaborar, sem mascaramento de intenções.
Obviamente, é de difícil viabilização quando existam entre as partes
desconfianças atávicas, profundas diferenças ideológicas ou ódio.
1.2. Solução por arbitramento

A solução por arbitramento, de modo geral, pode resultar de um
acordo inicial, ou de um consenso para a aceitação do arbitramento como
forma de evitar perdas que poderiam advir do confronto aberto, especial-

mente o de nível bélico. Nos conflitos sociais, o arbitramento raramente
tem origem na vontade de todas a partes, mas vincula-se ao império da lei.
Na prática, ele deriva da intervenção do poder público, através do judiciário, para dirimir as dúvidas sobre o Direito: é, portanto. um arbitramento intervencionista, deflagrado não por iniciativa consensual, mas pela
provocação de uma das partes - a que se sente lesada ou prejudicada.
O arbitramento intervencionista do Estado dificilmente resolve
definitivamente um conflito social. No dizer de WEISS 9 :
"Você já viu o que acontece quando 1. •• 1 um tribunal entrega um
plano a partes em conflito. Como os disputantes não fizeram o
9

WEISS. Op cit, p 87.
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plano, não se sentem na obrigação de executá-lo; o que quer que
façam, fazem pelo medo das conseqüências legais, e não pelo desejo
comum de ver ajustiça ser feita para o benefício de todos."
É evidente, pois, que o mediador deve atentar, sempre que possível
- e nem sempre uma decisão judicial pode ter tal flexibilidade - para
que sua ação se paute pela eliminação do antagonismo existente entre as
partes, dirigindo-a no sentido construtivo da conversão de sentimentos
ruins em outros mais favoráveis, menos preconceituosos, que possam
servir de alicerce a um entendimento mutuamente satisfatório.
1.3. Solução pela violência

A solução violenta é um exercício de poder. Não se cogita do consenso, mas do esmagamento do adversário (na guerra) ou da sua submissão moral (nos conflitos sociais). Ela também não erradica o conflito,
mas suprime seus efeitos, enquanto for possível exercer plenamente a
superioridade de poder que possibilitou a submissão do oponente.
A solução violenta, como que doença social, espalha-se cada vez
mais nos nossos dias, na mente dos indivíduos, como forma exclusiva de
dirimir conflitos individuais e sociais. Nisso exercem poderosa influência
os meios de comunicação de massa. No dizer de JACKSON:

"Nossa cultura tornou-se por demais violenta. Glorifica-se e se dá
um verniz de romantismo à violência, e estamos como que adormecidos e sem consciência ante fatos estarrecedores que quase nos
parecem normais.

1. .. 1
Ao completarem 15 anos, os jovens americanos já assistiram a 18
milhões de horas de televisão e a quase meio milhão de conflitos
solucionados com homicídios. Portanto, para esses adolescentes, o
meio mais rápido e imediato de resolver um problema consiste na
eliminação física de seu rival, adversário ou obstáculo, sem levar em
conta as conseqüências. Isso lhes foi ensinado pela televisão" 10
10
JACKSON, Jesse. As raízes de uma violência doentia. São Paulo: O Estado de São Paulo, 12 de março de
1995, p. A2.
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Observe-se, como frisa SHARP, que a violência dita utilitária, usada
para dirimir conflitos, não ocorre exclusivamente contra as pessoas. Pode
ocorrer contra coisas , os bens patrimoniais em particular. Obviamente, a
solução violenta sempre admite uma escalada. Assim, para exemplificar,
um grande distúrbio racial, como o que ocorreu em Los Angeles, como
resultado da absolvição de policiais brancos que haviam espancado um
suspeito negro, começou com atos de depredação, mas logo evoluiu para
uma chacina, assim que as vítimas esboçaram alguma reação. As
invasões de terras começam a ser marcadas por esse tipo de rotina , uma
vez que os proprietários rurais estão-se mobilizando e armando para
repeli-las, ao invés de ficar inertes ou recorrer unicamente à justiça. O
argumento das armas ganha corpo.
1.3.1 Solução pela não-violência

Não é de modo algum impróprio colocar a não-violência como
aspecto da violência. A doutrina da não-violência é, objetivamente, uma
sutil variação da que defende a violência franca como forma de solucionar conflitos. As ocupações rurais, por exemplo, que constituem legalmente esbulho possessório, são chamadas pelos seus fomentadores e
organizadores de "ocupações pacíficas". A questão é: pode ser pacífica a
frontal violação de um direito, no caso o de propriedade?
Já vimos, na própria conceituação de SHARP, que a ação não-violenta é, de fato, um meio de combate, que envolve o travamento de batalhas e
nada tem que ver com a negociação ou a persuasão - muito menos com o
pacifismo inerte. Aprendamos algo mais com o teórico em questão:
"Outra característica da ação não-violenta, que precisa ser enfatizada, ~ que geralmente é extraconstitucional;
1. •• 1

A ação não-violenta pode envolver:

1...1
2) atos de comissão - isto é, as pessoas podem executar atos que
normalmente não realizam, nem se espera habitualmente que os executem, ou são proibidas de realizar por lei ou norma;
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1

1...1
Nessa técnica existem três amplas classes de métodos.

1. .. 1
3) Onde o grupo não-violento atua sobretudo mediante a intervenção direta, sua ação pode ser catalogada como intervenção nãoviolenta. O grupo não-violento, nesse tipo, assume claramente a iniciativa por meios como obstrução não-violenta, invasão não-violenta e governo paralelo." 11 (grifos do autor)
O texto de SHARP é franco e eloqüente. Em suma, a técnica da nãoviolência é uma sutil derivação da técnica da violência. Ela procura enredar
o oponente em uma complexa situação em que o prejuízo é dele. Ele, portanto, é estimulado a assumir o ônus de adotar a primeira iniciativa francamente violenta. Se não o fizer, fica inerte e aceita o fato consumado (uma
invasão de propriedade, por exemplo). Se o fizer, não somente oferece
argumentos para uma suposta legítima defesa da parte contrária, como fica
fragilizado na sua posição perante a "mídia" e a propaganda.

2. A POLÍCIA MILITAR E OS CONFLITOS DA TERRA

Ao lidar com os conflitos derivados da luta pela posse da terra, a
Polícia Militar deve posicionar-se - e esse é todo o fundamento da sua
ação - como força dirimidora do conflito, e não como parte dele. A
Força Estadual não está do lado de ninguém, seja dos que se considerem
espoliadores, seja dos ditos espoliados ou despossuídos. Ela está com a
lei, e pela lei deve pautar todas as suas ações.
Tais conflitos são crises, que devem ser tratadas pelos parâmetros de
gerenciamento de crises universalmente aceitos, adotando-se como objetivos maiores:
• Preservar vidas; e
• Aplicar as leis 12
11

SHARP. Op cit, p 13-15.
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Gerenciamento de Crises. A Força Policial. V. 10. São Paulo: Polícia
Militar, 1996, p. 102.
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Obviamente, o compromisso - aqui elevado a fundamento gerencial - de preservar vidas, até antes de aplicar estritamente a lei, obriga o
Comandante de Polícia Militar na cena do conflito a adotar em princípio
uma atitude moderada e estimuladora da negociação. Sua ação deve ser
inicialmente a demonstração de força, pelo simples efeito visual do
aparato policial militar, passando logo ao diálogo com os líderes do
movimento, a fim de viabilizar uma solução negociada, nos termos que
forem possíveis, como adiante se verá.
Não obstante, o Comandante deve estar preparado para usar a força. E
para que não o faça antes do tempo, com dosagem excessiva ou atropelando
a negociação, precisa conhecer a essência teórica das ações do MST.
2.1. A Polícia Militar e a essência teórica das ações do MST

O Comandante na cena do conflito deve estar ciente de que a maioria
dos componentes dos grupos de invasão de terras constitui-se de pessoas
realmente carentes: trabalhadores rurais transformados em "bóias-frias",
em função da profunda modificação recente da estrutura rural e das
relações empregatícias, afetadas pela sazonalidade das diversas culturas.
Essas pessoas não são infratoras contumazes da lei. São trabalhadores,
usados como massa de manobra por líderes que têm um compromisso ideológico definido e uma proposta de ação, na essência, militarista - a
tomada insurreicional do poder, começando por uma revolução no campo.
O Comandante há de lembrar-se, então, como executor da lei, de
que seus oponentes conjunturais, como executor da lei, são homens, mulheres e crianças comuns. Mas não se esquecerá da contaminação ideológica, da insuflação das lideranças e da "tropa de choque" do movimento,
constituída pelos militantes combatentes, profissionais do confronto e
pré-guerrilheiros. Estes são capazes de passar, quase que instantaneamente, da tática "não-violenta" para o confronto aberto, armado inclusive, conforme as circunstâncias.
Nos seus diálogos com a liderança, com os proprietários e com a "
mídia", o gerenciador da crise poderá ver-se envolvido em debates ideológicos. Isso é absolutamente indesejável e impróprio, pois tende a
colocá-lo como membro de alguma das facções. O Comandante tem
necessidade, então, de compreender que existe em execução uma política
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governamental, lastreada em lei, de reforma agrária, que deve atingir as
terras devolutas ou improdutivas, rigorosamente nos termos da lei - mas
nunca as produtivas. Por outro lado, como a luta pela posse da terra é luta
pelo poder, deve ter em mente que existe toda uma teoria em torno da
injustiça social da estrutura fundiária. Deve saber, mais, que a luta de
classes, sob a ótica do MST/PT, não está morta, não desapareceu com o
muro de Berlim. É que esse agrupamento, que se diz socia~ista, rompeu
com os princípios da social-democracia, como adverte REALE 13
"Por outro lado, é tese pacífica entre os social-democratas que, uma
vez aceitos os princípios do Estado de Direito, fica excluído qualquer apelo a processos revolucionários, o que, segundo um dos
ideólogos do Partido dos Trabalhadores, não seria aceito por este,
distinguindo-se, assim, da social-democracia."
O Comandante de Polícia Militar há de ter presente essa realidade
de cunho ideológico, que SMITH assim descreve: 14
"A característica da mercantilização da terra, como pressuposto da mercantilização da força de trabalho, é a de que a terra passa a ter preço,
enquanto renda capitalizada. O acesso à terra se dá pela via do mercado,
virtude que a ideologia liberal exacerba, no quadro de uma sociedade
excludente. Os não proprietários devem trabalhar para os proprietários."
Portanto, o MST oporá sempre, à força encarregada de cumprir a lei,
que a ação policial eiva-se de injustiça, pois defende o direito injusto do
patrão capitalista contra o direito natural dos "excluídos" no processo de
formação agrária do País. Este é o ponto crucial na análise de situação
pelo Comandante e seu Estado-Maior. A tática do MST centra-se sempre
na legitimidade (não se fala de legalidade !) da "invasão não-violenta"
a que se refere SHARP. O Movimento busca sempre colocar a tropa da
Força Estadual na incômoda posição de garantidora dos privilégios dos
"exploradores capitalistas" contra aqueles "que trabalham na terra, logo
têm direito natural a ela". É claro que, em última análise, o MST considera o uso direto da violência, em substituição à sutileza da não-violência.
13
REALE, Miguel. Social-democracia e social-liberalismo. São Paulo: O Estado de S. Paulo, 28 de janeiro
de 1995, p A2.
14
SMITH, Roberto. Propriedade da terra e transição. São Paulo: Brasiliense, 1990, p. 19.
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Em princípio, nos conflitos locais. Mais tarde, em nível revolucionário:
não é por acaso que o Movimento já tem contornos pré-insurreicionais 15 •
2.2. A Polícia Militar e a ação preventiva

No aspecto preventivo, como responsável pela preservação da
ordem pública, cabe à Polícia Militar impedir a consumação de qualquer
invasão de terras, desde que haja delas um proprietário certo e sabido,
alguém que detenha um título formal de posse, ainda que em pendência
judicial. A atuação da Força Estadual, nessa hipótese, não depende de
ordem judicial. Ela deve agir, por dever de ofício, sempre que houver
notícia de invasão, que constitui ameaça de ruptura da ordem pública.
Adotado o posicionamento preventivo de tropa, seu efeito dissuasivo pode ou não ser suficiente. O grau de organização e a capacidade de
mobilização de massa de que dispõe o MST permite-lhe, se entender taticamente conveniente, "ignorar" a força policial, que geralmente será
pouco numerosa nessa fase. Portanto, o Comandante gerenciador da crise
poderá ver-se a braços com uma invasão "não-violenta" ... passando por
cima da tropa policial!
Esse evento é extremamente crítico. De acordo com a teoria da nãoviolência, a invasão é legítima. Portanto, o MST deixa à tropa a iniciativa
da primeira ação que ele, aí sim, considera como violenta. Se ela ocorre, a
batalha campal subseqüente não será de responsabilidade do Movimento,
que jogará o peso social pela "repressão indevida" e suas conseqüências
sobre a tropa policial. Se não ocorrer, a força policial ficará publicamente
desmoralizada, além de sujeita a ações judiciais reparatórias por inércia. 16
Daí ser de toda conveniência, no plano preventivo, que o Comandante
de Polícia Militar gerenciador da crise utilize todos os dispositivos de
informação a seu alcance, para poder prever o momento exato do lançamento da invasão e atuar preventivamente com efetivos suficientes, e
material adequado, para desencorajar a "ação não-violenta". A força poli15
Veja-se PAES DE LIRA, Jairo. Importância Estratégica das Polícias Militares no Novo Cenário e Visão
Estratégica da Municipalização da Segurança Pública. Trabalho escolar do CSP-I/97. São Paulo: edição pessoal, 1997, p 7.
16
Veja-se LAZZARINI, Álvaro. Estudos de Direito Administrativo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995,
p. 445-447.
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cial deve, para essa finalidade, adotar tática similar à da multidão invasora,
deixando bem claro, por todos os meios de comunicação social (no local
inclusive, com dispositivos sonoros poderosos) que não tomará iniciativa
de força alguma, mas prenderá quem quer que passe pela linha-limite estabelecida, por desobediência. Expondo à visão claramente um posicionamento defensivo no terreno, respeitando os próprios limites que estabelecer, o Comandante na cena do conflito valer-se-á, pois, dos mesmos princípios de "não-violência" que constituem o arsenal tático do MST.
2.3. A Polícia Militar e a ação repressiva

Quanto à ação repressiva, no tocante à preservação da ordem pública, em especial aos casos de invasões multitudinárias de propriedades
rurais, a Força Estadual pode agir de modo imediato e mediato.
O modo de ação mediato ocorre nos casos descritos na seção anterior,
em que uma tropa policial pequena, postada dissuasivamente, sofre uma
ação de "rolo compressor não-violento" por uma multidão, que ocupa a
área visada apesar da presença policial. Nessa hipótese, o Comandante de
Polícia Militar não necessita de ordem judicial: deve agir de ofício, para
repor a ordem pública rompida.
O modo de ação imediato ocorre, em geral, mediante um mandado
judicial de reintegração de posse. Nessa hipótese, a iniciativa, e mesmo a
execução do mandado propriamente dita, não cabem à Polícia Militar. A
requisição de força pública pelo juiz, nos termos da lei, faz-se para
apoiar o Oficial de Justiça e garantir o cumprimento da ordem judicial.
Em ambos os modos de ação, o gerenciador policial militar não
deve, como vimos, empregar diretamente a força. Ele pode ser, diretamente ou por meio de um Oficial designado, elemento ativo e construtivo na tentativa de solução negociada do conflito. Não se trata, aqui, de
negociar a ordem judicial, mas sim de negociar certas condições em
que a ordem possa ser cumprida, atendendo-se ao objetivo de evitar o
embate físico entre a força policial e a multidão invasora. Por exemplo:
o Comandante pode propiciar, como alternativa aos invasores, o cadastramento deles no órgão federal competente, mediante entendimento
prévio, a fim de que as famílias envolvidas candidatem-se ao assentamento em projetos governamentais em andamento; outra hipótese é o
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fornecimento, por meio de contatos com órgãos municipais e estaduais,
de meios de transporte para retirada dos bens das famílias, bem como
assistência social de apoio e encaminhamento, especialmente para os
que desejarem buscar outros rumos. Não se deve afastar a hipótese de
que a autoridade policial militar sirva como mediadora entre os despejados e o judiciário para a obtenção de adiamento, não somente para viabilizar a colocação das famílias em pontos de agrupamento temporário,
mas também para permitir a intervenção construtiva do órgão de reforma agrária, quando houver notícia da viabilidade de um possível acordo
entre o proprietário e o governo federal, no sentido da alienação das terras e sua destinação imediata a projeto de assentamento.
Vencida a etapa de negociação, caso seja infrutífera, o Comandante
não tem alternativa senão passar à fase do uso da força. Não obstante,
ela deve ser anunciada claramente, usando de todos os meios
disponíveis para dar conhecimento claro e amplo, por meio dos oficiais
de justiça, de que a ordem judicial será executada. A partir desse
momento, o gerenciador de crise deve estar preparado para usar todos os
recursos a seu dispor para garantir o cumprimento da ordem judicial,
cuja execução, no estado de Direito, há de se considerar indisponível.
Por outro lado, tem de estar plenamente consciente das suas possibilidades táticas e das possíveis conseqüências. Assim, não lhe será lícito
queimar etapas na utilização dos meios, que serão empregados gradualmente, conforme o nível de resistência, se ela ocorrer. Para tanto, o
Comandante seguirá fielmente os passos progressivos constantes do
Manual próprio, jamais afastando da mente que sua primeira obrigação é
preservar vidas, ao mesmo tempo em que impõe a lei.
Aqui também, mesmo frente à nítida disposição resistente dos invasores, o Comandante fará bem em usar como fator de influência psicológica uma disposição clara de não-violência. A tropa, devidamente
instruída, não avançará sobre a multidão, mas se limitará a ocupar os
espaços taticamente recomendáveis no terreno, sempre deixando clara
uma atitude firme, serena, decidida e inabalável, mas não necessariamente uma postura ameaçadora ou francamente ofensiva.
As mais das vezes, a demonstração de força e de disciplina tática
serão suficientes para vencer a disposição de resistência. Entretanto, há
que lembrar, mais uma vez, que a atividade do MST é já pré-insurreicional.

Revista A FORÇA POLICIAL

São Paulo

nº 17 jan./fev./mar. 1998

81

1

l/

2.4 A Polícia Militar frente ao MST pré-insurreicional

Para compreender o que seja insurreição, socorramo-nos do conceito de GIAN MARIO BRAV0: 11

"1. ..lmovimento generalizado de um núcleo de indivíduos contra o
poder dominante, normalmente identificado com o governo; coincide, em geral, com qualquer rebelião de massa e é caracterizado
pela violência, mesmo que esta não se manifeste necessariamente
em forma física ou material, mas somente moral 1... 1"
Como visto, o MST não esconde o objetivo final de tomar o poder.
A respeito de tais ameaças, e do papel da Polícia Militar perante sua
existência, o autor afirmou, em trabalho anterior: 18
"Ocorre que tais ameaças já são, no Brasil, claramente pré-insurreicionais, muito especialmente no que tange à atividade do Movimento
dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST). Esse movimento organizado adquiriu, nos últimos tempos, caráter nacional, radicalmente ideológico, contestatório, armado e dotado da configuração de verdadeira
guerrilha rural. Está a um degrau do patamar atingido pelo Exército
Zapatista de Libertação Nacional (EZLN), em Chiapas (México).
A importância estratégica da Polícia Militar, como força de ordem
pública militarmente estruturada e capaz de atuar com efetivos
numerosos, dotados de armamento e equipamento adequados, evidencia-se de pronto. Mais uma vez não há que se considerar as
Forças Armadas como linha de frente nessa questão.
Primeiro, por razões constitucionais, como já visto. Segundo, por fundadas razões políticas, que desaconselham o emprego delas no controle
de conflitos rurais e urbanos, pelo potencial de desgaste para o Governo
central e para as próprias Instituições Militares Nacionais, que não mais
desejam atuar no plano da segurança ·interna a que se referia a recémarquivada doutrina da Escola Superior de Guerra (ESG).
O fato é - e poucos se apercebem disso - que, no âmbito da
preservação da ordem pública, ·o Exército é a Reserva da Polícia
Apud SAIN, Marcelo Fabián. lnsurreição, Política e Sociedade Face às Mudanças Estruturais Recentes: uma
Leitura Político-Sociológica. ln: Estratégia no novo cenário mundial. São Paulo: NAIPPE/USP, 1996, p 218.
18
PAES DE LIRA. Op cit, p.7-8.
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Militar. A força estratégica de primeira linha é a estadual, não a
federal. Esta atuará apenas e tão somente se a primeira der sinais de
colapso, o que é altamente improvável."

Alguns podem pensar que não haja mais condições concretas para a
eclosão de um movimento insurreicional no Brasil. Pode ser, e de todo
modo o MST ainda não fez estalar insurreição alguma, visto que se
encontra no patamar, como dissemos, pré-insurreicional. Não obstante,
anotemos o pensamento de FUSER 19 :
"Ao contrário do que muitos afirmam, é prematuro dizer que o fim
da Guerra Fria sepultou os conflitos movidos pelos antagonismos de
classe. A redemocratização dos países sul-americanos, elitista e formal, não é uma garantia de que a luta armada tenha desaparecido
definitivamente como alternativa extrema para resolver os conflitos
sociais. (sic) No caso do México, o defunto ainda estava vivo, e se
levantou no meio do velório. A rebelião armada não pode ser
descartada como uma possibilidade, nos casos de pobreza extrema,
falta de legitimidade do Estado e descrença nos condutos legais para
a obtenção de mudanças."
E os que se alinham como descrentes nessa possibilidade, exatamente
porque existe um real projeto político de reforma agrária e porque o MST,
hoje, é um movimento bem provido de recursos, dinheiro grosso e sonante
inclusive, deveriam, a ver do autor, considerar o que afirma MASSON: 20
"Foi o 1... 1conflito em Chiapas, que, cada dia se vê mais claramente,
não é indígena, nem camponês, não é por fome, nem por injustiças,
mesmo que haja muita fome e injustiça. Mas é um conflito político.
Digo que não é indígena porque, se o comandante Marcos é indígena, eu sou tcheco. Não é por fome, porque se calcula que receberam
um financiamento de mais de U$ 600 milhões, e não posso "imaginar
indígenas mortos de fome coletando U$ 600 milhões."
Os Comandantes de Polícia Militar devem estar atentos para essa
questão. E devem lembrar-se de que a existência de armas em mãos de
19

FUSER, Igor. A Revolta de Chiapas. ln: Reflexões sobre estratégia. São Paulo: NAIPPE/USP, 1996, p 67.
MASSON, Edgard. Reinventando o governo - A Experiência Mexicana. ln: Anuário 1995. São Paulo Instituto Liberal, 1996, pg. 37.
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ambos os lados (proprietários rurais e sem-terras) é um estopim elétrico de
alta sensibilidade, que pode desencadear choques armados aptos a funcionar como atividades de gravidade equivalente à pré-insurreição. Nesse
cenário, não funcionam as conclusões de LOTT e MUSTARD sobre o
efeito dissuasório mútuo da posse de armas letais. A explosividade e o
ódio social acumulado favorecem muito mais a tese de PHILIP COOK: 21
"Se você introduzir uma arma de fogo em um embate violento, ela
aumentará a probabilidade de que alguém morra."
Portanto, mesmo no espectro do controle do MST, enquanto movimento
pré-insurreicional, a atividade preventiva da Força Estadual acaba sendo de
fundamental importância, devendo traduzir-se por uma dinâmica de favorecimento da negociação, associada à decidida e intensa ação de desarmamento.
Em paralelo, a Força Estadual, como gendarmaria que é, deve
preparar-se, sob o ponto de vista humano e material, para sufocar qualquer
ação, generalizada ou não, similar à do EZLN em Chiapas. Isto porque a
grave ruptura da ordem pública não autoriza a Força Estadual a isentar-se
de agir e esperar que o Exército o faça. Cabe-lhe atuar decisivamente, até
o limite de sua capacidade - que é muito grande - para repor imediatamente a ordem violada, em cumprimento à sua missão constitucional.

CONCLUSÃO

O Cel RALPH ROSARIO SOLIMEO, profundo estudioso da questão
da ordem pública, ensina-nos que a Polícia Militar, no exercício do poder
de polícia para a preservação da ordem em questão, "deve desenvolver
ações destinadas a manter a ordem social, agindo preventiva e repressivamente, visando a inibir, controlar ou coibir os processos sociais dissociativos, impedindo que as competições individuais ou coletivas degeneremse em conflitos e mantendo um grau razoável de ambiência social propiciador à realização dos processos sociais associativos, em especial de cooperação" (O Sistema de Segurança Pública e as Polícias Militares).
21

Apud LOTT Jr, John R e MUSTARD, David B. Crime, Deterrence and Right-to-Carry Concealed
Handguns. Chicago: University Press, 1996, p 1. Internet: http://www.lib.uchicago.edu/-llou/guncontl.html.
Tradução do trecho pelo autor.
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Excelente síntese, que coloca a Força Estadual como agente ativa da
dirimência de conflitos e da paz social.
Não obstante, DJILAS adverte que "sempre haverá no mundo
injustiças e desigualdades" e que "não pode haver uma sociedade sem
classes", sendo o problema da humanidade (e, a ver dele, o papel da
social-democracia) como estruturar o equilíbrio entre elas, evitando a
opressão de uma classe por outra (O futuro do socialismo democrático).
O MST aposta não nesse equilíbrio, mas na luta de classes e, por
óbvio, na tomada do poder pelos que denomina de "excluídos" ou
"despossuídos". Em vista desse ranço ideológico superado, empedernido,
o Movimento adquiriu caráter verdadeiramente pré-insurreicional. Nessa
conformidade, utilizando táticas de "não-violência", aqui e ali mescladas
pela violência explícita, a organização em questão, mobilizada, ativa e
nacionalmente estruturada, acabou por constituir-se em real ameaça à
ordem pública, sobressaltada permanentemente pelo risco não somente
de perturbação, mas de grave ruptura, por obra dos militantes profissionais do confronto das fileiras do MST.
O panorama, lembrando a conceituação de RALPH, envolve a Polícia
Militar como agente de fundamental importância no controle das ações do
MST, não no plano político, evidentemente, mas no plano da defesa social
e do Estado democrático, como lhe incumbe a Constituição da República.
Sendo, com exceção das Forças Armadas, a única força militarmente estruturada, organizada e disseminada nacionalmente, cabe à
Polícia Militar, no seu papel de gendarmaria, ou guarda nacional, atuar
como linha de frente nos conflitos sobre a posse da terra. Nesse sentido o
Exército é Reserva da Força Estadual.
Não obstante, a Polícia Militar não deve figurar como parte, componente ou alimentadora do problema. Está-se perante um conflito social,
cabendo a todos os órgãos governamentais que nele intervierem agir com
prudência, ponderação, serenidade e isenção. A lei é o apanágio da ação
policial militar - e não o sectarismo. Desarmar os espíritos e as mãos é
freqüentemente mais produtivo do que prender e reprimir pessoas.
Estar preparada para o uso da força, como instrumento do
Direito e da Lei. Mas esgotar antes todas as alternativas para a solução
pacífica do conflito: este deve ser o lema da Força Estadual no trato com
os antagonismos sociais relacionados com a posse da terra.
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VI. AS ORIGENS REMOTAS DO DIREITO PENAL MILITAR

REYNALDO MOREIRA DE MIRANDA,
Coronel da Reserva da Polícia Militar do Estado
de São Paulo, Advogado e Professor de Direito
Penal Militar na Academia de Polícia Militar do
Barro Branco APMBB.

Como bem ensinam os estudiosos do assunto, o nosso direito penal
militar se originou das raízes latinas, ''jus castrensis romanorum ", ou seja,
o direito dos acampamentos romanos, de origens remotas, séc. I e II da era
cristã. O vocábulo "castra, castrorum" do latim, significa acampamentos
(ver· dicionário latino-português - ed. Globo, 1994), isto é, o incipiente e
primitivo "direito romano-militar" - o jus castrensis - se exercia, de preferência, nos acampamentos, em tempo de guerra, em plena luta armada.
As primeiras manifestações formais desse ramo do direito penal militar
foram, sem dúvida, datadas do início da era cristã, com o apogeu de Roma,
sendo seu autor e ator principal o imperador Justiniano, de Bizâncio, conquistador de Roma, onde também tomou-se imperador. Justiniano, com
muita razão chamado o pai do direito penal militar romano, nasceu na localidade de Skopije, atualmente na Iugoslávia; escreveu as famosas "institutas"(instituições) e as ''novelas" ou narrativas e crônicas da guerra. Sua
obra mon,umental, no entanto, foi De Re Militar; ou "Das coisas Militares,"
que, entre variados assuntos, tratou da parte do direito repressivo, embrião
do direito penal militar. Já, no século anterior, tivemos a obra, também monumental, De Bello gallico, ou Campanha da Gália, atual França, e De
Bello Civillis, ou Guerra civil. Essa obra, de enorme valor histórico, não
possui, no entanto, valor jurídico - penal, embora possua trechos de narrativas militares e o comportamento das tropas empenhadas e de seus comandantes. Tudo isso muito bem analisado, nos tempos atuais, por escritores de
realce, tais como; Edward Gibbon, em "Declínio e decadência do império
romano"- Ed. Cia. das Letra~, 1980 - S. Paulo, e "Direito Penal Romano", de
Mário Curtis Giordani, Ed. Forense, Rio de Janeiro, 1982, de cujos autores
nos permitimos transcrever alguns trechos.
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Da obra citada, de Edward Gibbon, págs. 73 e 74, cap. Da constituição do império Romano, na época dos antoninos, passamos a transcrever
o seguinte trecho:
"O ditador ou cônsul tinha o direito de convocar os serviços da juventude romana e de punir uma desobediência obstinada ou covarde, com as
penalidades mais severas e ignominiosas, eliminando o infrator do rol dos
cidadãos, confiscando-lhe as propriedades e convertendo-o em escravo
vendável. Os mais sagrados direitos de cidadania, confirmados pelas leis de
Porciano e Semprônio, eram suspensos pela convocação militar. Em seu
acampamento, o general exercia poder absoluto, de vida e morte - jus vitae
et nescis; sua jurisdição não era restringida por qualquer forma de julgamento ou normas processuais, sendo a execução de sentenças, imediata e
sem recurso. A escolha de inimigos de Roma era regularmente decidida
pela autoridade legislativa. As decisões mais importantes, de paz e guerra,
eram gravemente debatidas no senado e solenemente ratificadas pelo povo.
Mas, quando as armas das legiões se distanciaram muito de Roma, os generais assumiram o privilégio de voltá-las contra qualquer povo e da maneira
que julgassem mais vantajosa para o benefício público."
Desse trecho, transcrito da obra do escritor E. Gibbon, ressalta o absolutismo que caracterizava o chamado direito imperial romano, ainda que
funcionasse um senado. Este órgão, porém, não representava necessariamente uma vontade ou inclinação democrático-popular, por isso que seus
componentes não provinham, como entre nós, de um sufrágio universal.
Do livro, "Direito penal romano", retro citado, de autoria do renomado professor M. C. Giordani, é de todo o interesse transcrever o capítulo intitulado "Crimes, penas e processo", que bem dá uma noção sobre
o delicado assunto, como adiante segue; v. pág. 118, da citada obra:
"Sobre os crimes previstos no direito penal romano, anota
Mommsen: os fatos puníveis segundo o direito da guerra eram, em parte,
os mesmos que os delitos contra o estado; a deserção e a sedição se acham
incluídas da mesma forma em um e outro sistema. Porém, a desobediência
contra as ordens dos magistrados, que o direito penal não compreendia
entre os delitos, ocupava o primeiro lugar destes no direito da guerra, a
evasão do campo de luta e o abandono do posto, que se indicava ao soldado, eram punidos com a pena de morte.
Entre as principais penas militares citadas por Mommsen, lembramos, a título de exemplo: pena de morte, pena corporal, prisão e penas
pecuniárias ( a privação do soldo foi aplicada com fins disciplinares).
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Em matéria de processo penal militar, o comandante em chefe do
exército possuía amplos poderes. Não havia aqui intervenção dos jurados,
embora se admitisse, para certos casos de maior importância, a colaboração de um "consilium". Nos demais casos, o chefe do exército delegava
poderes a seus subordinados como, por exemplo, os tribunos das legiões".
Prosseguindo o estudo da evolução do direito penal militar romano,
encontramos, no séc. IV, o famoso Codex Theodosianus (código de
Teodósio), obra de compilação dos textos latinos, desde Justiniano,
incluindo as constituições imperiais promulgadas a partir de Constantino,
tudo sob rigorosa ordem cronológica. Para se ter uma breve idéia sobre a
obra de Teodósio 1, basta anotar que a parte do código de Justiniano que
versa sobre o De re militari, foi redigida tomando o livro Vll do Código
de Teodósio por modelo ou paradigma.
Finalizando este estudo, pode-se afirmar que o Codex
Theodosianus constitui uma preciosa fonte para o estudo das figuras
delituosas e respectivas penas, sendo considerado o primeiro código
penal militar do Ocidente.
São Paulo, 10 de setembro de 1997.
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VII. NÚMEROS OBSCUROS DA VIOLÊNCIA

ÊNIO ANTÔNIO DE ALMEIDA, E OLIVALDI
ALVES BORGES AZEVEDO, 2ºs Tenentes da
Polícia Militar do Estado de São Paulo, lotados nos
Comando de Policiamento de Área do Interior/12
(CPA/I-12) e 4º Batalhão de Polícia Florestal e de
Mananciais (4º BPFM), respectivamente, são pósgraduandos em Ciências Sociais pela Fundação
Escola de Sociologia e Política de São Paulo/SP.

A criminalidade adquiriu proporção pluralista, atingindo diferentes
estratos sociais, variância e elevado grau de perversidade no modus
operandi do delinqüente; destarte, a questão carece de maximização na
procura de suas causas. Há muito sabemos serem as causas do crime predominantemente sociais.
Uma das formas aplicadas no desvendamento das origens da criminalidade é a estatística. Esta, aliás, além da supracitada, tem por função
precípua promover subsídios para a erradicação da truculência cotidiana
e tentar demonstrar sua real situação.
Valem-se das estatísticas a Imprensa, o Estado e as ONG (Organizações Não Governamentais). Utilizam-nas de acordo com suas
atribuições perante a sociedade: a Imprensa informa, o Estado analisa e
procura causas e soluções para a delinqüência, e as ONG divulgam,
informando a todos periodicamente através de relatórios, contribuindo
para o combate às violações de Direitos Humanos.
A "Human Rights Watch" é uma das entidades não governamentais
mais atuantes no mundo e, no Brasil, trabalha conjuntamente com o
Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo (NEV) e a
Comissão Teotônio Vilela (CTV). Seus relatórios basicamente são fundamentados em números propagados pela Imprensa e Secretaria de
Segurança Pública. Nesses documentos o Estado de São Paulo serve
como referência basilar, em função da farta disponibilidade de dados;
contudo, tais organizações e Imprensa freqüentemente os colocam em
xeque, subestimando-os. Outras vezes, com menor ocorrência, divulgam
números um tanto quanto otimistas, contradizendo os dados oficiais.
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A inobservância de vários fatores contribui para discrepâncias entre
Imprensa, ONG e Órgãos Estatais. Considerando o tema violência, os
dados atinentes à diferença entre criminalidade real e criminalidade
aparente são denominadas cifras negras. César Barros Leal, em "A
Delinqüência Juvenil: seus fatores exógenos e prevenção", define cifras
negras como sendo "os crimes ocultados pelas vítimas ou pelos
vitimários e que, no consenso geral, são superiores em número aos
crimes registrados".
É incontestável que o número real de mortes violentas, por exemplo,
será superior ao número de mortes divulgadas; este será o aparente.
Ainda em consonância com o autor, aspectos relevantes devem ser
mencionados, contribuintes para a confirmação das cifras negras: "é muito
comum a vítima não denunciar o crime por receio de represálias, muitas
não denunciam crimes contra a propriedade simplesmente porque desacreditam na ação policial, a seu juízo omissa e ineficiente. As cifras negras
abrangem também delitos praticados por organizações criminosas ou individualmente por cidadãos de classes social e economicamente favorecidas,
isto porque a probabilidade de ser responsabilizado por um ato delituoso
está na razão inversa da situação sócio-econômica de quem o pratica."
Não é absolutamente por má fé que os dados fornecidos pelo Estado
sejam menores do que os relatados pela Imprensa ou ONG. A "Comission
on law Enforcement and Administration of Justice," durante a presidência
de Lindon Johnson, tentando explicar o fenômeno cifras negras, salienta
que seria inexeqüível visualizar a criminalidade do país em toda sua magnitude, haja vista grande parcela dessa ser oculta, invisível.
Não são poucos os pacientes de furtos de toca-fitas, por exemplo,
que se omitem em registrar o ocorrido numa delegacia de polícia, invocando a descrença na prisão do delinqüente e recuperação do bem. Ainda,
segundo trabalho daquela Comissão, alarmantes são dados concernentes a
vítimas de lesões corporais, incrédulas na ação do Estado, que também
não o procuram para providências. Hão de ser considerados, ainda, os
casos de estupro que não são registrados pelas vítimas devido aos mais
variados motivos, dentre eles a vergonha e o constrangimento para detalhar o ocorrido, no momento de registrá-lo, além de outras desagradáveis
conseqüências que a publicidade de um fato dessa natureza acarretará às
vítimas. Esse é o lado obscuro da criminalidade, que não refletirá, absolutamente, nas estatísticas oficiais ou extra-oficiais.
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As cifras negras aniquilam os menos avisados. Considerando-se, por
exemplo, que o Instituto Médico Legal (IML) divulgasse o número exato
de mortes ocorridas num final de semana, o que é quase impraticável,
ainda assim nebulosa seria a origem da causa mortis. O centro de
Articulação de Populações Marginalizadas/RJ (CEAP/RJ), em
reportagem publicada pelo jornal Folha de São Paulo, em 28 de julho de
1993, na tentativa de menosprezar os números oficiais valeu-se do IML.
Entretanto, "a entidade não soube distinguir corretamente se a causa da
morte foi acidente ou homicídio". O CEAP/RJ tornou públicas 120
mortes de menores em julho/93, e o Estado 53.0 artigo de 03 de outubro
de 1993, "Quando a violência não é um show", também do jornal Folha
de São Paulo, escrito por Júnia Nogueira de Sá, relata discrepâncias entre
mortes de um final de semana publicados pelos jornais O GLOBO,
Diário Popular, Jornal do Brasil e pela própria Folha de São Paulo. Cada
periódico pregava um número diferente dos demais. A autora do texto
atribuiu à interpretação dos dados a causa das divergências: "O erro estava em somar atropelamentos e afogamentos registrados no IML como
mortes violentas". O "erro" da Imprensa, em alguns casos, não estava em
situar os atropelamentos e afogamentos nos crimes violentos, pois é possível que ocorram em razão de homicídio, ato de extrema violência.
Próximos das cifras negras estão os denominados números mágicos. De
acordo com Ruy Laurent, professor titular da Faculdade de Saúde Pública de
São Paulo e membro do Conselho Nacional de Mortalidade Materna, em
artigo publicado pelo jornal Folha de São Paulo, em 01 de agosto de 1994, "
A dança dos números," "números mágicos são dados que surgem não se sabe
exatamente de onde e, embora muitas vezes absurdos, ganham credibilidade
no trato de temas extremamente sérios". Surge aí a diferença principal das
cifras negras. Esses números são criados com o intuito de alarmar ou
apaziguar a população, não retratando a realidade, dolosamente. As cifras
negras não são objetos de invenção, aparecem pelos motivos já expostos.
A sociedade banalizou a violência, não oficializando o delito sofrido. Se, em determinada região, determinado crime é objeto de estudo em
virtude de sua grande incidência, mas as estatísticas explicitam sua
menor ocorrência em relação à realidade, mesmo que, na prática, pouco
tenha sido providenciado para essa redução, conclui-se que a população
está ocultando delinqüências sofridas. As cifras negras são responsáveis
pela dubiedade das estatísticas referentes à criminalidade, culminado na
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indiferença da sociedade em relação à ocorrência de alguns crimes como
pequenos furtos, consumo de droga, lesões corporais e até mesmo
homicídios. Uma vez banalizados, os intentos criminosos tornam-se
ingredientes do cotidiano, invisíveis para o Estado.
De forma sucinta, os números da violência, além de não serem absolutos, são de uma complexidade que foge a análises descompromissadas. Por exemplo, mesmo que se pesquise, em todos os Distritos Policiais
da Grande São Paulo, o número de homicídios dolosos ou culposos praticados em determinado período, não há que se afirmar estar o resultado
atrelado à verdade real dos acontecimentos. Isso somente seria possível
após se provar exatamente o que houve em cada situação, condição esta
cumprida apenas com o término dos Inquéritos Policiais. Segundo os relatórios da Coordenadoria de Análise e Planejamento (CAP) da Secretaria de
Segurança Pública, por exemplo, a região do 37º DP, Campo Limpo, possui baixo número de ocorrências registradas de roubos, furtos, roubos e
furtos de veículos. No entanto é considerada uma região negra no que
tange ao número de homicídios praticados, consolidando, assim, o local
como sendo um dos mais violentos de São Paulo apesar dos baixos
números de ocorrências policiais de outra natureza. Aqui entram as cifras
negras, pois aquela população descrente na ação do Estado, por mera comodidade ou para evitar "dores de cabeça", procura ignorar o procedimento do registro da ocorrência para apuração dos fatos, preferindo a polícia longe de seus problemas. Ocorre que os cadáveres produzidos por esta
rejeição ao Poder Público e pacto velado com a criminalidade vão aparecendo no dia-a-dia da região, caracterizando-a como violenta em demasia.
Mediante os exemplos, podemos afirmar que os números servem apenas
para orientar análise séria a respeito da criminalidade, por relatarem tendência
positiva ou negativa que poderá influenciar na Política de Segurança Pública.
É perda de tempo compararem-se números da Grande São Paulo, por exemplo, com os de quaisquer outras metrópoles internacionais, pois há que se
pensar em soluções, alternativas para questões próprias de nossa sociedade,
saídas para problemas maiores, em vez de se fazerem pretensas denúncias da
incapacidade ou "incompetência" do Estado, baseando-se, para tanto, em
estatísticas criminais, ignorando suas peculiaridades. Tais análises devem ser
feitas por pessoas capacitadas, vinculadas à Segurança Pública e à Sociologia,
unindo teoria à prática, a fim de encontrar caminhos palpáveis para minimizar
um dos mais graves problemas sociais: a violência urbana.
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VIII. TÓQUIO: A METRÓPOLE MAIS SEGURA DO MUNDO (*)

ÂNGELO ISHI e JÚLIO MORENO, Diretor de
Redação e Editor Chefe, respectivamente, da
revista Made in Japan.

SUMÁRIO

I. Introdução. 2. Maior crime: roubo de bicicletas. 3. Medo de trote. 4. País rico,
povo classe média, pleno emprego. 5. Educação para todos e defesa da honra. 6.
Polícia eficiente e fofoca institucionalizada. 7. Porte de armas proibido. 8.
Condições geográficas. 9. Rigor nas punições. 1O. Yakuza: crime proibido na sua
área. 11. Recursos humanos. 12. Fogueira das vaidades. 13. Regras rígidas. 14.
Poucos brasileiros presos

1. INTRODUÇÃO

A maior cidade do planeta, com 24 milhões de habitantes, teve apenas 501 assaltos e 117 assassinatos em 1996. Estes números, por si só, já
causam espanto. Quando comparados aos de outras metrópoles, tomam-se
ainda mais impressionantes. Na maior cidade brasileira, São Paulo, onde
moram 15 milhões de pessoas, ocorreram no mesmo período 54 518
assaltos e 4 891 assassinatos. Em Tóquio foram roubados 1983 carros,
contra 180 mil paulistanos que perderam seu veículo. Mas é nas estatísticas dos assaltos a banco e dos seqüestros que se tem a real dimensão de
como é possível viver sem sobressaltos a cada minuto. Estas ocorrências
são tão raras que nem constam das estatísticas divulgadas anualmente pela
polícia. Aquela triste cena de carros-fortes com policiais armados até os
dentes chegando para entregar dinheiro ou de empresários com carros
blindados simplesmente não existem. Os bancos, acredite se quiser, não
têm nenhum esquema especial de segurança. Engana-se quem pensa que
esta agradável situação acontece por causa de uma polícia ostensiva,
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pronta para atacar qualquer suspeito. Nada disso. A tranqüilidade japonesa
é fruto de uma combinação de fatores que passam pela educação do povo,
pela eficiência policial e termina no rigor das penas e condenações.
Quem chega a Tóquio pela primeira vez, pode ficar assustado com a
displicência com que os japoneses tratam a questão da segurança. A população, vive tão despreocupada que mais parece estar morando numa cidade
do interior. Crianças de sete anos andam sozinhas pelas ruas, voltando da
escola. No mundo dos adultos não aumentam as preocupações. Em metrôs
lotados, as mulheres carregam a bolsa aberta com a carteira à vista. Os
homens jogam as pastas executivas no bagageiro e dormem tranqüilamente. Nem mesmo os bêbados correm risco. Largam as carteiras soltas e
caem no chão. Ninguém, sóbrio ou não, parece achar que possa acontecer
qualquer tipo de violência.
"Os japoneses acreditam que basta não se meter em encrencas e agir
dentro das regras sociais que não estarão correndo nenhum risco", avalia o
professor universitário Toshiro lida, 32 anos, especialista em Sociologia
Urbana. Ele próprio é um ótimo exemplo de como age a população de
Tóquio. Casado, lida não se preocupa com a esposa Shiho, 27 anos, que volta
sozinha do trabalho, muitas vezes depois das 23 horas. Ela cumpre um trajeto
de 10 minutos pelas ruas cheias de becos e pouco iluminadas que separam a
casa da estação de metrô mais próxima, no bairro de Kita, sem medo de ser
assaltada ou molestada. Em vez de ir buscá-la, lida se esparrama na frente da
TV com um copo de cerveja na mesa. Como sempre fizeram, a porta fica apenas encostada, para ele não ter o trabalho de abri-la quando Shiho chegar.
"Tóquio pode ser uma cidade estressante em muitos aspectos, mas
não no que se refere à violência urbana", justifica lida. Para pesquisar
sobre outras metrópoles, ele já viajou por vários países. visitou até mesmo
São Paulo e Rio de Janeiro e ficou assustado com o que viu. ''Tinha a
impressão de que a qualquer momento alguma coisa podia acontecer. A
segurança que eu sinto por aqui, não troco por nada", afirma lida.

2. MAIOR CRIME: ROUBO DE BICICLETAS

Na única vez que o sociólogo teve um objeto furtado, ele foi vítima
do principal crime que assola a capital japonesa. Os autores desse roubo
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viraram título de um dos maiores clássicos do cinema italiano: "Ladrões de
bicicleta". Exatas 54.942 unidades foram roubadas no ano passado. Só que,
ao contrário do famoso filme de Vittorio de Sica, esses campeões do furto
em Tóquio não roubam por pobreza nem por necessidade. "Como bicicleta
é um artigo relativamente barato, as pessoas não sentem a mínima culpa ou
pudor em roubá-la", conta o relações-públicas da polícia de Tóquio,
Masayoshi Konomi. "Além do mais, muitas bicicletas roubadas costumam
aparecer mais tarde, intactas. Levam num momento de pressa para chegar
mais rápido a algum lugar." Para enfrentar esses particulares ladrões, que
tanto podem ser jovens estudantes como respeitáveis madames, a polícia
costuma parar quem anda de bicicleta à noite (especialmente se estiver
com a lanterna apagada), para averiguar se a pessoa realmente é dona do
veículo - no Japão, as bicicletas têm registro de propriedade.
Em compensação, aquela desagradável sensação de encontrar apenas
cacos de vidro na vaga em que foi estacionado o carro quase não existe em
Tóquio. Veículos com vidros abertos e motos com chave na ignição,
mesmo sem os donos estarem por perto, são cenas comuns nesta metrópole. Quando estão cansados, muitos habitantes costumam encostar o
automóvel em ruas paralelas, reclinam o banco e tiram um cochilo. Como
é raro encontrar vias em que seja permitido estacionar, os dorminhocos
ficam com o carro ligado. Se o guarda chegar, alegam que não estavam
estacionados, apenas parados - o que não gera multa. "Morro de rir quando
recebo a visita de amigos brasileiros que ficam se preocupando em trancar
o carro quando estacionam. Nem tiro a chave do contato, mesmo em
avenidas movimentadas", conta o fotógrafo brasileiro Cássio Macambira,
36 anos, que mora em Tóquio há 9 anos. "Saí do Brasil porque estava
cansado de tanta insegurança", reclama. Paulistano, Macambira foi baleado
no seu baile de formatura. Depois de uma briga que ele nem sabe por que
aconteceu, Macambira sentiu uma forte dor. Uma bala perdida atravessou o
lado direito do seu pescoço. Foi socorrido às pressas e acabou, por sorte,
apenas com uma cicatriz. Ainda no quarto do hospital Albert Einstein,
decidiu que deveria sair do Brasil. Tentou a Europa, mas encontrou no
Japão a paz de que precisava. "Gosto de sair de casa sem ter que me preocupar se quando eu voltar tudo estará como antes", afirma Cássio.
Não é raro ver residências com a porta de entrada para a rua sem
nenhum tipo de trava ou cadeado. No verão, principalmente, é muito
comum se deparar com janelas completamente escancaradas. Os proprie-
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tários saem para trabalhar e deixam assim para circular o ar. Em muitas
casas o varal de estender a roupa fica do lado de fora, ou seja, na rua.
Ninguém mexe. O mesmo sossego se repete nos lugares públicos. Em
restaurantes, por exemplo, as pessoas deixam as bolsas nas mesas e vão
ao banheiro. Despreocupadamente.

3. MEDO DE TROTE

Em qualquer lugar do mundo, comprar um aparelho eletrônico exige
uma série de cuidados. Afinal, não se pode sair da loja carregando produtos que valem mais de mil dólares. No Japão, os compradores de computadores, aparelhos de som ou televisões fazem exatamente isso. Sem
nem mesmo passar um papel na embalagem para esconder o que é o
aparelho. Qualquer pessoa vê o que está sendo levado. O pior é que
transportam isso para casa de metrô. Sem nenhum tipo de preocupação.
Nas lojas, a mesma despreocupação. Equipamentos como agendas
eletrônicas, celulares ou rádios portáteis, ficam expostos na calçada. Sem
nenhum funcionário escalado para vigiar.
Esta maravilhosa sensação de segurança não é uma dádiva exclusiva
da capital japonesa. Ela é um tesouro desfrutado pela população do país
inteiro. A edição mais recente do Livro Branco da Criminalidade, publicado anualmente pelo Ministério da Justiça, faz uma comparação entre o
Japão e outros países desenvolvidos. O índice de assassinatos no Japão
ficou somente 1 para cada 100 mil habitantes.
É nove vezes menos do que nos Estados Unidos, e mais baixo do que
em países desenvolvidos como a França (4.7 para cada 100 mil habitantes), Alemanha (4.6) e Inglaterra (2.7). A comparação com o Brasil
chega a ser absurda: foram 27 brasileiros mortos para cada 100 mil habitantes. Mas é no quesito assalto que o Japão atinge números incrivelmente
baixos. Se nos Estados Unidos foram registrados 618.817 casos, no Japão
esse número estacionou nos 2.684. O índice japonês é 120 vezes menor do
que o americano e 60 vezes menor que o inglês ou o francês.
Ainda assim, muitos japoneses reclamam que o país nunca esteve
tão perigoso. Uma pesquisa realizada há dois meses pelo maior jornal do
Japão, o diário Yomiuri Shimbun, constatou que 81 % da população
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japonesa acha que a segurança piorou nos últimos anos. Isso, porém,
não quer dizer que o povo se sinta inseguro como um paulistano ou um
novaiorquino. Prova disso é que, na mesma pesquisa, somente 4,5%
responderam considerar o risco de serem baleados, e 5.5% temem a
hipótese de serem assassinados. O medo de ser assaltado assola 10,3%
dos pesquisados. Os crimes que mais tiram o sono dos japoneses seriam
motivo de piada entre os habitantes de metrópoles castigadas pela violência ininterrupta. O item número um, que preocupa 36, 1% dos entrevistados, são os trotes telefônicos. Isso mesmo. Eles consideram uma
grave invasão de privacidade. No segundo posto vem o temor de caírem
algum conto do vigário: 32,8% se preocupam com a hipótese de serem
passados para trás.

4. PAÍS RICO, POVO CLASSE MÉDIA, PLENO EMPREGO

O desenvolvimento econômico no pós-guerra serve para explicar
não apenas a segurança em Tóquio, mas em todo o Japão. Afinal, por que
um país como os Estados Unidos, que tem a economia mais forte do
mundo, não conseguiu acabar com a criminalidade? Porque falta aos
americanos o que sobra aos japoneses: distribuição de renda. Nada
menos do que 90% do povo japonês se considera classe média. Quase
não há desemprego, e os salários dos trabalhadores, que quase não diferem conforme a profissão ou empresa, são suficientes para enfrentar o
alto custo de vida. Qualquer que seja a função, é raro encontrar quem
ganhe menos do que 150 mil ienes (cerca de 1430 reais) por mês.

5. EDUCAÇÃO PARA TODOS E DEFESA DA HONRA

O índice de alfabetização próximo de 100% é apenas a face mais
visível do severo, porém eficiente, sistema educacional japonês. As escolas cumprem sua parte na tarefa de convencer as pessoas de que "o crime
não compensa". As crianças japonesas aprendem desde cedo que, se
cometerem um delito, vão macular eternamente o nome da família
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inteira. O povo compartilha um senso moral que preza a honra e evita a
vergonha: deve-se respeitar o próximo e jamais causar-lhe incômodos.
Há nos japoneses, ainda hoje, um consenso de que basta se esforçar para
garantir um padrão de vida razoável. Trabalhar compensa, acreditam
eles. Estudar também.

6. POLÍCIA EFICIENTE E FOFOCA INSTITUCIONALIZADA

A eficiência da polícia também contribui para desestimular as tentativas de crime. O índice de sucesso na solução de crimes é alto no Japão.
Dos casos de assassinato no ano passado, 91 % foram solucionados pela
polícia de Tóquio. Há, porém, um outro tipo de policiamento ostensivo,
não menos importante: a rede informal de vigilância mútua entre os habitantes de cada bairro. A fofoca institucionalizada e o desejo de cooperação
fazem com que cada membro da comunidade saiba exatamente quem
mora onde e a que horas alguém costuma sair ou chegar do trabalho. "É
verdade que os habitantes das metrópoles se conhecem cada vez menos",
pondera o investigador Koji Seki, do Departamento de Investigações do
Ministério da Justiça. "Mas ainda persiste, mesmo em Tóquio, um relacionamento em que um vigia o outro".

7. PORTE DE ARMAS PROIBIDO

No Japão, só a polícia pode portar armas. Os quartéis-generais de
grupos mafiosos, que ganham dinheiro com a importação ilegal de armas,
sofrem blitzes periódicas dos policiais. Até o povo é convidado a ajudar
na campanha para apreensão de armas: "se você ouvir qualquer burburinho a respeito de alguém portando arma, não hesite: telefone-nos imediatamente", pede um panfleto distribuído pela polícia. O resultado deste
controle se traduz em números: foram registrados, em 1995, somente 32
casos de tiros em Tóquio, com seis mortos. "Temos um ciclo em que a
segurança atrai segurança", raciocina o sociólogo Masayuki Fujimura.
"As pessoas não se armam porque sentem-se seguras."
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8. CONDIÇÕES GEOGRÁFICAS
O próprio fato de ser um conjunto de ilhas faz que o Japão seja um
país complicado para quem deseja fugir - basta fiscalizar os aeroportos e
as fronteiras marítimas. O que é feito com severidade. Para entrara no
aeroporto, ainda que seja para buscar um parente, é necessário apresentar
documentação. No embarque, o rigor é ainda maior.

9. RIGOR NAS PUNIÇÕES
O criminoso em potencial sabe que, se for pego pela policia, passará
por maus bocados na cadeia. E as vítimas sabem que o Estado castigará o
autor do crime. "Aqui ninguém ousa fazer justiça com as próprias mãos",
atesta Yutaka Nagashima, diretor do Instituto de Pesquisa de Criminalidade do Ministério da Justiça. Embora seja alvo de crítica de associações como a Anistia Internacional, no Japão ainda há a pena de m011e por
enforcamento. "Pode ser criticada, mas serve para inibir as tentativas de
crimes", avalia Hiroyuki Sano, relações-públicas do Ministério da Justiça.
"É difícil provar em números a influência da pena de morte sobre a criminalidade, mas a população acredita que os crimes aumentarão se ela
acabar", argumenta Sano. Numa pesquisa do Ministério da Justiça, em
que perguntava se o fim da pena capital aumentaria os crimes, 67% dos
entrevistados responderam que sim, contra 12,4% que disseram que não e
16,2% que afirmaram não ver relação entre a infração e a punição.

1O. YAKUZA: CRIME PROIBIDO NA SUA ÁREA
Apesar da existência de povos com tradição lingüística e cultural
distintas, como os índios ainus ao norte e o povo da ilha de Okinawa ao
sul, o povo japonês é formado basicamente por pessoas que têm os mesmos traços físicos, falam a mesma língua e compartilham costumes e
valores semelhantes. "Conflitos por diferenças religiosas ou étnicas são
impensáveis em nosso país", diz Nagashima.
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É sabido que a máfia japonesa, conhecida como yakuza, tem ativa
participação no comércio ilegal de drogas e armas de fogo. Há, porém, o
outro lado da moeda. Embora os policiais se neguem a admitir oficialmente, a presença de grupos yakuza, que dividem a metrópole em territórios, serve até para diminuir a criminalidade, já que desestimula os
forasteiros de agir em áreas dominadas pelos mafiosos. "Uma outra contribuição da máfia para a manutenção da ordem é que incorporam aos
seus quadros aqueles que foram marginalizados na sociedade", analisa o
sociólogo urbano Toshiro lida. A lógica é simples: como as gangues costumam brigar apenas entre si e raramente incomodam a população, cada
membro novo significa um criminoso a menos despejando a sua violência sobre o povo.
O que um policial de Tóquio 11 1is faz durante o dia de trabalho:
troca tiros com bandidos ou bate papo com a comunidade local? Quem
respondeu bate papo acertou em cheio. A rotina de jogar conversa fora
com as pessoas talvez pareça estranha aos estrangeiros. Mas para a polícia metropolitana, este é o segredo da baixa criminalidade. A estratégia
consiste em estreitar os laços de amizade e confiança com a população. É
uma troca justa. "O povo confia tanto na polícia que acaba sendo o seu
principal informante e aliado na prevenção e solução de crimes", afirma
o investigador Koji Seki, membro de um setor do Ministério da Justiça
que tem como missão detectar pessoas ou grupos que possam pôr em
risco a "ordem pública".
Para que eles possam conversar calmamente com a população, não
faltam investimentos financeiros por parte dos governantes. Só para se
ter uma idéia, a sede do Departamento de Polícia Metropolitana é
considerada de tanta importância que ocupa um edifício de 17 andares
em Kasumigaseki, bairro onde se concentram os ministérios do Japão.
Ela conta com 801 carros-patrulha, 976 motocicletas, 29 lanchas e 12
helicópteros. Além disso, tem também o Car Locater System (sistema
localizador de carro). No exato momento que alguém telefona para o 110,
o número para chamadas de emergência, o receptor da central aciona
imediatamente a viatura mais próxima do local da ligação.
O centro de controle do tráfego da polícia é o maior do mundo. Está
equipado com um sistema totalmente informatizado, capaz de controlar a
mudança dos semáforos conforme as condições de congestionamento - o
que serve também para casos de perseguição policial.

102

Revista A FORÇA POLICIAL

São Paulo

nº 17

jan./fev./mar. 1998

11. RECURSOS HUMANOS

Mais do que os equipamentos ultramodemos, porém, é nos recursos
humanos que a polícia conta com seu maior trunfo. "A polícia japonesa é
formada por uma equipe muito bem qualificada", opina o escritor Hiroshi
Kubo, autor de Nihon Keisatsu, livro que disseca a polícia no Japão. A
maior parte dos 41 mil policiais de Tóquio tem formação universitária. E
apesar de os seus salários não serem nenhuma fortuna para os padrões
japoneses (um investigador na faixa dos 30 anos ganha cerca de 3 mil
reais mensais), são conhecidos e respeitados pela sua honestidade.
"Jamais tente subornar um policial, pois só vai piorar sua situação", alerta Masayoshi Konomi, do Departamento de Relações Públicas da policia
de Tóquio.
Uma das marcas registradas da polícia japonesa são os kobans - postos policiais locais, espalhados em cada bairro ou distrito. Há mais de mil
kobans em Tóquio, que somados a outros 100 keisatsusho (equivalentes
às delegacias do Brasil) e 235 postos regionais, formam uma verdadeira
rede de vigilância na cidade. Alguns kobans têm policiais capazes de se
comunicar na linguagem gestual dos surdos-mudos. Os que ficam próximos a pontos turísticos costumam ter guardas que falam inglês. Outros
têm terminais de vídeo interligados com a central de polícia. Pode-se
conversar com o policial da telinha on line. O know-how dos kobans é tão
elogiado que tem sido importado por outros países da Ásia.
Um dos segredos para o funcionamento de cada koban é o registro
quase total dos moradores da região. Quando alguém se muda, logo
recebe a visita do policial da região, que anota (ou deixa um papel para
preencher) o nome de todos os moradores da casa ou apartamento. O
objetivo é saber exatamente quem vive onde. O segundo passo é a patrulha periódica - mesmo que não ocorra incidente algum, o policial vai de
casa em casa, para se tomar amigo das pessoas, saber como elas vivem e
quais são seus anseios ou preocupações. A intimidade que se cria entre o
policial e a população local tem rendido bons frutos. Já houve, segundo
Konomi, um homem que entrou em um koban procurando especificamente por um policial. Quando ele apareceu, o homem o cumprimentou,
confessou ter cometido um crime e concluiu: "Vim me entregar nesse
koban porque simpatizo com você."
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12. FOGUEIRA DAS VAIDADES

Apesar de beirar a perfeição, a máquina policial de Tóquio tem também seus pontos fracos. O maior deles é a rixa homérica com a Polícia
Nacional. "Uma não se bica com a outra", revela Hiroaki Otsu, do
Departamento de Investigações da Secretaria de Segurança Pública de
Tóquio. '"Há também a rivalidade com a polícia de províncias vizinhas.
Uma não quer cooperar com a outra. Se um ladrão de alguma província
vizinha se esconder em Tóquio, nada garante que a polícia tentará capturá-lo porque foi pedido por outra divisão.''
Outra falha é que a polícia tem- se mostrado incapaz de detectar e
prevenir atentados como o da seita Aum Shinriky, que espalhou gás sarin
no metrô de Tóquio. Isso tem desagradado a população. Numa pesquisa
do jornal Yomiuri Shimbun, 64,1 % dos entrevistados concordaram que
era necessário criar uma organização como o FBI americano, especializado em investigar crimes mais complicados.
A cúpula da polícia não tem, por enquanto, nenhum plano milagroso
de reestruturação. "Continuaremos investindo no bom relacionamento
com a comunidade", diz Konomi. Faz sentido. Com 126 milhões de habitantes como colaboradores informais, a polícia japonesa seria de longe a
maior organização anticrimes do mundo. E quem mais ganha com a
segurança na cidade, como frisa Konomi, é o próprio povo.
A imagem da polícia japonesa de ter em seus quadros funcionários que mais lembram um amigo, sempre pronto a ajudar qualquer que seja o problema, termina no momento em que uma pessoa é
acusada de um crime. A partir dai, o envolvido conhecerá todo o rigor
dos policiais, do sistema judicial e, se for condenado, das prisões
japonesas. "O melhor a fazer é não se envolver com a polícia porque,
se isso acontecer, a pessoa dificilmente se livrará de uma condenação",
adverte Masaki Nibe, diretor do Departamento Jurídico da Associação
de Advogados do Japão.
Pela lei japonesa, suspeitos podem ficar presos por 23 dias apenas
para interrogatórios, ainda que não haja nenhuma acusação formal.
Segundo o último relatório da Anistia Internacional, "os interrogados são
tratados aos gritos, privados de comida e água por longos períodos e são
forçados a ficar de pé sem poder descansar".
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No tribunal, as confissões são consideradas a principal prova em
qualquer processo. Resultado: a média de condenações está acima dos
95%. Nas apelações também não há muitas chances: menos de 2% das
condenações são modificadas pela Justiça.
A filosofia que dirige o sistema carcerário japonês é diferente da que
rege todos os outros presídios ocidentais, que tentam reeducar o preso para
que ele se reintegre à Sociedade. O objetivo, no Japão, é levar o condenado
ao arrependimento. Como errou, não é mais uma pessoa honrada e precisa
pagar por isso. "Além de dar o devido castigo em nome das vítimas, o
período de permanência na prisão serve como um momento de reflexão no
qual induzimos o preso ao arrependimento", explica Yutaka Nagashima,
diretor do Instituto de Pesquisa da Criminalidade do Ministério da Justiça.
Os métodos para isso são duros aos olhos ocidentais, mas em nada
lembram os presídios brasileiros, famosos pela superlotação, formação de
quadrilhas, violência interna e até abusos sexuais. A organização e limpeza
imperam e os detentos têm espaço de sobra. Ficam no máximo seis por
cela. Estrangeiros têm um quarto individual. Além disso, ninguém fica sem
trabalhar, com todo o tempo livre para arquitetar fugas.
O dia do preso japonês começa ás 6h50min. Às 8h ele já está na oficina trabalhando na confecção de móveis ou brinquedos. Só pára por 40 minutos para o almoço e trabalha novamente até as 16h40min. Durante todo
este período nenhum tipo de conversa é permitido, nem durante as
refeições. O preso volta à cela e fica ali até 17h25min, quando sai para jantar. Às 18h tem que retornar ao quarto, de onde só sairá no dia seguinte.
Banhos não fazem parte da programação diária. No verão eles acontecem
duas vezes por semana. No inverno apenas um a cada sete dias. "Não pode
ser diferente porque faltam funcionários. Mas damos toalhas molhadas
para eles limparem o corpo", justifica-se Yoshihito Sato, especialista em
Segurança do Departamento de Correção do Ministério da Justiça.

13. REGRAS RÍGIDAS
Logo ao chegar à penitenciária, os presos recebem uma rígida lista
do que poderão ou não fazer. Olhar nos olhos de um policial, por exemplo, é absolutamente proibido. Cigarro não é permitido em hipótese
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alguma. Na hora da refeição o detento deve ficar de olhos fechados até
que receba um sinal para abri-los. Qualquer transgressão a uma das determinações e o detento termina numa cela isolada. Apesar de oferecer tudo
o que teria num quarto normal (privada, pia e cobertor), ela tem pouca
iluminação. Se houver reincidência na falha, será punido com algemas de
couro que imobilizam os braços nas costas. Elas não deixam nenhum tipo
de marca, mas impedem o preso de fazer coisas básicas. "Os policiais
colocam a comida dentro da cela numa tigela. Sem a ajuda das mãos, o
preso tem que comer como se fosse um cachorro. Também tem dificuldades para fazer as necessidades fisiológicas", reclama Yuichi Kaido,
advogado do Centro de Proteção dos Direitos dos Presos. Se ainda assim
o detento desrespeitar outras regras, será mandado para a solitária - a pior
de todas as punições. Ficará num minúsculo quarto escuro e não poderá
se sentar durante o dia. O controle é feito por uma câmera interna.
Muitos presos, principalmente os estrangeiros, se indignam com o
tratamento. E processam o estado pelos maus tratos. "Recebemos todo
ano mais de cem processos contra as prisões. Mas na maioria dos casos
eles perdem porque agimos exatamente dentro do que prevê a lei", afirma
Jun Aoyama, especialista em segurança do Departamento de Correção do
Ministério da Justiça. A legislação que regula todo este funcionamento é
de 1908, época em que o Japão era bem diferente do que é hoje. Apesar
das reclamações, quem vem do exterior, recebe um tratamento ainda melhor que os japoneses. Além do quarto individual, ganham cama e um
aparelho de televisão, onde passam aulas de japonês. A comida também é
diferenciada. Não é servido nada que desagrade religiosamente qualquer
crença de um povo. Para os indianos, por exemplo, não é oferecida carne
bovina. Um consolo para os estrangeiros que não podem nem pensar em
cumprir a pena no seu país. O Japão é a única nação do mundo que não
aceita acordos de extradição. Afinal, como causou sofrimento à população
do arquipélago, o criminoso tem que pagar por isso no Japão mesmo.

14. POUCOS BRASILEIROS PRESOS

Terceira maior comunidade estrangeira do Japão, atrás da coreana e
da chinesa, a brasileira não aparece nem no ranking das dez primeiras
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com número de presos. Há, no momento, 19 513 estrangeiros detidos no
Japão. Destes, 79% são asiáticos. O consulado do Brasil acompanha o
caso de 27 brasileiros que estão presos - treze deles menores de idade.
Mas estes são apenas os que aceitaram a ajuda consular. "Deve haver
pelo menos três vezes mais detidos", calcula Ken Shima, da assistência
consular de Nagoya. Por vergonha, alguns brasileiros envolvidos com a
Justiça pedem aos policiais para não informar ninguém sobre a prisão nem mesmo a família. É como se a pessoa sumisse do mapa. "Muitos
dos brasileiros considerados desaparecidos podem estar presos", considera Sérgio Maurício da Costa Palazzo, cônsul do Brasil em Tóquio. Os
infratores brasileiros têm um perfil definido. Ao contrário dos iranianos,
mais envolvidos com drogas, e dos chineses, com homicídios, os
brasileiros se restringem a três tipos bem específicos de crimes. O mais
comum é o dekassegui que não poupou e quer retomar ao Brasil com
dinheiro. Costuma assaltar lojas de conveniência ou empresas nos dias de
pagamento. "Com passagem marcada, em geral o roubo ocorre dois dias
antes do embarque", lamenta Palazzo. O segundo tipo são os adolescentes que cometem pequenos delitos como destrnir máquinas automáticas de venda de refrigerante para pegar dinheiro. O último tipo são
homens na faixa dos 40 anos, casados e que deixaram a esposa no Brasil.
"Desesperados com a solidão e com dificuldades de relacionamento no
Japão, eles acabam cometendo estupro", lamenta Mari Edileuza Reis,
cônsul do Brasil em Tóquio. As vítimas dos três brasileiros que ainda
estão atrás das grades por este crime eram mulheres japonesas.
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IX. LEGISLAÇÃO

a. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 18, DE 1998 (*)

Dispõe sobre o regime constitucional dos militares.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte
Emenda ao texto constitucional:
Art. 1º O art. 37, inciso XV, da Constituição passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 37 ........... .
XV - os vencimentos dos servidores públicos são irredutíveis, e a
remuneração observará o que dispõem os art. 37, XI e XII, 150, II,
153, III, § 2º, I;
"

Art. 2º A Seção II do Capítulo VII do Título III da Constituição
passa a denominar-se "DOS SERVIDORES PÚBLICOS" e a Seção III
do Capítulo VII do Título III da Constituição Federal passa a denominarse "DOS MILITARES DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E
DOS TERRITÓRIOS", dando-se ao art. 42 a seguinte redação:
"Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros
Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

§ 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art.
14, § 8º; do art. 40, § 3º, e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual
específica dispor sobre as matérias do art. 142, 3º, inciso X, sendo as
patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos Governadores.
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§ 2º Aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios e a
seus pensionistas, aplica-se o disposto no art. 40, §§ 4º e 5º; e aos militares do Distrito Federal e dos Territórios, o disposto no art. 40, § 6º."
Art. 3º O inciso II do § 1º do art. 61 da Constituição passa a vigorar
com as seguintes alterações:
"Art. 61. ............ .
§ 1º ................... .

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

f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de
cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva."

Art. 4º Acrescente-se o seguinte § 3º ao art. 142 da Constituição:
"Art. 142 .......... .
§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares,
aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as
seguintes disposições;
I - as patentes, com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes, são conferidas pelo Presidente da República e asseguradas
em plenitude aos oficiais da ativa, da reserva ou reformados, sendolhes privativos os títulos e postos militares e, juntamente com os
demais membros, o uso dos uniformes das Forças Armadas;
II o militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente será transferido para a reserva, nos termos da lei;

III - O militar da ativa que, de acordo com a lei, tomar posse em
cargo, emprego ou função pública civil temporária, não eletiva,
ainda que da administração indireta, ficará agregado ao respectivo
quadro e somente poderá, enquanto permanecer nessa situação, ser
promovido por antigüidade, contando-se-lhe o tempo de serviço
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apenas para aquela promoção e transferência para a reserva, sendo
depois de dois anos de afastamento, contínuos ou não, transferido
para a reserva, nos termos da lei;
IV - ao militar são proibidas a sindicalização e a greve;
V - o militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a
partidos políticos;
VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno
do oficialato ou com ele imcompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial,
em tempo de guerra;
VII - o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em
julgado, será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior;
VIII - aplica-se aos militares o disposto no art. 7º, incisos VIII, XII,
XVII, XVIII, XIX e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV;
XI - aplica-se aos militares e a seus pensionistas o disposto no art.
40, §§ 4º, 5º e 6º.
X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de
idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar
para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as
peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por
força de compromissos internacionais e de guerra."
Art. 5º Esta Emenda Constitucional entre em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 5 de fevereiro de 1988.
Mesa da Câmara dos Deputados Mesa do Senado Federal Deputado Michel Temer, Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente
- Deputado Heráclito Fortes, Senador Geraldo Melo, 1º Vice-Presidente
Deputado Severino Cavalcanti, Senadora Júnia Marise, 2º VicePresidente - Deputado Ubiratan Aguiar, Senador Ronaldo Cunha Lima,
1º Secretario - Deputado Nelson Trad, Senador Carlos Patrocínio, 2º
Secretário - Deputado Paulo Paim.
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b. LEI FEDERALNº9.602, DE 21 DE JANEIRO DE 1998
Dispõe sobre legislação de trânsito e dá outras providências

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º Os arts. 10, 14, 108, 111, 148, 155,159,269 e 282, da Lei nº
9.503, de 23 de setembro de 1997, passam a vigorar acrescidos dos
seguintes dispositivo:5:
"Art. 10
XXII - Um representante do Ministério da Saúde."
"Art. 14
XI - designar, em caso de recursos deferidos e na hipótese de
reavaliação dos exames, junta especial de saúde para examinar os candidatos à habilitação para conduzir veículos automotores."
"Art. 108
Parágrafo único. A autorização citada no"caput" não poderá exceder a
doze meses, prazo a partir do qual a autoridade pública responsável deverá
implantar o serviço regular de transporte coletivo de passageiros, em conformidade com a legislação pertinente e com os dispositivos deste Código."
"Art. 111
111 - aposição de inscrições, películas refletivas ou não, painéis decorativos ou pinturas, quando comprometer a segurança do veículo, na
forma de regulamentação do "CONTRAN" .
"Art. 148
5º O Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN poderá dispensar os tripulantes de aeronaves que apresentarem o cartão de saúde expedido pelas Forças Armadas ou pelo Departamento de Aeronáutica Civil,
respectivamente, da prestação do exame de aptidão física e mental".
"Art. 155
Parágrafo único. Ao aprendiz será expedida autorização para aprendizagem, de acordo com a regulamentação do CONTRAN, após
aprovação nos exames de aptidão física, mental, de primeiros socorros e
sobre legislação de trânsito."
"Art. 159

Revista A FORÇA POLICIAL

São Paulo

nº 17 jan./fev./mar. 1998

113

§ 10. A validade da Carteira Nacional de Habilitação está condicionada ao prazo de vigência do exame de aptidão física e mental.
§ 11. A Carteira Nacional de Habilitação, expedida na vigência do
código anterior, será substituída por ocasião do vencimento do prazo para
revalidação do exame de aptidão física e mental, ressalvados os casos
especiais previstos nesta Lei."
"Art. 269
XI - realização de exames de aptidão física, mental, de legislação,
de prática de primeiros socorros e da direção veicular."
"Art. 282
§ 4º Da notificação deverá constar a data do término do prazo para
apresentação de recurso pelo responsável pela infração, que não será
inferior a trinta dias contados da data de notificação da penalidade.
§ 5º No caso de penalidade de multa, a data estabelecida no parágrafo anterior será a data para o recolhimento de seu valor."
Art. 2º O art. 147 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, passa
a vigorar acrescido dos seguintes §§ 2º, 3º e 4º, renumerando-se o atual
parágrafo único para:
"Art. 147
§ 2º O exame de aptidão física e mental será preliminar e renovável
a cada cinco anos, ou a cada três anos para condutores com mais de
sessenta e cinco anos de idade, no local de residência ou domicílio do
examinado.
§ 4º Quando houver indícios de deficiência física, mental, ou de progressividade de doença que possa diminuir a capacidade para conduzir o
veículo, o prazo previsto no § 2º poderá ser diminuído por proposta do
perito examinador."
Art. 3º O inciso II do art. 281 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de
1997, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 281
II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação."
Art. 4º O Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito FUNSET, a que se refere o parágrafo único do art. 320 da Lei nº 9.503,
23 de setembro de 1997, passa a custear as despesas do Departamento
Nacional de Trânsito - DENATRAN relativas à operacionalização da
segurança e educação de trânsito.
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Art. 5º A do FUNSET caberá ao Departamento Nacional de Trânsito
- DENATRAN, conforme o disposto no inciso XII do art. 19 da Lei nº
9.503, de 23 de setembro de 1997.
Art. 6º Constituem recursos do FUNSET:
I - o percentual de cinco por cento do valor das multas de trânsito
arrecadadas, a que se refere o parágrafo único do art. 320 da Lei nº 9.503,
de 23 de setembro de 1997;
II - as específicas consignadas na Lei de Orçamento ou em crédito
adicionais;
III - as doações ou patrocínios de organismos ou entidades
nacionais, internacionais ou estrangeiras, de pessoas físicas ou jurídicas
nacionais ou estrangeiras;
IV - o produto de arrecadação de juros de mora e atualização monetária incidentes sobre o valor das multas do percentual previsto no
inciso I deste artigo;
V - o resultado das aplicações financeiras dos recursos;
VI - a reversão de saldos não aplicados;
VII - outras receitas que lhe forem atribuídas por lei.
Art. 7º Ficam revogados o inciso LX do art. 124; o inciso II do art.
187, e o§ 3º do art. 260 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 21 de janeiro de 1988: 177º da Independência e 110º da
República.
Fernando Henrique Cardoso
Íris Rezende
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e. LEI FEDERAL Nº 9.271, DE 17 DE ABRIL DE 1996

Altera os artigos 366, 367, 368, 369 e 370 do Decreto-Lei nº 3689,
de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal

O Presidente da Repüblica.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
Artigo 1º - Os artigos 366, 367, 368, 369 e 370 do Decreto-Lei nº
3689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 366 - Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem
constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo
prescricional, podendo o Juiz determinar a produção antecipada das
provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva,
nos termos do disposto no artigo 312.
§ 1º - As provas antecipadas serão produzidas na presença do
Ministério Público e do defensor dativo.
§ 2º - Comparecendo o acusado, ter-se-á por citado pessoalmente,
prosseguindo o processo em seus ulteriores atos.
Art. 367 - O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado
ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem
motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar
o novo endereço ao juízo.
Art. 368 - Estando o acusado no estrangeiro, em lugar sabido, será
citado mediante carta rogatória, suspendendo-se o curso do prazo de prescrição até o seu cumprimento.
Art. 369 - As citações que houverem de ser feitas em legações
estrangeiras serão efetuadas mediante carta rogatória.
Art. 370 - Nas intimações dos acusados, das testemunhas e demais
pessoas que devam tomar conhecimento de qualquer ato, será observado,
no que for aplicável, o disposto no capítulo. anterior.
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§ 1º - A intimação do defensor constituído, do advogado do querelante e do assistente far-se-á por publicação no órgão incumbido da publicidade dos atos judiciais da comarca, incluindo, sob pena de nulidade,
o nome do acusado.
§ 2º - Caso não haja órgão de publicidade dos atos judiciais na comarca, a intimação far-se-á diretamente pelo escrivão, por mandado, ou via
postal com comprovante de recebimento, ou qualquer outro meio idôneo.
§ 3º - A intimação pessoal, feita pelo escrivão, dispensará a aplicação a que alude o§ 1º.
§ 4º - A intimação do Ministério Público e do defensor nomeado
será pessoal."
Artigo 2º - Esta Lei entra em vigor sessenta dias após a data de sua
publicação.
Fernando Henrique Cardoso - Presidente da República
Nelson A. Jobim.
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d. LEI FEDERAL Nº 9.459, DE 13 DE MAIO DE 1997

Altera os artigos l° e 20 da Lei nº 7. 716, de 5 de janeiro de 1989,
que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor, e
acrescenta parágrafo ao art. 140 do Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º. Os artigos 1º e 20 da Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989,
passam a vigorar com a seguinte redação:
" Art. 1º Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes resultantes de
discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência
nacional. "
" Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito
de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.
Pena: reclusão de um a três anos e multa.
§ 1º Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizam a cruz suástica
ou gamada, para fins de divulgação do nazismo.
Pena: reclusão de dois a cinco anos e multa.
§ 2º Se qualquer dos crimes previstos no caput é cometido por intermédio dos meios de comunicação social ou publicação de qualquer
natureza;
Pena: reclusão de dois a cinco anos e multa.
§ 3º No caso do parágrafo anterior, o juiz poderá determinar, ouvido
o Ministério Público ou a pedido deste, ainda antes do inquérito policial,
sob pena de desobediência;
I - o recolhimento imediato ou a busca e apreensão dos exemplares
do material respectivo;
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II - a cessação das respectivas transmissões radiofônicas ou televisivas.
§ 4º Na hipótese do§ 2º, constitui efeito da condenação, após o trânsito em julgado de decisão, a destruição do material apreendido."
Art. 2º O Art. 140 do Código Penal fica acrescido do seguinte parágrafo;
"Art. 140 ....
§ 3º Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a
raça, cor, etnia, religião ou origem;
Pena: reclusão de um a três anos e multa"
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o
art. 1º da Lei nº 8.081, de 21 de setembro de 1990, e a Lei nº 8.882, de 3
de junho de 1994.
Brasília, de 21 de setembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
Fernando Henrique Cardoso
Milton Seligman
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e. LEI Nº 9.460, DE 4 DE JUNHO DE 1997

Altera o art. 82 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, que institui
a Lei de Execução Penal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu promulgo a
seguinte Lei:
Art. 1º - O § 1º do art. 82 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 82 § 1º - A mulher e o maior de sessenta anos, separadamente, serão
recolhidos a estabelecimento próprio e adequado à sua condição pessoal."
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 4 de junho de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
Fernando Henrique Cardoso
Íris Rezende
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f. ACORDO DE PARCERIA E DE COOPERAÇÃO ENTRE O
GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O
GOVERNO DA REPÚBLICA FRANCESA EM MATÉRIA DE
SEGURANÇA PÚBLICA

O Governo da República Federativa do Brasil e O Governo da
República Francesa,
Doravante denominados "Partes Contratantes",
Conscientes do fato de que a criminalidade, o tráfico de entorpecentes e o terrorismo constituem uma ameaça crescente para a ordem e a
segurança públicas;
Convencidos de que essas atividades podem representar risco às
instituições, ao crescimento e ao desenvolvimento econômico, à estabilidade política e social, bem como à saúde, ao bem-estar e à integridade
física de seus cidadãos;
Salientando a importância da cooperação internacional na prevenção
e na repressão dessas atividades;
Desejosos de contribuir para o desenvolvimento e o aprofundamento
de suas relações bilaterais numa parceria construtiva e eficaz;
Desejando ampliar e aumentar a eficácia de sua cooperação operacional,
científica e técnica entre seus órgãos encarregados da segurança pública;
Respeitosos das convenções internacionais em vigor,
Acordam o seguinte:
ARTIGO 1

1. Pelo presente Acordo as Partes Contratantes, respeitadas as legislações nacionais respectivas e no âmbito de suas competências, desenvolverão
uma cooperação técnica e operacional em matéria de segurança pública, comprometendo-se, mutuamente, à prestação de assistência nas seguintes áreas:
- crime transnacional organizado;
- tráfico de substâncias entorpecentes ou psicotrópicas e de seus precursores;
imigração irregular;
- terrorismo.
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2. Esta cooperação poderá ser estendida a todos os campos que possam se revelar úteis à consecução dos objetivos do presente Acordo,
entre outros os relativos a:
- lavagem de dinheiro;
- tráfico de armas;
- segurança dos portos, aeroportos e das fronteiras;
- manutenção da ordem pública;
- polícia técnica e científica, e
- gestão, recrutamento, seleção, formação e especialização de pessoal.
ARTIG02
As Partes Contratantes promoverão a cooperação na prevenção e
repressão de todas as formas de criminalidade internacional. Na execução
desta cooperação:
a) as Partes Contratantes trocarão informações relativas a pessoas
suspeitas de atos delituosos de natureza internacional, ao relacionamento
e aos métodos de organização criminais, às circunstâncias dos crimes
cometidos nesse contexto, assim como às disposições legais infringidas e
às medidas tomadas, enquanto necessário para a prevenção e a repressão
daquelas infrações;
b) cada uma das Partes Contratantes poderá executar, desde que
solicitado pela outra Parte, medidas de ordem policial previstas na sua
legislação nacional;
c) essa cooperação poderá se dar sob a forma de medidas policiais
coordenadas e de assistência recíproca em pessoal e em material;
d) as Partes Contratantes intercambiarão informações relativas aos
métodos e a novas formas de criminalidade internacional. Nesse sentido,
cada uma das Partes poderá colocar à disposição da outra amostras e
objetos, bem como informações relativas aos mesmos;
e) as Partes Contratantes trocarão informações sobre os resultados
das pesquisas que executarem em matéria de criminalística e criminologia e informar-se-ão mutuamente sobre sua prática de inquérito, seus
métodos e seus meios de combate à criminalidade internacional;
f) as Partes Contratantes promoverão o intercâmbio de especialistas
com o objetivo de adquirir conhecimentos profissionais de alto nível
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sobre os meios, métodos e técnicas modernas de luta contra a criminalidade internacional utilizados ou desenvolvidos pela outra Parte.

ARTIG03
Para impedir a cultura, a extração, a produção, a importação, a
exportação, a transferência e a comercialização ilícita de substâncias
entorpecentes e psicotrópicas e de seus precursores, as duas Partes adotarão medidas coordenadas e procederão a:
a) trocas de informações relativas às pessoas que participam da produção e do tráfico ilícito de drogas, aos métodos utilizados por estes, a seus
esconderijos e a seus meios de transportes, aos locais de origem e destino
das drogas, assim como de todos os detalhes particulares relativos a essas
infrações, na medida em que esse procedimento seja necessário à prevenção de um ato criminoso ou para a repressão de uma infração cometida
contra a Convenção Única sobre Entorpecentes, de 30 de março de 1961,
emendada pelo Protocolo de 25 de março de 1972, da Convenção de 21 de
fevereiro de 1971 e da Convenção de 19 de dezembro de 1988;
b) trocas de informações sobre os métodos correntes do comércio
internacional ilícito de drogas;
c) trocas de resultados das pesquisas criminalísticas e criminológicas empreendidas por cada uma das Partes Contratantes nos campos do
tráfico ilícito e do abuso de entorpecentes;
d) trocas de amostragens de drogas e substâncias que possam ser
objeto de abusos;
e) trocas de resultados das experiências relativas ao controle e ao
comércio legal de drogas e precursores.

ARTIG04
1. As Partes Contratantes comprometem-se a tomar medidas para prevenir e reprimir a imigração ilegal e irregular em seus respectivos territórios.
2. Com esse objetivo, cada Parte Contratante cooperará na identificação,
na interpelação e no reencaminhamento dos imigrantes ilegais provenientes
de seu território, observando o disposto nas respectivas legislações nacionais.
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3. As Partes Contratantes trocarão ainda informações sobre redes de
ramificação de imigração ilegal, e sobre a fraude documental.

ARTIGOS
No âmbito do combate ao terrorismo, as Partes Contratantes procederão a:
a) trocas de informações relativas aos atos de terrorismo projetados
ou cometidos, nas formas de execução e nos meios técnicos utilizados
para a execução de tais atos;
b) trocas de informações relativas aos grupos de terroristas e aos
membros desses grupos cujas ações tenham sido ou venham a ser desenvolvidas no território de uma das Partes Contratantes e atente contra os
interesses da outra Parte.

ARTIG06
Para a boa execução de Projetos de Cooperação Técnica sobre os temas
objeto do presente Acordo, as Partes Contratantes levarão em consideração:
- a formação geral e especializada de pessoal;
- o intercâmbio de informações e de experiências profissionais;
- a consultoria técnica, e
- a troca de documentação e dados especializados.

ARTIG07
As Partes Contratantes elaborarão uma programação anual destacando as áreas prioritárias para a cooperação técnica a ser implementada no
ano seguinte. Esta programação incluirá a contribuição de cada Parte, no
limite de seus recursos orçamentários.

ARTIGOS
Para assegurar a execução do presente Acordo, avaliar as ações
empreendidas em seu âmbito e elaborar novas propostas, representantes
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do Departamento de Polícia Federal do Brasil e da Polícia Nacional
Francesa manterão encontros de trabalho, com freqüência anual, a serem
realizados alternadamente no Brasil e na França.
ARTIG09

1. As Partes Contratantes comprometem-se a identificar, definir e
estabelecer conjuntamente projetos complementares técnicos, científicos
e de equipamento que permitam atingir os objetivos do presente Acordo.
2. Para esse fim, em caso de necessidade, elaborarão acordos específicos ou ajustes técnicos nos quais definirão as modalidades de execução
dos projetos a serem contemplados.
ARTIGO 10

Se uma das Partes Contratantes, ao receber solicitação formulada no
âmbito do presente Acordo, considerar que sua aceitação poderá atentar
contra a segurança, a ordem pública ou outros interesses essenciais do país,
poderá recusar a referida solicitação. Na hipótese de recusa, a Parte requerida compromete-se a informar à Parte requerente os motivos da recusa.
ARTIGO 11

Os dados pessoais transmitidos à outra Parte Contratante no âmbito
do presente Acordo estarão submetidos às seguintes condições:
a) A Parte receptora de dados pessoais somente poderá utilizá-los
para os fins e condições definidos pela Parte emissora, respeitando, inclusive, os prazos ao final dos quais esses dados deverão ser destruídos nos
termos de sua própria legislação;
b) a Parte receptora de dados pessoais informará à Parte emissora, a
seu pedido, sobre o uso dos mesmos e os resultados obtidos;
c) os dados pessoais serão transmitidos apenas às autoridades competentes para a atividade à qual esses dados serão necessários;
d) a Parte emissora garantirá a exatidão dos dados comunicados depois
de se haver assegurado da necessidade e adequação dessa comunicação aos
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objetivos que a determinaram, conforme as disposições legislativas e regulamentares em vigor em seu país. Se for verificado que dados inexatos ou
não passíveis de comunicação foram transmitidos, a Parte emissora informará desse fato à Parte receptora, que procederá à correção dos dados inexatos ou à destruição dos dados não passíveis de comunicação;
e) qualquer pessoa, mediante identificação, terá o direito de solicitar
às autoridades competentes informações com vistas a saber se elas detêm
dados pessoais sobre as mesmas e, se for o caso, serem informadas dos
mesmos, conforme as disposições legais em vigor em cada país;
f) os dados pessoais deverão ser destruídos tão logo cesse sua utilidade para a Parte receptora, mesmo que o prazo legal não haja decorrido.
A Parte receptora informará à Parte emissora da destruição dos dados
comunicados precisando os motivos da mesma;
g) cada uma das Partes Contratantes manterá um registro dos dados
comunicados e de sua destruição, e
h) as Partes Contratantes garantirão a proteção dos dados pessoais
que lhe forem comunicados contra qualquer acesso não autorizado, modificação e publicação.
ARTIGO 12

1. Cada uma das Partes Contratantes garantirá o tratamento confidencial das informações assim consideradas pela outra Parte, conforme
as disposições legais em vigor no país desta última.
2. As amostras e informações técnicas transmitidas no âmbito do
presente Acordo não poderão ser repassadas a um terceiro país sem a
concordância da Parte Contratante que as forneceu.
ARTIGO 13

1. Cada uma das Partes Contratantes notificará a outra do cumprimento dos procedimentos internos requeridos no que se refere à entrada
em vigor do presente Acordo, que passará a ter efeito no primeiro dia do
mês seguinte à recepção da segunda notificação.
2. O presente Acordo terá vigência indeterminada, podendo ser
denunciado por cada uma das Partes Contratantes mediante notificação
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escrita à outra Parte com aviso prévio de 3 (três) meses. Os dados pessoais
transmitidos no âmbito do presente Acordo serão destruídos naquele prazo.
3. O presente Acordo poderá ser emendado nos termos deste Artigo.
Em fé do que, os representantes dos dois Governos, devidamente
autorizados para esse efeito, assinaram o presente Acordo e nele imprimiram seu selo.
Feito em Brasília, em 12 de março de 1997, em dois exemplares
originais, nos idiomas português e francês, sendo ambos os textos igualmente válidos.

Pelo Governo da
República Francesa
M. Hervé de Charette

Pelo Governo da República
Federativa do Brasil
Luiz Felipe Lampreia
Nelson Jobim - Ministro da Justiça
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g. PROVIMENTO Nº 579/97

Disciplina o sistema de Plantão Judiciário nas comarcas que
especifica.
O CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA, no uso de suas
atribuições,
CONSIDERANDO a necessidade de melhor disciplinar o sistema
de plantão judiciário na Capital e Interior do Estado,
CONSIDERANDO, também, que a matéria deve ser tratada em um
só instrumento consolidado,
CONSIDERANDO, ainda, o que ficou decidido no Processo
G-29.509/91,
RESOLVE:

CAPÍTULO!
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS
Seção I
Da Competência
Artigo 1º. O Plantão Judiciário destina-se exclusivamente:
a) ao conhecimento dos pedido de "habeas corpus" em que figurar
como coautora autoridade policial;
b) ao atendimento de pedido de cremação de cadáver;
c) ao conhecimento de requerimento para a realização de exame de
corpo de delito em casos de abuso de autoridade;
d) à apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória, de
pedidos de liberdade em caso de prisão civil e dos casos criminais de
comprovada urgência;
e) à apreciação dos pedidos de concessão de medidas cautelares por
motivo de grave risco à vida ou à saúde de enfermos;
f) ao conhecimento de pedidos de autoridade policial para proceder
busca domiciliar e apreensão;
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g) ao exame de representação da autoridade policial, visando à decretação de prisão preventiva ou temporária, desde que o pedido não
possa ser apreciado em dia de expediente forense;
h) ao conhecimento de casos de apreensão e liberação de crianças e
de adolescentes recolhidos pelos agentes de autoridade, e de outras ocorrências envolvendo menores, de comprovada urgência ou necessidade;
Parágrafo único - A enumeração do caput deste artigo é taxativa,
não podendo o Magistrado apreciar outros pedidos não expressamente
previstas neste Provimento.
Art. 2º . A competência do juiz de Direito do plantão perdurará mesmo
depois do seu encerramento, estendendo-se até a reabertura do expediente
do dia imediato, incumbindo-lhe comunicar ao responsável pelo plantão
policial da sede o endereço ou telefone onde poderá ser encontrado.

SEÇÃO II
DAS COMARCAS QUE
PARTICIPAM DO SISTEMA
Art. 3º. Participarão do Sistema de Plantão Judiciário as comarcas
de São Paulo, Araçatuba, Andradina, Botucatu, Campinas, Itapeva,
Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São Carlos, São
José do Rio Preto, São José dos Campos e Sorocaba.
Parágrafo único - O Plantão Judiciário abrangerá apenas as comarcas constantes deste artigo, vedada sua implantação ou manutenção em
outros foros.

SEÇÃO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 4º Nas demais comarcas, onde não exista o sistema de plantão, as
medidas de natureza urgente, elencadas no art. lº, deverão ser submetidas
ao Juiz local, nos termos do art. 93, inciso VII da Constituição Federal.
Parágrafo único - Não sendo encontrado o juiz local, o interessado
poderá dirigir-se à comarca mais próxima ou a qualquer dos plantões previstos no art. 3º.
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Art. 5º. As petições deverão ser submetidas à apreciação do
Magistrado em duas vias.
Parágrafo único - O Magistrado que despachar a petição reterá a segunda via e a remeterá ao Juízo competente no primeiro dia útil subseqüente.
Art. 6°. O Magistrado que não puder comparecer ao plantão, será
substituído pelo seguinte, na ordem de designação constante da escala
mensal, competindo-lhe as providências necessárias para comunicação
tempestiva ao substituto.
Art. 7º. Os livros e classificadores, bem como o procedimento utilizado no plantão são aqueles constantes do Capítulo XII, das Normas de
Serviço da Corregedoria Geral da Justiça.
Art. 8º. Encerrado o expediente do plantão o servidor responsável
guardará os processos e papéis recebidos e, no dia útil seguinte, os
encaminhará ao Cartório Distribuidor ou Juízo competente, pela via mais
rápida, atendendo-se, quanto for ocaso, ao critério de prevenção.
Art. 9º. As petições de habeas corpus serão dirigidas ao Juiz de
Direito instruídas com a respectiva cópia e conterão, sempre que possível, a qualificação do paciente e o nome da autoridade coatora.
§ 1º - Não se permitirá, num só pedido, a relação de vários pacientes
presos por autoridades e fundamentos diversos ou em lugares diferentes.
§ 2º - O ofício requisitório, instruído com cópia inicial, será
entregue à autoridade coatora por Oficial de Justiça, com recibo indicativo da hora e local.
Art. 10. Os pedidos de busca e apreensão domiciliar, formulados
pela autoridade policial, deverão estar fundamentados justificando-se a
urgência e serão dirigidos ao Juiz de Direito por ofício, em duas vias,
cabendo à autoridade ou agente credenciado a retirada do mandado,
desde que autorizada a expedição.
Art. 11. As representações da autoridade policial relativas à decretação de prisão preventiva ou temporária, também fundamentadas e justificada a urgência, em duas vias, serão instruídas com cópias das peças
principais do procedimento respectivo.
Art. 12. Quando pertinente e desde que não haja servidor para
cumprir a decisão, poderá o juiz de Direito autorizar que a petição na
qual despachou sirva de mandado, hipótese em que encaminhará o expediente ao Distribuidor ou Juízo competente no primeiro dia útil subseqüente, para formalização e controle.
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Art. 13. A Procuradoria Geral da Justiça, a Procuradoria de
Assistência e a Delegacia Geral de Polícia poderão designar Promotor de
Justiça, Advogado e Delegado de Polícia para acompanhar o plantão.
Art. 14. O Juiz de Direito e os funcionários que realizarem o plantão
terão a compensação para gozo oportuno, segundo critérios estabelecidos
pelo Conselho Superior da Magistratura.
CAPÍTULO II
DO PLANTÃO JUDICIÁRIO
NA COMARCA
DA CAPITAL

Art. 15. Na comarca da Capital o Plantão Judiciário será realizado
nas dependências do Fórum Ministro Mário Guimarães, nos dias em que
não houver expediente forense (sábados, domingos e feriados), no período de 9:00 às 13:00 horas.
Art. 16. Responderão pelo plantão os Juízes de Direito designados
no Departamento de Inquéritos Policiais e Polícia Judiciária - DIPO, os
Juízes de Direito titulares e auxiliares das Varas Criminais e das Varas
Criminais do Foros Regionais, excluídas as do Júri, mediante escala

anual a ser elaborada pela Corregedoria Geral da Justiça, que observará a
seqüência acima indicada assim como a ordem numeral crescente das
Varas Criminais Centrais e dos foros Regionais.
Parágrafo único - O Magistrado que, por motivo de força maior, não
puder comparecer ao plantão, será substituído pelo seguinte na ordem de
designação, cabendo-lhe comunicar o fato ao substituído.
Art. 17. Atenderão ao plantão o Diretor de Divisão ou Oficial
Maior, quatro Escreventes, um Fiel e três Oficiais de Justiça, sempre ligados ao Setor ou Vara a que pertencerem, ou que auxiliar o Juiz de
Direito do plantão designado pela Corregedoria Geral da Justiça, conforme escala que será publicada mensalmente.
Parágrafo único Quando o plantão for presidido por Juiz de
Direito auxiliar da Capital observar-se-á o mês em que recair a prestação
do serviço, de modo que, nos meses pares, seja utilizado o pessoal dos
Ofícios de Justiça criminais de números pares, e nos meses ímpares, o
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pessoal dos Ofícios de Justiça criminais de números ímpares, sempre da
Vara na qual esteja auxiliando o Magistrado designado.
Art. 18. Nos dias úteis, fora do expediente forense normal, caberá
aos Juízes de Direito designados no DIPO o conhecimento das questões
urgentes enumeradas no art. 1º .
Art. 19. O servidor responsável pelo plantão transmitirá ao Diretor
do DIPO os processos e papéis que dependam de info1!Ilações da Polícia
e de julgamento
Art. 20. Incumbe à Secretária do Tribunal providenciar a abertura e
fechamento da sala do plantão, fornecimento de material e requisição de
policiamento.

CAPÍTULO III
DO PLANTÃO JUDICIÁRIO
NAS COMARCAS
DO INTERIOR
Art. 21. O Plantão Judiciário nas comarcas do Interior do Estado
será realizado nos dias e horário estabelecidos no art. 15, nas dependências dos fóruns das comarcas constantes do art. 3º, recomendado-se a sua
realização pelo mesmo Magistrado para cada fim de semana.
Art. 22. Responderão pelos plantões todos os Juízes de Direito da
comarca, titulares ou substitutos qualquer que seja a natureza das Varas
onde tenham exercício, em rodízio e mediante escala mensal, elaborada
pelo Juiz Diretor do fórum, de comum acordo com os demais Juízes, comunicando-se à Presidência do Tribunal de Justiça, até o dia 20 do mês anterior
ao plantão e afixada nas dependências do fórum, com efeito de designação.
Parágrafo único - As adaptações na escala, decorrentes da movimentações de magistrados, serão imediatamente comunicadas à
Presidência, por telex ou fax-símile.
Art. 23. Atenderão ao plantão, no mínimo, um Escrevente e um
Oficial de Justiça da Vara a que pertencer o Juiz de Direito de plantão,
designados pelo Escrivão-Diretor:
Art. 24. O Juiz que, por motivo de força maior, não puder comparecer ao plantão, será substituído pelo seguinte na ordem de designação
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constante da escala mensal, competindo-lhe as providências necessárias
para comunicação tempestiva ao substituto.
CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 25. A Corregedoria Geral da Justiça adaptará suas Normas de
Serviço às disposições deste Provimento.
Art. 26. Este Provimento entra em vigor 30 (trinta) dias após sua
primeira publicação na Imprensa Oficial do Estado.
Art. 27. Ficam revogadas as disposições em contrário, especialmente o Provimento CSM 357, de 24 de julho de 1989; Provimento CSM
nº 458, de 26 de agosto de 1991; Provimento CSM nº 492, de 12 de
março de 1993; provimento CSM nº 499, de 27 de janeiro de 1994 e o
Provimento nº 532, de 11 de agosto de 1995.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE, remetendo-se
cópias à Procuradoria Geral da Justiça, à Procuradoria Geral do Estado e
à Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo.
São Paulo, 7 de novembro de 1997.
Yussef Said Cahali - Presidente do Tribunal de Justiça
Dirceu de Mello - Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
Mário Martins Bonilha - Corregedor Geral da Justiça

136

Revista A FORÇA POLICIAL

São Paulo

nº 17

jan./fev./mar. 1998

h. DECRETO Nº 1.655, DE 3 DE OUTUBRO DE 1995

Define a competência da Polícia Rodoviária Federal, e dá outras
providências

O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o
artigo 84, incisos IV e VI da Constituição, decreta:
Art. 1º À Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente, integrante
da estrutura regimental do Ministério da Justiça, no âmbito das rodovias
federais, compete:
I - realizar o patrulhamento ostensivo, executando operações relacionadas com a segurança pública, com o objetivo de preservar a ordem,
a incolumidade das pessoas, o patrimônio da União e o de terceiros;
II - exercer os poderes de autoridade de polícia de trânsito,
cumprindo e fazendo cumprir a legislação e demais normas pertinentes,
inspecionar e fiscalizar o trânsito, assim como efetuar convênios específicos com outras organizações similares;
III - aplicar e arrecadar as multas impostas por infrações de trânsito
e os valores decorrentes da prestação de serviços de estadia e remoção de
veículos, objetos, animais e escolta de veículos de cargas excepcionais;
IV - executar serviços de prevenção, atendimento de acidentes e salvamento de vítimas nas rodovias federais;
V - realizar perícias, levantamentos de locais, boletins de ocorrências, investigações, testes de dosagem alcoólica e outros procedimentos
estabelecidos em leis e regulamentos, imprescindíveis à elucidação dos
acidentes de trânsito;
VI - credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e adotar medidas de
segurança relativas aos serviços de remoção de veículos, escolta e transporte de cargas indivisíveis;
VII - assegurar a livre circulação nas rodovias federais, podendo solicitar ao órgão rodoviário a adoção de medidas emergenciais, bem como zelar
pelo cumprimento das normas legais relativas ao direito de vizinhança, promovendo a interdição de construções, obras e instalações não autorizadas;
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VIII - executar medidas de segurança, planejamento e escoltas nos
deslocamentos do Presidente da República, Ministros de Estado, Chefes
de Estados e diplomatas estrangeiros e outras autoridades, quando
necessário, e sob a coordenação do órgão competente;
IX - efetuar a fiscalização e o controle do trânsito e tráfico de menores
nas rodovias federais, adotando as providências cabíveis contidas na Lei nº
8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente);
X - colaborar e atuar na prevenção e repressão aos crimes contra a
vida, os costumes, o patrimônio, a ecologia, o meio ambiente, os furtos e
roubos de veículos e bens, o tráfico de entorpecentes e drogas afins, o
contrabando, o descaminho e os demais crimes previstos em leis.
Art. 2º O documento de identidade funcional dos servidores policiais da Polícia Rodoviária Federal confere ao seu portador livre porte de
arma e franco acesso aos locais sob fiscalização do órgão, nos termos da
legislação em vigor, assegurando-lhes, quando em serviço, prioridade em
todos os tipos de transporte e comunicação.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Fernando Henrique Cardoso - Presidente da República.
Nelson A. Jobim.
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X. JURISPRUDÊNCIA

a. PODER JUDICIÁRIO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 1.413-7 DISTRITO
FEDERAL
VOTO
(MEDIDA CAUTELAR)

O SENHOR MINISTRO SEPÚLVEDA PERTENCE (PRESIDENTE): Da alegação de vício formal, não tenho elementos, pelo
menos aqui, para aferir se é efetiva sua relevância aparente, quando posta
apenas à luz da Constituição.
É que se trata - a Polícia Rodoviária Federal - de órgão notoriamente
criado antes da Constituição, que há de ter base legal. Sem conhecer essa
base legal, que os autores não trazem nem as informações fornecem, não
me é possível saber se não estaremos, pelo menos, em face de um caso de
inconstitucionalidade superveniente, que a maioria da corte entende um
problema de revogação, excluído no âmbito da ação direta.
Quanto ao vício substancial alegado, dele tenho profundas dúvidas. É
claro que a polícia de patrulhamento tem finalidade primária de caráter
preventivo. Mas, obviamente, na ocorrência de um fato delituoso, sobretudo em uma rodovia, é manifesto que não há a patrulha preventiva de
cruzar os braços e deixar desaparecer elementos transeuntes, fundamentais
à futura investigação no inquérito policial e à persecução penal em juízo.
De resto, como assinalaram os votos que me precederam, do ponto
de vista da conveniência, tudo milita em favor de aguardar-se melhores
esclarecimentos, e, até lá, manter em vigor o decreto.
Peço vênia ao eminente Relator e aos que o seguiram para indeferir
o pedido cautelar.
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b. PODER JUDICIÁRIO

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RS
ACÓRDÃO
PETIÇÃO DE "HABEAS CORPUS" Nº 63.260-2-RS

Pacientes: Carlos Norberto Barbosa dos Santos e outros
Impetrante: Oscar Costa e Silva Júnior
Coator: Tribunal de Alçada do Estado do Rio Grande do Sul

EMENTA: "Habeas Corpus". Crime de dano contra patrimônio
federal. O inquérito policial, em torno dos fatos, deve ser encaminhado à
Justiça Federal e não à Justiça do Estado (Constituição, art. 125, N). O
crime de abuso de autoridade não se prevê como crime militar, no
Código Penal Militar. "Habeas Corpus", concedido de ofício (RISTF,
art. 193, II), para determinar o trancamento do inquérito policial, na
Polícia Civil, determinado por Juiz Estadual, para apurar crime de
abuso de autoridade praticado por militares federais, em dependências
de estabelecimento militar da União, remessa à Justiça Federal em
Porto Alegre dos autos do inquérito policial, por crime de dano, contra o
patrimônio federal.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, na conformidade da ata de
julgamento e das notas taquigráficas, à unanimidade, conceder de ofício
o "habeas-corpus", nos termos do voto do Ministro Relator.
Brasília, 10 de setembro de 1985.
RAFAEL MAYER - Presidente
NÉRI DA SILVEIRA Relator
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PETIÇÃO DE HABEAS CORPUS Nº 63.260-2 - RIO GRANDE DO
SUL

Relator: O Senhor Ministro Néri da Silveira
Pacientes: Carlos Norberto Barbosa dos Santos e outros
Impetrante: Oscar Costa e Silva Júnior
Coator: Tribunal de Alçada do Estado do Rio Grande do Sul
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO NÉRI DA SILVEIRA (RELATOR):
Em favor de Carlos Norberto Barbosa dos Santos, 1º Tenente do
Exército, e de mais outros 22 militares, o Major Oscar Costa e Silva
Júnior, na qualidade de Comandante do 3º/5º Regimento de Cavalaria
Mecanizado, com sede em Passo Fundo - RS, impetrou "habeas corpus" preventivo (fls. 2/8), objetivando, em resumo, livrar os pacientes
de "responder e prestar declarações em inquérito policial perante
autoridade que não seja militar, e submetidos, tão-somente, ao ordenamento legal vigente, estatuído no Código Penal Militar e Código de
Processo Penal Militar, e o conseqüente trancamento da ordem que
determinou a abertura de IP na Delegacia Policial do 3° Distrito de
Passo Fundo-RS (fls. 8).
Sustenta o impetrante a ilegalidade da decisão da Câmara Criminal
de Férias, do colendo Tribunal de Alçada do Estado do Rio Grande do
Sul, que, por unanimidade de votos, deferiu pedido de correição parcial,
formulado pelo Ministério Público local, e determinou fosse apurado pela
polícia civil fato ocorrido com "abuso de autoridade", em acórdão que
sumariou a espécie dos autos, nestes termos (fls. 134/135):
"1. Na Delegacia do 3º, Distrito Policial de Passo Fundo foi instaurado inquérito policial, por dano qualificado, contra Déborah da Silva
Machado, Emerson Lopes Brotto, Maria da Glória Linhares Garbin e
Jorge Antônio Rosa de Oliveira.
Concluído o inquérito, foi remetido a juíw, onde distribuído à 3ª
Vara Criminal, da comarca de Passo Fundo.
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O Promotor de Justiça, entendendo ausente o dolo, concluiu que
não se tratava de caso para denunciar, qualificando o fato de atípico.
No entanto, como os autos noticiavam a existência, em tese, do
crime de abuso de autoridade, enquadrado nos artigos 3°, letra "a", e
4º, letras "a", "b" e "h", da Lei nº 4.898/65, requereu a abertura de
inquérito policial contra os militares envolvidos no caso.
A Pretora deferiu o pedido de arquivamento do inquérito.
Determinou a requisição do inquérito policial, nos termos da promoção
do Promotor de Justiça. Em despacho posterior, na mesma data, revogou
a parte final de sua determinação, por entender que se tratava de crime
de competência da Justiça Militar, oficiando ao comandante do 3º
Distrito Policial de Passo Fundo foi instaurado inquérito policial º e 5º
Regimento de Cavalaria Mecanizado, aquartelado em Passo Fundo,
remetendo peças extraídas do inquérito policial.
O Promotor de Justiça, inconformado com o segundo despacho,
interpôs correição parcial, sustentando que a investigação cabe à polícia
civil, já que o crime de abuso de autoridade não está previsto no Código
Penal Militar.
Nesta instância, o Procurador de Justiça emitiu parecer, manifestando-se pelo provimento do pedido.
2. Na verdade, trata-se de discussão vinculada à investigação em
torno de possível delito, por abuso de autoridade, previsto em lei especial.
Embora ocorrido dentro do quartel, trata-se de fato que não está
previsto na legislação castrense, pelo que não merece ser investigado
pela autoridade militar.
Assim, correto o primeiro despacho da Pretora.
Aliás, convém consignar que a Justiça Militar, em casos semelhantes, reconhece sistematicamente sua incompetência.
Solicitadas informações, prestou-as o ilustre Presidente do Tribunal
de Alçada a quo, pelo ofício de fls. 103/105, deste teor:
Tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelência para prestar as
informações solicitadas pelo ofício nº 478/P visando instruir o "habeas
corpus" nº 63.260-2-RS, impetrado por OSCAR COSTA E SILVA
JÚNIOR, tendo como pacientes CARLOS NORBERTO BARBOSA DOS
SANTOS e OUTROS.
A Terceira Delegacia de Polícia de Passo Fundo indiciou criminalmente DEBORAH DA SILVA MACHADO, EMERSON LOPES BROTTO,
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MARIA DA GLÓRIA LINHARES GARBIN e JORGE ANTÔNIO ROSA
DE OLNEIRA, como incursos no art. 163, inc. III, (Dano qualificado)
delito este que teria ocorrido no dia 15.03.84, por volta das quatro
horas, num muro localizado defronte ao quartel do 3º e 5º RCMEC, na
rua Teixeira Soares s/nº em Passo Fundo-RS, onde figura como vítima a
Administração Pública. (Patrimônio da União) (fls. 2).
Conclusos os autos em 13.07.84, à Dra. EDITH SALESTRE PRANDO NEPUMOCENO, Pretora da 3ª Vara Criminal da comarca retro
mencionada, a mesma deu vistas ao Ministério Público. Em 17.07.84, o
Promotor de Justiça DR. SILVÉRIO BRUNO ERDES manifestou-se,
requerendo em promoção o que se segue:
- arquivamento do inquérito policial pela atipicidade penal do fato
imputado aos indiciados;
- extração de cópias ou certidões dos depoimentos de EMERSON
LOPES BROITO, MARIA DA GLÓRIA DE LINNHARES GARBIN e de
JORGE ANTÔNIO ROSA DE OLIVEIRA, bem como, da promoção atrás
dita, encaminhando-se à Delegacia de origem para abertura de inquérito
policial, por abuso de autoridade, contra os militares que ordenaram a
prisão ilegal contra os indiciados e que os submeteram a vexame e constrangimento não autorizados em lei, apurando a autoria e todas as circunstâncias fáticas dos delitos.
Retornando os autos à Dra. Pretora, esta, às fls. 51 deferiu o pedido
de arquivamento do inquérito e determinou a requisição do IP, nos termos da promoção já citada, do Representante do Ministério Público.
Todavia, às fls. 52 dos mesmos autos, em despacho posterior, dita
pretora revogou a parte final de sua determinação, por entender que se
tratava de crime da competência da Justiça Militar, oficiando ao
Comandante do 3º e 5º RCMEC e remetendo cópias das peças extraídas
do inquérito policial.
Inconformado com o 2º despacho de fls. 52, o Promotor de Justiça
interpôs correição parcial sustentando que a investigação cabe à Polícia
Civil, já que o crime de abuso de autoridade não está previsto no Código
Penal Militar.
Em julgamento ao pedido de correição parcial, a Câmara Criminal
de Férias, em decisão unânime, acordou em deferir o apelo formulado
pelo Ministério Público para cassar o despacho de fls. 52, asseverando a
ementa
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CORREIÇÃO PARCIAL.
Tratando-se de delito comum, embora cometido em território militar, não sendo previsto no Código Penal Militar, a investigação deverá
ser feita pela autoridade policial civil. "
Requisitados os autos à câmara de origem, o Exmo. Sr. Dr. Juiz de
Direito da 3ª Vara Criminal de Passo Fundo informou que o inquérito
policial contra os militares não havia sido iniciado.
Em anexo, cópias de peças do processo número 21384009862, que
se encontra na comarca de origem.
Permanecendo à disposição de Vossa Excelência reitero-lhe, Senhor
Ministro, as expressões de minha elevada estima e consideração.
Opinou a douta Procuradoria-Geral da República, no parecer de fls.
139/150, da lavra do Professor Francisco de Assis Toledo, ilustre
Subprocurador Geral da República, no sentido da concessão da ordem,
para cassar o acórdão do Tribunal e a decisão do Juiz, constante de fls.
130, trancar o inquérito pelo fato da prisão dos pichadores e determinar a
remessa dos autos do inquérito original à Justiça Federal de Primeira
Instância.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO NÉRI DA SILVEIRA (RELATOR):
Sobre os fatos, referidos no relatório, o M.P. local, na comarca de
Passo Fundo, RS, assim se pronunciou e requereu, às fls. 127/129:
"Trata o inquérito de delito de "dano" contra patrimônio da União.
Segundo os autos, os indiciados, engajados no movimento político Pródiretas JÁ, estavam começando a pintar no muro do Quartel do 3º e 5º
RCMEC local os dizeres "DIRETAS", "JÁ", quando foram flagrados
pelo soldado-ronda da Corporação e apresentados à autoridade policial
que instaurou este inquérito policial por entender configurado o crime
de "dano", art. 163, inciso III, do C. Penal.
Todavia, é pacífica a jurisprudência que o delito de dano exige o
elemento subjetivo do dolo específico, vontade de prejudicar (RT
493/346, RT 447/375 e RT 489/379).
No caso "sub judice ", ficou perfeitamente clarividente que a
intenção dos indiciados era pintar o muro com os dizeres "DIRETAS
JÁ", movimento político que visa à restauração do voto popular para a
eleição do Presidente da República. Esse movimento, aliás, vem mere-
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cendo o prestigiamento e o apoio de toda comunidade brasileira, cansada dos critérios protecionistas para essa indicação presidencial.
Nenhuma prova do Quartel era feita com o propósito de criar prejuíw à Unidade Militar em referência. E não presente esse dolo específico, não se apeifeiçoa o delito de dano. O fato é, assim, atípico penalmente, devendo ser resolvido, apenas, na esfera cível, se indenização há
por fazer para deixar o muro no "statu quo ".
Mas, registra, ainda, o inquérito que um cabo, possivelmente, JOSÉ
JUVENCIO NICHELE, e soldados do 3º e 5º RCMEC mantiveram, ilegalmente, presos numa peça do quartel dos indiciados, no período das
duas ou quatro horas da madrugada, até às 08:00 ou 09:00 horas. Além
disso, um soldado obrigou que o comerciário EMERSON LOPES BROTTO permanecesse longo tempo de joelhos, enquanto que os demais eram
mantidos em pé e sob a mira de fuzis com baioneta calada.
Os presos, ainda, foram submetidos a vexame e a constrangimentos
não autorizados em lei, impedidos de realizarem a higiene corporal e
suas necessidades físicas.
Diz a Carta Magna que ninguém será preso senão em flagrante delito
ou por ordem escrita de autoridade competente (art. 153, § 15). Mas, se não
constitui abuso de autoridade a detenção, v.g., de desordeiros, também é certo
que essas medidas restritivas de liberdade, em tais casos, devem ser tomadas
com observância das formalidades legais e durante o tempo estritamente
necessário. Fora disso, as prisões serão arbitrárias, ilegais e criminosas.
Nenhuma pessoa presa, ou sob custódia pode ser submetida a vexame ou a constrangimento. Trata-se de preservar direito fundamental
da pessoa humana.
Segundo a Lei nº 4.898, de 09/12/65, constitui ABUSO DE AUTORIDADE qualquer atentado à liberdade de locomoção (art. 3º, letra a), bem
como ordenar ou executar medida privativa da liberdade individual, sem
as formalidades legais ou com abuso de poder ( art. 4º, letra a ); submeter
pessoa sob sua guarda ou custódia a vexame ou a constrangimento não
autorizado em lei ( art. 4º, letra b ); e, finalmente, constitui ABUSO DE
AUTORIDADE o ato lesivo da honra de pessoa natural, quando praticado
com abuso ou desvio de poder, ou sem competência legal ( art. 4º, letra h).
Isso posto, o Ministério Público requer o arquivamento do presente
inquérito policial, pela atípicidade penal do fato imputado aos indiciados,
e a extração de cópias ou certidões dos depoimentos de Emerson Lopes
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Brotto, Maria da Glória de Unhares Garbin e de Jorge Antônio Rosa de
Oliveira, bem como da presente promoção, encaminhando-as à Delegacia
de origem para abertura de inquérito policial, por abuso de autoridade,
contra os militares que ordenaram a prisão ilegal contra os indiciados e
que os submeteram a vexame e constrangimentos não autorizados em lei,
apurando a autoria e todas as circunstâncias fáticas dos delitos.
Em face desse requerimento, a Dra. Pretora de Passo Fundo despachou, nestes termos, às fls. 130:
" Efetivamente, assiste razão ao diligente Dr. Promotor de Justiça de
que não agiram os indiciados com vontade de prejudicar o patrimônio
público, e assim, inexistindo o dolo específico não pode prosperar a ação
penal, pelo que determino o arquivamento do presente inquérito policial.
Por outro lado, acolho o parecer do Ministério Público, e determino
a requisição de inquérito policial por abuso de autoridade (art. 3°, letra
"a", e 4º, letras "a", "b" e "h", da Lei nº 4.898/65, contra os militares
que ordenaram a prisão ilegal dos indiciados, para que se apure a autoria
e todas as circunstâncias fáticas do ocorrido".
Na mesma data, entretanto, retificou à autoridade judiciária aludida,
em parte, a decisão, às fls. 131, verbis:
"Verificando que a detenção dos indiciados pelos militares, se
provada indevida, é questão de competência da Justiça Militar (artigo
9º, inciso II, letra "e" do Decreto-lei nº 1.001 de 21 de outubro de 1969),
revogo a determinação de fls. 51, última parte, e determino que sejam
enviadas as peças solicitadas pelo Ministério Público à autoridade local
competente (artigo 7º, letra ''d", e.e. artigo 9º do C.P.P.M.) para que, se
apurada irregularidade, tome as providências cabíveis à espécie. "
A Corte gaúcha, decidindo correição parcial requerida pelo M.P.,
contra o segundo despacho transcrito, afirmou que, não previsto no
Código Penal Militar, embora ocorrido dentro do Quartel (sic) (fls. 136), o
crime de abuso de autoridade, a matéria não é da competência da Justiça
Militar federal cabendo à polícia civil proceder à investigação acerca do
possível delito, por abuso de autoridade, previsto em lei especial.
Analisando a espécie, o ilustre Subprocurador Geral da República,
prof. Francisco de Assis Toledo, anotou em seu parecer, às fls. 144/150:
"Há nestes autos algumas questões de fato não controvertidas, a saber:
a) o inquérito policial, por dano qualificado, instaurado na
Delegacia de Passo Fundo, tinha por vítima a União Federal, pois o
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dano (pichamento de muros) atingia o patrimônio da União, como consta da capa do inquérito (fls. 11 ). O Promotor, que subscreveu a promoção de fls. 127/129, afirma textualmente que "estava começando a
pintar no muro do Quartel do 3º e 5º RCMEC" ... (fls. 57).
b) o fato do pichamento dos muros de propriedade da União não foi
tão inocente como pareceu ao promotor estadual e ao Juiz de Passo Fundo,
pois os autores desse pichamento confessaram, com todas as letras, nos
respectivos depoimentos, que estavam pichando o muro debaixo dos pés do
sentinela que se postava em cima desse muro (jls. 20, 27, 41 ). As fotografias
do laudo pericial mostram a guarita existente sobre o muro (jls. 50).
7. Posta a questão nesses termos, parece-nos fora de dúvida que o
Promotor estadual de Passo Fundo não tinha atribuições para atuar no
feito, assim como o Juiz dessa comarca era absolutamente incompetente
para determinar o arquivamento do inquérito, ex vi do art. 125, TV, da
Constituição, que _estabelece a competência da Justiça Federal para os
crimes praticados em detrimento de bens, serviços e interesses da União.
E se não tinham atribuições e competência para o arquivamento do
inquérito por dano qualificado contra iJ patrimônio da União, também
não poderiam "requisitar" inquérito contra autoridades federais, fora da
esfera da respectiva jurisdição, como se fez no despacho de fls. 130,
restabelecido pelo acórdão ora atacado. Não se nega ao Promotor e ao
Juiz a f acuidade e o dever de, mesmo fora da respectiva esfera de competência, dar conhecimento da existência de infração penal de ação
pública, de que o art. 5º, II, do CPP, dado o seu eventualmente tenham
conhecimento (art. 40 do CPP). A "requisição", porém, de que trata
caráter imperativo, para a autoridade policial, supõe obviamente, ao
menos, competência da autoridade que afaz, sob pena de se introduzir a
balbúrdia na divisão de atribuições dos órgãos do Ministério Público e o que é mais grave - na limitação da jurisdição dos Juízes.
8. Assim parece-nos que, só pelo que foi dito até aqui, a ordem já mereceria ser concedida para cassação do acórdão de fls. 134/137 e do despacho
de fls. 130, determinando-se a remessa do inquérito arquivado (irregularmente repita-se), como simples notícia de fatos, à Justiça Federal de Porto
Alegre, onde dele se dará vista ao Ministério Público Federal para requerer
o que julgar de direito (reabertura do inquérito, coleta de novas provas Súmula 524 do STF - pedido de arquivamento ou de providências ante a
possibilidade de configuração de outras infrações penais).
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9. Não obstante, parece-nos que a ordem merece ser concedida em
maior amplitude, no tocante ao pedido de fls. 129 do Promotor estadual
( "abertura de inquérito policial, por abuso de autoridade, contra militares que ordenaram a prisão ilegal contra os indiciados e que os submeteram a vexame e constrangimento não autorizados em lei... "). O
pedido como se vê, contém duas partes: uma relacionada com a prisão
dos pichadores, considerada ilegal pelo Promotor; outra, relacionada
com maus tratos que teriam sido infligidos aos presos.
10. No tocante à prisão dos que empreendiam o pichamento dos muros
do Quartel, sob a guarita da guarda, parece-nos induvidosamente que tal
prisão não tem nada de ilegal, ajustando-se, tal como descrita nos autos, a
uma nítida hipótese de estrito cumprimento de dever legal (prevista tanto
no CPM, art. 42, III, quanto no CP, art. 23, III, como causa de exclusão da
ilicitude). Penso mesmo que infração cometeriam as guardas e o oficial de
dia se não efetuassem a prisão dos pichadores, em flagrante delito de dano.
11. As razões invocadas pelo Promotor e pelo Juiz para o arquivamento do inquérito (falta de "dolo específico", não terem os agentes
atuado "com vontade de prejudicar o patrimônio público", fls. 128 e
130) baseiam-se no equívoco de suporem "pacífica a jurisprudência"
segundo a qual "o delito de dano exige o elemento subjetivo do dolo
específico, vontade de prejudicar". (fls. 128).
Bastaria ao Promotor e ao Juiz uma rápida consulta aos repertórios
de jurisprudência criminal para verem a inexatidão dessa afirmação, pois
a proclamada necessidade de dolo específico, no dano, é, na melhor das
hipóteses, questão controvertida, na doutrina e na jurisprudência. Heleno
Fragoso, com apoio em Manzini, a nega, peremptoriamente (Lições, 7a.
ed., Parte Especial, /, págs. 340/341 ). A jurisprudência paulista é farta,
igualmente, em negá-la, como pode ser visto nos seguintes julgados:
JUTACRIM 591213, RT 546/376, RT 547/346, RT 572/355, JUTACRIM
71/389 e 71/390. (cf. Código Penal e sua interpretação jurisprudencial,
Paulo José da Costa Júnior e outros, ed. Rev. dos Trib., vol. 2, pág. 282).
No primeiro julgado, consta: "Existência de outra finalidade aditada
à vontade e consciência de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia
não muda o título do crime de dano, que inexige dolo específico para sua
configuração". Rel. Cunha Camargo, op. cit.,pág. 282, nº 301).
12. Assim, se é certo que há jurisprudência no sentido da alegada exigibilidade do "dolo específico", os julgados anteriormente referidos reve-
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Iam que o tema é, no mínimo, controvertido, razão pela qual, qualquer que
seja a posição que se tome nessa controvérsia, não se poderia exigir de um
sentinela, leigo em questões jurídicas, que deixasse de cumprir o seu dever
de prender em flagrante pichadores do muro do Quartel, que agiam sob os
seus pés, só porque uma corrente jurisprudencial, de prevalência discutível, exigiria para tanto a comprovação de um certo "dolo específico" ...
Seria isso exigível do sentinela? (Note-se que a verificação da
extensão do dolo é matéria para a instrução criminal).
A nosso ver, passível de punição seria o guarda se não tivesse agido
como agiu. Isso sim.
13. Inexistindo, pois, crime, sequer em tese, na conduta em exame
(prisão em flagrante de pichadores do muro do Quartel, por dano qualificado), deve ser trancada a possibilidade de instauração de inquérito
para apuração desse fato. Já sustentamos coisa parecida, in verbis: " ....
onde houver uma causa de justificação, já suficientemente caracterizada, faltará uma condição da ação penal, pois se o fato, que deve ser narrado com todas as suas circunstâncias ( CPP, art. 41 ), não constitui
crime, autorizado está o pedido de arquivamento pelo Ministério Público
ou a rejeição da denúncia ou da queixa pelo Juiz (CPP, art. 43, I)".
Reforma Penal, Saraiva, 1985, pág. 7).
14. Parece-nos, pois, que no tocante à prisão dos pichadores, nas
circunstâncias em que se deu, e pelo tempo de poucas horas até a apresentação dos presos ao distrito policial, deve-se conceder a ordem para
trancamento de eventual inquérito policial.
15. No tocante aos maus tratos, que teriam sido infligidos aos presos,
por parte de um soldado que teria obrigado o comerciário Emerson a permanecer de joelhos, quando preso, e impedido os demais de realizar
"necessidades físicas" (fls. 128), parece-me que se deva remeter o exame
de toda essa matéria para o Ministério Público Federal, quando da vista
referida no item 8, retro in fine, cabendo-lhe apurar os fatos ou requerer o
arquivamento, se assim julgar conveniente, eis que não prevendo o CPM o
crime de abuso de autoridade, tipificado em lei especial, cabe à justificação
comum, no caso a Federal, a apreciação dessa infração, que, se existente,
teria sido praticada, no caso, em detrimento de serviços e interesses da
União (art. 125, N, da Constituição). Neste ponto, em harmonia com a
jurisprudência da Corte, não acolhemos a tese da impetração que sustenta
à competência da Justiça Militar (HC 57.547, DJ 29.02.80, pág. 973).
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16. O parecer, em conclusão, é no sentido de:
a) conceder-se a ordem para cassar o acórdão do Tribunal e a
decisão do Juiz, defls. 134/137 e 130;
b) trancar-se o inquérito pelo fato da prisão dos pichadores;
e) detenninar-se a remessa dos autos do inquérito original à Justiça
Federal de Porto Alegre, para os fins referidos neste parecer, itens 8 e 15."
Em realidade, se se cuida de crime de dano contra o patrimônio da
União, a matéria refoge ao âmbito da competência da Justiça estadual,
enquadrando-se, em face do art. 125, IV, da Constituição, na competência
da Justiça ordinária da União Federal.
É certo não se tratar de espécie da competência da Justiça Militar.
No particular, o acórdão impugnado, decidiu, com acerto, visto não se
prever o crime de abuso de autoridade no Código Penal Militar, não se
podendo, em conseqüência compreender no art. 9º, II, letra "c", do
Código Penal Militar, mesmo diante da afirmação de os fatos terem ocorrido em dependências de quartel de Unidade do Exército Nacional. Está,
entretanto, o eventual delito de abuso de autoridade vinculado aos fatos
que ensejaram a prisão das possíveis vítimas desse crime, os pichadores
dos muros do quartel. Ora, quanto a esse evento, a pichação das paredes
de próprio nacional, é certo, também, não caber à Justiça do Estado o
processo e julgamento dos agentes dessa ocorrência.
Assim sendo, não era admissível ao Ministério Público estadual pedir o
arquivamento do inquérito policial, acerca do primeiro fato, e à Dra. Pretora,
autoridade judiciária estadual, ordenar o arquivamento do inquérito policial,
por ser incompetente. Não lhe cabia, em prosseguimento, ainda, determinar
investigações pela polícia civil, quanto à apuração dos fatos conexos, oriundos da prisão dos pichadores do muro do Quartel do 3º/5º Regimento de
Cavalaria Mecanizado, em Passo Fundo. O inquérito policial havia de ser
encaminhado à Justiça Federal em Porto Alegre, porque relativo a eventual
delito de dano contra o patrimônio federal (Constituição, art. 125, IV). O
arquivamento do inquérito cumpria ser, ou não, solicitado, pela Procuradoria
da República no Rio Grande do Sul e não pelo Ministério Público gaúcho. A
partir dessa consideração, toma-se inequívoco que não podia, desde logo, a
Dra. Pretora determinar o arquivamento do inquérito policial, quanto aos
indiciados como pichadores do muro do Quartel. Também, a seguir, não
competia à autoridade judiciária, em ambos os graus, determinar se procedesse, desde logo, contra os militares do Exército Nacional, em serviço no
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3º/5º Regimento de Cavalaria Mecanizado, aquartelado em Passo Fundo,
com vistas a apurar possível crime de abuso de autoridade, de que vítimas os
indiciados como pichadores da parede do Quartel. O fundamento do "habeas
corpus", é exato, não é de acolher-se, eis que, de qualquer sorte, a competência, na espécie, não é da Justiça Militar federal, como antes referido.
De ofício, entretanto, concedo a ordem (RISTF, art. 193, II), para
determinar o trancamento do inquérito policial contra os pacientes, na
Polícia Civil, assim como determinado pelo Acórdão do Tribunal de
Alçada do Estado do Rio Grande do Sul.
Trancado o inquérito policial, determinado por autoridade incompetente, os autos do inquérito policial, em tomo dos fatos, referentes à pichação
do muro do Quartel em apreço e à prisão dos indiciados, quais autores desse
evento, devem ser encaminhados à Justiça Federal, Seção Judiciária do
Estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, para que, aí, se proceda
como for de direito, aberta, desde logo, vista dos autos à Procuradoria da
República. Somente após a decisão, pelo juiz competente, quanto ao noticiado delito de dano contra o patrimônio federal (Constituição, art. 125, IV),
será viável discutir sobre a competência para apurar '_l. existência, ou não, de
crime de abuso de autoridade dos militares federais, ora pacientes (Lei nº
4.898/1965, art. 3º, letra "a"; 4º, letras "a", "b" e "h").

EXTRATO DE ATA

HC 63.260-2 - RS
Rel.: Ministro Néri da Silveira. Ptes.: Carlos Norberto Barbosa dos
Santos e outros. Impte.: Oscar Costa e Silva Júnior. Coator: Tribunal de
Alçada do Estado do Rio Grande do Sul.
Decisão: "habeas corpus" concedido de ofício nos termos do voto
do Ministro Relator. Unânime. 1ª Turma, 10.09.85.
Presidência do Senhor Ministro Rafael Mayer. Presentes à sessão os
Senhores Ministros Néri da Silveira, Oscar Corrêa, Sidney Sanches e
Octávio Gallotti.
Subprocurador-Geral da República, Dr. Francisco de Assis Toledo.
Antônio Carlos de Azevedo Braga - Secretário
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