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o MAGISTRADO [ A CRJMINALlDADE 

JUil 0& Muques Fernandes 

"Nio ~ honesto, quando se rala dos pro
blemas da Jlali~a, refugiar-se alrás da 06mo
da Crase feilil , kZundo a qual a magistralulI 
~ superior I lodas as criticas e a qualquer 
suspeita ; com05e os ma&istrados fO$SCm cria
luras super-humanas, n40 alinzidas pclu mi
stnas desta terra e, por isso, intocá\'Cis". 

(Calamandrci) 

A primeira missio do magistrado que 
se pr«ICUoa com os rumos do fenômeno d. 
cnminllidade ~ o ilq>lemento imediato di 
presllçlo junldicional . 

No ea:errido de dar I cada um o que 
~ seu , como aplkador da lei, euo do procedi· 
mento penal, o Jui:. atua como fator de inter
fer~nc:ia nesta realidade , a partir do caso em 
concreto, o qual pela exemplaridade - ou 
austndll de - .Ze como verdadeiro lermÓo 
metro da segurança coletiva. 

Hoje, cabe ter em mente que o mleis
trado nlo deve ser mais aquela. fi,ura mer1e, 
que no pedestal dilua di&nida.de fv,ncionaJ , 
outrora limitava-Soe a acolher os meios de pro
VI eventualmente produzidos pelas partes. 

Entretanto, drios fatores têm contn
buido par. empecer a rápida distribuiçio da 
Justiça. 

Começo pela fonna pouco racional dos 
serviços forenses. 

• A estrutura do Poder judiciário comete 
ao juR um. pma ele atividades- meio que 
literalmente tomam o seu tempo, em det ri· 
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mento da sua rulo de ler: dirimir 05 con
flitos . 

AssirD t que, na m.ioria das com.~ 
do pais. o juiz cdcbra casamentos, supervi
siona • berocra.cia canor'ria, presta oonsul
t.s li populaçio e exerce um. ru·nçAo cell
sória . 

Em resumo, em tema de Judiciário, 
cumpre rever a múima do pensamento d. 
emnomia do mUldo capitalist.: tempo ~ Jus
tiça. 

Cumpre. pois, distribuir funções ou ati
vidades, igualmente relevantes, mas impedi
tivas do dever nWor de jul,ar, a outros fun 
cionários que pcxsam Je dedicar com ea:c1usi
vidade a tais millercs. 

É preciso tambtlll insistir no velho e 
Km~re preiCnte problema do acúmldo de 
iemço, DO que tange' insu6citncia de Vatas 
cru proporçio ao número de (eiIOS. 

Os dados de qualquer unidade da fede
J.çio , num. quQC unnnimidade, doe1pres
llVOS. 

Apenas como exemplo, devo dizer que 
nlo CQ.nhcço advogado milit.nte, por maior 
que seja a sua clientela , que possua um volu
me de 10 milllÇ(!cs em andarneato. HoeDtan· 
to, somente uma das Varas do Recife possufa 
um acervo em tomo de 16 mil proc:cssos, 
o que , para o magistrado , chega as raia da 
aueldade. 

A ptcstaçio jurisdicional assim. ~ uma 
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distante lUz no fim do túnel, a desenrorajar 
as partes, de um lado, no ju[zo dvel, e a 
se prestar como verdadeiro "dopping" da cri
minalidade, na esfera ptnaJ, pois que nesta, 
as ações tendem a prescrever ou então, a 
Justiça se faz tardiamente, com um forte 'sa
bor de injustiça. 

Para o meu desencanto, trago a expe
riência de ao assumir a titulariedade de uma 
comarca . encerrar o primeiro mês de traba
lho com um currkulo de 33 prescrições decre· 
.. da> . 

Duro, pois, t admitir que quase vivemos 
um. justiça criminal do " faz de conta". onde 
os processos se avolumam sem que o magis
trado tenha condições de resolvê· los . 
adequadamente. 

E impunidade é uma rima rica da crimi
nalidade . 

Medidas Objetivas podem ser tomadas. 
tais oomo a9Jiz.ação dos procedimentos pe. 
nais -o que , aliás, está previsto no projeto 
de Código de Processo Penal - e maior nexi· 
bilidade legal para criação de Varas, limitan· 
do--se ao razoivel o nÜJDero de fdtos para 
cada uma dessas otlulas da organiaçAo judio 
aúia. 

Por outro lado, é absolutamente neoes
driIIa ~aalizaçioda mqistratW1l aa "ta 
criminal. É comum encarar·se tal ramo como 
aquele que menos exige do iuiz, destiDan· 
do-se ao foro d Ye! 05 considerados mais ap.... 

Ao meu sentir, trata-se de uma ótica 
deturplda. 

Em primeiro lugar, apenas para se ter 
uma idéia do ponto de vista do Direito Posi· 
tiyo, desde o ano de 19S0, mais de 50 leis 
federais surJiram tratando, de uma ou outra 
fo rma, de sanç6es na e5lera penal. 

E o mÚ1imo que se exige do juiz é que 
ele conheça as leis. Afinal, diante do ca.5(J 

coDCreto, nlo podert deixar de decidir. 

Perito dos peritos, o juiz criminal teri 
hoje, que ostentar um razoáyel embasamen: 
10 em Criminologia, Psicologia, Sociologia, 
Medicina Legal. Anttopologia , entre outras 
ciê ncias. 

Suas quest6es não ficam adstritas ao 
campo dos bens disponiyeis, mas sua decisão 
poderá implicar num cerceamento da liber· 
dade . 

Valho·me do pensamento do prof. Enri-
00 Altavilla , na sua Psicologia Judiciária, que 
ao identificar a problemática do magistrado, 
glienta que "a senteaçado juiz penal é mais 
diffcil que o diagnóstico do mêdico: este tem ' 
a colaboraçiO do cliente, reduziu o seu juIzo 
às conclus6es de uma série de indagações,: 
ao passo que o juiz. salvo algum raro auxIl;c 
pericial. afronta sozinho, contra toda a gen
te, o dificil problema da identificaçio de um' 
criminoso e do ju[zo sobre a sua persona
lidade , devendo reduzir o seu julgamento a 
uma fórmula que imp6e a resoluçto de uma 
queSliO de direito" . 

Quo que' especialiuçáo deve prece
der um período de formação jurídica comum, 
fundamen tal para o magistrado e para a ad· 
ministraçlO da Justiça. 

Outrossim, cumpre repensar, neste mo- ' 
mentode novos tempos, se as legislações pro-' 
ce$StlaJ penal e penal em vigor dão ré&!Ja : 
e compasso pllT1 o mais adequado combate I 
, criminalidade . 

. . . I 
Se ê certo que o sIstema purutlVO com I 

base Das penas privativas de liberdade mOS-I 
tra-se, por yezes, ineficaz , não deyemo~ 
igualmente esquec:erque, até hoje, o homem! 
não conscluiu, cientificamente, e ncontrar j 
método maise6cicnte de defesa da sociedade 
contra as rormasMais violentasdc delinqütn· 
aa. Oiz-s.e pois, da prisio, ser um mal neces
sário. As sugestões são várias, desde a crimi· 
nalização de condutas. hoje atfpicas, até o 
reexame de normas processuais de oonteúdo· 
liberalizante . ' 
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É preciso revalorizar o caráter de exem-
plaridade da pena e como por vezes 
ocorre, cultuar que se tangen-
clam da lei 

Há, pois, que se encontrar um meio ter-
mo entre a como um fim em si 
mesma e o que em nada contri-
bui para uma sociedade mais sadia. 

Identifico ainda como instrumento para 
enfrentar a criminaJidade o uso de métodos 
compatíveis com o século em vivemos. 
Neste sentido, a Justiça 
.COlltírlua a a estru-
tura do Poder usar uma lin-
guagem de caserna, a devida conti-
nência à tecnologia. 

A verdade é que nós, OS reagimos 
ainda em sacudir o do passado, não raro 
desconfiando de uma tecnologia que veio pa- . 
ra facilitar a vida do homem contemporâneo. 

Na década de 50, contestamos a substi-
da Caneta Parker máquina de 

escrever sob o fundamento que esta era 
facilitadora de adI1lte~ra(;oes. 

Nos fins da década de 60, mais uma vez 
. fomos céticos ao benefício da reprodução xe
'rográfica, para uns, uma verdadeira máquina 
a serviço dos estelionatários e falsificadores 
de documentos. 

• Hoje, observamos reservas em relação 
·à informática e à microfilmagem, a primeira, 
I encarada como um substituto eletrônico do 
J homem, e não um instrumento a serviço d~s-

enquanto que a outra não conseguiu ainda 
legislador a necessária autorização para 

incinerar pilhas e mais pilhas de papel, pro-
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cessas já concluídos, mas verdadeiros fantas
mas a assustar os arquivos mortos dos fóruns. 

Como um bomem da sua deve 
o interagir com a sociedade para melhor 
conhecê-Ia. 

Técnico que é, dará o uma 
cota de colaboração nas cidades em 

que atua, quando puder levar uma mensa
gem em prol da harmonia social. 

Ele deve, tanto quanto possível, 
cipar de reuniões com parcelas 
da sociedade, tais COmo 
ass<oclllç04es de classe, insltítuí~~s 

onde exercerá um • __ "'~11"~ 

Palestras sobre as do uso 
do do alcoolismo, a corlsctentJza'ção 
sobre o porte de arma ilegal etc, trazem, 
sej~l1ldo minha experiência, ainda redu-

bons efeitos na prevenção crime, 
posto que são emanadas sob a autoridade 
de um juiz. 

'-'UUJI""., neste momento, lembrar como 
Kelsen que a Justiça absoluta é um ideal irra
cionaL 

Contentemo-nos com um mínimo de 
em termos objetivos e ágil para 

... 1U, .. .i1 ...... a violência dos tempos modernos. 

Tenho que é chegada a hora de encerrar. 
Creio que a frase de Carnelutti bem 
o meu sentimento: "Nenhum se 
peJlsasse no que é necessário para 

aceitaria ser juiz. 
necessário encontrar juízes". 
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