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I. O ESFORÇO LEGAL NO CONTEXTO DO TRÂNSITO<•>

ÁLVARO LAZZARINI
Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo e Professor de Direito Administrativo na
Academia de Polícia Militar do Barro Branco.

SUMÁRIO

1. Delimitação do Tema. 2. Policiamento e fiscalização no contexto do Trânsito. 3. A autoridade do Policial do Trânsito. 4. A
sanção de polícia de trânsito. 5. O Poder Judiciário no contexto
do Trânsito. 6. Conclusões.

1. DELIMITAÇÃO DO TEMA

Trânsito, realmente, não se resume ao só policiamento especializado, como antigamente se acreditava. Em outras palavras, trânsito não é
caso só de polícia, menos ainda de polícia que não seja especializada, não
é caso só de polícia de transito, embora esta tenha papel de relevo no

trânsito.
Bem por isso "Os estudiosos - como o atesta Sérgio Guedes BrasiI0 >
- entendem que o suporte para o condicionamento de comportamentos
adequados no trânsito repousa, indubitavelmente, na participação, no
mesmo patamar, dos integrantes do trinômio do trânsito, propagado
universalmente, nos famosos três "E" - Engenharia, Educação e Esforço
Legal (em Inglês "Enforcement"). Devemos, a bem da verdade - conti(*) Exposição em 23 de setembro de 1992, no III Ciclo Nacional de Trânsito Urbano, organizado pelo
Comando de. Policiamento de Trânsito da Polícia Militar do Estado de São Paulo e realizado em São Paulo,
em 21 de setembro de 1992, no Auditório da Associação Desportiva da Polícia Militar.

( 1) BRASIL, Sérgio Guedes. Policiamento Especializado de Trânsito - Necessidade nos Grandes Centros
Urbanos. Monografia apresentada no Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CA0-11/89) da Polícia Militar
do Estado de São Paulo, p. l O.
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nua Sérgio Guedes Brasil - , ressaltar que esses três elementos basilares
do trânsito devem planejar e trabalhar no mesmo nível, em íntima
conexão, sem imagem ou concepção de subordinação, com o escopo
único de agilizar a fluidez e, principalmente, propiciar segurança no trânsito. Enquanto predominar o sentido de que um ou outro desses componentes deve prevalecer conclui o ilustre monografista -, continuaremos
a incidir nos mesmos erros e sem perspectivas de melhoria acentuada nas
condições de segurança e fluidez do tráfego".
Note-se que a educação para a segurança do trânsito, pela
Constituição da República, tem destaque especial, pois, pelo seu artigo
23, XII, atribui-se à competência comum da União, dos Estados, do
Distrito Federal e do Municípios estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito, isso após edição de lei complementar,
nos termos do parágrafo único do citado artigo, visando o equilíbrio na
ação das diversas esferas de Poder. No que se refere à engenharia, embora sem previsão constitucional, evidencia-se que ela diz respeito a assunto de interesse local, ou seja, do Município, que deve promover, no que
couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento do uso
do solo urbano, o que está na competência dos Municípios, por força do
artigo 30, I, V e VIII, da Constituição de 1988.
O esforço legal, porém, é bem amplo e começa com a competência
privativa da União para legislar sobre trânsito, nos termos do artigo 22,
XI, da Constituição de 1988, como também sobre direito penal, direito
civil e direito processual, conforme inciso I da mesma norma constitucional, não se podendo esquecer, ainda, a correlação com a regra do artigo 24, X, da referida Constituição que estabelece competir à União, aos
Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre criação,
funcionamento e processo do juizado de pequenas causas, como também
a regra do seu artigo 98, I, que prevê que a União, no Distrito Federal e
nos Territórios, e os Estados criarão juizados especiais, providos por
juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e
infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a
transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro
grau, para onde caminharão as questões cíveis e criminais relativas ao
trânsito.
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O esforço legal no contexto do trânsito, tema deste trabalho,
envolve as atividades do Poder Legislativo, na elaboração de uma legislação adequada às muitas realidades brasileiras, do Poder Executivo,
porque a polícia ostensiva e de preservação da ordem pública, na qual,
doutrinariamente e por força de lei - Decreto Lei Federal nº 667 de 2
julho de 1969, artigo 3º e alíneas, combinado com o Decreto Federal nº
88777 de 30 de setembro de 1983, artigo 2º, item 27 -, se inclui a polícia
de trânsito, é atividade reservada exclusivamente à Polícia Militar dos
Estados, Distrito Federal e Territórios (artigo 144, § 5º, da Constituição
de 1988) e do Poder Judiciário, pois a ele cabe, no Estado Democrático
de Direito, a função jurisdicional, penal e civil, aquela no julgamento dos
delitos de trânsito terrestre e esta na reparação dos danos causados em
acidentes de veículos, através dos procedimentos judiciais adequados.
Considerada a amplitude do tema, será este trabalho limitado ao só
exame de aspectos do Poder de Polícia Administrativa, onde se insere a
Polícia de Trânsito, como também da questão da autoridade do Policial
do Trânsito e, finalmente, algumas considerações sobre o Poder
Judiciário no contexto do Trânsito.

2. POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO NO CONTEXTO DO TRÂNSITO
Tenho entendido que o Poder de Polícia, que legitima a ação da
polícia e a sua própria razão de ser, é a capacidade derivada do Direito,
de que dispõe a Administração Pública, como poder público, para controlar os direitos e liberdades das pessoas, naturais ou jurídicas, inspirandose nos ideais do bem comum<2) •
Polícia, portanto, sendo uma idéia indissociável da do Estado<3), só
pode ser exercida por órgãos da administração Pública, enquanto poder
público e não através de órgãos para estatais, como empresas públicas,
sociedades de economia mista e outras entidades que explorem atividade
(2) LAZZARINI, Álvaro et alii. Direito Administrativo da Ordem Pública; 2.a ed., Rio de Janeiro, Forense,
1987, p. 27.
(3) CRETELLA JÚNIOR, José. Conceituação do Poder de Polícia; Revista do Advogado, Associação dos
Advogados de São Paulo, n.o 17, p. 53, abril de 1985.
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econômica, sujeitando-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhistas e tributárias, nos termos do artigo 173, § 1º, da Constituição de 1988.
Bem por isso, já nos idos de 1984, cuidei de esclarecer em painel da
"Semana de Estudos de Trânsito", organizada pela Polícia Militar do
Estado de São Paulo, que O 'Poder de Polícia' é indelegável. Ele é
exclusivo da administração Pública, como Poder Público'. Essa é a
premissa que não pode ser descartada. O 'Poder de Polícia' só pode ser
exercido pela Administração Pública, enquanto 'Poder Público'(4 ). O eminente José Cretella Júnior<5) , com maior alcance, explica: "O primeiro
elemento, de obrigatória presença na definição de polícia, é o da fonte de
que provém, o Estado, ficando, pois, de lado qualquer proteção de
natureza particular. Isso porque o exercício do poder de polícia é
indelegável, sob pena de falência virtual do Estado" .(grifos originais).
Naquela oportunidade, isto é, em 1984, também cuidei do tema,
dizendo-o atual, qual seja o da legitimidade ou não de autuações de
veículos terrestres estacionados nas denominadas "Zonas Azuis", quando feitas pelas chamadas "Moças das Zonas Azuis". Ponderei, então, que
"Tais autuações, na verdade, são ilegítimas, pois efetuadas por simples
empregados de uma entidade paraestatal municipal, que é a
Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Entidade paraestatal é pessoa jurídica de direito privado. Não se confunde, em livre absoluto, com
pessoa jurídica de direito público interno e, menos ainda, com Poder
Público, embora a ele possa emprestar a sua colaboração ou serviços.
Bem por isso não pode lavrar autuações, isto é, não pode autuar os veículos enfocados"(6).
O tema se tornou mais atual no exato momento em que o Governo
do Estado de São Paulo e o do Município de São Paulo, em 17 de junho
de 1991, celebraram convênio para a execução dos serviços de
Engenharia, Fiscalização, Policiamento e Controle de Tráfego e
Trânsito nas vias terrestres municipais. A sua cláusula primeira, letra "d",
(4) LAZZARINI, Álvaro. Do Poder de Polícia; Revista de Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, Lex Editora, São Paulo, v. 98, p.23.

(5) CRETELLA JÚNIOR, José. Comentários à Constituição de 1988; Rio de Janeiro, Forense Universitária,
l.a ed., v. II, 1989, p. 733.
(6) LAZZARINI, Álvaro. Do Poder Público; Revista, volume e página citada.
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atribui ao município faculdade para exercer, através de pessoal designado
pela Secretaria Municipal de Transportes, a fiscalização de trânsito,
concomitantemente com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, cabendo a esta, ainda , o policiamento de trânsito.
Convênio, fique esclarecido, no dizer de Hely Lopes Meirellesm,
aceito pela jurisprudência, "é acordo, mas não é contrato", razão pela
qual "no convênio, a posição jurídica dos signatários é uma só, idêntica
para todos, podendo haver apenas diversificação na cooperação de cada
um, segundo suas possibilidades, para a consecução do objetivo comum,
desejado por todos . Diante dessa igualdade jurídica de todos os signatários do convênio e da ausência de vinculação contratual entre eles,
qualquer partícipe pode denunciá-lo e retirar sua cooperação quando o
desejar".
Para assim acordar, deve ser colocado nesta oportunidade, o Estado
de São Paulo e o Município de São Paulo levaram em consideração, em
especial, parecer de lavra do saudoso Hely Lopes Meirelles, que, respondendo a quesito de nº 5, de consulta então formulada, afirmou que "O
DSV, devidamente autorizado pela Prefeitura do Município, pode, através
da Secretaria Municipal de Transportes, da qual é um departamento,
mediante contrato, delegar competência à Companhia de Engenharia
de Tráfego CET, para que exerça fiscalização do trânsito no
Município de São Paulo, inclusive aplicando multa por infrações à leis
de trânsito, por seus empregados que, embora mantenham vínculo

empregatício regido pela CLT, são funcionários públicos para efeitos
penais (Código Penal, artigo 327)". (grifei)
As duas entidades estatais, em verdade, ao assim admitir, afastaramse do Estado Democrático de Direito, ou seja, descuidaram do mínimo
que se podia esperar, fosse atendido. Nesse sentido, aliás, já discorri em
artigo publicado no jornal "O Estado de São Paulo" com o título

Trânsito - Multa de "amarelinhos" não cabe no Estado de Direito(8).
Com a devida vênia, a interpretação do saudoso administrativista
não é a melhor, pois os empregados de paraestatais, com efeito, só são
(7) MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro; 17.a ed., São Paulo, Malheiros Editores,

1992, atualização de Eurico de Andrade Azevedo et alii, p. 354.
(8) LAZZARINI, Álvaro. Trânsito Multa de "Amarelinhos" não cabe ao Estado de Direito; O Estado de São
Paulo, Caderno de Justiça; p. 15, 6.a feira, 30/8/91.
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funcionários públicos para fins penais e, mesmo assim, como agentes
ativos de delitos, conforme vem sendo interpretada, pacificamente, a
norma do artigo 327 do Código Penal. Para nenhum outro efeito eles são
funcionários públicos e nem servidores públicos como resta certo da citada norma constitucional do artigo 173, § 1º, da Constituição da
República.
Geraldo Ataliba, aliás, também ofereceu parecer no procedimento
administrativo de que resultou o aludido Convênio, tendo enfatizado que
"O exercício do poder da polícia administrativa, quando se manifesta
mediante expedição de atos de autoridade, sancionadores dos que violam
a ordenação de trânsito regularmente estabelecida, só pode ser exercido
por titulares de cargo público - cargo público municipal, no caso -, e não
por servidores de uma empresa, ainda que governamental, submetidos à
Consolidação das Leis do Trabalho", caso dos empregados da Companhia
de Engenharia de Tráfego. Mesmo assim, assinou-se o Convênio.
Nesse sentido, também, concluiu Manuel Alceu Afonso Ferreira,
ilustre jurista, atualmente Secretário de Estado dos Negócios da Justiça e
Defesa da Cidadania, em fundamentado despacho publicado no Diário
Oficial do Estado (Seção I, 3ª feira, 28-07-92, p.1 O) e no qual afirmou
que o "pessoal designado pela Secretaria Municipal de Transportes" para
executar encargos de fiscalização do trânsito (Convênio, cl. 1a, "d"),
naquilo que implicar 'aplicar, na área de sua competência, a pena de
multa de trânsito ... ' (idem, letra "e"), deverá ser sempre composto por
funcionários municipais, ocupantes de cargos públicos, a tanto não se
prestando empregado os celetistas vinculados à Companhia de
Engenharia de Tráfego - CET".
Cumpre lembrar, porém, que, a lição de Caio Tácito<9), "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 função pública, a forma e o momento do exercício das
atribuições 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".
(9) TÁCITO, Caio. O Abuso do Poder Administrativo no Brasil - Conceito e Remédios; Rio de Janeiro,
edição do Departamento Administrativo do Serviço Público e Instituto Brasileiro de Ciências
Administrativas, 1959, p. 27.
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Cuidando-se do Poder de Polícia, já o dissemos, "A competência,
via de regra, é da entidade estatal - União, Estado-Membro e Município
- que dispõe do poder de regular a matéria. E, dentro da entidade estatal,
naturalmente, dependerá do que a lei estabelecer como sendo da
atribuição do órgão público seu. A regra é essa, isto é, da exclusividade
do policiamento"ºº).
O poder de regulamentar a matéria Trânsito é da União como já
focalizado, por força do artigo 22, XI, da Constituição Federal. A competência é privativa. O Município e o Estado só têm competência comum
com a União para estabelecer e implantar política de educação para a
segurança do trânsito, conforme autorização do artigo 23, XII e parágrafo
único, da mesma Constituição de 1988. Em outras palavras, o Município
não tem competência para exercer policiamento de trânsito, pois só tem
competência para, em comum com a União e o Estado, estabelecer e
implantar política de educação para a segurança do trânsito em tudo aquilo que não contrarie a legislação federal. Lembro, a propósito, que a Lei
Orgânica do Município, que é a sua Lei Maior, deve atender os princípios
estabelecidos na Constituição Federal de 1988 e na Constituição do
respectivo Estado, de acordo com o exigido no artigo 29 da Constituição
de 1988.
A sua competência para legislar sobre assuntos de interesse local
(artigo 30, 1, da Constituição Federal), assim, não pode violar a competência privativa da União de legislar em tudo que diga respeito a trânsito (artigo 22, XI, da Constituição Federal), o mesmo se dizendo, de
maneira recíproca, em relação ao uso e ocupação do solo que, nos exatos
termos do artigo 30, VIII, da Constituição Federal, só pode ser promovido pelo Município, "no que couber".
A competência, aliás, já era da União nas anteriores Constituições.
Daí, ser nacional o código de Trânsito e seu Regulamento.
Competindo à União legislar a respeito de trânsito, ela, também, dentro
do que era de sua competência constitucional, houve por bem indicar,
expressamente, que à Polícia Militar cabe a atribuição de policiar o cumprimento das regras de trânsito impostas, sem autorizar a sua delegação a nenhum outro órgão público, conforme legislação retro mencionada.
(10) LAZZARINI, Álvaro. Do Poder de Polícia; Julgados dos Tribunais de Alçada Civil de São Paulo,
Jurispruudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, editora citada, v. 63, p.20.
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Diógenes Gasparini, Superintendente de Assistência Técnica do
Centro de Estudos de Administração Municipal, o conhecido CEPAM da
Fundação Prefeito Faria Lima, órgão vinculado ao Governo do Estado e São
Paulo, em parecer FPFL nº 15.176 referente ao Processo FPFL nº 1475/91
em que figura como interessado a Assessoria Parlamentar do Governo do
Estado de Minas Gerais junto ao Governo Federal, em Brasília, em 04 de
outubro de 1991, após examinar cumpridamente a legislação de regência
em nível constitucional e infraconstitucional federal e estadual, afirmou a
''impossibilidade de delegação do poder de policia, para a fiscalização
de trânsito, a particular ou empresa paraestatal", pois a missão constitucional e legal, intransferível, é das Polícias Militares.
Do mesmo sentir, também, o estudo de Vera Lúcia de Oliveira
Alcoba Marcopito, Gerente de Legislação Social - Advogada da referida
Fundação Prefeito Faria Lima - CEPAM, no qual concluiu "pela impossibilidade da delegação de competência ou atribuições distribuídas, com
exclusividade, às Polícias Militares, por força constitucional e legal, quer
seja por legislação estadual, quer seja através de convênios ou acordos,
isto com amplo respaldo na repartição constitucional de competências, na
hierarquia das normas jurídicas e no princípio da legalidade, todos
norteadores dos atos emanados da Administração Pública e, portanto, de
observância obrigatória".
O Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, aliás, em 23 de
abril de 1984, reafirmou que o Código Nacional de Trânsito, no seu artigo 3º, não contemplou o Município como integrante do sistema de fiscalização, policiamento, autuação e aplicação de penalidades de polícia de
trânsito, pelo que, "não sendo o DSV competente para o exercício dessas
atribuições, deve de imediato cancelar sua atividades nesse campo", pois,
"Estando o DSV operando o trânsito na Capital Paulista por Delegação
de poderes do Estado, com interveniência do DETRAN, de conformidade
com o Convênio celebrado com a Prefeitura da capital e sendo o trânsito
em todo o território nacional fiscalizado, policiado e autuadas as
infrações pelas Polícias Militares das Unidades Federadas, não se
pode admitir a presença de funcionários da Companhia de
Engenharia de Trânsito S/A. (SIC)< 11 > no exercício dessas atividades,
(11) O nome correto da paraestatal municipal é Companhia de Engenharia de Tráfego - CET, autorizada a
constituir-se pela Lei n.o 8.394, de 28 de maio de 1976, do Município de São Paulo.
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mesmo que limitadas às chamadas áreas azuis das vias públicas
demarcadas para a exploração comercial de estacionamento"º 2).
Neste passo, e a propósito do Convênio em exame, mister se toma
enfatizar que fiscalização de trânsito, que se delegou ao "pessoal designado pela Secretaria Municipal de Transportes" para ser exercido "concomitantemente com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, cabendo a
esta, ainda, o policiamento de trânsito" (Cláusula Primeira, "d", do
Convênio), nada mais é do que parte integrante do policiamento de
trânsito que a legislação federal e estadual atribuiu exclusividade à
Polícia Militar.
Diogo de Figueiredo Moreira Neto< 13\ um dos grandes publicistas
brasileiros e estudioso da temática da ordem pública, observa que "O
Poder da Polícia atua de quatro modos: pela ordem de polícia, pelo consentimento de polícia, pela fiscalização de polícia e pela sanção de
polícia", para, ao depois, quanto à fiscalização de polícia, tema que nos
interessa, esclarecer que "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 comportamento dos
administrados, relativamente às ordens e aos consentimentos de polícia;
em segundo lugar, prepara a repressão das infrações pela constatação formal dos atos infringentes".
O mesmo publicista, aliás, estudando A Segurança Pública da
Constituição< 14), bem por isso, afirmou que "o policiamento corresponde
apenas à atividade de fiscalização; por esse motivo, a expressão utilizada,
polícia ostensiva, expande a atuação das Polícias Militares à integralidade das fases do exercício do poder de polícia. O adjetivo 'ostensivo'
refere-se à ação pública da dissuasão, característica do policial fardado e
armado, reforçada pelo aparato militar utilizado, que evoca o poder de
(12) Parecer n.o 75/80, da Consultoria Jurídica do Ministério da justiça e Ata 104.a de 1983, do Conselho
Nacional de Trânsito.
(13) MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo; 8.a ed., Rio de Janeiro,
Forense, 1989, p. 340 a 343.
( 14) MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. A Segurannça Pública na Constituição; Revista de Informação
Legislativa, Senado Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas, Ano 28, n.o 109, p. 147, jan/mar, 1991.
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uma corporação eficientemente unificada pela hierarquia e disciplina. A
competência de polícia ostensiva das Polícias Militares só admite
exceções constitucionais expressas: as referentes às polícias rodoviária e
ferroviária federais (artigo 144, §§ 2º e 3º), que estão autorizadas ao
exercício do patrulhamento ostensivo, respectivamente, das rodovias e
das ferrovias federais. Por patrulhamento ostensivo não se deve entender,
conseqüência do exposto, qualquer atividade além da fiscalização de
polícia: patrulhamento é sinônimo de policiamento".
A fiscalização - como insiste Diogo de Figueiredo Moreira Neto( 15 l "No caso específico da atuação da polícia de preservação da ordem
pública - esta da competência exclusiva da Polícia Militar-, é que toma
o nome de policiamento.
Daí poder asseverar-se que, em absoluto, não é jurídico, dentro do
ordenamento constitucional e infraconstitucional vigente, delegar-se
poder de fiscalização de trânsito, previsto para a Polícia Militar, para
qualquer outro órgão público, estadual ou municipal, pois, trânsito,
dizendo respeito à ordem pública, nos seus aspectos segurança pública
e tranqüilidade pública, tem a sua fiscalização tomada pelo nome de
policiamento.
Repita-se, aqui, a lição de Caio Tácito já transcrita linhas atrás:
"Não é competente quem quer, mas quem pode, segundo a norma de
direito. A competência é, sempre, um elemento vinculado, objetivamente fixado pelo legislador".

3. A AUTORIDADE DO POLICIAL DO TRÂNSITO

Não se desconhece que o Código Nacional de Trânsito e seu regulamento, em mais de uma oportunidade, se referem a autoridade de trânsito e seus agentes.
Não há, porém, agente público administrativo que não tenha autoridade pública.
( 15) MOREIRA NETO. Diogo de Figueiredo. Revista, volume e página citada.
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Lembro, a propósito, a lição de Hely Lopes Meirelles 06) a respeito
do que seja agente público, expressão hoje consagrada em termos constitucionais. Dizia o saudoso administrativista que agentes públicos "são
todas as pessoas físicas incumbidas, definitiva ou transitoriamente, do
exercício de alguma função estatal", podendo ser classificados em

agentes políticos, agentes administrativos, agentes honoríficos e
agentes delegados.
O policial de trânsito, que na sistemática constitucional vigente só
poderá ser policial militar, como retro focalizado, será sempre um agente
público, da espécie agente administrativo. Ele, com efeito, se vincula ao
Estado por relações profissionais, estando, assim , sujeito à hierarquia
funcional e ao regime jurídico da entidade estatal a que serve, nos termos
do artigo 42 da Constituição da República e artigo 138 da do Estado de
São Paulo, que cuidam dos servidores públicos militares. Anoto, com
Hely Lopes Meirelles01), que empregados de entidades paraestatais não
são agentes públicos e muito menos agentes administrativos.
Bem por isso o policial do trânsito, agente administrativo que é,
tem a autoridade policial de trânsito correspondente à sua investidura
legal, pois "são unicamente servidores públicos, com maior ou menor
hierarquia, encargos e responsabilidades profissionais dentro do órgão ou
da entidade a que servem, conforme o cargo ou a função em que estejam
investidos. De acordo com a posição hierárquica que ocupam e as
funções que lhes são cometidas, recebem a correspondente parcela de
autoridade pública para o seu desempenho no plano administrativo,
sem qualquer poder político"(ls).
A locução autoridade policial, aliás, "indica a pessoa que ocupa
cargo e exerce funções policiais, como agente do Poder Executivo"< 19>.
Em outras palavras, conforme Afonso Arinos de Melo Franco<20>, a
autoridade deriva da investidura de cada agente público e das limitações
impostas pela lei, ou seja, como ele próprio acrescenta, "A autoridade,
( l 6) MEIRELLES, Hely Lopes. Obra e editora citadas, p. 7 l.
(17) MEIRELLES, Hely Lopes. Obra e editora citadas, p. 74.
(18) MEIRELLES, Hely Lopes. Obra e editora citadas, p. 74/75.
( 19) Enciclopédia Saraiva de Direito. Conselho de Redação, v. 9, verbete Autoridade Policial, p. 351.
(20) FRANCO, Afonso Arinos de Melo. Direito Constitucional - Teona das Constituições - As Constituições
do Brasil; 2.a ed., Rio de Janeiro, Forense, 1981, p. 24, 39 e 40.
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já o dissemos, é precisamente essa investidura legal, que habilita uma
pessoa a exercer sobre frações da coletividade social, ou sobre toda ela,
em certos casos, o poder soberano do Estado".
O soldado de Polícia, já sustentei em diversas oportunidades' 21 >,
encarna essa autoridade do Estado, representada bem por isso, pelo uniforme, como aliás, está previsto no Regulamento de Uniformes da Polícia
Militar do Estado de São Paulo (artigo 2º - O uniforme é o símbolo da
autoridade ... ), aprovado por decreto governamental(22 >.
O Supremo Tribunal Federal, com efeito, já proclamou que soldado
de polícia, em policiamento de uma cidade do interior, "é a encarnação
mais presente e respeitada da autoridade do Estado, a presunção jurídica
é sempre no sentido de que ele age em função do Estado"(23 >.
Foi dito, linhas atrás, que o Código Nacional de Trânsito e seu regulamento usam as expressões autoridade e agente em mais de uma oportunidade.
Lembro, porém, que a interpretação do Direito deve ser sistêmica.
A interpretação literal de um texto legal é considerada a mais pedestre
das interpretações, como cediço.
O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em acórdão
da apelação cível nº 110.880-1, de São Paulo, julgada em 22 de agosto de
1988, em caso de apreensão de veículos debatida em mandado de segurança, afirmou, categoricamente, que "o policial militar, como qualquer
outro agente administrativo que é, tem autoridade pública, de acordo
com a sua posição hierárquica (no caso a correspondente à graduação de
1º Sargento da Polícia Militar do Estado de São Paulo). Não é 'autoridade' entre aspas: é juridicamente autoridade pública (Hely Lopes
Meirelles, 'Direito Administrativo Brasileiro' 13ª edição, 2ª tiragem,
1988, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, p. 53), autoridade policial de trânsito (Álvaro Lazzarini e José Cretella Júnior, 'Direito
(21) LAZZARINI, Álvaro et a1ii. Direito Administrativo da Ordem Pública; editora citada, p. 52/69. LAZZARINI, Álvaro. Autoridade Policial do Policial Militar; A.5, n.o 13, Revista Trimestral, editada pela
Academia de Polícia Militar da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, abr/mai/jun/87, p.
17/32.
(22) Regulamento de Uniformes da Polícia Militar do Estado de São Paulo; aprovado pelo Decreto Estadual
n.o 28057, de 29 de dezembro de 1987.
(23) Recurso Extraordinário n.o 80839-PR; Revista Trimestral de Jurisprudência, Brasília, v. 75, p. 607/610.
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Administrativo de Ordem Pública' 2ª edição, 1987, Forense, Rio de
Janeiro, p. 52 e 202, conclusões 12ª e 13ª)".
A propósito do Tema A autoridade do Policial do Trânsito que
estou desenvolvendo cumpre trazer à colação a excelente fundamentação
desenvolvida por José Cezário Neto, Coronel PM Comandante do
Policiamento da Área do Interior/ 1, em 29 de maio de 1992, ao decidir
recurso administrativo interposto por ilustre Magistrado Paulista contra
decisão do Comandante do 41º BPM/1, que deixou de punir soldado PM
responsável pelo policiamento do trânsito em cidade localizada em sua
área. Como o soldado PM deixou de autuar veículo que ele autorizara
parar para descarga de mercadoria, o ilustre Magistrado representou. O
Comandante do Batalhão, entre outros fundamentos, afirmou que o seu
soldado agira discricionariamente mercê de sua autoridade. O ilustre
Magistrado, inconformado, recorreu, sustentando que o policial militar
não é autoridade de trânsito, pois autoridade é o Diretor da CIRETRAN local.
Isso ensejou o estudo de José Cesário Neto< 24), mostrando, por exemplo, que "Delegado de Polícia Diretor da CIRETRAN local não é autoridade de trânsito para sinalização de trânsito. Não está em sua investidura
tal atribuição, o que lhe retira qualquer autoridade a respeito, data venia,
da afirmação do representante. A autoridade é do agente público municipal, com competência para o ato, diante da norma cogente consubstanciada no artigo 30, 1, II e VIII, da Constituição da República. A respeito da
autoridade de trânsito de Delegado de Polícia - continua aludida decisão
administrativa - , aliás, cabe lembrar outro venerando acórdão do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na apelação cível nº
128.875-1, de São Paulo, julgada em 26 de fevereiro de 1991, a respeito
da autoridade policial militar do policiamento de trânsito. Concluiuse que 'Em relação aos atos praticados pelas autoridades policiais militares competentes não logrou o impetrante (o processo era de mandado
de segurança) nada comprovar de ilegal, de ilegítimo, razão de
remanescerem íntegros os seus atos, pois, praticados dentro de sua
investidura legal, que lhes atribui a autoridade administrativa própria,
(24) CEZÁRIO NETO, José. Decisão constante do Protocolado que ensejou o Ofício n.o CPAI-0323/11/92,
de 29 de maio de 1992, do Comandante de Policiamento de Área do Interior / 1 do Comandante do 41.o
BPM/1.
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º

em tema de polícia administrativa de trânsito (artigo 144, 5º, da
Constituição Federal de 1988; artigo 141, da Constituição do Estado de
São Paulo de 1989; Decreto-Lei Federal nº 667, de 2 de julho de 1969;
Lei Estadual nº 616, de 17 de dezembro de 1974, artigo 3º, parágrafo
único, nº 2 (trânsito) e legislação subseqüente de organização básica da
Polícia Militar do Estado de São Paulo)".
Aludido acórdão, com efeito e como consta da referida decisão
administrativa, concluiu, afirmando que "Diante dos textos expressos
das normas constitucionais, federal e estadual, não pode haver dúvida a
respeito da ilegalidade intencional dada a incompetência em razão da
matéria da ilustre autoridade policial civil, dizendo 'incompetência a
ilegalidade resultante da prática por um órgão ou agente administrativo de acto que ele não tinha o poder de praticar ... ', sendo que 'há
incompetência em razão da matéria quando forem excedidas as
atribuições da pessoa coletiva ou violados os limites impostos a cada
serviço administrativo relativamente à natureza dos assuntos que lhe
estão confiados' (Marcelo Caetano, 'Manual de Direito Administrativo',
9ª edição, 1970, Coimbra Editora Limitada, Lisboa, Portugal, Tomo I,
nº 204, p. 407). Em outras palavras, como se afirmou no mesmo
acórdão, autoridade policial civil não mais pode, em termos constitucionais, em nível federal e estadual, ser considerada autoridade de
polícia e trânsito, típica exteriorização de polícia administrativa, isto
é, não de polícia judiciária, a que se reduziu a sua atividade policial, a
sua competência por expressa previsão constitucional (artigo 144, 4º,
da Constituição da República e artigo 140 da Constituição do Estado de
São Paulo)".
Lembro, mais uma vez, a lição de Caio Tácito, já abordada neste
estudo: "Não é competente quem quer, mas quem pode, segundo a norma
de direito. A competência é, sempre, um elemento vinculado, objetivamente fixado pelo legislador".
O policiamento do trânsito, e assim a fiscalização do trânsito, só
pode ser feito pela Polícia Militar, sendo, pois, o policial militar, de qualquer graduação ou patente, dada a sua investidura, a única autoridade
policial do trânsito nessa área.

º
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4. A SANÇÃO DE POLÍCIA DE TRÂNSITO

Antes de tratar da sanção de polícia, especificamente, cumpre
esclarecer sobre os três componentes que formam os atos de polícia. Já
vimos que o primeiro deles é o Poder de Polícia, de caráter abstrato e, na
verdade, o respaldo jurídico que conjugado com a lei proporciona o
suporte legal da ação policial. Depois, surgem os modos de atuação do
Poder de Polícia: ordem de polícia, consentimento de polícia, fiscalização de polícia e sanção de polícia, que constituem a exteriorização, ou
seja, a forma como se expressa o Poder de Polícia, a prática do ato de
polícia. Finalmente, temos o aparato humano e material que podemos
chamar de poder da polícia, envolvido na realização do ato, ou o poderio
efetivamente empregado na ação. Estes dois últimos componentes, de
caráter concreto, resultam no que alguns autores convencionaram denominar de fato de polícia.
No tocante à sanção de polícia, alinho-me com o grande publicista
alemão Otto Mayer, separando a pena de polícia, do constrangimento
de polícia, que se caracteriza no obrigar outrem a fazer ou deixar de
fazer o que era de seu desejo, subordinando-o compulsoriamente, de
maneira pessoal, imediata e direta, ao interesse público. Por sua vez, a
pena de polícia, limitada à esfera administrativa, tem o sentido de castigo, ainda que por imposição pecuniária, revelando-se como intervenção
punitiva do estado sobre as atividades e as propriedades particulares dos
administrados, aplicado unilateralmente e imperativamente, quer na área
externa da Administração, aos administrados em geral, quer na área
interna incidindo sobre os próprios servidores públicos.
Como diz Diogo de Figueiredo Moreira Neto< 25 >, "A sanção de polícia, em suma, é unilateral, externa e interventiva, visando a assegurar,
pela sua aplicação, a repressão da infração e a restabelecer o atendimento
do interesse público, compelindo o infrator à prática de ato corretivo, ou
dissuadindo-o de persistir no cometimento do ilícito administrativo; é,
assim, suasiva e compulsiva".
As sanções de polícia de trânsito inserem-se, port~nto, no universo
das sanções de polícia administrativa e, assim, seguem-lhe os ditames
(25) MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Obra e Editora citada, 9.a edição, 1990, p.343.
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doutrinários do Direito, importantes para a interpretação e aplicação correta dos textos legais, evitando-se eventuais desvios ou excessos, pelos
quais responderão seus autores. Daí a ingente necessidade de bem
preparar cada agente público, policial militar, envolvido na delicada missão de executar o policiamento.
A propósito, esclareço que a multa de trânsito, a exemplo das
demais penalidades previstas no artigo 95 do Código Nacional de
Trânsito, constitui sanção de polícia de trânsito e começa a materializarse, no ato do preenchimento do "Auto de Infração e Imposição de
Penalidade" - AIIP. Portanto é errôneo entender-se que "é o órgão de
trânsito (DETRAN, CIRETRAN) o autor da multa, sendo o policial mero
anotador da infração". Não é isso, em absoluto. A sanção de polícia,
multa no caso, começa no ato do policial, quando este autua aplicando
Poder de Polícia, valorando a atividade policiada, ou seja, decidindo se a
ação praticada pelo administrado configura ou não infração à Lei e
respondendo por esta decisão. Neste caso pratica-se o ato administrativo composto, onde a primeira parte, principal, cabe ao policial, pela
autuação, enquanto da segunda, assessória ou complementar, desincumbe-se o órgão de trânsito, que notifica o infrator (quando isso não
tiver sido feito durante a autuação) e arrecada o valor pecuniário correspondente à multa. Aqui, comporta citar Maria Sylvia Zanella Di Pietro(26>,
que explica: "Ato composto é o que resulta da manifestação de dois ou
mais órgãos, em que a vontade de um é instrumental em relação à de
outro ... ".
Digo que a parte principal do ato cabe ao policial, justamente,
porque nela inclui-se a decisão, o fulcro desta sanção de polícia. Lembrese que pode o policial, se entender conveniente, suplantar, inclusive, as
regras de circulação e a sinalização no local, pois assim permite o
Regulamento do Código Nacional de Trânsito no artigo 76, combinado
com seu anexo II.
Claro está que a decisão de aplicar ou não sanção de polícia é discricionária, porém, arbitrária não pode ser, devendo o policial guiar-se,
preponderantemente, pelos princípios constitucionais da razoabilidade e
da motivação, na incessante busca do interesse público.
(26) DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo; São Paulo, Editora Atlas, 1990, p. 169.
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Ao administrado que sofreu a punição, caso não se conforme, sempre caberá recorrer, tanto na esfera administrativa, como na judiciária,
direito assegurado a todos pela Constituição Federal, artigo 5º, XXXIV.
Para tanto deverá, necessariamente, ser notificado por escrito, quer pelo
policial responsável pela sanção, quer pelo órgão de trânsito que estiver
concluindo o processamento da autuação. No âmbito administrativo, tais
recursos incluem-se na capacidade que dispõe a Administração para controle dos seus atos, seja de forma provocada, como é o caso, ou "ex officio". A respeíto explica Diógenes Gasparini<27 > que "todo e qualquer comportamento da Administração Pública está sujeito aos controles administrativos e judicial. O primeiro é realizado pela própria Administração
Pública no exercício do poder de autotutela, que nesse mister age espontânea ou provocadamente, e tem vista o exame dos atos e comportamentos da Administração Pública no que concerne ao mérito e à legalidade".
Assim, num primeiro momento, a sanção de polícia poderá, em face
do Poder Hierárquico, ser apreciada, quanto ao mérito e à legalidade,
pelas autoridades superiores, na linha hierárquica funcional do policial
que impôs. Conforme ensina Hely Lopes Meirelles( 28 ) o Poder
Hierárquico, entre outras utilidades, "corrige os erros administrativos, pela
ação revisora dos superiores sobre os atos dos inferiores. Desse modo, a
hierarquia atua como instrumento de organização e aperfeiçoamento do
serviço e age como meio de responsabilização dos agentes administrativos". Nessa situação, temos o recurso hierárquico próprio, quando "a
parte dirige à autoridade ou instância superior do mesmo órgão adminis-

trativo, pleiteando revisão do ato recorrido"(29). Esta deve ser a interpretação doutrinária para o artigo 112 do Código Nacional de Trânsito.
Ultrapassada a primeira fase revisora, prevê ainda o Código a submissão "das decisões que impuseram penalidade" à Junta Administrativa
de Recursos de Infrações - JARI. Portanto, obrigatoriamente em face da
lei, as sanções de polícia de trânsito, aplicadas e mantidas pela polícia
de trânsito, serão então apreciadas, mediante recurso, pela JARI,
podendo em determinados casos subir até o Conselho Nacional de
(27) GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo; São Paulo, Saraiva, 1992, p. 106/107.
(28) MEIRELLES, Hely Lopes. Obra citada; 13.a ed., Revista dos Tribllnais, 1987, p. 83.
(29) MEIRELLES, Hely Lopes. Obra citada; p. 574.
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Trânsito - CONTRAN (artigo 114 do Código). Desta feita, temos recurso
hierárquico impróprio, que no magistério de Hely Lopes Meirelles<3º) "é o
que a parte dirige a autoridade ou órgão estranho à repartição que expediu o ato recorrido, mas com competência julgadora expressa ... Esse
recurso só é admissível quando estabelecido por norma legal que indique
as condições de sua utilização, a autoridade ou o órgão incumbido do julgamento e os casos em que tem cabimento". A JARI enquadra-se, perfeitamente, nesse conceito.

5. O PODER JUDICIÁRIO NO CONTEXTO DO TRÂNSITO

No contexto do Trânsito não pode ser esquecida a participação do
Poder Judiciário no denominado esforço legal. Essa participação, em verdade, não se resume ao só julgamento dos procedimentos contravencionais e penais, conseqüentes do uso do automóvel. Ela é bem mais
abrangente, o que decorre do sistema administrativo de jurisdição
única, de inspiração inglesa, no qual cabe ao Poder Judiciário o controle
jurisdicional dos atos da Administração Pública, sistema esse adotado nas
anteriores Constituições, como na atual que não permite que a lei possa
excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito(artigo 52 , XXXV, da Constituição de 1988).
Bem por isso, além da matéria criminal, o esforço legal de que participa o Poder Judiciário no contexto do Trânsito, ao certo, está bem presente em matéria de responsabilidade civil, prevendo o Código de
Processo Civil, até mesmo, um procedimento civil específico quando, no
seu artigo 275, II, "e", prevê procedimento sumaríssimo, qualquer que
seja o valor, "de reparação de dano causado em acidente de veículos",
cuja previsão legal de conclusão é de noventa dias desde a propositura da
ação até a sentença (artigo 281)
O esforço legal do Poder Judiciário no contexto do Trânsito não fica
por aí no Estado de São Paulo, onde o Egrégio Tribunal de Justiça já fez
(30) MEIRELLES, Hely Lopes. Obra citada;
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instalar mais de uma centena de juizados Informais de Conciliação e
Juizados Especiais de pequenas Causas, todos integrantes do sistema dos
Juizados Especiais de Pequenas Causas do Estado de São Paulo, e que
atendem no período noturno, buscando, sempre que possível, a conciliação das partes, inclusive as envolvidas em acidentes de veículos, pelos
critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual
e celeridade(artigo 2. da Lei Federal nº 7.244 de 7 de novembro de
1984). A utilização desses juizados independe da presença de advogados,
como tem entendido a jurisprudência de regência , por força do artigo 9º
da aludida Lei das Pequenas Causas. A experiência paulista tem demonstrado que em quinze dias pode estar solucionada uma questão levada a
esses Juizados, inclusive quando relativa a acidente de veículos e sua
reparação civil.
A Constituição Federal vigente instituiu o Estado Democrático de
Direito (preâmbulo e artigo 1º). Este obriga ao cumprimento da lei não
só o administrado, o governo. A Administração Pública, e assim as
autoridades policiais de trânsito também, igualmente, estão obrigadas ao
cumprimento da lei, a exemplo do Governo. No que diz respeito à
Administração Pública, o que era doutrina, agora é norma constitucional,
pois o artigo 37, caput, da Constituição Federal, estabelece, expressamente, a sua obediência "aos princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade", exigência essa repetida no Estado de São
Paulo no artigo 111 de sua Constituição de 1989, que acrescenta, ainda,
os princípios da razoabilidade e da motivação.
No contexto do Trânsito, o esforço legal do Poder Judiciário está
novamente presente para obrigar o respeito ao Estado Democrático de
Direito no tocante ao controle jurisdicional de atos de polícia de trânsito,
que são atos administrativos praticados por autoridades de polícia de
trânsito. Lembro, a propósito, que, conforme acórdão na apelação cível
nº 173.9521/6, da Comarca de Cubatão, "Segundo decisão do Supremo
Tribunal Federal, a praxe de não notificar o infrator, aguardando a época
da licença para compeli-lo ao pagamento, sob pena de não efetivá-la,
implica, em última análise, em recusar-lhe o direito de defesa, que deve
ser assegurado em qualquer processo penal, fiscal, administrativo ou
policial. Assim, necessário se faz lembrar que o direito de defesa é garanti a constitucional, previsto no artigo 5º, LV, da Constituição da
República, devendo ser respeitado por qualquer autoridade pública,

Revista A FORÇA POLICIAL

São Paulo

nº 3

jul./set. 1994

23

inclusive as ligadas à área de polícia de trânsito. Nesse sentido, aliás,
encaminhou-se a jurisprudência como se pode verificar no índice da
Revista de Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
referente ao ano de 1990 e publicado no seu volume 127, página 567 e
659. Nele, são indicados acórdãos publicados nos volumes 123/232,
126/255, 127/177, 122/249, 124/266, 124/267, 124/270. Na Comarca de
Santos, posso informar, há advogados que se especializaram em mandados de segurança para anular multas de trânsito, impostas sem a prévia
notificação para a defesa, o contraditório, meios e recursos inerentes em
face da acusação de infração de trânsito, que se consubstancia no auto de
'infração respectivo, tudo para fazer prevalecer a garantia fundamental de
que aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (artigo 5º, LV, da Constituição
de 1988), certo que, no Estado de São Paulo, a sua Constituição de 1989,
no seu artigo 4º, é expressa no sentido de que "Nos procedimentos
administrativos, qualquer que seja o objeto, observar-se-ão, entre outros
requisitos de validade, a igualdade entre os administrados e o devido
processo legal, especialmente quanto à exigência da publicidade, do contraditório, da ampla defesa e do despacho ou decisão motivados".
No contexto do Trânsito, o esforço legal do Poder Judiciário revelase, igualmente, em colocar cobro a arbitrariedades municipais em matéria
de trânsito, como, por exemplo, a imposição de multas por estacionamento de veículo na calçada, pois, conforme acórdão de 14 de dezembro de
1989 na apelação civil nº 118.792-1, da comarca de São Paulo, acórdão
esse arrimado em substancioso parecer de lavra do douto Procurador de
Justiça Bensaúde Branquinho Maracajá<3l), "Restou fora de dúvida que a
competência para legislar em matéria de trânsito é exclusiva da União,
que editou o Código Nacional de Trânsito e seu Regulamento, onde se
dispõe sobre a supletividade da competência do Estado e do Município.
Ao regular a Lei Municipal nº 10.328, de 1987, a hipótese de estacionamento de veículos sobre a calçada, colidiu frontalmente com o disposto
no artigo 89, inciso XXXIX, i, do Código Nacional de Trânsito, em que
ficou proibido o estacionamento de veículos nas calçadas, infração sujeita às penalidade do Grupo três e à remoção. Como assevera a douta
(31) MARACAJÁ, Bensaúde Branquinho. Parecer na Apelação Cível n.o 118.792-1, de São Paulo; Revista
de Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Editora Lex, v. 125, p. 211.
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Procuradoria de Justiça, 'Apresenta-se incontornável a conclusão de que
o Município de São Paulo, ao editar a Lei nº 10.328, de 1987, descrevendo, em seu artigo 1º, inciso I, a infração' colocar veículos, automo~ores
ou não, ou com eles circular sobre calçadas' ... e provendo para ela uma
penalidade, diversa e mais severa do que a da lei federal, invadiu a competência enumerada da União e legislou sobre matéria que lhe estava
vedada'. Não agiu a Municipalidade, como quer a sentença, no âmbito de
seu peculiar interesse, mas extrapolou de sua competência, ao impor
sanção sobre hipótese já regulada pela União, com sanção mais branda".
Lembro, aqui, toda legislação municipal, inclusive a Lei Orgânica
do Município, por expressa exigência da Magna Carta vigente, no seu
artigo 29, deve atender os princípios estabelecidos na Constituição
Federal e na constituição do respectivo Estado, além, é óbvio, daqueles
impostos no mesmo artigo.
No contexto do Trânsito, o esforço legal do Poder Judiciário, ainda,
está presente em buscar um julgamento mais rápido e eficiente dos
crimes de lesões corporais culposas e homicídios culposos decorrentes de
acidentes de veículos. Isso, aliás, foi objeto de estudos pela Comissão
Temática da Assembléia Nacional Constituinte, que cuidou do Poder
Judiciário, entendendo a douta Comissão que os crimes de trânsito
poderiam ser julgados pelos Juizados Especiais~ hoje previstos no artigo
98, I, da Constituição Federal.
A questão, ressalto, já fora objeto de exame no I Congresso
Nacional de Segurança Viária, realizado de 31 de março a 3 de abril de
1986, em São Paulo.
Naquela oportunidade, em mensagem dirigida aos congressistas,
Marcos Luís da Costa Cabral, então Presidente do CONTRAN Conselho Nacional de Trânsito - e Presidente do aludido Congresso (ICONSEV), afirmou que a "República trairia a demanda social de segurança se não assumisse a prevenção da criminalidade do acidente de trânsito como objeto, legítimo, de investimento social, da atuação emergencial do Estado. O clamor popular por segurança impõe, assim, a atuação
imediata do Estado, no momento em que este assume a tarefa histórica
de reconstituir-se democraticamente e de garantir à comunidade as
condições práticas de exercer a cidadania no quadro da vida cotidiana,
fundada em liberdade e na observância das normas legais", tudo conforme consta dos Anais do referido Congresso.
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Nele, no dia 3 de abril, anoto, tive a honra de presidir o painel O
PODER JUDICIÁRIO E O TRÂNSITO, tendo como painelistas os eminentes Desembargadores Kazuo Watanabe e Orlando Gandolfo e o eminente Juiz de Direito Octávio Jorge de César Valeixo, na época Titular da
1º Vara de Delitos de Trânsito de Curitiba, Paraná.
O eminente Desembargador Kazuo Watanabe, pelas anotações que
tenho, defendeu a tese da criação de Juizados de Pequenas Infrações
Criminais. O juiz de Direito Octávio Jorge de César Valeixo, após explanar sobre as vítimas sacrificadas em holocausto à máquina, salientou que
"O Poder Judiciário, dependente que é dos demais Poderes, tanto na sua
estruturação como na elaboração de legislação ajustada à realidade
dos delitos de circulação de veículos, encontra-se tolhido na sua ação
de fazer intervir o Direito, refreando a vontade do homem em determinados limites de forma a reduzir o risco para a segurança dos bens
jurídicos. É um mero espectador desse quadro trágico de violência,
vivendo, ainda, ao tempo do cabriolé para enfrentar a criminalidade
decorrente de máquinas turbinadas".
Não pode, em verdade, o Poder Judiciário ficar inerte na magnitude
do tema, inclusive no que se refere aos acidentes de trânsito. A par de
criticar, de mostrar o seu desagrado, o Poder Judiciário, com a experiência de seus Juízes, deve apresentar algo de concreto, enfrentando os problemas direcionando o legislador.
O tema tem preocupado os magistrados brasileiros e, especialmente
convidado, tive a honra de desenvolvê-lo no Simpósio Nacional dos
Juizados Especiais de Pequenas Causas - Cíveis e Criminais, realizado em Curitiba, Paraná, nos dias 4 a 6 de junho de 1992, sob os auspícios
da Associação dos Magistrados Brasileiros, Tribunal de Justiça do Estado
do Paraná e Associação dos Magistrados do Paraná.
Tive a oportunidade, então, de afirmar, alto e bom som, que o
Estado tem procurado dar muito e melhor Polícia, tornando-se mister,
porém, dar, também, mais Justiça, porque a melhoria de uma parte, isoladamente, não propiciará mais eficiência e eficácia do Sistema Criminal.
Quanto ao artigo 98, I, da Constituição da República, lembrei que
não se pode, na legislação infraconstitucional, tanto no âmbito federal,
quanto estadual, perder de vista os objetivos colimados pela Assembléia
Nacional Constituinte, entre os quais devem ser alinhados como fundamentais os seguintes:
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a) possibilidade de acesso direto e imediato à Justiça; b) procedimentos ágeis com instrução correndo toda perante o juiz; c)prestação
jurisdicional rápida, assegurando recurso às partes, tudo isso com uma
estrutura maleável, terminando, nesses casos, com a mitigada participação do juiz no início da instrução criminal, dando à autoridade judiciária competente, maior amplitude de instrução criminal, sem que ela se
deixe resvalar para o campo policial.
A evolução que os magistrados pretendem é a de que os depoimentos prestados nos Juizados Especiais sejam únicos e o seu revestimento
jurídico termine com a clássica situação de o acusado confessar perante
o policial e negar perante o juiz, ou, em outras palavras, confessa na

Polícia e nega na Justiça Criminal.
Outro aspecto que fÔi bem destacado no aludido Simpósio de
Curitiba é o da premente necessidade de Plantões Criminais, certo que,
com relação aos dos Juizados Especiais Criminais, eles importarão no
fortalecimento que, de modo indireto, deverão trazer para a Instituição
Policial. O contato direto entre o policial de rua, figura essencial nos trabalhos de polícia, e o juiz, com o tempo, levará ao aprimoramento desses
serviços, sem falar na natural diminuição da violência e da corrupção,
dificultadas, agora, pela presença viva do magistrado. Além do mais, o
juiz criminal especial, para a sua decisão, não pode prescindir do contato
pessoal e imediato com o agente público que, se não viu o fato, por certo
chegou ao local poucos momento depois, tendo sentido de perto a situação que se afigurou e, portanto, em melhores condições de esclarecê-la.
A denominada Polícia Judiciária, também, ver-se-á beneficiada, pois,
livre de grande parte dos anacrônicos inquéritos policiais, poderá voltar
seus esforços, com maior ênfase e propriedade, à sua atividade-fim, ou
seja, a investigação criminal, hoje colocada em um plano inferior para
privilégio de funções cartorárias burocráticas e de polícia administrativa,
como a de trânsito, que não se confunde com Polícia Judiciária.
Não devemos, entretanto, esquecer de resguardar a figura do juiz,
que, pela tradição brasileira, não deve adentrar a área de competência
policial, o que zelará o seu respectivo órgão censor. Em outras palavras,
como venho propondo, poder-se-á distribuir as funções, conforme segue:
A) POLÍCIA:
1- Atendimento da ocorrência
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2- Diligências e investigações preliminares, imediatas
3- Investigações ordenadas pelo juiz
B) JUIZ ESPECIAL:
1- Instauração e instrução do processo
2- Preparo para o julgamento
3- Julgamento
4- Execução
Na Revista de Processo, fiz publicar, no seu volume 58, abril-junho
de 1990, p.99-107, trabalho, incluindo o fluxograma, sobre os Juizados
Especiais para Julgamento das Infrações Penais de Menor Potencial
Ofensivo. Tal trabalho foi aproveitado pelo eminente Deputado Federal
Gonzaga Patriota, de Pernambuco, que o apresentou à Câmara dos
Deputados sob a forma de Projeto de Lei nº 3883, de 1989, sendo acolhido e juntado aos Projetos de Lei dos nobres Deputados Michel Temer,
Nelson Jobim e Manoel Moreira, que, em conjunto, tramitaram naquela
Casa do Congresso, culminando no Projeto de Lei da Câmara nº 91, de
1990, aprovado e enviado ao Senado Federal.
No Senado, cabe ao ilustre Senador José Paulo Bisol a missão de
relatar o Projeto, oferecendo os ajustes finais.
Como se verifica, no contexto do Trânsito e no que se refere ao
denominado esforço legal, importante papel exerce o Poder Judiciário,
não só na jurisdição criminal, na repressão dos delitos de trânsito, que
não se confundem com infrações de trânsito, estas de natureza administrativa. A importância do Poder Judiciário, como órgão de jurisdição do
Estado Democrático de Direito, está bem presente, também, na jurisdição
civil, diversa da criminal, quando faz o controle jurisdicional de todos os
atos administrativos relacionados com os serviços de trânsito, cancelando
multas ilegalmente impostas e exigindo o estrito cumprimento dos princípios basilares da Administração Pública, como os da legalidade, o da
impessoalidade, o da moralidade e o da publicidade.
O Poder Judiciário, no contexto do esforço legal, não pode ser
esquecido pelo policiamento de trânsito, como também pela engenharia
de trânsito: aquele nos atos de polícia de trânsito, na fiscalização do trânsito; esta, a engenharia, para que não extrapole os seus serviços de engenharia que lhe são peculiares.
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6. CONCLUSÕES
No Estado Democrático de Direito idealizado para o Brasil, por
almejado e instituído pelo seu povo, o cumprimento da lei obriga não só
aos governados, como também aos governantes e administradores públicos em geral de qualquer das entidades estatais, isto é, da União, Estados,
Distrito Federal e Municípios.
Daí por que no Trinômio Trânsito, integrado pela Educação,
Engenharia e Esforço Legal, este último tem capital importância:
porque, sem uma Legislação adequada, sem o policiamento que a tome
efetiva, fazendo-a cumprir, fazendo-a obedecida, de nada adiantará a
Educação e a Engenharia de Trânsito. Estas, aliás, vivem e subsistem
em razão de uma legislação de trânsito, que seja compatível com as
inúmeras realidades brasileiras.
Fiscalização de polícia é modo de atuação do Poder de Polícia e, no
caso específico da atuação da polícia de trânsito, que é espécie de polícia
de preservação da ordem pública, da competência exclusiva das Polícias
Militares do Brasil, toma o nome de policiamento.
Bem por isso é indelegável a outros órgãos, seja por lei, atos administrativos ou ajustes, como o são os convênios administrativos.
As autoridades policiais militares não podem e nem devem abdicar
do Poder de Polícia que lhes é inerente, inclusive o relacionado à Polícia
de Trânsito, típica manifestação de Polícia Administrativa e que nada tem
de Polícia Judiciária, salvo quando da ocorrência de ilícito penal.
Os policiais militares são servidores públicos militares estaduais,
isto é, são agentes públicos administrativos. De acordo com a sua
investidura legal, tem a correspondente parcela de autoridade pública
de polícia, isto é, são autoridades policiais, com competência bem definida na legislação e decorrente da norma constitucional que prevê a sua
atividade de polícia ostensiva de preservação da ordem pública. Daí por
que norma infraconstitucional, como o Código Nacional de Trânsito e
seu Regulamento, não pode retirar do policial militar a sua condição de
autoridade policial, uma vez que, em todo Brasil, o policial militar
encarna a autoridade do Estado
As sanções de polícia de trânsito materializam-se no ato administrativo praticado pelo policial do trânsito, quando ele aplica Poder de
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Polícia, valorando a atividade policiada, ou seja, decidindo se a ação
praticada pelo administrado configura ou, não infração à lei. A decisão
de aplicar ou não a sanção de polícia é discricionária, porém não é arbitrária, devendo o policial guiar-se preponderantemente pelos princípios
constitucionais da razoabilidade e da motivação, na incessante busca
do interesse público. Considerando a capacidade que dispõe a
Administração para controle de seus atos, podem as autoridades superiores na linha hierárquica do policial que aplicou a sanção de polícia,
revê-la, apreciando-lhe o mérito e a legalidade, sem prejuízo da submissão da decisão que impuser penalidade, à Junta Administrativa de
Recursos de Infrações, isso mediante recurso.
No contexto do Trânsito, não se pode esquecer o papel constitucional do Poder Judiciário em face do Estado Democrático de Direito,
uma vez que este Poder da Soberania Nacional é o que exerce a jurisdição, criminal e civil, fazendo o controle não só das infrações penais
como também, e é o que interessa à eficiência e eficácia das ordens e
consentimentos de polícia de trânsito, fazendo o controle jurisdicional
dos atos de polícia de trânsito, e ainda, dos fatos de polícia de
trânsito, isto é, dos atos administrativos das autoridades de polícia de
trânsito e da execução material desses mesmos atos (fatos administrativos) tudo isso através de procedimentos judiciais adequados, como o
procedimento sumaríssimo previsto no Código de Processo Civil, ou do
Sistema dos Juizados Especiais de Pequenas Causas Cíveis.
Necessário é que a União, no Distrito Federal e nos Territórios
(estes quando criado), e os Estados criem, o quanto antes, os juizados
especiais para a conciliação, o julgamento das infrações penais de menor
potencial ofensivo, mediante procedimento oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento dos recursos por juízes de primeiro grau, tudo a dispensar a feitura dos anacrônicos inquéritos policiais, possibilitando que o policial de rua, como o é o
policial de trânsito, desde logo, ao invés de apresentar as partes no
Distrito Policial, o faça diretamente ao Juizado Especial, poupando
tempo e dinheiro para as partes envolvidas, para ele próprio, bem como
para o erário público.
Essa a conjugação que entendo que deva existir para o verdadeiro
ESFORÇO LEGAL NO CONTEXTO DO TRÂNSITO.
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II. HERÓIS PARA EMPREGAR(*)

MAJOR MICHAEL I. BUMGARNER
Do Corpo de Polícia Militar do Exército dos Estados
Unidos, em colaboração com o Major General
Eugene R. Cromartie da Reserva do Exército dos
Estados Unidos e Diretor Executivo/Chefe do Estado
Maior, IACP, Alexandria, Virgínia.

SUMÁRIO
1. Desafios Decorrentes do Recrutamento de Candidatos
Qualificados. 2. Visando uma Platéia Compensadora. 3.
Qualidade dos Ex-Militares. 4. Acessando Candidatos
Qualificados - Operação Transição. 5. Sucesso da Operação
Transição. 6. Uma janela limitada de Oportunidades.

1. HERÓIS PARA EMPREGAR

Departamentos de polícia, através do País, dispendem recursos
valiosos e limitados na busca de candidatos qualificados para suas
fileiras. Esses Departamentos não mais se dão ao luxo de escolher os
melhores qualificados dentre um grande número de candidatos. O desafio
crescente, enfrentado por muitos Departamentos é o de encontrar um
número suficiente de candidatos que preencham os requisitos mínimos de
sua organizaçãoº)·
1.1. Desafios Decorrentes do Recrutamento de Candidatos Qualificados.

Um grande Departamento de polícia metropolitana informou dispêndio de aproximadamente $1, 000 (um mil dólares) por candidato, em
(*) Tradução de Antonio Ernesto de Bittencourt Rodrigues, Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo. Extraído de "The Police Chief', v. LX, n.o 4, abril de 1993.

( 1) M. Hyams. Recrutamento, Seleção e Conservação: Assuntos de Compromisso; Police Chief, setembro de
1991, p. 24.
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custos de recrutamento e seleção. Este fato, conjugado com a informação
de que o Departamento examina 13 inscrições para cada policial admitido<2) salienta a magnitude do problema e a drenagem de recursos departamentais (3>. A Comissão de Padrão e Treinamento de Policiais da
Califórnia revela que menos de 4% dos que se Inscrevem para funções
policiais<4) são admitidos.
Este problema não é exclusivo da área policial. Um estudo publicado pelo Ministério do Trabalho, Educação e Comércio revela que dois
terços dos empregadores entrevistados informam que candidatos ao nível
de ingresso são desprovidos de qualificação básica. Essa qualificação
básica foi identificada como ortografia, redação, matemática, comunicação oral, flexibilidade e adaptabilidade, solução de problemas,
auto-administração e iniciativa, atitudes e hábitos de trabalho< 5) • A
concorrência entre companhias americanas para absorver candidatos que
possuam esses requisitos básicos se intensificou ao longo dos últimos
anos. Muitas repartições policiais verificam agora que uma quantidade de candidatos qualificados são atraídos por firmas particulares
de segurança e investigação, que dispõem de grandes orçamentos
para recrutamento e podem oferecer salários que poucos
Departamentos de polícia conseguem igualar.

2. VISANDO UMA PLATÉIA COMPENSADORA

Um perito no campo de recrutamento e seleção de policiais afirma
que a resposta para o problema" ... depende não apenas de simplesmente
(2) A expressão no original "híred" significa contratado, admitido como empregado, tendo uma conotação de
relação empregatícia e não funcional, estatutária.
(3) Washington, DC. Departamento de Polícia Metropolitana.

(4) A expressão original "law enforcement" significa imposição da lei, coadunando com a idéia de "lei e
ordem", enquanto, no Brasil, predomina o entendimento de preservação, ou seja, de manutenção da lei, ou
ainda, de prevenção e repressão, preferindo-se a simples referência à atividade policial, função policial ou
policial (agente da lei).
(5) Departamentos de Trabalho. Educação e Comércio. "Edifício da Quantidade da Força de Trabalho", julho
de 1988.
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aumentar o tamanho do contingente de candidatos, mas em acentuar sua
qualidade<6). Como muitos administradores de Polícia, ele recomenda que
uma das soluções para o problema é recrutar entre os militares.
Departamentos que têm seguido esta opção usam eficientemente seus
recursos visando uma audiência compensadora; a possibilidade de admitir um candidato plenamente qualificado desse grupo é muito maior do
que os esforços de recrutamento voltados para a população em geral.
Como resultado dos últimos acontecimentos mundiais, o recrutamento de ex-militares se tomou uma solução mais fácil e viável para os
Departamentos de Polícia. Nos próximos dois anos, os Departamentos de
Polícia terão a oportunidade única de economizar recursos, ao mesmo
tempo em que estão obtendo candidatos altamente qualificados. O
Ministério da Defesa ("DOD") está no curso de seu maior enxugamento
desde a IIª Guerra Mundial e dispensará aproximadamente 600.000
homens da ativa.

3. QUALIDADES DOS EX-MILITARES

Recorrendo a esta fonte, os Departamentos de Polícia poderão se
servir de um contingente de pessoal que não apenas preenche os requisitos mínimos de seleção da maioria dos Departamentos, mas que também
possui aqueles atributos e características favoráveis, que o Identifica
como candidatos preferenciais para admissão como policiais. Militares
deixando as forças armadas geralmente não têm antecedentes criminais, têm boa saúde, não têm um histórico de uso de tóxicos e estão
em condições físicas relativamente boas. Ademais, seu treinamento e
experiência os põem em um contexto compatível com as necessidades
da atividade policial. Militares deixam o serviço com um nível educacional superior à media e recebem treinamento em áreas comuns
tanto às atividades militares, quanto policiais, tais como comunicações, primeiros socorros e tiro. Mais Importante, porém, é que seu
(6) HYAMS.
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treinamento militar capacitou tais indivíduos a desenvolver aquelas
características pessoais que os Departamentos de Polícia procuram
em seus policiais. Ex-militares estão acostumados a trabalhar em
horário Irregular, sob pressão, em locais de trabalho Incomuns.
Esses Indivíduos disciplinados trabalham para o grupo e estão motivados para cumprir a missão, apesar dos obstáculos. Eles definiram
prioridades e se adaptaram a situações cambiantes, através de suas
vidas profissionais, muitos são capazes de negociar com diferentes
segmentos da sociedade, já que estiveràm expostos a muitos tipos de
vida e ambientes.
Em um estudo realizado pelo Centro de Estudos de Trabalho e
Recursos Humanos da Universidade de Temple, descobriu-se que ex-militares alcançavam maior sucesso financeiro em suas carreiras civis, do
que outros que tivessem qualificações e educação similares. O estudo
citou vários aspectos da experiência militar como diretamente responsáveis por esses resultados. A principal razão referida eram as atitudes de
trabalho que ex-militares possuem, tais como autoconfiança, maturidade
social e aceitação de autoridade legítimaº).

4. ACESSANDO CANDIDATOS QUALIFICADOS
TRANSIÇÃO

OPERAÇÃO

O Ministério da Defesa desenvolveu um programa denominado
Operação Transição para auxiliar o grande número de militares com
baixa, em sua transição para a vida civil. Enquanto este programa foi
desenvolvido para beneficiar militares com baixa, é também um
Instrumento útil para os Departamentos de Polícia, desde que propicia
valiosa assistência a empregadores Interessados em admitir ex-militares,
através de dois programas automáticos de colocação.
O primeiro programa é o Sistema de Referência de Baixas da
Defesa ("DORS"), um sistema de referências e arquivo de mini-cadastros
(7) Thomas N. Daymont and Paul J. Andrisani. Relatório Técnico "O retomo econômico do serviço militar"
(Philadelphia: Centro de Estudos do Trabalho e Recursos Humanos. Escola de Administração e Comércio.
Universidade de Temple, novembro, 1986).

34

Revista A FORÇA POLICIAL

São Paulo

n2 3 jul./set. 1994

desenvolvido para prover os empregadores de um acesso fácil ao pessoal
do Ministério da Defesa. Esse sistema permite que integrantes com baixa
e seus cônjuges possam voluntariamente arquivar mini-cadastros especificando sua escolaridade, bem como preferências de trabalho e localização. Empregadores Interessados acessam o sistema usando um telefone
1-900 ($5 para o primeiro minuto, $1 por minuto seguinte).
O Sistema casa os mini-cadastros com as ofertas de trabalho e envia
as qualificações ao empregador, por fax ou correio. Os empregadores
podem receber até 25 cadastros por fax, no mesmo dia útil, ou até 100
cadastros pelo correio, no primeiro dia útil imediato.
O outro sistema automatizado é o Correio Eletrônico de Transição.
Depois de Inscritos na Operação Transição, os empregadores podem
colocar anúncios de duas ou seis semanas em um sistema de Correio
eletrônico. Os anúncios são veiculados no dia seguinte (ao da Inserção),
nas mais de 350 Instalações militares através do mundo. Os empregadores Interessados poderão se cadastrar na Operação Transição
chamando o Telefone de Apoio à Operação Transição 1-800-727-3677 ou
escrevendo para: "Operation Transition, Attn: Registration, 2511 Garden
Road, Suite A180, Monterey, CA 93940-5330. Uma vez inscrito, o
empregador receberá material informativo e uma senha, que o autoriza a
participar do "DORS" e do Correio Eletrônico de Transição.

5. SUCESSO DA OPERAÇÃO TRANSIÇÃO

Aproximadamente 11 O repartições policiais municipais, estaduais e
federais estão utilizando a Operação Transição como parte de seus
esforços de recrutamento e estão se beneficiando da assistência por ela
propiciada. Departamentos inscritos, de todas as dimensões, e em as .
regiões do País, comentam favoravelmente sobre a Operação Transição.
Um porta-voz do Departamento de Polícia de Houston, Texas, observou
que o programa colocou a repartição em posição de, agora, poder procurar e selecionar, permitindo o Departamento de usar especializações,
como capacidade bilingue, como requisitos.
Um grande Departamento de Polícia urbano, do Centro-Atlântico,
da Operação Transição, informou que ex-militares geralmente se classifi-
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cam melhor em todas as fases da seleção (testes de agilidade, exames
escrito e oral) do que candidatos da população em geral: como resultado,
25% do último curso da Academia era composto de ex-militares. Em termos nacionais, o programa provou ser um Instrumento útil para os que
fazem recrutamento de policiais.

6. UMA JANELA LIMITADA DE OPORTUNIDADES

Esta oportunidade de atingir uma força tarefa de qualidade e de
admitir candidatos que possuam experiência e qualificações que satisfaçam as necessidade dos serviços policiais poderia eventualmente
reduzir os recursos dispendidos com recrutamento e seleção de candidatos. Poderia também aumentar o potencial de candidatos a completar
com sucesso os programas de treinamento e formação, dando início a
carreiras de policiais de sucesso.
Mais de 600.000 militares deixaram as forças armadas desde a
desativação iniciada no outono de 1990. A cada mês, outros milhares dão
baixa, à medida que o Ministério da Defesa completa o processo.
Departamentos Interessados devem agir rapidamente. Esta oportunidade
única de acessar um contingente qualificado de pessoal diminuirá, à
medida que o Ministério da Defesa complete as baixas, em 1995.
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III. A SEGURANÇA PÚBLICA NA CONSTITUIÇÃO

DIOGO DE FIGUEIREDO MOREIRA NETO

SUMÁRIO
1. Introdução e conceitos. 2. Inserção constitucional. 3.
Preservação e restabelecimento político da ordem pública. 4.
Preservação e restabelecimento policial da ordem pública. 5.
Preservação e restabelecimento policial-militar da ordem pública. 6. Polícia ostensiva.. 7. Conclusão.

1. INTRODUÇÃO E CONCEITO
1.1. Segurança pública e política

Duas das conseqüências indesejáveis da sociedade industrial
foram o aumento descontrolado da população e sua desordenada concentração urbana.
Somem-se a isso a ponderável marginalização desses grandes
contingentes, a provocação ao consumo pelos meios eletrônicos de
comunicação e a exploração política da miséria, e aí temos, em poucas
pinceladas, o quadro propício à violência que tanto nos preocupa.
Mas, ao mencionarmos a exploração política da miséria, não
quisemos negar o fato de que tratamos principalmente com fenômenos
políticos. Concentrarmo-nos nos fatores econômicos ou psicossociais,
seria, ao contrário, fechar os olhos à concausa de maiores pressão, que é,
precisamente, a política: a decisão dos governos.
Hoje, não há dúvidas de que o Estado brasileiro é o grande
responsável pelo sério problema de segurança pública que defrontamos
em todos os quadrantes do País.
Digo-o, porque desde o início do nosso processo de industrialização, pelos anos trinta, os sucessivos governos foram indiferentes ao pro-
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blema demográfico e às suas conseqüências sociais. Indiretamente,
chegou até a incentivar a natalidade irresponsável, com políticas tributárias e assistenciais equivocadas, ao mesmo tempo que ignorou,
durante sessenta anos, suas correlatas responsabilidades em termos de
infra-estrutura sanitária e educacional, para mencionarmos as mais trágicas omissões.
Embora o Estado brasileiro sempre tivesse tido oportunidade e
meios para solucionar o problema, sendo que por duas vezes dispondo de
formidável poder arbitrário, preferiu concentrar seus esforços no
econômico, multiplicando obsessivamente sua presença concorrencial e
monopolista em busca de outras metas e de outros valores. Tornou-se,
assim, um rico empresário num pobre País. E esperando solucionar problemas que lhe pareciam ser de segurança nacional, terminou por criar e
agravar imensos problemas de segurança pública.
Assim, ironicamente, o Estado por nós constituído, que tanto descurou da segurança social, tem agora conosco, a sociedade brasileira, um
grande débito, que se agudiza com o problema da segurança pública.
Está claro, portanto, que a segurança pública, enquanto dever do
Estado, nesses termos reconhecida no artigo 144 da Constituição, não
resulta apenas da preservação contingencial de ordem pública contra manifestações ou desordem, mas, além e principalmente, da preservação permanente das corretas atitudes da população diante dos valores da ordem
como condição existencial da sociedade e de seu desenvolvimento.
Está claro, por fim, que essas atitudes positivas e construtivas em
face dos valores da ordem têm como pressuposto mínimo a dignidade da
pessoa humana. Um valor que o Estado não está respeitando, quando
deixa de ser prestador essencial de educação, saúde, segurança e justiça,
para ser industrial, comerciante, transportador, banqueiro, financista,
segurador, minerador, e, ao fim e ao cabo, sustentáculo de ociosos,
padrinho de parasitas e cabide de empregos eleitoreiros.
Não posso, nem quero, negar, portanto, a existência do problema
político. Só que prefiro colocá-lo nesses termos. E se esse diagnóstico
estiver certo, o remédio não pode ser outro senão a democracia, devolvendo ao povo o direito de escolher se prefere mais uma estatal ou mais
um hospital; mais um .professor, ou mais um democrata; mais um policial
ou mais uma vítima.
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Nesse sentido, podemos entender, também, que a segurança pública, além de ser um "dever do Estado", como se prescreve no artigo 144 da
Constituição, é também uma "responsabilidade de todos", pois de todos,
numa democracia, é, enfim, a responsabilidade de o Estado ser o que é.
Entendi oportuno descortinar essa visão panorâmica, antes de
fixar os conceitos que devemos manejar a seguir, para que se ponha em
destaque sua inescapável inserção num continuum sócio-político, no seu
sentido mais amplo, dentro do qual fazemos as distinções categoriais da
ordem política e da segurança pública, tal como as retiramos da nova
Carta e assim chegamos em cheio ao tema da exposição.
1.2. Ordem e segurança

Parte-se de dois conceitos fundamentais: o de ordem e o de sego-

rança.
A ordem é uma idéia estática. É uma situação.
Ela existe graças a uma disposição interna, de um sistema qualquer, que viabiliza sua organização.
Toda organização pressupõe uma ordem mínima, sem a qual não
subsiste.
O comprometimento da ordem é, pois, o comprometimento da
própria organização.
A segunda referência conceptual é à segurança.
A segurança é uma idéia dinâmica. É uma atividade.
Ela existe como função de garantia da ordem.
Toda organização pressupõe, portanto, uma ordem mínima e uma
segurança mínima, que a preserve.
A segurança existe para evitar o comprometimento da ordem.
Em vários trabalhos procuramos mostrar o sentido desses dois
termos, algumas vezes na honrosa companhia dos mais preeminentes
publicistas, como a coletânea Direito Administrativo da Ordem
Públicaº>, aberta com o trabalho extraordinário, erudito e bem travejado,
de Álvaro Lazzarini, e outras vezes em artigos isolados, como o que fiz
(1) Rio de Janeiro, Editora Forense, em 2.a edição, 1986/87.
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publicar em 1988, sob o título "Revisão Doutrinária dos Conceitos da
Ordem Pública e de Segurança Pública", na Revista de Informação
Legislativa do Senado Federal< 2>.
Nesse segundo trabalho mencionado, diante da perplexidade que
nos havia causado a "heterogeneidade dos modos de ver e de situar a
matéria", como bem observará Seabra Fagundes em seu prefácio à referida coletânea(}>, dispus-me a precisar os conceitos qualificados de ordem e
de segurança, de modo a definir, afinal, a ordem e a segurança públicas.
Certo de que, à semelhança do que ocorre com os grandes lineamentos do Direito Administrativo, é possível encontrar uma sistemática
coerente, lancei-me à pesquisa de que resultou o segundo dos trabalhos
referidos. Uma provocação teórica, sem dúvida largamente recompensada pelas conseqüências práticas advindas mormente nessa quadra da
visão nacional, de alta demanda de definições políticas e jurídicas, na
esteira e em complementação de uma Constituição que dedica, entre dispositivos esparsos, todo um Capítulo à Segurança Pública.
Cheguei, assim, às qualificações desejadas, em íntima sintonia
com a Constituição: a política e a pública.
Quando a ordem se refere a toda a organização política de uma
sociedade, temos a ordem política.
É, portanto, a disposição interna da organização política, que viabiliza a existência do Estado e do Direito.
Em conseqüência, quando a segurança se refere à garantia de
toda ordem política de uma sociedade, temos a segurança política.
Toda organização política pressupõe, portanto, uma ordem política mínima que a preserve.
Descendo do referencial político que é geral, e passando ao referencial público, que é especial, ficam assim as qualificações.
Quando a ordem se refere a toda a organização da convivência
pública de uma sociedade, temos a ordem pública.
É, portanto, a disposição interna da organização social das interações interindi vi duais públicas, permanentes ou ocasionais, que viabiliza a
convivência pública.
(2) Brasília, Ano 25, n.o 97, janeiro/março, 1988, pp. 133 a 154.
(3) Direito Administrativo da Ordem Pública, op. cit., p. XII.
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Em conseqüência, quando a segurança se refere à garantia de
toda a ordem pública de uma sociedade, temos a segurança pública.
Toda organização social pressupõe, portanto, uma ordem pública
mínima e uma segurança pública mínima que a preserve.
Sinteticamente e em conclusão: a segurança política é a garantia da ordem política, enquanto a segurança pública é a garantia da
ordem pública.
Entre ambas há, respectivamente, uma relação do geral para o
particular. A ordem política é um pios com relação à ordem pública. Um
grave comprometimento da ordem pública pode tornar-se um comprometimento da ordem política, determinando que à atividade de segurança
pública, que é ordinária, se suceda a atividade de segurança política, que
é extraordinária.
Como se contém a especial na geral, a ordem política exige a
ordem pública, e não a recíproca. Do mesmo modo, a segurança política
não prescinde de segurança pública, e não a recíproca.
Se não estivermos atentos a essas categorizações, distinguindo a
ordem e a segurança, de um lado, e o político e o público, de outro, bem
como suas correspectivas interações, perderemos o seu sentido sistêmico,
graças ao qual, como se exporá a seguir, torna-se evidente a sua
expressão sistemática inserida na Constituição de 1988.

2. INSERÇÃO CONSTITUCIONAL

2.1. Ordem política e segurança política

Procurarei ser breve, pois o político não é o tema central que aqui
nos importa. Seu tratamento é, no entanto, necessário, uma vez que as
relações de continência e de dependência apontadas exigem um bom conhecimento dos fundamentos constitucionais de cada um dos termos em
estudo.
A ordem política, no Estado de Direito, é a disposição da organização política da sociedade que lhe dá a lei.
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Qualquer sociedade politicamente organizada tem uma ordem
política, mas só no Estado de Direito essa disposição está predefinida em
lei.
Ao se organizar em Estado de Direito, a sociedade brasileira
optou, portanto,· por uma determinada ordem política, que é a que se
define, fundamentalmente, no artigo 1 da Constituição da República e
deflui, de resto, de todo o seu texto.
Mas, nesse mesmo artigo 1º, podemos notar que a ordem política
não está referenciada apenas ao direito, mas, igualmente, à Democracia:
a referência completa é a um "Estado Democrático de Direito".
À luz dessa expressão compósita, deve-se entender, então, que a
ordem política não é apenas a disposição política da sociedade que lhe
dá a lei: exige-se que essa lei represente a vontade consensual da
sociedade, colhida segundo os processos democráticos. Trata-se, portanto, não só de uma ordem legal como de uma ordem legítima.
O Constituinte deu igual importância às duas qualidades da
ordem política nacional: ser legal e ser legítima.
Em decorrência, segurança política é a garantia da ordem política. Sendo uma atividade correlata, ela se submete ao mesmo duplo
condicionamento: deve ser legal e legítima.
A segurança política é tratada constitucionalmente em dois níveis:
o individual e o coletivo. A nível individual, interessa fundamentalmente
a pessoa que infringe a ordem política (art. 144, § 1º, I), e a nível coletivo, interessam as situações que caracterizam a ruptura da ordem política
(artigos 136, 137, 138 e 139).
Enquanto o problema individual continua a receber tratamento
pessoal ordinário, o problema coletivo de segurança política leva aos
tratamentos políticos extraordinários, do estado de defesa e do estado de
sítio, nos quais a própria ordem jurídica é objeto de alteração, com vistas
à sua defesa.

º

2.2. Ordem pública e segurança pública

A ordem pública é a disposição pacífica e harmoniosa da convivência pública, conforme os princípios éticos vigentes da sociedade.
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Como se pode apreciar o referencial ordinatório não é apenas a lei
e, tampouco, se satisfaz com os princípios democráticos: a ordem pública
é mais exigente, pois tem uma dimensão moral diretamente referida às
vigências sociais e, por isso, própria de cada grupo. A ordem pública
deve ser, portanto, legal, legítima e moral.
Essa dimensão meta jurídica, a reconhecia Álvaro Lazzarini, ao
se referir a uma "situação de legalidade e moralidade normal", apoiado
em autores como Calandrelli, Salvat, Despagnet, Fortunato Lázzaro e
Guillermo Cabanellas <4).
Por esses motivos, tenho conceituado a ordem pública como uma
situação de convivência pacífica e harmoniosa da população, fundada nos
princípios éticos vigentes na sociedade.
Esse me parece o conceito adequado ao entendimento das cinco
menções constitucionais à ordem pública: no artigo 34, III, ao tratar das
hipóteses de intervenção da União nos Estados e Distrito Federal; no artigo 136, caput, ao tratar do estado de defesa; no artigo 137, 1, implicitamente, ao tratar do estado de sítio nos casos em que o estado de defesa
foi ineficaz; no artigo 144, caput, ao defini-la como objeto de segurança pública; e no artigo 144, § 5º, ao atribuir sua preservação genérica
às polícias militares.
A segurança pública, por sua vez, é a garantia da ordem púbica.
Sendo uma atividade-meio, ela se submete aos mesmos condicionamentos da ordem pública, que é sua finalidade: deve ser legal, legítima e
moral.
Para proporcionar essa garantia, o Estado exerce diversas atividades - as funções de segurança pública que, por sua vez, demandam
a concentração de poderes estatais específicos em órgãos de segurança
pública.
A prestação administrativa dessa atividade, como função do
Estado, é, portanto, um poder-dever, tal como, enfaticamente, o confirma
a Constituição no artigo 144, caput.
A sociedade, embora transferindo ao Estado o monopólio da
coerção, tem, ainda assim, o dever de colaborar ou, pelo menos, de não
(4) Política de Manutenção da Ordem Pública e a Justiça, in Direito Administrativo da Ordem Pública, op
cit., pp. 7, 8 e 13.
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estorvar aquela prestação estável da segurança pública. A Constituição a
toma "responsabilidade de todos (art. 144, caput)" mas, é claro, sempre
nos termos da lei, pois "fazer ou deixar de fazer alguma coisa" é liberdade individual que se submete ao princípio da reserva legal.
Essas funções de segurança pública estão todas referidas no
artigo 144, § 1º, incisos, I, II, III e IV, § 2º, § 3º, § 4º, § 5º e § 8º. Já os
órgãos de segurança pública são os instituídos, em numerus clausus,
nos cinco incisos do caput do artigo 144, a saber: polícia federal, polícia
rodoviária federal, polícia ferroviária federal, polícias civis, polícias militares e corpos de bombeiros militares.
Insista-se, portanto, principalmente nesse momento em que algumas Constituições Estaduais inovam instituições policiais, como polícia
penitenciária, polícia metroviária, polícia técnica etc., e em que até Leis
Orgânicas Municipais expandem as atribuições das respectivas guardas
municipais, que a relação do artigo 144 é taxativa.
2.3. Níveis da segurança pública

O sistema da segurança pública pode ser analisado em diversos
níveis, conforme sua natureza jurídica e seus órgãos de atuação.
Distinguirei aqui o nível policial do nível judicial e, depois, o
nível policial do nível político da segurança pública.
O nível policial vale-se do poder de polícia do Estado e se perfaz
por órgãos da Administração Pública:
1 - a polícia administrativa da ordem pública é a que realiza a
prevenção e a repressão imediata, atuando a nível individual ou coletivo;
2 a polícia judiciária é a que apura as infrações pessoais e auxilia o Poder Judiciário, realizando a repressão mediata, atuando a nível
individual.
O nível judicial detém o monopólio do poder punitivo do Estado
e se realiza pelos órgãos do Poder Judiciário, aplicando sanções penais
contra os infratores, na defesa mediata e individual da ordem pública.
Na atuação administrativa de segurança pública, a preservação da
ordem pública é o objetivo a ser imediatamente alcançado, nela incluído
o seu restabelecimento, também imediato.
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Na atuação judiciária e de polícia judiciária de segurança pública,
a repressão ao infrator da ordem pública é o objetivo a ser imediatamente alcançado e, mediatamente, portanto, a sua preservação.
A segunda distinção se dá entre os níveis policial e político da
segurança pública.
Esses dois níveis têm a ver com o conceito de ordem que lhes
serve de referencial.
O nível policial de segurança pública se cinge à preservação da
ordem pública, tal como em doutrina se conceitua, acrescentando,
todavia, o artigo 144, caput, da Constituição, a ~'incolumidade das pessoas e do patrimônio". São, portanto, extensões coerentes do conceito e
que até o reforçam, na medida em que assimilam as violações à incolumidade pessoal e patrimonial na ruptura de convivência pacífica e harmoniosa.
O nível político de segurança pública vai além da ordem pública:
seu objetivo já é a ordem política. Como se pode depreender da leitura
do artigo 136, caput, a ordem pública lá está referida em relação à defesa
do Estado e das instituições democráticas. Isso indica que o valor jurídico
tutelado não é apenas a ordem pública, pois para preservá-la bastam, em
princípio, as funções policiais (artigo 144), mas a ordem política. Para
preservá-la, é que se torna necessário que o Estado desenvolva outras
funções, de caráter extraordinário, para o exercício das quais o Poder
Executivo vale-se da colaboração política do Congresso Nacional (artigos 136, §§ 4º, 5º, 6º e 7º, e 137, caput, e 138).
Os dois níveis - o policial e o político - estão definidos, portanto,
na própria Constituição. O Capítulo III do Título V, está dedicado específica mas não exclusivamente à ordem pública. Os demais Capítulos I e
II do mesmo Título V, a absorvem dentro do conceito de ordem política.
Com efeito, ao tratar do estado de defesa ( ordem política), a
menção à ordem pública, nela incluída, é explícita (artigo 136, caput); ao
tratar do estado de sítio, é implícita (artigo 137, I); e, por fim, ao tratar da
missão das Forças Armadas, a menção à ordem pública também vem
incluída no gênero "ordem" (artigo 142), no caso, obviamente referida a
todo o "Estado e suas instituições" e, em conseqüência, a toda organização juspolítica.
Esse tratamento da ordem pública em dois níveis constitucionais
tem um sentido prático-operativo e permite adequar o emprego do poder
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coercitivo do Estado conforme a intensidade da ameaça de violação ou
da violação a que a ordem pública esteja sujeita, com ou sem repercussão
na competência federativa ou com ou sem alteração na ordem jurídica
ordinária.
Passemos, portanto, sucessivamente, ao exame da preservação e
do restabelecimento político, policial e policial-militar da ordem pública.

3. PRESERVAÇÃO E RESTABELECIMENTO POLÍTICO DA ORDEM
PÚBLICA

Há duas hipóteses: a do estado de defesa e a do estado de sítio.
Na hipótese do estado de defesa, a ordem pública ou a paz
social encontram-se ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza
(artigo 136, caput).
A atuação do Estado, que é exclusiva da União, se destina a
preservar e a prontamente restabelecer a ordem pública ou a paz
social.
Para tanto, essa atuação, em áreas definidas e excepcionadora da
ordem jurídica ordinária, poderá restringir certos direitos individuais,
inclusive o de propriedade (artigo 136, § 1º, I e II).
Na hipótese do estado de sítio, a ordem pública ou a paz social
ainda continuam sob ameaça, apesar da atuação desenvolvida no estado
de defesa (artigo 137, 1).
Essa atuação política do Estado, exclusiva de altos órgãos federais, se destina a preservar e a prontamente restabelecer tanto a ordem
pública como a paz social que, não obstante a atuação desenvolvida no
estado de defesa, continuam ameaçadas ou violadas.
Essa atuação, no estado de sítio, pode estender-se a várias áreas
definidas em decreto, e ser também excepcionadora da ordem jurídica
ordinária, alcançando um grande número de direitos e garantias individuais (artigos 138, caput, e 139, incisos Ia VII).
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4. PRESERVAÇÃO E RESTABELECIMENTO POLICIAL DA ORDEM
PÚBLICA

A atuação policial é a forma normal e ordinária de preservação e
restabelecimento da ordem pública.
Vale dizer: sempre que a ordem pública não estiver sendo tratada
dentro do conceito da ordem política, sua preservação e restabelecimento
se faz pela atuação dos órgãos policiais do Estado.
A atuação policial se caracteriza tanto pela repartição de competências federais, como poderia parecer à primeira vista, da leitura do
artigo 144 da Constituição, mas, principalmente, por sua fundamentação
jurídica.
Com efeito, embora basicamente seja de competência dos
Estados-Membros e do Distrito Federal a sua preservação e restabelecimento, atuando segundo a ordem jurídica ordinária, a União poderá atuar
como polícia de ordem pública na hipótese excepcional e específica de
intervenção do artigo 34, III, da Constituição.
Observe-se que o grave comprometimento da ordem pública,
assim entendido o que não pôde ser eficientemente reduzido ou controlado a nível estadual, caracteriza a hipótese de intervenção, levando a
União a atuar com suas próprias Forças (artigo 142), em ações de segurança pública. Variará o grau físico de atuação mas não sua natureza
jurídica.
Essas ações, repita-se, não são ações de segurança política, mas
ações de segurança pública, porquanto devem ser realizadas em
prosseguimento e reforço às desenvolvidas pelos Estados, sempre dentro
da ordem jurídica ordinária.
Se, ainda assim, as ações policiais não forem suficientes, estará
configurada a hipótese de preservação e restabelecimento político da
ordem pública. Variará, neste outro caso, a natureza jurídica da atuação
estatal.
A competência para atuação policial se reparte, em suma, entre a
União (artigo 34, III, e artigo 144, §§ 1º e 2º) e os Estados, inclusive o
Distrito Federal (artigo 144, §§ 4º e 5º), dentro dos respectivos territórios, caracterizando-se por estar integralmente fundada e contida
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na ordem jurídica ordinária, ou seja, independentemente do emprego
das salvaguardas, que, em conseqüência, transformam a atuação policial
em atuação política de defesa da ordem pública.

5. PRESERVAÇÃO E RESTABELECIMENTO POLICIAL-MILITAR DA
ORDEM PÚBLICA

Essa terceira e especial modalidade, a policial-militar, se define
por remanência: caberá sempre que não for o caso da preservação e restabelecimento policial da ordem pública de competência específica e
expressa dos demais órgão policiais do Estado.
Em outros termos, sempre que se tratar de atuação policial de
preserva~ão e restabelecimento da ordem pública e não for o caso previsto na competência constitucional da polícia federal (artigo 144, I), da
polícia rodoviária federal (artigo 144, II), da polícia ferroviária federal
(artigo 144, III) nem, ainda, o caso em que lei específica venha a definir
uma atuação conexa à defesa civil para o Corpo de Bombeiros Militar
(artigo 144, § 5º), a competência é policial-militar.
Observe-se que a atuação da polícia civil não é, direta e imediatamente, de prevenção e restabelecimento da ordem pública e, por isso, não
se confunde com a competência constitucional de atuação da polícia militar.
Com efeito, a Constituição menciona como missões policiais militares a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública (artigo 144, §
5º).

Os termos não se referem a atuações distintas se não que contidas,
uma na outra, pois a polícia ostensiva se destina, fundamentalmente, à
preservação da ordem pública pela ação dissuasória da presença do
agente policial fardado.
A menção específica à polícia ostensiva tem, nosso entender, o
interesse de fixar sua exclusividade constitucional, uma vez que a
preservação, termo genérico, está no próprio caput do artigo 144, referida a todas as modalidades de ação policial e, em conseqüência, de competência de todos os seus órgãos.
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Surge, então, aqui, uma dúvida: por que o legislador constitucional se referiu apenas à "preservação", no artigo 144, caput e seu § 5º,
e omitiu o "restabelecimento", que menciona no artigo 136, caput?
Não vejo nisso uma omissão mas, novamente, uma ênfase. A
preservação é suficientemente elástica para conter a atividade repressiva,
desde que imediata.
Com efeito, não obstante o sentido mercadamente preventivo da
palavra preservação, enquanto o problema se contiver a nível policial, a
repressão deve caber aos mesmos órgão encarregados da preservação
e sob sua inteira responsabilidade.
Para maior clareza, se tem preferido, por isso, sintetizar as duas
idéias da palavra manutenção, daí a alguns autores, parecer até mais
.adequada a expressão "polícia de manutenção da ordem pública"<5) •
Essa atuação, por fim, obedece rigorosamente à partilha federativa entre as polícias militares estaduais, do Distrito Federal e dos
Territórios (estas, corporações federais).

6. POLÍCIA OSTENSIVA

A polícia ostensiva, afirmei, é uma expressão nova, não só no
texto constitucional como na nomenclatura da especialidade. Foi adotada
por dois motivos: o primeiro, já aludido, de estabelecer a exclusividade
constitucional e, o segundo, para marcar a expansão da competência
policial dos policiais militares, além do "policiamento" ostensivo.
Para bem entender esse segundo aspecto, é mister ter presente que
o policiamento é apenas uma fase da atividade de polícia.
A atuação do Estado, no exercício de seu poder de polícia, se
desenvolve em quatro fases: a ordem de polícia, o consentimento de
polícia, a fiscalização de polícia e a sanção de polícia,
A ordem de polícia se contém num preceito, que, necessariamente, nasce da lei, pois se trata de uma reserva legal (artigo 5º, II), e
(5) ln Direito Administrativo da Ordem Pública, op. cit., pp. 10, 40, 41, 49, 50, 51, 58, 65, 84 e 85.
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pode ser enriquecido discricionariamente., consoante as circunstâncias,
pela Administração. Tanto pode ser um preceito negativo absoluto quanto
um preceito negativo relativo. Nesta segunda hipótese, o legislador admitirá, satisfeitas certas condições, que se outorgue um consentimento
administrativo.
O consentimento de polícia, quando couber, será a anuência, vinculada ou discricionária, do Estado com a atividade submetida ao preceito vedativo relativo, sempre que satisfeitos os condicionamentos
exigidos. Se as exigências condicionais estão todas na lei, temos um consentimento vinculado: a licença; se estão parcialmente na lei e parcialmente no ato administrativo, temos um consentimento discricionário: a
autorização.
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 officio ou provocada. No caso específico da atuação da polícia de preservação da ordem
pública, é que toma o nome de policiamento.
Finalmente, a sanção de polícia é a atuação administrativa autoexecutória que se destina à repressão da infração. No caso da infração à
ordem pública, a atividade administrativa, auto-executória, no exercício
do poder de polícia, se esgota no constrangimento pessoal, direto e imediato, na justa medida para restabelecê-la.
Como se observa, o policiamento corresponde apenas à atividade
de fiscalização; por esse motivo, a expressão utili~ada, polícia ostensiva,
expande a atuação das Polícias Militares à integralidade das fases do
exercício do poder de polícia.
O adjetivo "ostensivo" refere-se à ação pública da dissuasão, característica do policial fardado e armado, reforçada pelo aparato militar
utilizado, que evoca o poder de uma corporação eficientemente unificada
pela hierarquia e disciplina.
A competência de polícia ostensiva das Polícias Militares só
admite exceções constitucionais expressas: as referentes às polícias
rodoviária e ferroviária federais (artigo 144, § § 2º e 3º), que estão autorizadas ao exercício do patrulhamento ostensivo, respectivamente, das
rodovias e das ferrovias federais. Por patrulhamento ostensivo não se
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deve entender, conseqüência do exposto, qualquer atividade além da fiscalização de polícia: patrulhamento é sinônimo de policiamento.
A outra exceção está implícita na atividade-fim de defesa civil
dos Corpos de Bombeiros Militares. O artigo 144, § 5º, se refere,
indefinidamente, a atribuições legais, porém esses cometimentos, por
imperativo de boa exegese, quando se trata de atividade de polícia de
segurança pública, estão circunscritos e limitados às atividades-meio de
preservação e de restabelecimento da ordem pública, indispensáveis à
realização de sua atividade-fim, que é a defesa civil. O limite, portanto, é
casuístico, variável, conforme exista ou não a possibilidade de assumir, a
Polícia Militar, a sua própria atividade-fim em cada caso considerado.

7. CONCLUSÕES

É inegável que a Constituição de 1988 trouxe maior nitidez ao
sistema nacional de segurança pública. Procurou-se definir mais precisamente as funções e os órgão policiais, bem como articulá-los entre si e, a
nível político, com as funções e órgão de atuação extraordinária, nos
casos previstos de estado de defesa e de estado de sítio.
Mas isso é pouco. É preciso ter em mente que a atividade de polícia é caracteristicamente discricionária e, no caso da preservação e restabelecimento da ordem pública, ela deve ser empreendida de imediato,
onde e quando houver ameaça ou violação, muitas vezes por um agente
.
isolado.
Isso exige, dos agentes de segurança pública, notadamente o policial militar, um excepcional juízo de adequabilidade, compatibilidade e
proporcionalidade de sua atuação, em relação à ameaça ou violação
enfrentadas, notadamente quando no emprego da força, de modo a conciliar a mais rigorosa observância da lei com o máximo de eficiência funcional.
Como se pode observar, essas qualidades não são encontradas
espontaneamente. É necessário desenvolvê-las e condicionar os agentes
da segurança pública a atuar segundo todos esses critérios. Tudo isso
demanda tempo e, sobretudo, uma doutrina.
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A Constituição referiu-se, amplamente, à necessidade de disciplinar-se o funcionamento dos órgão responsáveis pela segurança pública
(artigo 144, § 7º). No caso das Polícias Militares, além desse comando
genérico, a doutrina de emprego da força deve obedecer a um duplo
comando específico: a lei estadual, no que se refere à atuação policialmilitar autônoma, e à lei federal, quando em hipótese de atuação policialmilitar enquanto sob convocação federal, a nível de preservação e restabelecimento político da ordem pública.
Sem dúvida, pelo amplo espectro de atuação que, na Constituição
de 1988, se confiou às Polícias Militares, inclusive com exclusividade,
tornou-se imperativo o desenvolvimento de um novo conceito de atividade de preservação e de restabelecimento policial da ordem pública,
perfeitamente articulado, a nível policial, com as demais organizações
policiais e também a nível político, com as Forças Armadas. É uma missão que se deve cumprir não nas ruas, mas dentro dos quartéis e dos estabelecimentos de estudos policiais-militares. É uma missão que demanda
o melhor do conhecimento e da experiência de nossas milícias. É uma
missão ineludivelmente difícil.
Mas é uma missão indispensável e inadiável: a legalidade e a eficiência da atuação das Polícias Militares, bem como o atendimento das
expectativas da população, o exigem. De minha parte, estou certo de que
o senso de dever e o patriotismo dessas corporações, ainda mais uma vez,
não faltarão nessa missão.

52

Revista A FORÇA POLICIAL

São Paulo

nº 3 jul./set. 1994

IV. DA SEGURANÇA PÚBLICA NA CONSTITUIÇÃO DE 1988

ÁLV ARO LAZZARINI
Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, Professor de Direito Administrativo em
São Paulo e Autor de "Direito Administrativo da
Ordem Pública"'')

O constituinte de 1988, no Título V da Constituição da República,
que cuida "Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas", designou o seu Capítulo III, como o "Da Segurança Pública", dela tratando no
seu artigo 144.
Com isso é possível afirmar-se que o constituinte de 1988
procurou valorizar o principal aspecto ou elemento da "ordem pública",
qual seja a "segurança pública". Procurou, ainda, guardar a correta
grandeza entre a "ordem pública" e a "segurança pública", sendo esta
exercida em função daquela, como seu aspecto, como seu elemento, sua
causa.
Lembre-se, a propósito, que "segurança pública" é conceito mais
restrito do que o da "ordem pública", está a ser preservada pelas Polícias
Militares (artigo 144, § 5º), às quais se atribuiu, além das atividades de
polícia de segurança ostensiva, as, também, referentes à "tranqüilidade
pública" e à "salubridade pública".
O mesmo constituinte de 1988, outrossim, deu dignidade constitucional a órgãos policiais até então inexistentes em termos constitucionais, como a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal
e as Polícias Civis.
Em outras palavras, a Constituição da República de 1988 passou
a prever que a "segurança pública", como dever do Estado, direito e
responsabilidade de todos (artigo 144 ), sendo um estado antidelitual,
será exercida, na República Federativa do Brasil, pela Polícia Federal,
(1) Lazzarini, Álvaro; Caio Tácito; Diogo de Figueiredo Moreira Neto; Hely Lopes Meirelles; José Cretella
Júnior e Sergio de Andréa Ferreira. Direito Administrativo da Ordem Pública, 2.a edição, Rio de Janeiro,
Forense, 1987.
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Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civil,
Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, devendo ser lembradas, por assemelhação, as Guardas Municipais, porque, integram a
previsão do aludido Capítulo e artigo 144, no seu § 8º.
Observe-se que os Corpos de Bombeiros Militares, em princípio,
não exercem atividades de "segurança pública", por ser esta uma atividade que diz respeito às infrações penais, com típicas ações policiais preventivas ou repressivas. A atividade-fim dos Corpos de Bombeiros
Militares é a de preservação e combate a incêndios, busca e salvamento
e, agora, a de defesa civil, prevista no artigo 144, § 5º, final. Essa gama
de atribuições dos Corpos de Bombeiros Militares diz respeito, isto sim,
à "tranqüilidade pública" e, também, à "salubridade pública", ambas integrantes do conceito da "ordem pública".
Observa-se, outrossim, que a previsão constitucional é taxativa,
não podendo ser criados outros órgãos policiais incumbidos da segurança
pública, em quaisquer dos níveis estatais.
De outro lado, a ordem cronológica dos sete órgãos previstos i:io
artigo 144 da Constituição da República de 1988, em absoluto, não indica um escalonamento hierárquico, que implicaria supremacia de um
sobre o outro ou, ao inverso, subordinação de um para com o precedente
na referida previsão do artigo 144.
Nem há de se considerar que um deva coordenar as atividades do
outro ou dos outros. Isso, na prática, implicaria em reconhecer supremacia do órgão coordenador sobre o coordenado.
Esses sete órgãos pertencem a entidades estatais diversas, como
diversas são as linhas hierárquicas, quando pertencentes a uma mesma
entidade estatal.
E cada um desses órgãos policiais tem, a partir da Constituição da
República, promulgada em 5 de outubro de 1988, competência bem
definida no artigo 144.
Em razão disso, ou seja, da sua investidura no órgão policial de
segurança pública, os seus agentes públicos têm a correspondente autoridade policial na área de sua atuação. É nela e nos seus restritos limites
constitucionalmente previsto, que devem exercer o Poder de Polícia, que
legítima a sua ação. Aquele que entenda de exercer atribuição não decorrente da esfera de competência constitucional do órgão policial de segurança pública a que serve, ao certo, estará se havendo com excesso de
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poder ou desvio de poder, ou seja, com abuso de autoridade, sujeitandose, pois, à responsabilidade criminal, civil e administrativa.
Cumpre lembrar, a propósito, que, na lição de Caio Tácito( 2 ) ."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 função pública, a forma e o momento do exercício das
atribuições 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" (grifos nossos).
Bem por isso e por exemplo, agora, às Polícias Civis compete o
exercício de atividades de polícia judiciária, ou seja, as que se desenvolvem após a prática do ilícito penal e, mesmo assim, após a repressão
imediata por parte do policial militar que, estando na atividade de polícia
ostensiva, tipicamente preventiva e, pois, polícia administrativa,
necessária e automaticamente, diante da infração penal que não pode evitar, deve proceder à repressão imediata, tomando todas as providências
elencadas no ordenamento processual para o tipo penal que, pelo menos
em tese, tenha ocorrido.
Lembre-se que a repressão imediata pode ser exercida pelo policial militar, sem que haja violação do dispositivo constitucional, pois
quem tem a incumbência de preservar a ordem pública, tem o dever de
restaurá-la, quando de sua violação.
A partir dessas providências, que representam a repressão imediata da Polícia Militar, a ocorrência criminal será transmitida à Polícia
Civil, cabendo a esta, então, a tarefa cartorária de sua formalização legal
e investigatória de polícia judiciária, na apuração ainda administrativa, da
infração penal, exceto as militares (artigo 144, § 4.) e a de outros órgãos
do poder público, uma vez que o inquérito policial nem sempre é
necessário para instruir denúncia a ser oferecida pelo Ministério Público.
Isso quer dizer, no exemplo de que tratamos, que a atividade-fim
da Polícia Civil ficou sendo a de polícia judiciária, nos estritos limites
previstos no artigo 144, § 4., da Constituição da República, não devendo,
(2) TÁCITO, Caio. O Abuso de Poder Administrativo no Brasil - Conceito e Remédios; edição do
Departamento Administrativo do Serviço Público e Instituto Brasileiro de Ciências Administrativas, Rio de
Janeiro, 1959, p. 27.
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por isso mesmo, exercer aquelas de polícia administrativa, nos melhores termos da doutrina nacional e estrangeira.
De outro lado, e ainda no exemplo, às Polícias Militares, instituídas para o exercício da polícia ostensiva e preservação da ordem
pública (artigo 144, § 5º), compete todo o universo policial que não seja
atribuição constitucional prevista para os demais seis órgãos elencados
no artigo 144 da Constituição da República de 1988.
Em outras palavras, no tocante à preservação da ordem
pública, às Polícias Militares não só cabe o exercício da polícia ostensiva, na forma retro examinada, como também a competência residual de
exercício de toda atividade policial de segurança pública não atribuída
aos demais órgãos.
A competência ampla da Polícia Militar na preservação da
ordem pública engloba, inclusive, a competência específica dos demais
órgãos policiais, no caso de falência operacional deles, a exemplo de
greves ou outras causas, que os tornem inoperantes ou ainda incapazes
de dar conta de suas atribuições, funcionando, então, a Polícia Militar
como um verdadeiro exército da sociedade. Bem por isso, as Polícias
Militares constituem os órgãos de preservação da ordem pública para
todo o universo da atividade policial em tema da "ordem pública" e,
especificamente, da "segurança pública".
Com essas considerações, agora, cabe aguardar que o legislador,
nos termos previstos no artigo 144, § 7º, da Constituição da República
de 1988, discipline a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas
atividades, evitando-se a superposição de atribuições, que levará a
inevitáveis conflitos de competência, que desgastam o respeito às autoridades policiais e causam o descrédito dos órgãos policiais em prejuízo da
segurança pública.
Devem ser coibidas incursões de órgãos policiais em atividades
próprias de outros órgãos, ou seja, que extrapolem as missões que o
constituinte de 1988 lhes reservou, com o que se evitarão desnecessários
confrontos, quando não, superposição de esforços e desperdício de
meios. E, nesse passo, não poderão ser esquecidas as Guardas
Municipais, pois, na previsão constitucional do artigo 144, § 82 , elas
são destinadas à proteção dos bens dos respectivos municípios, seus
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serviços e instalações e não a proteção de pessoas como possa se pretender. Ainda em relação às Guardas Municipais, invoca-se a afirmativa
do brilhante administrativista Toshio Mukai<3) , "Os Municípios, ainda,
de acordo com outras disposições esparsas da Constituição, 'poderão
constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens,
serviços e instalações, conforme dispuser a lei (artigo 144, § 8 2 ).
Portanto, o Município não pode ter guarda que substitua as atribuições
da polícia militar, que só pode ser constituída pelos Estados, Distrito
Federal e Territórios (artigo 144, § 6º)".
A proteção às pessoas físicas, ao povo, seus bens e atividades, há
de ser exercida pela Polícia Militar, como polícia ostensiva, na preservação da ordem pública, entendendo-se por polícia ostensiva a instituição policial que tenha o seu agente identificado de pleno, na sua autoridade pública, simbolizada na farda, equipamento, armamento ou viatura.
Nota-se que o constituinte de 1988 abandonou e expressão policiamento
ostensivo e preferiu a de polícia ostensiva, alargando o conceito, pois é
evidente que a polícia ostensiva exerce o Poder de Polícia como instituição, sendo que, na amplitude de seus atos, atos de polícia que são, as
pessoas podem e devem identificar de relance a autoridade do policial,
repita-se, simbolizada na sua farda, equipamento, armamento ou viatura.

(3) MUKAI, Toshio. A Administração Pública na Nova Constituição Brasileira, São Paulo, Saraiva, 1989, p.
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V. APLICABILIDADE EFETIVA DO ARTIGO 243 DO
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

JORGE CÉSAR DE ASSIS
Cap PM do Estado do Paraná Coordenador do.
"Projeto PMPR Criança" e Autor do Livro "Lições
de Direito para a Atividade Policial Militar".

1. CONSIDERAÇÕES SOBRE A NORMA

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), instituído pela Lei
Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990, a partir do seu artigo 228,
define como "crimes em espécie" todas aquelas condutas ofensivas aos
preceitos de proteção integral à criança e ao adolescente nele tipificados.
Dentro dessa doutrina de proteção integral, é que o legislador previu a figura do artigo 243: "Vender, fornecer ainda que gratuitamente,
ministrar ou entregar, de qualquer forma, à criança ou adolescente, sem
justa causa, produtos cujos componentes possam causar dependência
física ou psíquica, ainda que por utilização indevida".
O delito do artigo 243 do ECA inclui-se entre os que ofendem à
incolumidade pública sob o particular aspecto da saúde de crianças e
adolescentes, pré-requisito à construção de uma vida digna, configurando-se assim em crime de perigo abstrato.

2. OS DESTINATÁRIOS DA NORMA

Em decorrência do caótico quadro de miséria social que há anos
grassa no país, aumentou substancialmente o contingente de crianças e
adolescentes que vivem nas ruas de nossas cidade, e igualmente, o consumo de substâncias voláteis que, quando inaladas, têm a propriedade de
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provocar um certo estado de embriaguez, acompanhado de euforia, hilariedade e até alucinações.
Tal se deve à ação de adultos inescrupulosos que fornecem, a esses
menores, inalantes como cola de sapateiro ou de aeromodelismo, esmalte
de unha, cimento plástico, fluido de isqueiro, removedores e solventes
em geral, de modo a mantê-los submissos na condição de dependentes
inimputáveis, mão-de-obra potencial para a prática de delitos.
O nível de organização desse tipo de atividade evidencia-se através
da uniformização de sacos plásticos onde tais substâncias são acondicionadas para inalação e no agrupamento de jovens para essa prática.
Já usual à época da elaboração do ECA, essa exploração da miséria
humana foi criminalizada na forma do artigo 243, que, inovadoramente,
estendeu-se para além do tráfico de produtos controlados e ilícitos, permitindo responsabilizar penalmente os indutores dessa "toxifarmacologia" clandestina, a quem se convencionou chamar genericamente "traficantes de cola".
O combate aos "traficantes de cola" apresenta duas facetas importantes a destacar: a que se inclui entre as medidas de proteção previstas
no artigo 98, incisos I, II e III, em função dos graves malefícios que as
substâncias produzem, e o dever jurídico que impõe às polícias civis e
militares da reunião de todos os esforços para responsabilizar penalmente os infratores da Lei.

3. OS EFEITOS MALÉFICOS DOS INALANTES.

Já em Dezembro de 1991, a Polícia Militar do Paraná questionava o
Instituto Médico Legal (IML) acerca dos componentes da "cola de sapateiro, bem como quanto aos efeitos e sintomas apresentados pelo
usuário.
Em resposta, o Dr. Dilermando Brito Filho, Chefe de Seção de
Toxicologia daquele Instituto, esclareceu que a composição química da
cola é variadíssima, porém seu componente principal é o tolueno, solvente que por inalação possui ação psicotrópica.
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Esclareceu ainda o insigne toxicologista, que a substância normalmente gera dependência psíquica e, em alguns casos, dependendo de sua
formulação, até dependência física, apresentando o usuário sintomas
como tontura, fraqueza, crise de euforia, violência, marcha cambaleante,
eventuais delírios e outro idênticos ao da embriaguez etílica como voz
pastosa, diminuição da acuidade visual e da destreza motora, etc.
Entre os efeitos compreendem-se: depressão do sistema nervoso
central; necrose de rins, fígado e glândulas supra-renais, depressão de
córtex cerebral e cárdio-respiratória. A anemia aplástica é um dos efeitos
irreversíveis que se apresenta a médio prazo, além de micro-hemorragias
viscerais. A morte pode sobrevir por insuficiência respiratória, ação direta sobre o miocárdio com parada cardíaca, complicações hepáticas
renais, e aplasia de medula. (Cfe. Ofício nº 1699/91, de 24 de dezembro
de 1991).
Recentemente, em março do corrente, o parecer Médico Legal nº
685/93-R do IML paulista, elaborado em resposta ao Ofício nº 596/93 da
Central de Acompanhamento e Execução (CAEX) do Ministério Público
do Estado de São Paulo, ao tratar mais abrangentemente de colas,
esmaltes, tintas, propelentes, removedores, solventes, vernizes, etc,
esclareceu que tais produtos possuem hidrocarbonetos alifáticos e
aromáticos (hexano, tolueno, xileno), hidrocarbonetos clorados
(diclorometano, tricloroetano, tricloroetileno ), ésteres (acetato de etila) e
cetonas (acetona, butazona), que, embora não façam parte da lista da
DEMED, podem desenvolver dependência física e/ou psíquica e ofender
a integridade física ou a saúde de quem as consome, produzindo de
modo comum nos seus usuários os mesmos efeitos e sintomas relatados
pelo Dr. Dilermando Brito Filho, com destaque para as lesões irreversíveis no cérebroº) .
Ante o tétrico quadro apresentado, não titubeamos em classificar o
tráfico ilegal de cola e demais produtos afins, dirigido às camadas menos
favorecidas de nossa população infanto-juvenil, como crime de lesapátria, eis que atenta contra o futuro do País.

(1) SANDRIM, Carlos Fernandes e Penteado, Jaques de Camargo. Drogas: imputabilidade e dependência;
Associação Paulista do Ministério Público, Editora APMP, Série-Cadernos Informativos, São Paulo, l .a ed.,
1994, p. 91 e 96.
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4. APLICABILIDADE DO ARTIGO 243 DO ECA

Para tomar efetiva a proteção do artigo 243, é mister que os policiais, civis e militares, na qualidade de responsáveis pelo exercício da polícia de segurança pública e pela preservação da ordem pública e incolumidade das pessoas e do patrimônio (C.F, art.144, "caput"), estabeleçam
um roteiro prático de atuação sobre o problema, cujos passos permitimonos sugerir.
Inicialmente, é fundamental que o policial tenha em mente que a
ação do público infanto-juvenil em inalar essas substâncias voláteis não
é ato infracional. Esta conduta, como esclarece a Promotora de Justiça,
Valéria Teixeira de Meiroz Gri10< 2) "não é considerada criminosa, seja

praticada por menor ou maior de dezoito anos. Não pode, portanto,
ser apreendido e processado o adolescente nestas condições. O ato
infracional seria o de adquirir, trazer consigo para uso próprio,
substância entorpecente ou que determine dependência física ou
psíquica, sem autorização ou em desacordo com a determinação
legal ou regulamentar(artigo 16 da Lei de Tóxicos). Esta é a
definição da infração. Como não há portaria do Ministério da Saúde
que inclua o tolueno ou xileno como substância entorpecente ou psicotrópica, nos moldes do artigo 36 da Lei n2 6368176, não há que
falar em crime ou ato infracional".
A seguir, em harmonia com o Ministério Público e a Justiça da
Infância e da Juventude, cumpre desenvolver ações que permitam coibir
eficazmente o "tráfico ilícito dessas substâncias", que, por visar tomar
dependentes crianças e adolescentes para utilizá-los na prática de outros
delitos, notadamente o furto, não se confunde com a comercialização
legal praticada por "casas de tintas", perfumarias, lojas de forrajens,
madeireiras etc.
Para tanto, a Polícia Militar, através dos seus setores de informações, e a Policia Civil, dos seus setores de investigações, devem efe-

(2) MEIROZ GRILO, Valéria Teixeira de . A cola de sapateiro e os solventes químicos frente ao ECA;
Revista Igualdade, Centro de Apoio Operacional das Promotorias da Criannça e do Adolescente, Curitiba,
abr/jun, 1994, n.o 3, p. 12.
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tuar levantamentos sobre os locais de "tráfico", identidade dos traficantes, "modus operandi" etc.
De posse desses dados, buscar-se-á o mais possível a prisão em fla- .
grante para autuação pelo art. 243 do ECA, ou instauração de inquérito,
visando fornecer elementos consistentes para a denúncia do Ministério
Público.
Para essa tarefa, se possível conjunta, não deve haver melindres
entre as corporações policiais, eis que integrantes do mesmo Estado e de
atuações convergentes na busca do bem comum.
Uma vez instaurado o inquérito ou efetuada a prisão em flagrante
do adulto incurso no art. 243, caberá à autoridade policial judiciária
materializar o delito mediante o competente laudo técnico do Instituto
Médico Legal.
Conseqüentemente, após a apreensão da Substância (em sacos, latas
ou outro recipiente), a mesma deverá ser encaminhada ao IML, cabendo
ao perito designado elaborar seu laudo respondendo aos seguintes quesitos: a substância (cola, esmalte, solvente, etc) é entorpecente? Qual sua
composição química? Alguns dos seus componentes causam dependência física ou psíquica? Quais especificamente? Tais componentes são
prejudiciais à saúde física e mental? Quais os efeitos nocivos causados
por eles quando inaladas? Quais os sintomas apresentados por um
usuário da substância? É possível determinar as sensações de quem a
inala? A substância pode causar a morte? Em que circunstâncias?
Importantíssimo que constem dos autos as informações das crianças
e/ou adolescentes prejudicados, observando o disposto no artigo 62 "in
fine" do ECA, ou seja, a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, além do resguardo à imagem, ao nome ou a qualquer documento relativo ao procedimento policial que envolve de alguma forma menores de
dezoito anos.
Deve a autoridade policial judiciária, entretanto, estar ciente de que
o delito do artigo 243 do ECA é crime de perigo abstrato, bastando para
sua consumação que se verifiquem algumas das condutas previstas no
tipo, sem a necessidade de se ater a algum resultado concreto, como na
lição de Heleno Fragoso<3): "as condutas são punidas pelo perigo abstrato
(3) FRAGOSO, Heleno. Lições de Direito Penal - Parte Especial, 3.a ed., São Paulo, 1965, p. 787.
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que representam, sendo dispensável a verificação de perigo concreto ou
efetivo", corroborada por Julio Fabrine Mirabete<4 >, para quem "o perigo
abstrato é presumido pela norma, que se contenta com a prática do fato e
pressupõe ser ele perigoso".

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A efetiva aplicação dos dispositivos do Estatuto da Criança e do
Adolescente depende do esforço de toda a sociedade e, em relação aos
policiais civis e militares, como prepostos do Estado, do dever jurídico
que os impõe à ação.
Entretanto, não basta ser eficiente, ou seja, fazer certo as coisas. Em
termos de proteção aos direitos das crianças e adolescentes é preciso
mais. É preciso ser eficaz, ou seja, é preciso fazer as coisas certas.

(4) MIRABETE, Júlio Fabrine. Manual de Direito Penal Parte Geral, Atlas, S. Paulo, 1989, p. 134 e 135.
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VI. DOS CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA - ICMS(*)

FÁBIO BELUCCl, HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVÍSIO, RICARDO CUNHA CHIMENTI,
ISABEL CRISTINA MODESTO ALMADA,
CARME~ LÚCIA DA SILVA, ODMIR
FERNANDES, ROBERTO MARTINS DE SOUZA E
JOSÉ GOMES PINHEIRO
Juízes integrantes do Ofício das Execuções Fiscais da
Comarca da Capital

SUMÁRIO

1. Noções gerais. 2. Do crime. 3. Da ação penal.

1. NOÇÕES GERAIS

Publicada em 28 de dezembro de 1990, somente agora a Lei
8137/90, que "define crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo, e dá outras providências", despertou o interesse dos criminalistas, dos tributaristas e da sociedade em geral. Afinal,
somente a partir de 27/10/93 (portaria CAT nº 13, de 27 de janeiro de
1993, portaria conjunta DEAT/Cinef nº 1, de 24 de fevereiro de 1993, e
portaria CAT nº 78, de 10/08/93) a Coordenação de Administração
Tributária do Estado de São Paulo orientou de forma satisfatória os
agentes do Fisco quanto ao encaminhamento de Autos de Infração e das
representações criminais em casos de crimes contra a ordem tributária e
outros delitos fiscais.
Duas são as formas mais freqüentes de constatação dos crimes fiscais relacionados ao ICMS, delitos cuja apuração compete à Justiça
Estadual.
(*) ASSINATURA QUE VIGORARÁ ENQUANTO O ASSINANTE NÃO SE MANIFESTAR EM
CONTRÁRIO.

• DOE/SP .. POO. JUO., 13 JUL. 94, P. 21
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A primeira é o chamado débito declarado e não pago.
A legislação do ICMS, conforme ensina o magistrado e professor
Odrnir Fernandes em artigo publicado no Jornal "O Estado de São
Paulo", pg. 37, edição de 20/05/90, "obriga o contribuinte-devedor a
entregar informação mensal, declarando o imposto devido ao Estado a
ser pago posteriormente. Ocorre que inúmeros contribuintes declaram o
imposto devido e não pagam."
"O que causa espanto é que o ICMS, IPI e outros são impostos indiretos, que integram o preço da mercadoria ou do produto, isto é, cada
cidadão, ao comprar um quilo de arroz ou um automóvel, já está
pagando o imposto embutido no preço da mercadoria. O comerciante
e o industrial têm apenas a obrigação de declarar e recolher essa
parcela ao Estado. Não fazendo esse pagamento, estão, a grosso modo,
se apropriando indevidamente de urna importância que pertence ao
Estado e, via de conseqüência, de a toda população ... " (grifamos e destacamos).
Confirmando a lição transcrita, ternos o artigo 33 da Lei Estadual
6374/89, e.e. o artigo 2º; inciso I e parágrafo 7º do Dec. Lei 406/68
(recepcionado pela CF de 1988 - artigo 34, parágrafo 5º, ADCT), onde
expressamente consta que o montante do ICMS integra sua própria base
de cálculo, ou seja, quem vende a mercadoria ou presta serviço (contribuinte de direito) transfere o encargo financeiro referente ao ICMS
para o adquirente (contribuinte de fato).
O tributo é direto quando o respectivo ônus financeiro é suportado
pelo próprio contribuinte; e indireto quando referido ônus é transferido
para terceiros.
Percebe-se, desde logo, que em regra são protelatórios os embargos
às execuções fiscais, as ações de conhecimento, os mandados de segurança e outros instrumentos legais (não confundir o legal com o moral)
usados para questionar o débito declarado e não pago. Na verdade, falta
até mesmo legitimidade para o contribuinte questionar tal obrigação,
pois a ele incumbe tão somente o dever de repassar ao fisco o valor
do imposto que confessadamente cobrou.
O valor declarado, convém destacar, é aquele que o próprio contribuinte de direito anotou em seus livros fiscais (artigos 49, 58 e 67 da
Lei 6374/89, e.e. o artigo 214 do Decreto Estadual 33.118/91). Trata-se,
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portanto, de ônus que indiscutivelmente foi repassado a terceiros e que
sequer é passível de restituição ou compensação sem a expressa autorização destes (artigo 166 do CTN).
O valor declarado na GIA, como "imposto a recolher", considera a
não cumulatividade do ICMS (artigo 155, parágrafo 2º, I, da CF) e eventuais estamos decorrentes de compras e vendas anuladas.
Nos casos de débito declarado e não pago sequer há necessidade de
processo administrativo para a formação do título executivo no âmbito
fiscal (JTA 26/42, 37/221 e RTJ 96/926). Trata-se do chamado lançamento por homologação ou auto-lançamento, regular e válido porque obedecidos os ditames do artigo 3º da Lei 6830/80, artigos 142, 147 e 150 do
CTN e artigo 35 da Lei Estadual 6374 (publicada em 02/03/89, que dispõe sobre o ICMS no Estado de São Paulo).
"Ora, se o próprio sujeito passivo, que se identificou, declara a ocorrência do fato gerador, confessa a obrigação correspondente e determina
a matéria tributável e o montante do imposto, qual a necessidade de
instauração do procedimento administrativo para afinal apurar-se o óbvio
confessado"? (JTA 37/221).
"Tributário - Execução Fiscal - ICM - Débito Declarado e não
pago - Lançamento por homologação.
Desnecessidade do procedimento administrativo, nos casos de
lançamento por homologação, como na espécie.
Recurso improvido" (STJ REsp. 9980-SP, relator Ministro
Américo Luz, DJU de 11/05/92).
Hoje, diante da Lei 8137 /90, aquele que "deixar de recolher, no
prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou
cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria
recolher aos cofres públicos", está sujeito a penas de até dois anos de
detenção e multa (Artigo 2º, II da Lei 8137/90). E aquele que sequer
declarar o débito, ou seja, aquele que omitir ou falsear o montante do
ICMS a ser repassado (através de um formulário denominado GIA, mensalmente os contribuintes do ICMS prestam informações ao Fisco), fica
sujeito a penas de até 05 anos de reclusão e multa (artigo 1º, I da Lei
8137, de 27 de dezembro de 1990).
Em 1991, diante da nocividade social da conduta dos sonegadores,
foi proferida a seguinte decisão pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça:
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"Infringe a Lei Tributária quem, sujeito ao pagamento do tributo, não o satisfaz no tempo, forma e lugar determinados. O não recolhimento de ICM declarado, que integrou o preço da mercadoria
vendida, se não recolhido aos cofres públicos, tipifica figura penal. .."
(REsp. nº 8.584-SP, 1ª Turma do STJ, DJU-I de 13.05.91, p. 6071,
Relator Min. Garcia Vieira).
A constitucionalidade da Lei estadual 6374/89, que entre outras
regras especifica o "sujeito passivo" da "obrigação tributária" em
relação ao ICMS, é reconhecida com base no parágrafo terceiro do artigo
24 da Constituição Federal e no parágrafo oitavo do artigo 34 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, visto que desde 16/12/88 vigora
entre os Estado Membros e o Distrito Federal o Convênio autorizado pela
Carta Magna (Convênio nº 66/88, publicado no DOU de 16.12.88). O
Convênio - Protocolo ICMS nº 11/91, publicado no DOU-Ide 23/05/91
(pg. 9.806/9807), também dispõe sobre o sujeito passivo tributário.
"O Convênio ICM nº 66/88, não obstante a provisoriedade do regramento normativo que veicula, qualifica-se, nos termos do artigo 34, parágrafo 8.0, do ADCT, como sucedâneo constitucional da Lei
Complementar exigida pelo artigo 146, III, "a", da Carta Política. Daí, a
exata observação de Hugo de Brito Machado (Curso de Direito
Tributário, p. 253, 7ª edição, 1993, Malheiros), no sentido de que ... o
constituinte federal substituiu a lei complementar pelo convênio
interestadual, para o fim específico de viabilizar a instituição do
ICMS." (Apelação Cível 219.441-2/1, Décima Primeira Câmara Civil do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Acórdão de 22.12.93).
A segunda forma mais comum de constatação do crime fiscal é
aquela decorrente dos autos de infração.
Os agentes fiscais, sempre que constatam irregularidades na documentação fiscal dos contribuintes, têm por dever lavrar Autos de Infração
(normalmente denominados AIIM - Auto de Infração e Imposição de
Multa). A questão da prejudicial nos casos de AIIM será tratada no tópico "Da Ação Penal".
2.DOCRIME
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O núcleo do tipo é a obrigação legal do contribuinte de recolher à
Fazenda Pública, no prazo legal, o valor do tributo que cobrou ou
descontou.
O contribuinte de direito recebe numerário que não lhe pertence e
obriga-se a recolher o valor aos cofres públicos.
O crime distingue-se do tipo comum informado no artigo 168 do
Código Penal, pois possui características especiais e próprias.
Do Objeto Jurídico
A administração Pública.
Objeto Material
O valor do tributo recebido ( descontado ou cobrado ) e não recolhido aos cofres públicos.
Sujeito Ativo
O autor do delito é aquele que tem o dever de recolher ou fazer
recolher aos cofres públicos o valor do tributo descontado ou cobrado
(artigos 121 e seguintes do CTN, artigos 7º a 15 da Lei 6374/89 e artigos
21/26 do Convênio ICMS 66/88). E aquele que pratica o fato descrito na
norma penal incriminadora ( o proprietário, o sócio, o administrador,
etc ... ) e/ou aquele que concorreu para a sua prática.
Conforme ensina o saudoso Professor Celso Delmanto, em sua obra
Código Penal Comentado, ed. Renovar, 2ª edição, p. 61 e 63, " ... o STF
estabeleceu a diretriz jurisprudencial que não se pode exigir, sempre, para
a instauração da ação penal, a descrição da participação criminosa de
cada diretor da pessoa jurídica. Em face da impossibilidade de conhecêla, todos podem ser acusados, cabendo a cada um demonstrar, a qualquer
tempo, sua não participação nos atos delituosos".
"É impossível exigir-se, para o início da ação penal, descrição das
deliberações delituosas tomadas pelos diretores das pessoas jurídicas
(STF, RHC 62.698, RTJ 114/228 e RT 597/417; RHC 63.825, RTJ
118/152; RHC 60.835, RTJ 108/1031; RHC 60.945, RTJ 107/960 e RT
578/423; RHC 59.857, RTJ 104/1052; RHC 58.544, RTJ 101/563 e RT
549/432 ... )"
A co-autoria decorre da adesão à vontade delitida, seja por ação,
seja por omissão.
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Autor material é o executor.
Autor intelectual é aquele que dá as coordenadas para que outro pratique o crime.
Autor mediato é aquele que faz com que terceira pessoa, de forma
inconsciente, pratique o delito.
A participação, que também pode ser moral ou intelectual, está
expressamente prevista no artigo 11 da Lei 8137/90, aplicando-se subsidiariamente as regras gerais do Código Penal.

Concurso de Pessoas
É possível, nos termos do artigo 11 da Lei 813 7/90 e do artigo 29 do
Código Penal.
Sujeito Passivo
É o titular do interesse. O Estado.
Limite da Responsabilidade e Nexo de Causalidade
Não há responsabilidade penal objetiva, devendo ser comprovada a
relevância da conduta. O resultado é imputável a quem lhe der causa
(artigo 13 do Código Penal). Observe-se, porém, que os crimes de mera
conduta e os crimes omissivos próprios consumam-se com a simples
ação ou inação do agente, independentemente de qualquer resultado.
A culpabilidade advém da exigibilidade de conduta diversa, potencial consciência da ilicitude e imputabilidade, conjunto de condições que
dão ao agente capacidade para lhe ser imputada a prática de um fato
punível.
A pessoa jurídica, no Brasil, não responde criminalmente. Quem
responde por eventuais delitos são seus sócios, diretores, proprietários,
representantes, etc.
Mesmo a pessoa jurídica que não está regularmente constituída pode
ser sujeito passivo de obrigações tributárias (artigo 126, III, do CTN) .
O pagamento do débito declarado só elide a ação penal se efetuado
antes de ser iniciado algum procedimento administrativo, inclusive medida de fiscalização ou inscrição da dívida (artigo 137 e 138 do CTN).
Abaixo será comentado o elemento subjetivo do tipo.
O devedor civil nem sempre é o responsável criminal (artigo 129 e
seguintes do CTN), sendo que o tempo do crime informa o autor do deli-
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to. A JUCESP expede Súmulas informando quem são os responsáveis de
direito das pessoas jurídicas nas datas em que os tributos deviam ser
recolhidos.
Tempo do Crime e Consumação

A Administração Pública tem competência para fixar a data para o
recolhimento do imposto, já que o numerário cobrado ou descontado pertence a ela e não ao contribuinte.
O Prazo para o pagamento do tributo não é elemento essencial na lei
que o instituiu, conforme se extrai do artigo 160 do CNT. O uso da
expressão legislação neste artigo demonstra que o prazo de pagamento
pode ser fixado por decretos, portarias, etc ... (artigo 96 do CTN).
Considera-se praticado o crime no dia seguinte àquele em que o
responsável tinha o dever legal de efetuar o recolhimento do tributo.
O recolhimento posterior e eventual procedimento administrativo
não é causa de exclusão da ilicitude, podendo apenas ser considerado
como reparação do dano para efeito de dosimetria da pena. O pagamento
do tributo, mesmo que acrescido de multa, não elide o delito, devido à
natureza diversa das sanções.
O prazo legal para o recolhimento do tributo é aquele informado
pela Fazenda Pública interessada, devendo inicialmente ser observado o
regime jurídico a que está sujeito o contribuinte (artigo 100 e seguintes
do Regulamento do ICMS - Decreto Estadual 33118/91). O código de
atividade do contribuinte, fator determinante da data para o recolhimento

do imposto, consta expressamente da petição inicial da execução fiscal e
da CDA (Certidão da Dívida Ativa).
Da própria CDA, campo "termos iniciais para cálculos", item "juros
de mora", consta qual é o dia seguinte àquele em que o débito deveria ter
sido pago. A conclusão decorre da análise do artigo 96 da Lei 6374/89,
e.e. o artigo 630 do Decreto Estadual 33 .118/89 (RICMS ), dispositivos
legais que determinam a incidência dos juros moratórios a partir do dia
seguinte ao do vencimento do tributo.
A responsabilização penal não exime o contribuinte do dever civil
de pagar o tributo (Lei Estadual 6374/89, artigos 57/59, 63 e 85, parágrafo primeiro).
Tipo do Crime
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Trata-se de crime omissivo próprio. O não recolhimento do tributo
no prazo estabelecido consuma o crime.
O núcleo do tipo é deixar de recolher o tributo no modo, tempo e
lugar devidos. E o recolhimento fora do prazo ou o não recolhimento do
tributo recebido (descontado ou cobrado).

Lugar do Crime
É o do domicílio tributário a que está vinculado o sujeito passivo,
conforme consta expressamente na GIA. Para a conclusão, levou-se
em consideração que na prática a entrega das GIAS e o pagamento dos
tributos podem ser efetivados em qualquer estabelecimento bancário
autorizado (Portaria CAT n. 22/90).
Domicílio tributário é o local onde o sujeito passivo mantém suas
relações com o Fisco, parecendo oportuno acrescentar que em regra as
obrigações fiscais são de natureza "portable" (artigo 159 do CTN).
Um mesmo contribuinte, contudo, pode ter diversos estabelecimentos onde são praticados atos ou fatos geradores da obrigação tributária,
hipótese em que cada estabelecimento é considerado como domicílio
tributário autônomo (artigo 127, II, do CTN). Ressalte-se ainda que cada
estabelecimento deve manter sua própria escrituração fiscal e cadastrarse na repartição fiscal em cuja área fiscal esteja localizado (artigo 67 e
16, parágrafo 1º da Lei 6374/89).
Subsidiariamente é o local da residência do acusado, o local onde
foi realizado algum dos elementos integrantes da conduta (a retenção, a
cobrança ou o desconto) ou o local onde o agente converteu em proveito
próprio o tributo que devia recolher.

Materialidade do Delito
A prova material do crime é a GIA (Guia de Informação e Apuração
do ICMS), onde o próprio contribuinte declara o valor a ser recolhido.
Também a COA, os livros fiscais, os registros magnéticos e os levantamentos efetivados pela fiscalização, entre outros documentos, informam a materialidade do delito.

Dolo/Elemento Subjetivo do Tipo
Dolo natural e genérico (se adotada a teoria clássica), ou seja, a von-
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tade e a potencial consciência de não recolher, no prazo legal, o valor do
tributo descontado ou cobrado.
Ao contrário do artigo 1 da mesma Lei, onde o elemento subjetivo
do tipo foi expresso pelo legislador ("suprimir ou reduzir tributo"), o artigo 2º não exige do agente qualquer finalidade especial.
Conforme diversos ensinamentos da doutrina clássica, algumas
vezes, em um mesmo artigo, uma conduta exige o dolo específico e outras
não, valendo como exemplo o artigo 293 e parágrafos do Código Penal.
A GIA tem prazo certo para ser entregue, o qual normalmente é
anterior ao dia do recolhimento do tributo( ver anexo VI, tabela I do
Decreto 3 3 .118/91). A entrega da G IA, assim, não caracteriza a
denúncia espontânea prevista no artigo 138 do CTN, pois ocorre
antes da existência de qualquer infração relacionada ao não recolhimento do tributo.

º

Tentativa
As características da infração demonstram não ser possível a tentativa.

Desistência Voluntária e Arrependimento Eficaz
Não são admissíveis. O pagamento do tributo não é mais causa de
extinção da punibilidade (artigo 98 da Lei 8383/91).
Arrependimento Posterior/Reparação do Dano.
Vide tópico "Consumação".
O arrependimento posterior ou a reparação do dano não elidem a
ação penal nem afastam a responsabilidade, tendo apenas repercussão na
dosimetria da pena.
Caso Fortuito e Força Maior (Justiça Causa Elisiva)
A comprovação de eventual justa causa elisiva é ônus do réu e deve
ser plenamente demonstrada no processo criminal, pois exclui o dolo.
Mesmo nos casos de falência e concordata deve-se observar a natureza
de tributo indireto do ICMS.
O não recolhimento tipifica o crime, e o argumento de que o atraso
não significa o "não recolhimento" é inconvincente, pois a Lei não faz tal
distinção.
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3. DA AÇÃO PENAL

A aplicação das penas segue a regra geral do Código Penal.
A Ação Penal é pública incondicionada ( artigo 100 do Código
Penal e artigo 15 da Lei 8137/90).
Em regra, o inquérito policial é dispensável, já que a GIA e a
COA informam a autoria e a materialidade do delito. No mais, antes da
ação penal ou no curso dela, o MP pode requerer ou requisitar as provas
que entender necessárias (Lei Federal 8625/93 ), evitando assim a ocorrência da prescrição.
A apuração do débito fiscal na esfera administrativa não constitui
condição de procedibilidade da ação penal (STF - HC 57.427 - SP,
50.426, 41.494, 40.994 e 53.410).
O processo criminal decorrente de débito declarado e não pago
não deve ser suspenso sob a alegação de questão prejudicial na esfera
cível, já que na hipótese falta o requisito da questão de difícil solução
prevista no artigo 93 do Código de Processo Penal, A respeito, parece
oportuna a exposição das seguintes lições:
"É interessante saber quais os pressupostos das prejudiciais de que
trata o art. 93 do CPP. Vale repetir, o dispositivo em exame concede ao
juiz penal a faculdade de suspender ou não o curso da ação penal para
louvar-se da decisão do juízo cível. Mesmo atendidos todos os pressupostos, o juiz penal suspenderá o andamento do processo crime, se quiser".
"Mas querendo suspender o andamento do processo crime para louvar-se na decisão do Órgão Jurisdicional extrapenal, só poderá fazê-lo
uma vez atendidos esses pressupostos:
a) que a questão suscitada afete a qualificação jurídico-penal do fato
objeto do processo. Tal pressuposto é primordial, pois, como já assinalamos, é ele essencial às questões prejudiciais. É a pedra-de-toque das
prejudicialidades. Se a questão não afetar a qualificação jurídico-penal do
fato objeto do processo, poderá ser tudo, menos uma questão prejudicial;
b) que a questão não verse sobre o estado civil das pessoas.
Versando, a regra aplicável é a do artigo 92 do CPP;
c)que seja de competência do juízo cível. De fato. Se a questão
aventada for de Direito Penal, isto é, prejudicial homogênea, não haverá
necessidade de se suspender o curso da ação penal e, muito menos, trans-
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ferir a solução da questão aos "Órgãos Jurisdicionais Civis". As demais,
se a razão de ser remetida a prejudicial à jurisdição cível assenta na especialização do juízo, se a questão for de direito penal, não poderá, evidentemente, ser solucionada no juízo cível;
d) que a ação já tenha sido proposta no cível. É preciso que as
partes, antes de suscitada a prejudicial, já estejam no juízo cível, à procura de sua solução, isto é, já deve ter sido proposta no cível a ação competente para dirimir a controvérsia. Aqui o juiz penal não remete as partes
ao cível, corno acontece na hipótese do artigo 92. As partes já devem
estar ali;
e) que a questão seja de difícil solução. O juiz penal é que poderá
dizer se a questão é ou não de difícil solução;
t) que a questão não verse sobre direito cuja prova a lei civil limite ... " (Processo Penal, 1Oª edição, 2º volume, ed. Saraiva, pg. 467,
Fernando da Costa Tourinho Filho).
"No caso da questão prejudicial facultativa, a suspensão do processo
não é obrigatória, cabendo ao juiz decidir se deve ou não deter o processo
criminal. Assim, o indeferimento do pedido de suspensão não acarreta
constrangimento ilegal ao acusado a ser sanado pela via do habeas corpus. O juiz somente deve suspender o processo se a questão é de difícil
solução, ou seja, exigir urna indagação mais profunda no juízo especializado. No caso oposto, ele próprio deve conhecer incidente tantum da
questão prejudicial".
" ... De outro lado, a circunstância de pender litígio civil não pode
obstar o inquérito policial. O artigo 93 refere-se, corno o anterior, à suspensão da ação penal e não das investigações policiais" ("Processo
Penal", 1ª edição, ed. Atlas, p. 198, Julio Fabbrini Mirabete ).
Na hipótese de denúncia baseada em AIIM, pode o magistrado
criminal se deparar com as chamadas "questões de difícil solução", prejudiciais que algumas vezes recomendam a suspensão do processo criminal após a inquirição de testemunhas e a realização de outras provas
de natureza urgente. Ao Ministério Público, no caso de suspensão,
compete intervir imediatamente na causa civil, para o fim de prover-lhe o
rápido andamento (artigo 93, parágrafo terceiro do CPP).
Quando da análise da denúncia, deve o magistrado considerar que
até então a prescrição corre sem qualquer suspensão ou interrupção, nos
termos dos artigos 111 e 117 do Código Penal. Convém também consi-
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derar que, em razão dos inúmeros recursos administrativos e judiciais
previstos na esfera cível, a questão pode demorar cerca de dez anos para
ser decidida.
A eventual suspensão da ação penal impede o curso da prescrição. O
prazo prescricional se tem por suspenso a partir da data do despacho suspendendo o processo crime e só volta a correr na data em que for determinado o seu prosseguimento (artigo 116, Ido Código Penal).
Muitas vezes, com os documentos que lhe foram encaminhados pelo
magistrado, pelo agente fiscal ou por terceiros, o promotor de Justiça já
possui elementos suficientes para o oferecimento da denúncia.
Enfrentará, contudo, argumentos no sentido de que a propositura da ação
penal somente é cabível após o lançamento tributário, razão pela qual
entendo oportuna a transcrição da seguinte lição:
"Com a lavratura do auto de infração consuma-se o lançamento tributário.
"Por outro lado, a decadência só é admissível no período anterior a
essa lavratura.
"Depois, entre a ocorrência dela e até que flua o prazo para o recurso administrativo, ou enquanto não for decidido o recurso dessa natureza,
de que se tenha valido o contribuinte, não mais corre o prazo para a
decadência e ainda não se iniciou a fluência do prazo para prescrição.
"Decorrido o prazo para a interposição de recurso administrativo
sem que ele tenha ocorrido, ou decidido o recurso administrativo interposto pelo contribuinte,. há a constituição do crédito administrativo a que
alude o artigo 174, começando a fluir daí o prazo de prescrição da pretensão do FISCO". (E.R.E. 94462-1/SP, relator Ministro Moreira Alves, julgado em 17.12.82.
Perícia Contábil

Normalmente não são deferidas perícias contábeis nos casos de
débito declarado (confessado) e não pago, já que esta modalidade de
prova tem por objetivo verificar fatos concretos e não conferir atividades
administrativas genericamente contestadas (RT 520/164). Como já foi
exposto, o próprio contribuinte declarou o débito, nada restando a se verificar quanto ao débito ou quanto aos responsáveis pelo repasse do tributo.
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Anistia, Remissão e Moratória
Não elidem o crime. A anistia, a remissão e a moratória na esfera
tributária têm natureza civil e não criminal, ou seja, não se confundem
com o perdão e com a anistia na esfera criminal.
Assistente de Acusação
Diante da autonomia conferida ao Ministério Público pela CF de
1988, admite-se hoje que a Procuradoria do Estado atue como assistente
de acusação no processo criminal, a exemplo de outros crimes que
envolvem interesse público de grande relevância (artigo 2º, parágrafo 1º
do Decreto Lei 201/67). Há, porém, entendimentos em sentido contrário
(RT 545/330 e 594/326).
Foro Competente
É o foro do lugar do crime, conforme exposto anteriormente.
Extinção da Punibilidade
Ante a farta produção de Leis de natureza fiscal no Brasil, parece
conveniente relembrar que os artigos 22 da Lei 4729/65 e 14 da Lei
8137/90, que possibilitavam a extinção da punibilidade mediante o
pagamento do débito fiscal antes do recebimento da denúncia, foram
expressamente revogados pelo artigo 98 da Lei Federal 8383, de 30
de dezembro de 1991.
O artigo 18 do Dec. Lei 157/67, que não tinha vida própria e não se
aplicava aos delitos relacionados ao ICMS, também restou revogado pelo
artigo 98 da Lei 8383/91. A respeito, merece destaque a seguinte lição do
mestre Ruy Stoco ("Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial",
ed. RT, 1993, p. 215).
"0 artigo 22 da· Lei 4729/65, que previa a extinção da punibilidade, foi expressamente revogado pelo art. 98 da Lei 8383/91 de
modo que exsurge imprópria a afirmação de que permaneceria a
extinção dos débitos de sonegação fiscal, caso se entenda que essa lei
continua em vigor, tão só porque a lei revogadora não fez expressa
menção ao Decreto - Lei 157/67.
"Este Decreto - Lei não tem vida própria (artigo 18, caput) tanto
que apenas explícita disposição que previu a causa de extinção da punibilidade e amplia o prazo ali previsto.
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"O certo é que, em matéria tributária, não se há mais falar em
extinção da punibilidade pelo pagamento do tributo".
Da Prisão Civil do Depositário
A prisão civil do contribuinte, como depositário infiel do tributo ou
assemelhado, atualmente prevista na Lei 8866/94, não prejudica o
processo penal ou a imposição da pena criminal. A prisão civil não é
pena e visa apenas motivar o depositário infiel a entregar o bem que lhe
foi confiado, o que por si só demonstra que as sanções têm natureza e
finalidade diversas.
"Ação de depósito - Prisão Civil. O Supremo Tribunal Federal
assentou que a prisão civil, prevista no parágrafo 1o. do artigo 902 do
Código de Processo Civil, é mera técnica processual de coerção (meio
indireto de execução), de que pode valer-se o exeqüente tanto na inicial
como depois do não cumprimento do mandado de execução da sentença
condenatória" (RTJ 116/1074).
A hipótese é semelhante àquela prevista no artigo 171, parágrafo
2o., I, do Código Penal, e.e. o artigo 66, parágrafo 8º, da Lei 4728/65
(alterado pelo Dec. Lei 911/69). Ou seja, aquele que vende bem alienado
fiduciariamente, sem prejuízo do processo criminal por estelionato, pode
ter sua prisão civil decretada na qualidade de depositário infiel. São
Paulo, 06 de maio de 1994. (a) Os Juízes de Direito do Grupo de Estudos
do Setor das Execuções Fiscais da Capital do Estado de São Paulo.
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VII. EUA NÃO AGÜENTAM MAIS A VIOLÊNCIA (*)

JAMES BAKER
foi Secretário de Estado e Secretário do Tesouro dos
Estados Unidos da América.

Quando me candidatei ao cargo de procurador-geral do Texas, em
1978, perguntei aos texanos sobre a onda de criminalidade violenta.
Meus programas na TV terminavam com a pergunta: "Já chega?"
Desde então, o número de crimes violentos quase dobrou. As
estatísticas mostram que hoje 4 em cada 5 americanos serão vítimas de
um crime violento uma vez na vida. Houve um crime violento a cada 22
segundos no ano passado. Hoje os americanos estão prontos para dizer
"já chega".
Mesmo o presidente "neodemocrata" Bill Clinton está soando muito
como um "velho republicano" no que diz respeito à criminalidade: mais
polícia, penas mais longas, mais prisões. Seu chamado encontra eco junto
aos democratas no Senado. Apenas os "velhos democratas" da Câmara se
interpõem entre a população e a legislação anticriminalidade que ela
exige.
O clamor atual contra a criminalidade transcende os ultrajes individuais. O assassinato de Polly Klaas, do pai de Michael Jordan ou a chacina de passageiros da ferrovia de Long Island são apenas sintomas de uma
patologia maior que acometeu nossa sociedade.
A criminalidade violenta se transformou em doença infantil. Um
terço dos assassinatos de 1990 foram cometidos por pessoas com menos
de 21 anos. Os jovens estão sendo cada vez mais atingidos pela criminalidade. A instalação de detectores de metais nas escolas indica até que
ponto a sobrevivência se transformou em rito de passagem para os adolescentes.
Os americanos entendem que há algo errado com uma sociedade em
que um assassinato acontece a cada 22 minutos, um estupro a cada 5
• FOLH,'\ DE SÃO PAULO, 13 MAR. 94, P. 8
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minutos e um roubo a cada 4 7 segundos. O clamor contra a criminalidade
se tomou tão estridente que mesmo liberais começaram a reagir. Como o
presidente, muitos aprenderam a assumir uma posição dura em relação à
criminalidade. Alguns deles talvez tenham mudado sua posição porque se
deram conta do dano, terrível causado por políticas permissivas. Outros
modificaram sua posição em relação à criminalidade para evitar o risco
de a inércia do governo suscitar furor público.
O "novo" consenso lembra estranhamente as plataformas republicanas no que diz respeito à criminalidade. Pela primeira vez em décadas,
a palavra "valores" começa a ser pronunciada entre democratas educados. A responsabilidade individual, a contenção do comportamento e o
respeito pela comunidade foram redescobertos e redefinidos como aquilo
que sempre foram: os pré-requisitos para a existência de qualquer
sociedade.
As linhas gerais deste novo consenso em relação à criminalidade
podem ser encontradas no projeto de lei bipartidário aprovado pelo
Senado, que prevê gastos de US$ 22,3 bilhões em cinco anos.
Algumas das medidas chaves do projeto incluem mais policiais. O
projeto de lei pede que o governo federal financie 100 mil novos policiais. Nas últimas décadas, o número de policiais mal acompanhou o
crescimento da população, muito menos a quase quadruplicação da criminalidade desde 1960.
Em segundo lugar, a implementação de condenações mais duras e a
restrição aos livramentos condicionais. Os condenados por crimes violentos cumprem em média apenas 37% de suas penas. A qualquer momento
75% dos criminosos condenados - cerca de 3 milhões estão soltos sob
sursis ou em condicional.
O projeto de lei sobre criminalidade do Senado aumenta as penas
federais e inclui a imposição da prisão perpétua obrigatória, sem possibilidade de livramento condicional para os criminosos violentos reincidentes - o famoso "três crimes e você está fora".
Em terceiro lugar, a construção de mais prisões. Encarar o aumento
das sentenças com seriedade implica encarar com seriedade a necessidade de mais prisões. Manter os criminosos violentos na cadeia custa
caro. Mas o custo se torna pequeno em comparação com o custo de
deixar estes criminosos em liberdade. A criminalidade custa mais de US$
650 bilhões anuais. Isto serve para que vejamos na devida perspectiva o
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modesto pedido do Senado, de US$ 3 bilhões para a construção de dez
presídios.
Esses presídios abrigariam criminosos estaduais. que de outro modo
talvez tivessem de ser soltos por falta de vagas. Mas uma condição estipulada para que os Estados participem desse programa é que os presídios
garantam que o preso cumpra pelo menos 85% da pena.
Este vínculo entre financiamento federal e desempenho estadual é
vital, porque 95% da criminalidade violenta é coberta pelas leis estaduais. Para que qualquer "guerra ao crime" possa ter chances de vitória,
será preciso uma dura política comum federal e estadual para prender os
criminosos, colocá-los na cadeia e mantê-los ali.
As iniciativas anticriminalidade não foram prioridade da agenda
desta administração até pouco tempo atrás. Na verdade, a atual administração começou mal ao cortar 10% dos promotores federais e eliminar
250 cargos no FBI. Ela também aboliu o projeto Trava do Gatilho, iniciativa do governo Bush, que havia conseguido um índice de quase 100% de
condenações de criminosos presos por delitos armados federais. O mais
revelador foi o fato de a administração haver decidido não submeter seu
projeto de lei anticrime ao Congresso.
Mas, depois das vitórias de republicanos que adotam linha dura em
relação à criminalidade em Virgínia, Nova Jersey, Nova York e
Califórnia, a administração parece hoje ansiosa em fazer parte do consenso contra a criminalidade.
Antes, porém, desse projeto se tomar lei, será preciso transpor um
obstáculo importante: os deputados democratas. A legislação proposta
pela Câmara prevê apenas 17 mil novos policiais e mantém um silêncio
notável sobre questões como sentenças mínimas obrigatórias. As tentativas por parte de deputados republicanos de seguirem adiante com sua
própria legislação referente à criminalidade foram frustradas pela maioria
democrata.
Alguns democratas parecem estar dispostos a juntar-se aos republicanos para apoiar um projeto de lei seguindo as linhas propostas pelo
Senado. Mas ainda existe um contingente poderoso de democratas liberais contrários não apenas a pontos específicos do projeto de lei do
Senado, mas ao seu espírito.
Estes "velhos democratas" afirmam que é a "sociedade", e não o
criminoso, a responsável pelos crimes violentos. Uma coisa é certa: sua
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abordagem garante que será a sociedade, e não o criminoso, que vai
pagar pela criminalidade.
A julgar pelo passado, os liberais da Câmara vão mais uma vez tentar aprovar uma série de medidas separadas, em lugar de uma única legislação. Com isso, poderão abrandar as medidas anticrime.
Se a administração quiser melhorar suas credenciais no tocante à
questão do combate ao crime, ela precisará apoiar um projeto de lei que
seja semelhante ao do Senado. Se buscar o apoio de conservadores, corre
o risco de ofender os liberais, alguns dos quais são vitais para a estratégia
da administração para a reforma da saúde.
É claro que é a Casa Branca quem terá que decidir se corre esse
risco. É uma decisão importante. A disposição de Clinton em derrotar a
oposição liberal ao projeto de lei anticrime irá revelar se o "novo democrata", que falou com tanta eloqüência no discurso do Estado da União, é
tão novo.
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VIII. POR QUE LOS ANGELES PEGOU FOGO?

RALPH KINNEY BINNELL

"INOCENTE ... Inocente ... Inocente". Enquanto o júri absolvia quatro policiais de Los Angeles envolvidos no espancamento de Rodney
King a 29 de abril deste ano, Lisa Phillips, agente do Departamento de
Polícia de Los Angeles (sigla, em inglês, LAPD), assistia ao julgamento
da calçada em frente da loja Jesse's TV Repair, na avenida Vermont. A
agente, com três anos de tarimba policial, sentiu o ar duro com que os
negros fixavam a vitrina da loja. Lançou um olhar a seu parceiro, Dan
Nee, e eles se dirigiram apressadamente para o carro-patrulha da Divisão
da rua 77.
Enquanto patrulhavam as ruas, a agente Phillips teve um estranho
pressentimento. Havia poucas chamadas pelo rádio, mas o ar estava carregado de tensão.
Os líderes das minorias haviam feito advertências contra quaisquer
preparativos para fazer face à agitação por parte do LAPD que fossem
demasiado notórios. " Uma demonstração maciça da nossa força seria um
erro", disse o vereador Mark Ridley-Thomas. E, de fato, as chefias da
polícia pareciam determinadas a fazerem tudo com bastante comedimento. Nos meses que se seguiram ao incidente de Rodney King, o LAPD
tinha se tomado, nas palavras de um delegado do procurador, "cada vez
mais receoso de provocar ondas e cada vez menos inclinado a fazer o
duro policiamento que as previne". Além de um dia de treinos em controle de multidões, os agentes da Divisão da 77 nunca tinham tido nenhum treino especial para grandes motins.
O fotógrafo independente Bart Batholomew, a serviço do New York
Times, estava na delegacia da rua 77 em busca de instantâneos sobre a
"reação ao veredicto". Dirigiu-se ao seu Volvo novo e cintilante, decidido
a seguir os carros-patrulha. Lembrou-se do colete à prova de balas que
tinha guardado debaixo do tapete do carro e vestiu-o rapidamente.
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As forças do LAPD pareciam estar contando com uma reação de
pouca monta. O chefe de polícia Daryl Gates, à beira da aposentadoria,
bem mais preocupado com a disputa pelo controle do departamento com
o prefeito Tom Bradley, preparava-se para assistir a uma festa política
para recolha de fundos no elegante bairro de Brentwood. O subchefe
Robert Vernon estava no Colorado, em gozo de férias antes de se aposentar. Seus apelos bem claros para que o LAPD se preparasse para agitações de rua tinham sido completamente ignorados. Um adjunto do
chefe estava também de férias e outro fora destacado para uma reunião
com ministros protestantes e dirigentes negros. Dois terços dos comandantes de patrulha do departamento estavam reunidos em Ventura, onde
decorria um seminário de formação.
Na rua 71, perto de Normandie, membros de um dos bandos com
pior reputação da cidade, os 8-Trey Gangster Crips, andavam impacientemente de casa em casa depois do julgamento e falavam em "levar isto
para as ruas". Um indivíduo deste bando saiu de uma loja de bebidas da
propriedade de coreanos sem pagar. O filho do dono da loja apanhou o
ladrão, que o atingiu na cabeça com uma garrafa. O dono carregou no
botão de um alarme silencioso.
Quando os policiais chegaram, o rapaz já tinha desaparecido, mas
havia um grande ajuntamento de pessoas. Alguns lançaram pedras à polícia, que pediu ajuda pelo rádio.
O fotógrafo Bartholomew, que seguia no encalço de um grupo de
carros da polícia que iam a grande velocidade, estacionou o carro, agarrou em duas câmaras e correu apressadamente na direção da multidão.
Bartholomew tirava instantâneos enquanto a polícia, em estado de tensão, algemava quatro homens. Então, ouviu vozes atrás que diziam: "Vão
morrer policiais esta noite."
Bartholomew nunca tinha visto tanto ódio. Começaram a ser lançados cabos de vassouras, como se fossem lanças, pedra e garrafas na
direção dos policiais. A multidão avolumava-se e os policiais de cor eram
insultados: "Vendidos! Lacaios!"
Nesse momento, o tenente Mike Moulin, o oficial encarregado do
tenso cordão policial, teve uma decisão fatal. Sua ordem foi dada através
dos rádios da polícia: "Quero todo mundo fora daqui."
Enquanto os carros-patrulhas arrancavam, a multidão ficou eletrizada pelo espetáculo dos policiais em fuga. Bartholomew continuou a
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fotografar. Subitamente, sentiu um pedaço de pau batendo em sua cara.
Era o único branco, e a fúria da multidão tinha se voltado contra ele.
Desorientado, foi correndo para o carro. Os amotinados agrediram-no,
mas o colete à prova de balas amorteceu os socos.
"Peguem a câmara! Tirem o filme!", gritou alguém. Bartholomew
abriu uma das duas câmaras e entregou o rolo que fora pouco utilizado.
Um homem agitou vitoriosamente o rolo acima da cabeça e as pessoas
aplaudiram.
Enquanto ia aos tropeções para o carro, Bartholomew viu rapazes
que pertenciam a bandos aos pulos em cima da capota e do motor.
Tinham lhe roubado a carteira de documentos e tudo mais que havia.
Arrancou no preciso momento em que um pedaço de cimento lhe entrou
pelo vidro e o atingiu de lado, no rosto.
Com o pedal no fundo, fez uma virada brusca à esquerda, com o
carro chiando, e atravessou o cruzamento entre Florence e Normandie em
alta velocidade. Com a cabeça sangrando e a cara inchada, Bartholomew
não fazia a mínima idéia de que o rolo com que tinha conseguido ficar
registrava precisamente o ponto de eclosão de um dos maiores motins da
história dos EUA.
Enquanto os agentes de Moulin batiam em retirada, o prefeito Tom
Bradley aparecia na televisão, mal se contendo para não mostrar sua fúria
quanto ao resultado do julgamento. Incitando as pessoas a "expressar
nossa afronta de maneira que nos honre", declarou: ''Não aceitaremos um
comportamento renegado por parte de uns poucos policiais."
Quando chegou à sede do LAPD, o chefe Gates declarou calmamente aos repórteres: "Se tivermos distúrbios, estaremos preparados. E
não vou entrar em pormenores." Depois saiu para a festa em Brentwood.
Os relatos via rádio da polícia sobre violências começavam a vir de
lugares dispersos da rua 77. Os agentes, ansiosos por se reagruparem e
controlarem os incidentes que iam germinando, ouviram a voz do tenente
Moulin gritando pelo rádio: "Todo mundo fora do cruzamento da
Florence com a Normandie. Já!"
Todos os agentes receberam ordens para se retirarem para um "posto
de comando", um terminal rodoviário da cidade que ficava a cerca de 3
km dali. Nessa altura já os rádios dos carros da polícia estavam fartos de
receber pedidos de ajuda. Nee e Phillips receberam uma chamada às
18:07: "Cinqüenta negros atirando pedras num veículo cinza com uma
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mulher fechada lá dentro. Há alguém da seção da 77?" Olharam um para
o outro. Tudo aquilo para que tinham sido treinados, tudo aquilo por que
se tinham tomado polícias, estava decantado nesta chamada. Ignorando a
ordem de Moulin, Nee precipitou-se na direção da confusão.
Em poucos minutos, chegaram perto de um ajuntamento em volta de
um automóvel. Estava lá dentro uma mulher asiática, toda encolhida.
"Vá, Dan, vai lá buscá-la. Eu te protejo."
Phillips saiu correndo do carro, com o coração batendo e de pistola
em punho. A multidão recuou enquanto ela passava o cano do revólver à
sua frente. "Talvez seja desta que vou morrer", pensou Phillips. Por trás
dela, Nee puxou a mulher do assento cheio de vidros partidos. Lançaramlhe pedras, que o atingiram nas costas e nos joelhos, e caiu. A multidão
riu. Acorreu uma expressão aos lábios de Phillips: "Filhos da mãe!" Nee
levantou-se e conduziu a mulher até o carro-patrulha.
Um tijolo partiu o vidro traseiro no momento em que arrancavam.
Nee participou pelo rádio que estavam levando a mulher para um hospital. Tinham lhe salvo a vida.
Os relatos de violência estavam afluindo em grande número nesta
altura. Os controladores de rádio da polícia davam notícia de pilhagens
em massa no cruzamento da rua 85 com a Vermont. Mas as equipes da 77
tinham recebido ordens para "ignorar aquela chamada". Os agentes sentiam que estavam abdicando de seu dever "de proteger e servir", sobre o
qual tinham prestado juramento. A única consolação era a esperança de
voltarem a se agrupar em carros-patrulha no depósito de ônibus e irem
logo repor a ordem nas ruas.
Quando a polícia bateu em retirada, o cruzamento entre a Florence e
a Normandie tomou-se um espetáculo de brutalidade. Larry Tarvin foi
atirado para fora de seu caminhão de mercadorias e selvaticamente
espancado. "Foi assim que se sentiu o Rodney King, branco!", gritou um
dos presentes.
Às 18.45, o caminhoneiro Reginald Denny ia guiando seu caminhão
de 18 rodas, cheio com 27 t de areia na direção do cruzamento. Os bandos cercaram a cabine do motorista, puxaram-no à força de lá e
começaram a dar-lhe pontapés. Um deles bateu-lhe na cabeça com um
extintor de incêndios, que provocou logo uma auréola de sangue Um jornalista que passava por ali num helicóptero gritou, horrorizado: "Não se
vê a presença da polícia lá embaixo. Isto é uma tentativa de assassínio!"
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Quatro negros - duas mulheres e dois homens - foram em socorro
de Denny. Um dos bons samaritanos, um caminhoneiro, levou-o em estado lastimoso para um hospital, onde os médicos lhe salvaram a vida a
tempo.
Uma mulher na recolha de fundos do Brentwood disse ao chefe
Gates que tinha acabado de ver "três pessoas literalmente espancadas até
a morte", no telejornal. Gates respondeu calmamente: "Estamos retrocedendo ... para voltar a reagrupar. Neste momento eles já devem estar outra
vez saindo das delegacias."
Entretanto, o depósito de ônibus era um palco de frustração. De início, nem tinha televisão e, incrivelmente, os telefones estavam preparados só, para receberem chamadas. Mantendo-se perto dos auto-rádios, os
policiais da rua 77 ouviam as notícias, enquanto a cidade ia sendo destruída.
Os agentes que tinham posto capacetes de proteção e coletes especiais suavam e praguejavam, à espera dos supervisores, para fazerem alguma coisa. Alguns pediam que os deixassem acorrer às chamadas, mas
Moulin rejeitava os pedidos. A sargento Theresa Tatreau, à frente do
expediente na rua 77, conseguiu finalmente entrar em contato com
Moulin pelo telefone. "Mike, há pessoas sendo mortas lá fora.
Precisamos de pessoal!"
Moulin disse-lhe que já não estava no cargo de comandante e que
seus superiores ainda estavam "fazendo planos".
Perto do cruzamento da Florence com a Normandie, o ator Greg
Alan-Williams, voltando para casa vindo de um health club, ficou horrorizado com uma notícia da rádio sobre o espancamento de Denny. O
negro, ex-fuzileiro, com 1,85 m e 104 kg de peso, disparou o carro em
alta velocidade com um só pensamento: "Como é que poderei fazer parar
a violência?"
Alguns quarteirões mais à frente, avistou um Ford cercado. Um dos
desordeiros tinha mergulhado através da janela do outro lado do condutor
e viam-se suas pernas balançando, enquanto batia no motorista, Takao
Birata. Outros abriram a porta e começaram a atingir Hirata com garrafas. Desafiando a multidão, Alan-Williams atacou vigorosamente o
adversário e puxou Birata para a calçada.
"Você consegue andar?" Hirata, aturdido e sangrando, abanou a
cabeça em sinal negativo. "É melhor andar, senão você vai morrer", disse
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Allan-Williams, começando a descer a rua, com o braço à volta de
Hirata, evitando as pedradas. "Cambada de covarde", pensou. "Vinte
batendo num só!"
Depois de se debater ao longo de uns 300m, Alan-Williams sentou
Hirata no pátio de uma casa e começou a tentar estancar o sangue de suas
feridas. Um carro da polícia que tinha sido chamado pelos vizinhos passou calmamente, com os agentes olhando para Alan-Williams e Hirata.
Deu meia volta, passou por eles outra vez e foi-se embora, ignorando os
apelos de socorro de Alan-Williams. Sentiu um arrepio de medo. "Não
vai chegar nenhuma ambulância, nem policiais. A ralé é quem manda
aqui."
Essa mesma terrível mensagem estava agora sendo transmitida pela
televisão e pelo rádio. A polícia não estava fazendo nada. As ruas
estavam à mercê dos bandos.
Por fim, um automobilista local ofereceu-se para levar Hirata para o
hospital. Cheio de sangue pisado e com um dos dedos partidos, AlanWilliams dirigiu-se para seu carro. O céu por cima de Los Angeles estava
avermelhado, enquanto guiava para casa, para junto da esposa e dos quatro filhos.
Na Broadway, Edward Contreras olhava para um ajuntamento de
pessoas que estava se formando defronte de sua loja de aparelhagens para
automóveis. Subiu no telhado, armado com uma semi-automática de 9
mm. Viu alguns homens lá embaixo saindo da loja com aparelhos de
transmissão eletrônicos. "Latinos! Minha própria gente!" Furioso, disparou para o ar. "Saiam dai! "Disparou um tiro na direção da rua. A multidão dispersou. Alguém respondeu com outro tiro. Sentiu um ardor no
peito e no braço esquerdo. O sangue encharcou-lhe a camisa.
Contreras correu para casa, debaixo da loja, e gritou para a esposa,
Sandra: "Pega o dinheiro; vamos embora! "Mas a loja era algo que tinha
construído à custa de seu trabalho desde a adolescência. Correu outra vez
para lá. "Larguem o que tiraram", gritou, disparando dois tiros de aviso.
Um dos ladrões desafiou-o e Contreras disparou-lhe para os pés, e ele
saiu coxeando. À frente, viu um Buick verde estacionado, cheio de
ladrões. Fez fogo para o carro até este desaparecer a grande velocidade.
"Onde está a polícia?", perguntava-se Contreras. Estava com dificuldades para carregar a arma, devido aos ferimentos, de maneira que
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Sandra inclinou-se por trás dele para voltar a encher os carregadores de
munições. Por fim, chegaram os irmãos dele, Marco e Robert.
"Não há nada aqui que valha uma vida", disse Marco. Contreras,
que já só tinha cinco balas, foi com relutância para o hospital no carro de
Marco.
Pouco depois de Contreras ter ido embora, os do Buick verde
regressaram e esburacaram a loja com tiros de metralhadora AK-47.
Depois entraram com um outro carro pela loja adentro e levaram tudo.
Mais tarde, um fogo provocado por um cano de gás partido destruiu o
edifício.
Na mesma rua, alguém incendiou a sede do Broadway Federal
Savings & Loan, uma caixa de crédito cujos proprietários eram negros. A
instituição que durante décadas tinha ajudado as minorias a comprarem
casa quando nenhum outro branco o fazia, ficou reduzida a cinzas.
Para a sargento Tatreau, na delegacia da rua 77, o terminal de ônibus
tinha se tornado "um buraco negro onde entravam os agentes, que não
tornavam a sair de lá". Enquanto os policiais de patrulha esperavam, os
comandantes estudavam mapas da cidade e faziam cálculos sobre o
número de homens de que dispunham. Só por volta das 20 horas duas
horas e meia depois de terem começado os distúrbios - é que os grupos
de policiais começaram a se movimentar, sobrecarregados de chamadas
atrasadas. Um carro-patrulha acorreu a uma chamada por "pilhagem" e
foi encontrar uma loja há muito devorada pelas chamas.
A vários quilômetros para norte da delegacia da rua 77, Richard
Rhee e cerca de 30 empregados bem armados tinham transformado seu
supermercado, o California Market, num "refúgio armado". Automóveis
e caminhões barricavam a entrada do parque de estacionamento. Pilhas
de carrinhos de compras protegiam as janelas de vidro laminado e
enormes sacas de arroz bloqueavam as entradas. Combateram ao longo
da noite os diferentes grupos de ladrões que apareceram sucessivamente
até o parque de estacionamento ficar com cartuchos espalhados por todo
o lado.
Em toda a volta, outros estabelecimentos de coreanos tinham sido
pilhados e incendiados.
A orgia de violência atingiu o auge na quinta-feira à noite. Mas só
no sábado, quando milhares de guardas nacionais garantiram o cumprimento de um recolher obrigatório, foi que o motim amainou.
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O saldo era espantoso: 60 mortos; mais de 2000 feridos; 8000 incêndios; 10 000 postos de trabalho permanentemente perdidos; mais de 700
milhões de dólares de prejuízos.
Posteriormente, a Comissão da Polícia de Los Angeles empreendeu
uma investigação formal sobre a reação do LAPD aos distúrbios. Mike
Moulin defendeu energicamente sua decisão de impedir os polícias da
rua 77 de avançarem. Poucas semanas mais tarde, deixou de dar entrevistas e contratou um agente de Hollywood, planejando contar sua história
"noutras instâncias".
Enquanto as desculpas choviam, foi ficando uma sensação de que
demasiadas autoridades - a começar pelo prefeito - tinham tanto medo
de serem "provocadoras" que acabaram por não agir com rapidez e
decisão. "A polícia temia ser criticada por excesso de força na reação e
por isso pecou por demasiada frouxidão", diz o professor de Direito
Jerome Skolnick.
Outros departamentos da polícia na zona de Los Angeles
enfrentaram os grupos de pilhagem com forças maciças, fazendo
numerosas detenções. Tal como o Los Angeles Times afirmou, enquanto
o corpo principal do LAPD estava de braços cruzados, estes departamentos "trataram cada chamada como se a mesma augurasse a queda da
cidade".
Para os agentes do LAPD, o momento determinante deu-se na
primeira hora de caos. Foi Lisa Phillips, com seu 1,68 m e 61 kg, segurando a pistola com as duas mãos, quem manteve uma violenta multidão
à distância enquanto seu parceiro salvava uma vítima indefesa. Cumpriu
seu dever, com coragem e dedicação. Seus colegas gostariam de ter
cumprido o deles. Como diz a sargento Tatreau: " Ficarei para sempre
com o peso na consciência de não termos feito o que Lisa nos mostrou
que poderíamos ter feito."
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IX. LEGISLAÇÃO

LEI NQ8.072 DE 25 DE JULHO DE 1990

Dispõe sobre os crimes hediondos, nos termos do art. 5º, inciso
XLIII, da Constituição Federal, e determina outras providências.
O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º - São considerados hediondos os crimes de latrocínio (art.
157, § 3º, in fine), extorsão qualificada pela morte (art. 158, º 2º),
extorsão mediante seqüestro e na forma qualificada (art. 159, caput e
seus §§ 1º, 2º e 3º) estupro (art. 213), caput e sua combinação com o art.
223, caput e parágrafo único), atentado violento ao pudor (art. 214 e sua
combinação com o art. 223, caput e parágrafo único), epidemia com
resultado morte (art. 267, § 1º), envenenamento de água potável ou de
substância alimentícia ou medicinal, qualificado pela morte (art. 270,
combinado com o art. 285), todos do Código Penal (Decreto-Lei nº
2.040, de 7 de dezembro de 1940), e de genocídio (art. 1º, 2º e 3º da Lei
nº 2.089, de 1º de outubro de 1956), tentados ou consumados.
Art. 2º - Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito
de entorpecentes de drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de :
I - anistia, graça e indulto.
II - fiança e liberdade provisória,
§ 1º A pena por crime previsto neste artigo será cumprida integralmente em regime fechado.
§ 2º Em caso de sentença condenatória, o Juiz decidirá fundamentalmente se o réu poderá apelar em liberdade.
§ 3º - A prisão temporária, sobre a qual dispõe a Lei nº 7.960, de 21
de dezembro de 1989, nos crimes previstos neste artigo, terá o prazo de
trinta dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade.
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Art. 3º - A União manterá estabelecimentos penais, de segurança
máxima, destinados ao cumprimento de penas impostas a condenados de
alta periculosidade, cuja permanência em presídios estaduais ponha em
risco a ordem ou incolumidade pública.
Art. 4º (VETADO).
Art. 5º Ao art. 83 do Código Penal é acrescido o seguinte inciso:
''Art. 83 ............................................................................. .
V - cumpridor mais de dois terços de pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, e terrorismo, se o apenado não for reincidente
específico em crimes dessa natureza."
Art. 6º- Os arts. 157, § 1º, 159, caput e seus§§ 1º, 2º e 3º, 213,
214, 223, caput e seu parágrafo único; 267, caput e 270, caput, todos do
Código Penal, passam a vigorar com a seguinte redação:
''Art. 157 - ........................................................................ .
§ 3º Se a violência resulta lesão corporal grave, a pena é de
reclusão, de cinco a quinze anos, além da multa; se resulta morte, a
reclusão é de vinte a trinta anos, sem prejuízo da multa.
Art. 159- ......................................................................... .
Pena - reclusão, de oito a quinze anos.
§ Iº- ..........................................................................

Pena - reclusão, de doze a vinte anos.
§ 2º ..........................................................................
Pena - reclusão, de dezesseis a vinte e quatro anos.
§ 3º ......................................................................... .
Pena - reclusão, de vinte e quatro a trinta anos ......... .
Art. 213 - ......................................................................... .
Pena - reclusão, de seis a dez anos.
Art. 214- ......................................................................... .
Pena - reclusão, de seis a dez anos ........................... .
Art. 223 - ........................................................................ .
Pena - reclusão, de oito a doze anos.
Parágrafo único - .............................................................. .
Pena - reclusão, de doze a vinte e cinco anos .......... .
Art. 267 - ....................................................................... .
Pena - reclusão, de dez a quinze anos ................... .
Art. 270 -.................................................................. .

92

Revista A FORÇA POLICIAL

São Paulo

nQ 3 jul./set. 1994

Pena - reclusão, de dez a quinze anos." .................. .
Art. 7º - Ao art. 159 do Código Penal fica acrescido o seguinte
parágrafo:
''Art. 159 -........................................................................ .
§ 4º - Se o crime é cometido por quadrilha ou bando, o co-autor que
denunciá-lo à autoridade, facilitando a libertação do seqüestrado, terá sua
pena reduzida de um a dois terços."
Art. 8º - Será de três a seis anos de reclusão a pena prevista no art.
208 do Código Penal, quando se tratar de crimes hediondos, prática da
tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins ou terrorismo.
Parágrafo Único - O participante e o associado que denunciar à
autoridade o bando ou quadrilha, possibilitando seu desmantelamento,
terá a pena reduzida de um a dois terços.
Art. 9º - As penas fixadas no art. 6º para os crimes capitulados nos
arts. 157, § 3º, 158, § 2º, 159, caput e seus§§ 12 , 2º e 3º, 213, caput, e
sua combinação com o art. 223, caput parágrafo único, 214 e sua combinação com o art. 223, caput e parágrafo único 214 e sua combinação
com o art. 223, caput e parágrafo único, e todos do Código Penal, são
acrescidos de metade, respeitado o limite superior de trinta anos de
reclusão, estando a vítima em qualquer das hipóteses referidas no art. 224
também do Código Penal.
Art. 10 - O art. 15 da Lei nº 6.368, de 21 de outubro de 1976, passa
a vigorar acrescido do parágrafo único, com a seguinte redação:.
''Art. 35 - ......................................................................... .
Parágrafo único - Os prazos procedimentais deste Capítulo serão contados em dobro quando se tratar dos crimes previstos nos arts. 12, 13 e 14."
Art. 11 -(VETADO)
Art. 12 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 25 de julho de 1990: 169º da Independência e
102º da República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
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LEI NflB.930, DE 6 DE SETEMBRO DE 1994

Dá nova redação ao ~rt. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990,
que dispõe sobre os crimes hediondos, nos termos do art. 5 2 , inciso
XLIII, da Constituição Federal, e determina outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º O art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1º São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código
Penal, consumados ou tentados:
I - homicídio (art. 121), quando praticado em atividade típica de
grupo de extermínio, ainda que. cometido por um só agente, e homicídio
qualificado (art. 121, § 22 , I, II, III, IV e V);
II latrocínio (art. 157, § 32 , in fine);
III - extorsão qualificada pela morte (art. 158, § 22 );
IV - extorsão mediante seqüestro e na forma qualificada (art. 159,
caput, e§§ 1º, 22 e 32 );
V estupro (art. 213 e sua combinação com o art. 223, caput e parágrafo único);
VI - atentado violento ao pudor (art. 214 e sua combinação com o
art. 223, caput e parágrafo único);
VII - epidemia com resultado morte (art. 267, § 1º)
Parágrafo único. Considera-se também hediondo o crime de genocídio previsto nos arts. 1º, 2º e 32 da Lei nº 2.889, de 1º de outubro de
1956, tentado ou consumado"
Art. 22 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 32 Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 6 de setembro de 1994; 173 2 da Independência e 1062 da
República.
ITAMAR FRANCO
Alexandre de Paula Dupeyrat Martins
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DECRETO Ng 23.455 - DE 1O DE MAIO DE 1985

Dispõe sobre a criação de Conselhos Comunitários de Segurança, e
dá outras providências.
Franco Montoro, Governador do Estado de São Paulo, no uso de
suas atribuições legais, e
Considerando que é dever do Estado manter a ordem e a segurança
pública:
Considerando que a participação da população, em cooperação com
a Polícia, poderá contribuir positivamente para a consecução desse objetivo; e
Considerando, por fim, a necessidade de se instituírem instrumentos
adequados à participação da coletividade, decreta:
Art. 1 Fica o Secretário da Segurança Pública autorizado a promover a criação de Conselhos Comunitários de Segurança, com o objetivo de colaborar no equacionamento e solução de problemas relacionados
com a segurança da população.
Parágrafo único. Constituirão base para atuação dos aludidos
Conselhos, no Município da Capital, a área de cada Distrito Policial e
Companhia de Policiamento e, nos demais, o respectivo território.
Art. 2º Os Conselhos a que se refere o artigo anterior serão integrados por autoridade policiais, designadas pelo Secretário da Segurança
Pública, que os coordenarão e por representantes de associações,
Pre"feituras Municipais e outras entidades prestadoras de serviços relevantes à coletividade e sediadas na área da respectiva Unidade Policial.
Art. 3º A constituição e o funcionamento dos Conselhos
Comunitários de Segurança serão regulamentados por resolução do
Secretário da Segurança Pública.
Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
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DECRETO NQ25.331, DE 3 DE JUNHO DE 1986
Dispõe sobre a lavratura, a apostila e a expedição de Cartas Patentes
aos Oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

FRANCO MONTORO, Governador do Estado de São Paulo, no
uso de suas atribuições legais e à vista da manifestação do Secretário da
Segurança Pública,
Decreta:
Artigo 1º - A Carta Patente é o diploma confirmatório dos postos
dos Oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo e dos direitos e
prerrogativas peculiares aos mesmos, nos termos da lei.
Parágrafo único - As patentes com as vantagens, prerrogativas e
deveres a elas inerentes, são asseguradas em toda a plenitude, aos
Oficiais da ativa e da reserva, bem como aos reformados.
Artigo 2º - Têm direito à Carta Patente os Oficiais da ativa, da
reserva e os reformados da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
Artigo 3º As Cartas Patentes serão conferidas aos Oficiais por grupamentos hierárquicos, nas promoções nos postos iniciais destes e nos
casos de nomeação, na forma seguinte:
I - Carta Patente de Oficial - para o posto de 2º Tenente; e
II Carta Patente de Oficial Superior - para o posto de Major.
Artigo 4º - As promoções aos postos subseqüentes serão confirmadas mediante apostila por carimbo no anverso da Carta Patente de
Oficial ou de Oficial Superior.
Artigo 5º - Mediante o uso de apostilas, serão registradas as alterações correspondentes ao histórico constante da Carta Patente, até a efeti vação da transferência para a reserva ou reforma do Oficial.
Artigo 6º - Para a confecção da Carta Patente será utilizado papel
apergaminhado (40 quilos), em forma de caderno com duas folhas, nas
medidas de 21 Omm x 297 mm.
Parágrafo Único Os modelos das Cartas Patentes, Apostilas por
carimbo e as Folhas de Apostila, obedecerão aos elementos e características constantes das instruções complementares.
Artigo 7º - O Texto principal da Carta Patente, Folha de Apostila ou
Apostila por carimbo, consignará somente os dados que representem
atributos ou situação militar do Oficial e de efeito permanente sobre os

96

Revista A FORÇA POLICIAL

São Paulo

nº 3 jul./set. 1994

elementos constitutivos da Carta Patente, tais como: nome, grupamento

hierárquico, posto, quadro e outros dados contidos no ato que motiva
a lavratura, bem como os elementos de identificação do referido ato.
Artigo 89 - Não será fornecida segunda via de cartá Patente ou
de Folha de Apostila.
§ 1º - A Carta Patente não será anexada a processos de qualquer
natureza, ressalvados os casos de suspeita de fraude.
§ 2g - Para os fins do parágrafo anterior, poderá ser fornecida
fotocópia devidamente autenticada.
Artigo 9º - É vedada a aposição, na Carta Patente ou na Folha de
Apostila, de quaisquer anotações, assinaturas, carimbos ou registros não
previstos nas instruções complementares.
Artigo 1O- Os oficiais que perderem o posto e a patente deverão ter
a Carta Patente e a Folha de Apostila cassadas.
Parágrafo Único - A OPM a que pertencer o Oficial deverá recolher os
documentos de que trata este artigo e encaminhá-los à Diretoria de Pessoal
da Corporação, que fornecerá "Certidão de Situação Militar" ao interessado.
Artigo 11 - A Folha de apostila referente à transferência para a inatividade consignará, obrigatoriamente, o tempo de serviço discriminado,
expresso em anos, meses e dias, por extenso, de acordo com o que constar no respectivo processo.
Artigo 12 - A Carta Patente ou a Folha de Apostila quando extraviada ou inutilizada, será substituída por uma certidão fornecida pelo
Diretor de Pessoal, mediante requerimento do interessado e após o pagamento de taxa estipulada pelo Comando, com destino ao FEPOM Fundo Especial da Polícia Militar.
Artigo 13 - A lavratura e a expedição de Cartas Patentes, Folhas de
Apostilas e as respectivas Certidões são atribuições do Diretor de Pessoal
da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
Artigo 14 - São autoridades competentes para a assinatura dos documentos mencionados no artigo anterior:
I - Cartas Patentes - o Comandante Geral da Corporação; e
II - Folhas de Apostilas, Apostilas por Carimbo e Certidões - o
Diretor de Pessoal da Corporação.
Artigo 15 - As atuais Cartas Patentes e Folhas de Apostilas, expedidas com base nas instruções normativas do Comandante Geral da
Corporação, continuam em pleno vigor.
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Artigo 16 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Comando Geral
da Polícia Militar, mediante proposta fundamentada do Diretor de
Pessoal da Corporação.
Artigo 17 - A Diretoria de Pessoal, dentro do Prazo de 90(noventa)
dias, baixará instruções complementares destinadas ao fiel cumprimento
deste decreto, as quais serão submetidas à aprovação do Comando Geral
da Corporação.
Artigo 18 - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Palácio dos Bandeirantes, 3 de junho de 1986.
FRANCO MONTORO
Eduardo Augusto Muylaert Antunes,
Secretário da Segurança Pública
Luiz Carlos Bresser Pereira,
Secretário do Governo
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X. JURISPRUDÊNCIA

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

ACÓRDÃO
FLAGRANTE PREPARADO - Inocorrência - Tráfico de entorpecente - Consumação do delito que preexistiu ao flagrante Recurso não
provido.
Não se há falar em flagrante preparado quando o agente, antes de
ser abordado pelo policial, já tinha em seu poder porções de cocaína destinadas ao comércio.
Apelação Criminal nº 133.631-3 - São Paulo - Apelante: Luiz
Carlos Ferreira -Apelada: Justiça Pública.
ACORDAM, em Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, por votação unânime, negar provimento ao
apelo.
Pela respeitável sentença de fls. 58/60, cujo relatório se adota, Luiz
Carlos Ferreira foi condenado a cumprir três anos e seis meses de
reclusão e a pagar cinqüenta e cinco dias-multa, como incurso no artigo
12 da Lei nº 6.368, de 1976.
Irresignado, apelou, no prazo legal, colimando a absolvição.
Recurso normalmente processado.
Pelo improvimento é o parecer da douta Procuradoria-Geral de
Justiça.
Este o relatório.
Incriticável o desate condenatório.
Restou suficientemente esclarecido que o réu e outras pessoas costumavam vender entorpecentes no local mencionado na inicial, tido como
uma verdadeira "baixaria".
A Polícia, através de telefonema anônimo, soube da nefanda mercância. Francisco Alves Cordeiro, comerciante estabelecido nas proximi-
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dades, também informou que "no local havia tráfico de entorpecentes e
era a maior "baixaria"(fls. 62).
Tamanho conhecimento dos fatos, os policiais ficaram, durante
longo tempo, "de campana" nas proximidades e, pessoalmente, constataram a veracidade da denúncia recebida.
No dia e hora dos fatos, o investigador Fábio, fingindo ser um
dependente, se aproximou do acusado e pediu para que lhe vendesse uma
porção de cocaína. A transação, de pronto, se concretizou. O preço de
cinqüenta mil cruzeiros foi pago através da cédula A1306039473A que,
posteriormente, foi apreendida com o apelante.
Tal transação foi presenciada pela testemunha Alfredo Martins da
Silva. O Comerciante Francisco também viu, à distância, o policial conversando com o réu.
Francisco, igualmente, ouviu a explicação do policial no sentido de
que o entorpecente havia sido adquirido através de cédula cujo número
fora anotado em um papel avulso.
·
Note-se que o réu retirou o entorpecente vendido ao policial debaixo
de uma pedra que se encontrava nas proximidades.
Assim, na seqüência das diligências, os agentes da lei não tiveram
dificuldades em encontrar, debaixo da mesma pedra, outra porção do
entorpecente. Esta apreensão foi presenciada pelo comerciante Francisco
.
(fls. 62), pessoa completamente estranha à classe policial.
Não há como se cogitar, na espécie, em flagrante preparado, eis que,
antes de ser abordado pelo policial, o apelante já tinha em seu poder
porções de cocaína destinadas ao tráfico.
Por sinal o Supremo Tribunal Federal, apreciando caso análogo,
proclamou que inexiste o flagrante preparado porque "o crime, na modalidade da posse do entorpecente, preexistia à atuação do agente provocador, que apenas simulou a posição de comprador da substância alucinógena para fixar a prova do crime já consumado, na referida modalidade"("RTJ", vol. 108/175).
Saliente-se, para arrematar, que, nas questões cruciais, inexistem
contradições nos depoimentos das testemunhas ouvidas. Outrossim, se o
comerciante Francisco disse em Juízo que estava um tanto alterado no
dia e hora dos fatos foi porque, ao que tudo indica, quis falar o menos
possível. Não queria incriminar diretamente o réu devido às ameaças que
este lhe fez na ocasião.
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Nada há a prover. As penas, motivadamente, sofreram ligeiros
aumentos devidos aos maus antecedentes do acusado, plenamente comprovado nos autos.
Pelo exposto, negam provimento ao recurso.
Custas na forma da lei.
O julgamento teve a participação dos Senhores Desembargadores
Silva Leme (Presidente sem voto), Carlos de Carvalho e Luiz Pantaleão,
com votos vencedores.
São Paulo, 21 de dezembro de 1992.
SILVA PINTO, Relator.
FLAGRANTE ESPERADO - Outras menções Jurisprudências
1. TJESP - Acórdão - HC n2 113.479-3/5, de São Bernardo do
Campo - Relator: Djalma Lofrano - 04/09/91.
"A preexistência do delito à diligência policial que culmina com a
sua descoberta, põe de lado a figura do flagrante preparado".
2. STJ - Acórdão - RHC n2 640, da Paraíba - 6ª Turma - Relator:
Min. Costa Leite - 25/06/90 (DOU, 13/07/90, p. 7652)
"Não decorrendo a prática delituosa de induzimento ou provocação
da autoridade policial, que apenas assenhorou-se de informações que
possibilitaram a prisão em flagrante, tem-se por caracterizado o flagrante
esperado e não o preparado".
3. STF - RHC n2 65.311-1, do Mato Grosso - 2ª Turma - Relator:
Min. Aldir Passarinho - 04/09/87 (DOU, 02/10/87, p. 21146).
"Não há flagrante preparado se a situação de que ele decorreu não
foi provocada por outros com tal fim. Nos crimes permanentes, conforme
dispõe o artigo 302 do Código de Processo Penal, entende-se o agente em
flagrante delito enquanto não cessar a permanência".
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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
ACÓRDÃO
USO DE DOCUMENTO FALSO - Caracterização - Exibição por
ordem policial - Ato de portar que por si só configura o crime de uso Recurso provido.
Se a Carteira Nacional de Habilitação é falsa, o crime do artigo 304
do Código Penal se configura, ainda que a exibição do documento decorra da exigência de autoridade policial.
Apelação Criminal nº 119.469-3 - Santa Cruz do Rio Pardo Apelante: Justiça Pública - Apelado: João Teles de Aguiar.
ACORDAM, em Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, por votação unânime, dar provimento ao recurso, para condenação do réu a dois anos de reclusão e pagamento de dez dias-multa e a
seguir julgar extinta sua punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.
João Teles de Aguiar foi denunciado e processado por incurso no
artigo 304 do Código Penal, isso porque no dia 28.03.88, por volta das
21 :00 horas, na Rua Rui Barbosa, no Município de Bernardino de
Campos, Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, foi surpreendido por
policiais militares fazendo uso de uma Carteira Nacional de Habilitação
falsa.
A instância monocrática, pela decisão de fls. 99 e seguintes,
absolveu o recorrido, com fundamento no artigo 386, inciso III, do
Código de Processo Penal. por entender que o increpado não tinha consciência de falsidade do documento que portava, o qual somente foi
exibido aos policiais por solicitação destes, trazendo à colação várias
decisões em tal sentido.
A materialidade delitiva encontra-se plenamente comprovada pelo
exame documentoscópico de fls. 30/32. O apelado, na fase investigatória,
única oportunidade em que foi encontrado para manifestar-se pessoalmente sobre os fatos, admitiu ter "adquirido"a mencionada Carteira, no
Município de Diadema, sem a prestação dos exames regulamentares.
O dolo de usar documento falso, ao revés do que está expresso na
sentença absolutória, encontra-se mais do que evidenciado nestes autos,
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descabendo qualquer afirmação de ter o ocorrido agido de boa-fé ou
inocentemente.
É por demais elementar que qualquer pessoa, nos dias atuais,
mesmo de muito baixo nível mental ou cultural, sabe, perfeitamente, que
a Carteira Nacional de Habilitação não se compra, mas sim obtém-se,
após a prestação e a respectiva aprovação nos exames teórico e prático.
Não foi isso o que aconteceu em relação ao apelado.
O argumento de que a· exibição da Carteira Nacional de Habilitação
por autoridade policial não configura uso de documento falso está sendo
repelida pela jurisprudência mais recente deste próprio Tribunal: "RT",
vols. 668/267 e 674/295, "RJTJESP", ed. LEX, vols. 126/454, 128/452 e
129/517.
A Suprema Corte também decidiu que "o fato de portar documento
para dirigir veículo importa em uso, pois só com ele está o motorista
autorizado a dirigir" ("RT", vol. 647/386). Não diverge de tal entendimento o Colendo Superior Tribunal de Justiça: "se a Carteira é falsa, o
crime do artigo 304 se configura, ainda que a exibição do documento
decorra de exigência de autoridade policial" (Recurso Especial nº 606SP, Quinta Turma, "DJU" de 6.11.89).
Por tais motivos, a condenação do apelado era de rigor como muito
bem esplanada nas razões de apelação de fls. 106/108, da Promotoria e
no parecer de fls. 112-113 da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Diante da primariedade processual e da menoridade relativa do réu
consignada no documento oficial de fls. 96 se impõe a mínima reprimenda de dois anos de reclusão e pagamento de dez dias-multa que poderá
ser aceita como definitiva na existência de elemento que permita exacerbação. Diante da menoridade relativa do réu e da pena imposta, forçosa é
a declaração da prescrição, eis que mais de dois anos passaram da data do
recebimento da denúncia à do presente julgamento.
Daí, se dá provimento ao presente recurso para condenar o réu a
dois anos de prisão e pagamento de dez dias-multa e a s~guir, de ofício,
se julga extinta sua punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.
Custas na forma da lei.
O julgamento teve a participação dos Senhores Desembargadores
Egydio de Carvalho (Presidente sem voto), Renato Talli e Canguçu de
Almeida, com votos vencedores.
São Paulo, 19 de abril de 1993.
ÂNGELO GALLUCCI, Relator.
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Poder Judiciário
Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo
ACÓRDÃO
IDENTIFICAÇÃO - Recusa de dados sobre a própria identidade ou
qualificação - Inocorrência - Autoridade que se achava no momento de
bermudas e sem documento que o identificasse como tal - Acusado que
não a conhecia até então Apelação provida - Absolvição decretada Inteligência do Art. 68 da Lei das Contravenções Penais.
Prevendo o art. 68 da Lei das Contravenções Penais uma infração
contra a administração pública, é preciso que se fom1alize perante autoridade reconhecível como tal.
Nº 90.155 - Jardinópolis - Apelante: Manoel Martins de Souza Apelada: Justiça Pública.
Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº
90.155 da comarca de Jardinópolis em que é apelante Manoel Martins de
Souza, sendo apelada a justiça Pública:
ACORDAM, em 4ª Câmara do Tribunal de Alçada Criminal, por
votação unânime, dar provimento ao recurso, para absolver o apelante.
1. Sob o fundamento de que se recusou a fornecer à autoridade policial sua identidade, foi Manoel Martins de Souza condenado ao pagamento da multa de Cr$ 0,20, como incurso nas sanções do art. 68 da Lei
das Contravenções Penais.
Inconformado, apelou o réu, pleiteando a absolvição; o recurso foi
regularmente processado, sendo contra-arrazoado.
O parecer da Procuradoria-Geral da Justiça é pelo provimento do
apelo, para que seja o apelante absolvido.
2. Ainda que o acusado tenha se recusado a fornecer dados sobre
sua identidade aos policiais de J ardinópolis, não restou caracterizada a
contravenção a ele atribuída.
É que, tal como vem salientado no parecer da ilustrada
Procuradoria, prevendo o art. 68 da Lei das Contravenções Penais uma
infração contra a Administração Pública, "é preciso que a recusa se formalize perante autoridade reconhecível como tal".
Ora, no caso, "os funcionários estavam no Rio Pardo. Trajavam
bermuda ("short") e camisa. Não traziam documentos que os identificas-

104

Revista A FORÇA POLICIAL

São Paulo

nº 3 jul./set. 1994

sem. Acontecendo um acidente na estrada, eles se aproximaram do local"
e um deles começou a rascunhar os elementos da ocorrência no verso
duma nota fiscal, cedida por um advogado deles conhecido, o Dr. José
Luiz Marchió.
Foi quando o apelante chegou ao local em seu automóvel, com a
família. Ao procurar saber o que havia acontecido e se precisavam de
socorro, os policiais que estavam vestidos esportivamente, aparentando
ser pescadores, pediram-lhe dados sobre sua identidade. O acusado, após
dizer que não vira nada, solicitou que os funcionários se identificassem,
mas, ante a impossibilidade de tal identificação, porque haviam deixado
os documentos em um veículo que estava parado a cerca de 3 Km do
local, disse o réu que iria embora e que, se quisessem, poderiam eles anotar o número da placa de seu carro, como de fato, o fizeram, sendo ele
localizado em Ribeirão Preto.
Ainda que o advogado ali presente tivesse informado ao apelante
que os pecadores eram realmente policiais de Jardinópolis, isso constituía
mera garantia, que não estava o réu obrigado a aceitar, não se podendo,
assim, dizer que recusou voluntariamente, sua identidade à autoridade.
É o que vem demonstrado no já citado parecer da Procuradoria da
Justiça e, embora se compreenda o zelo do Delegado de Polícia, prestigiando o ato de seus funcionários, basta a leitura da portaria inaugural,
excessivamente longa e minuciosa, para chegar-se à conclusão de que o
acusado não cometeu nenhuma infração penal.
Após assinalar que o art. 68 prevê urna contravenção que se aproxima bem do crime de desobediência, ensina o Des. Manoel Carlos da
Costa Leite: "O elemento subjetivo, 'o dolo, isto é, a vontade livre e
consciente de desobedecer, sabendo tratar-se de funcionário competente e
de ordem legal'" (Bento de Faria), é a característica do crime. A
Contravenção independente da vontade livre e consciente de desobedecer, fica somente na recusa" ("Manual das Contravenções Penais", ed.
Saraiva, 1962, pág. 421 ).
Logo, ignorando o apelante a condição de funcionários policiais das
pessoas que pediram sua identificação e, face à maneira como se passaram os fatos, não há "data venia", falar em infringência do referido
artigo, devendo o processo servir-lhe de lição, para que não seja tão
curioso e a fim de que proceda com mais cautela em outras oportunidades.
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Com tais observações, dá-se provimento ao recurso, para absolverse o acusado.
Participaram do julgamento, além dos infra-assinados, os Juízes
Galvão Coelho e Azevedo Júnior.
São Paulo, 15 de agosto de 1974
SILVA LEME
presidente
JURANDYR NILSSON
relator.

106

Revista A FORÇA POLICIAL

São Paulo

nº 3 jul./set. 1994

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
ACÓRDÃO
RESPONSABILIDADE CIVIL Menor que ao dirigir motocicleta
sem habilitação, é perseguido por policiais - Colisão com automóvel,
sofrendo lesões que causaram sua morte - Atitude dos policiais que não
pode ser considerada como extremada, pois agiram ao abrigo do dever
inerente à respectiva atividade - Ação improcedente - Recursos providos.
Apelação Cível nº 189.561-1 - São Paulo - Recorrente: Juízo Ex
Officio - Apelante: Fazenda do Estado - Apelados: Eugênia Maria
Vellozo Leite e outro.
ACORDAM, em Quarta Câmara Civil do Tribunal de Justiça, por
votação unânime, adotado o relatório de fls. 238, como parte integrante
deste, dar provimento aos recursos.
Os autores são os pais do menor que pilotando uma motocicleta
ingressou na contra-mão de determinada avenida de Ribeirão Preto, colidindo frontalmente com um automóvel e resultando do evento lesões que
causaram sua morte.
Imputaram a responsabilidade a agentes policiais, que de forma
imoderada, encetaram a perseguição e acabaram provocando o evento
fatal.
A respeitável sentença não prospera.
Segundo se depreende dos elementos de convicção dos autos, o menor
já fora repreendido anteriormente por um sargento, residente no mesmo
bairro, porque surpreendido pilotando a motocicleta sem habilitação.
No dia dos fatos a vítima foi novamente surpreendida em situação
irregular, daí advindo a perseguição policial porque, instado a parar, evadiu-se do local.
A atitude dos policiais não pode ser considerada como extremada,
uma vez que agiram ao abrigo do dever inerente à respectiva atividade;
vislumbram menor em situação irregular, sinalizando para que parasse;
foram, porém, desatendidos em ordem absolutamente legal, dando a
própria vítima ensejo à perseguição .
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Todavia, os elementos dos autos foram mais elucidativos. O menor
que acompanhava a vítima esclareceu que esta não parou porque, dias
antes, tivera o mesmo veículo apreendido em operação policial e estava
ciente de que na reiteração, os ora autores não liberariam novamente a
motocicleta.
Ressalta, assim, de forma evidente, que o acidente que vitimou o
menor é decorrente de dois aspectos. O primeiro, desastrada fuga, com
ingresso na contramão de certa avenida, para não ter apreendida mais
uma vez a motocicleta, o que denota que a infeliz vítima a isso dava mais
importância que à própria vida.
O outro, e igualmente relevante, é que os pais insistiram em admitir
que o menor continuasse a praticar infração às leis de trânsito, apesar da
anterior apreensão da motocicleta pelas autoridades policiais, o que evidencia, isto sim, ausência de controle sobre o próprio filho.
Em suma, o evento é lamentável e infeliz, mas não pode ser debitado à atividade estatal, que não extrapolou os limites da atuação
necessária ao exercício do poder de polícia, a ensejar, dessa forma, a
improcedência integral da ação, arcando os demandantes com as despesas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, fixados em
Cr$ 5.000.000,00, corrigidos do presente.
Pelo exposto, deram provimento aos recursos.
O julgamento teve a participação dos Senhores Desembargadores
Cunha de Abreu (Presidente sem voto), Freitas Camargo e Ney Almada,
com votos vencedores.
São Paulo, 11 de março de 1993.
VIANNA COTRIM
Relator.
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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
ACÓRDÃO
ALUNO SOLDADO PM - Investigação social desfavorável Segurança denegada.
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
211.271-1/3, da Comarca de São Paulo, em que é apelante Roberto
Carlos Amaral Peixoto, sendo apelado Diretor de Ensino da Polícia
Militar do Estado de São Paulo.
ACORDAM, em Primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, por votação unânime, negar provimento ao recurso,
de conformidade com o relatório e voto do Relator, que fazem parte do
presente acórdão.
O Julgamento teve a participação dos Desembargadores Guimarães
e Souza (Presidente, sem voto). Luís de Macedo e Álvaro Lazzarini, com
votos vencedores.
Apela o autor da sentença de fls. 47/51, que denegou segurança
impetrada por ex-soldado, que pretendia sua reintegração na Escola da
Polícia Militar, com obtenção de vantagens pecuniárias decorrentes.
Recurso bem processado, com resposta e preparo.
O parecer da Procuradoria Geral da Justiça é pelo improvimento.
É o relatório.
Não procede o apelo.
No caso, o autor foi matriculado no Curso de Formação da Polícia
Militar, sujeito à disciplina e regulamento próprios da Corporação nos
termos do Decreto nº 28.312/88. A matrícula estava condicionada à conduta irrepreensível do aluno-soldado, tendo o autor sido dispensado em
face do resultado apurado na investigação de procedimento social.
Não cabe ao Judiciário reexaminar o mérito da decisão administrativa, pois desde que observadas as formalidades legais, podia aquela
Corporação dispensar os candidatos que não fossem aprovados no
tocante ao seu comportamento social.
Ademais, o aluno-soldado está em estágio probatório, como mero
bolsista, sendo condicional a sua matrícula, de forma que não lhe
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aproveitam os benefícios e direitos estatutários conferidos ao servidor
público.
A questão foi bem examinada na sentença, bem como nos pareceres
dos Digníssimos representantes do Ministério Público, cujos fundamentos são aqui adotados.
Nega-se, pois, provimento ao recurso.
São Paulo, 14 de junho de 1994.
ALEXANDRE GERMANO, Relator.
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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
ACÓRDÃO
PENSÃO - Recebimento integral na forma do artigo 40, § 5º da
Constituição Federal. Embargos rejeitados. Confirmada decisão de
primeiro grau, favorável.
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes
nº 187.742-1/7-01, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
Instituto de Previdência do Estado de São Paulo e Outra, sendo embargadas Maria Aparecida do Nascimento Rodrigues e a USP Universidade de São Paulo.
ACORDAM, em Primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, por maioria de votos, rejeitar os embargos.
Confirmando decisão de primeiro grau, o acórdão de f. 114, por
maioria de votos, concluiu pela procedência de pretensão de pensionista
de ex-servidor da USP, de recebimento integral da pensão, na forma do
art. 40, § 5º, da Constituição Federal.
Por seus próprios fundamentos, a este expressamente incorporados,
mantém o acórdão embargado (f. 114/125), que expressa a orientação
majoritária da Câmara.
Já teve o relator deste oportunidade de julgar em sentido contrário,
como ocorrido, exemplificativamente, nas Ap. Cív. nºs 153.933-1 e 167565-1. Passou, no entanto, a partir do julgamento nos Embargos
Infringentes nº 192.564-1 a 22.03.94, a abraçar a tese oposta, favorável
aos pensionistas, influenciado pelos argumentos dos que a defendem
neste E. Tribunal e, também, junto ao C. Supremo Tribunal Federal.
Julgado do Pretório Excelso nesse sentido vem mencionado no
acórdão proferido nos Embargos Infringentes nº 189.569-1, de 08.02.94,
rel. o Des. Alexandre Germano (Cópia às f. 520/525): MS 0021.521-93CE, rel. o Min. Carlos Velloso, DJU de 06.08.93, pág. 14.902. E nestes
autos há cópia de acórdão no Agr. Reg. em Mandado de Injunção nº 2746-DF, julgamento por v. u., de 10.11.93, Rel. o Min Marco Aurélio, cuja
ementa é a seguinte: "Pensão Militares. A norma incerta na
Constituição Federal sobre o cálculo de pensão. levando-se em conta a
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totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido tem aplicação imediata, não dependendo, assim, de regulamentação. A expressão
contida no § 5º do artigo 40 do Diploma Maior - "até o limite estabelecido em lei" refere-se aos tetos também impostos aos proventos e vencimentos dos servidores. A hipótese não enseja o mandado de injução" (f.
161/168). No mesmo sentido: Agr. de Instr. nº 156.418-1-PR, de
31.10.93; e Agr. de lnstr. nº 154.005-2-SC, de 29.06.93 (f.170/171),
ambos relatados também pelo Min. Marco Aurélio.
Expressamente adotados os fundamentos desses julgados, rejeitam
os embargos.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores Guimarães
e Souza (Presidente), Álvaro Lazzarini e Alexandre Germano, com votos
vencedores e Andrade Marques, vencido.
São Paulo, 17 de maio de 1994.
LUÍS DE MACEDO, Relator.
Embargos Infringentes nº 187.742-1/7-01 - SP.
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