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Os que madrugam no ler, convêm madrugarem 
também no pensar. Vulgar é o ler, raro o refletir. O 
saber não está na ciência alheia, que se absorve, 
mas, principalmente, nas idéias próprias, que se 
geram dos conhecimentos absorvidos, mediante a 
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armazenada, mas transformador reflexivo de 
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RESUMO 

 
 

O Termo Circunstanciado de Ocorrência policial é um substitutivo do auto de prisão 
em flagrante delito nas hipóteses de infrações penais de menor potencial ofensivo, 
quando o sujeito ativo da infração penal (autor dos fatos) for imediatamente 
encaminhado ao Juizado Especial Criminal ou assumir o compromisso de 
comparecimento em data futura. Como deve proceder então o Delegado de Polícia 
nas hipóteses de apresentação espontânea do autor dos fatos em caso de infrações 
penais de menor potencial ofensivo? Por analogia, deve ser elaborado Termo 
Circunstanciado, o que não acarretará qualquer prejuízo ao sistema processual. Pelo 
contrário, atender-se-á aos novos princípios legais. A metodologia usada para esse 
trabalho foi à pesquisa bibliográfica em produção científica de teóricos sobre o tema. 
O objetivo geral deste trabalho é analisar a importância do TCO para resolver 
conflitos de pequeno porte e desafogar o judiciário, baseado nos princípios da 
celeridade, informalidade e economia com a criação dos Juizados Especiais 
Criminais. Concluímos que o  TCO é uma ferramenta indispensável para resolver 
conflitos de pequeno porte e pode desafogar o judiciário, dando celeridade, aos 
Juizados Especiais, pois a segurança pública é dever do Estado e responsabilidade 
de todos. 
 
 
 
 

Palavras chave: Termo Circunstanciado de Ocorrência. Conflitos. Celeridade.  
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ABSTRACT 

 

Occurrence policeman's Terms Circumstantiate is a substitutive of the prison 
solemnity in the act crime in the hypotheses of offensive potential minor penal 
infractions, when the subject assets of the penal infraction (author of the facts) it goes 
immediately directed to Criminal Special judges or to assume the attendance 
commitment in future date. How should it proceed the Police officer of Police then in 
the hypotheses of the author's of the facts spontaneous presentation in case of 
offensive potential minor penal infractions? For analogy, Terms Circumstantiate 
should be elaborated, what won't cart any damage to the procedural system. On the 
contrary, it will be assisted to the new beginnings. The methodology used for that 
work it went to the bibliographical research in scientific production of theoretical on 
the theme. The general objective of this work is to analyze the importance of TCO to 
solve conflicts of small load and to relieve the judiciary, based on the beginnings of 
the velocity,   Informal and economy with the creation of Criminal Special judges. We 
concluded that TCO is an indispensable tool to solve conflicts of small load and it can 
relieve the judiciary, giving velocity, to Special judges, because the public safety is to 
owe of the State and responsibility of all.   

 

Words key: Terms Circumstantiate of Occurrence. Conflicts. Velocity.    
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

Para a apuração de determinadas infrações penais, a lei faz depender 

expressamente a ação penal pública da representação do ofendido, que é a 

manifestação da vítima ou de seu representante legal no sentido de autorizar a 

Autoridade Policial ou o Promotor de Justiça a instaurar suas respectivas peças no 

exercício de suas atribuições. (arts. 5º, 29 e 39 do CPP). Torna-se, destarte, a 

representação em condição suspensiva de procedibilidade, seja para instauração de 

Inquérito Policial ou elaboração de TCO pelo Delegado de Polícia, seja para 

promoção de denúncia feita pelo membro do Parquet. 

A imposição legislativa decorre do fato de que, por muitas vezes, o interesse 

do ofendido se sobrepõe ao público na repressão ao ilícito de que foi vítima, quando 

o Inquérito ou o Processo pode acarretar-lhe males maiores que os resultantes da 

infração (strepitus judicii) ou causar-lhe problemas, desavenças, embaraços, perda 

de tempo precioso, etc. 

 A representação, segundo já firmada jurisprudência e farta doutrina, não 

exige fórmula sacramental, bastando que se verifique o ocorrido, através de iniciativa 

inequívoca do ofendido ou de seu representante legal, que se dá através de ato 

volitivo perante as autoridades, pleiteando providências. Esta inequívoca 

manifestação de se ver iniciar a persecução criminal pode ser feita perante a 

Autoridade Policial, Promotor de Justiça, e Juiz de Direito de acordo com o art. 30 do 

CPP, e, para alguns julgados, perante a Polícia Militar, desde que expressamente 

manifestado no Boletim de Ocorrência. 

Quando se diz respeito à elaboração do TCO, criação dos Juizados 

Especiais, há uma certa corrente doutrinária e jurisprudencial que defende que a 

representação só poderá ser feita perante o membro do Ministério Público. Todos os 

casos de agressão, ameaça, dano, etc., deverão ser encaminhados ao Juizado 

Especial, mesmo que cause terrível constrangimento a vitima e esta insista em não 

representar no B.O. da PM, ou perante o Delegado de Polícia. 
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A elaboração do Termo Circunstanciado de Ocorrência traria gravames 

irrecuperáveis para aqueles que não desejam qualificar seus problemas. Muitas 

vezes, um cidadão está diante de um fato lamentável, porém corriqueiro a 

comunidade  chamam a Polícia Preventiva que acalma os ânimos do ébrio e lavra 

um B. O. narrando o acontecimento. Segundo esta corrente, o Delegado, ao tomar 

conhecimento do B.O. da PM deveria imediatamente elaborar o T.C.O., 

encaminhando o casal ao Juizado Criminal. 

          A Autoridade Policial, ao receber qualquer B.O. ou notícia de 

agressão, ameaça, dano, ou similar, deve tomar providências. 

          Seguindo esta orientação, com certeza estará a Polícia Judiciária 

ajudando a aplicar a Justiça, evitando constrangimentos. Estará seguindo os 

ditames da Lei 9099/95 que determina a aplicação do Princípio da Economia 

Processual, visto que evitar o uso dos serviços e papéis do Estado para que na 

audiência seja demonstrado o desinteresse da vítima, já manifestada antes, é atingir, 

além deste princípio, outros como o do interesse público. Estará evitando um 

sacrifício maior para os Promotores e Juízes, aumentando suas pautas de audiência 

e carga processual, com Termos Circunstanciados desinteressantes, inconvenientes 

e que são considerados natimortos, já que nenhuma das partes tem e terão 

interesse no prosseguimento dos mesmos. 

          A lei dos Juizados Especiais segue a tendência mundial do laxismo, 

do direito penal mínimo. E esta intervenção mínima também diz respeito ao 

processo. Sua informalidade, sua celeridade, cujo corolário é distanciar mais os 

pequenos delitos das preocupações carcerárias numa fragmentariedade e numa 

tendência de se resolver os conflitos de forma privada, distancia-se de qualquer 

ação que faça o Estado intervir nos desejos particulares. Isto quer dizer que o 

Estado deve respeitar os anseios de cada um em crimes que são taxados de 

pequeno potencial ofensivo e necessitam de representação para a persecução 

criminal. 

Este trabalho é realizado através de uma pesquisa  qualitativa, descritiva de 

cunho bibliográfico, onde serão utilizados: livros, artigos, sites eletrônicos, revistas 

para constituição do referencial teórico, que abordem o assunto em questão que é a 

Importância do TCO  Para Resolver Conflitos de Pequeno Porte e Desafogar o 

Judiciário, dando celeridade para a resolução do conflito. 
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O trabalho se divide em 4 capítulos. O primeiro apresenta definições sobre o 

Termo circunstaciado de ocorrência, definições e algumas ponderações.O segundo 

apresenta a Lei 9.099/95 e seus princípios.  O terceiro capítulo relata sobre os 

juizados especiais. e por final a conclusão 

 

1.1 OBJETIVOS 
 
 

1.1.1Objetivo Geral 
 
Analisar a importância do TCO para resolver conflitos de pequeno porte 

e desafogar o judiciário, baseado nos princípios da celeridade, informalidade  e 

economia com a criação dos Juizados Especiais Criminais. 

 
 

1.1.2Objetivos Específicos 
 

-    Fazer uma abordagem geral sobre o TCO; 

-  Demonstrar a importância dos Juizados Especiais Criminais na realização 

do TCO para resolver conflitos de pequeno porte; 

-  Analisar de forma critica os TCO’s existentes nas delegacias a espera de 

uma solução. 

- Refletir a importância da abertura do TCO para garantir a segurança do 

indivíduo. 
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2. TERMO CIRCIUNSTACIAL DE OCORRÊNCIA E ALGUMAS PON DERAÇÕES 

2.1 Definições 

O termo circunstanciado é um documento elaborado pela autoridade policial 

com o escopo de substituir o auto de prisão em flagrante delito, especificamente, nas 

ocorrências em que for constatada infração de menor potencial ofensivo. Para 

Grinover “o termo circunstanciado a que alude o dispositivo nada mais é do que um 

boletim de ocorrência um pouco mais detalhado(GRINOVER, 2002). Descrevem 

ainda Junior e Lopes que: 

O termo circunstanciado de ocorrência, ou simplesmente termo de 
ocorrência, é uma peça que não precisa se revestir de formalidades 
especiais e na qual a autoridade policial que tomar conhecimento de 
infração penal de menor potencial ofensivo, com autor previamente 
identificado, registrará de forma sumária as características do fato [...] 
(FERREIRA JUNIOR; LOPES, 1997, p. 472.) 

 

Percebe-se, entretanto, que este assunto rendeu insistentes discussões, 

tendo como núcleo o que se entende por autoridade policial, colocando em pauta a 

competência para a lavratura do termo circunstanciado. 

O questionado TCO – Termo Circunstanciado de Ocorrência, já inserido no 

mundo jurídico normativo positivo brasileiro com o advento da Lei Fed nº 9.099/95, 

que criou os JECC’s ou Juizados Cíveis e Criminais, cuja Lei não mais exigia que, 

nos crimes de bagatela, nanicos ou de menor potencial ofensivo, fossem sujeitados 

seus autores ao APFD – Auto de Prisão em Flagrante Delito. 

Crime de menor potencial ofensivo era todo aquele crime ou contravenção 

cuja pena não ultrapassasse um ano de restrição de liberdade. Contudo, com o 

advento da Lei Fed 10.259/2001, em combinação com a Lei 9.099/95, se ampliou 

para crimes com penas de até dois anos de reclusão. Portanto, em mais de 

duzentos crimes não mais há exigência de APFD no Distrito Policial e sim, tão 

somente, a devida lavratura do TCO no Juizado Especial Criminal. Assim, qualquer 

delito com pena de até dois anos de restrição da liberdade passou a não ser exigido 

APFD, ou seja, daquilo que seria exclusiva atribuição inerente da polícia 
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administrativa repressiva, a chamada polícia judiciária. Este é um direito-garantia 

legal do cidadão infrator. 

Ademais, é importante frisar que tudo isso já está “definido desde 1995, 

quando da 2ª conclusão da reunião de presidentes de tribunais de justiça, realizada 

no Espírito Santo em 20 de outubro, e quanto à nona conclusão da comissão 

nacional de interpretação da Lei 9.099/95 na Escola Nacional da Magistratura em 

outubro de 1995 em Brasília, que trata do sentido de autoridade policial para efeitos 

da referida lei”. Daí ser dever-poder não só da PM, mas de todo agente detentor do 

competente Poder de Polícia. Fato incontroverso, indiscutível e sem quizila. 

Portanto, mais que uma lei consentânea ao Princípio Fundamental de Direito 

de todo cidadão dentro do Estado Constitucional e Humanitário de Direito – ECHD, 

que limita o Jus Puniendi do Estado à Legalidade: “ninguém será obrigado a fazer ou 

deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de LEI.”(Art. 5º, II, CF/88), passou a 

ser um direito-garantia do cidadão infrator de delito desse jaez em não mais ser 

conduzido à delegacia de polícia e autuado com APFD, e, por conseguinte, um 

dever-poder do Agente Público detentor dos poderes de polícia e da polícia, que tem 

o dever de elaborar o TCO e conduzir o infrator ao JECC e nunca ao distrito de 

polícia. A briosa alagoana não insta concessão e nem é benesse ao lavrar TCO para 

crimes nanicos, ao contrário, cumpre-lhe por dever, missão e competência legal-

constitucional e, inexplicavelmente, desde então não tem assumido esse múnus, 

esse dever-poder legal, mercê de prevaricação e até mesmo em abuso de 

autoridade ao constranger o cidadão ao descumprir um direito-garantia. 

Os oficiais e praças têm ciência dos pressupostos e princípios aplicáveis das 

normas penais e processuais mais benéficas da Lei 9.099/95 (não prisão em 

flagrante; dispensa de inquérito policial; TCO; audiência preliminar de conciliação; 

composição civil dos danos, transação penal; suspensão condicional do processo e 

procedimento sumaríssimo) e que nos Juizados se orientará pelos critérios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (artigos 2º 

e 62), e que se deverá buscar, nestes casos, a conciliação e a transação (art. 2º), 

bem como a reparação dos danos sofridos pela vítima (art. 62). 

Enfim, o curioso é que se fala em unificação, integração, parcerias e em 

Gabinete de Gestão Integrada, mas não admitem este dever-poder ao PM, que está 
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diuturnamente e todos os dias, literalmente no ar por 24 horas/dia ininterruptas, à 

disposição do cidadão, para cumprir e respeitar seus direitos. Ora, o TCO lavrado 

pelo PM, que será coordenado, fiscalizado e assinado pelo oficial de serviço da 

Unidade Operacional circunscrita ao JECC, ampliará a atividade de polícia ostensiva 

nas ruas e logradouros públicos com a redução do tempo perdido nos distritos 

policiais, sendo bastante que apostos estejam os operadores do direito nos 

respectivos JECC’s. 

 

2.2 Policial Militar e a Lavratura do Termo Circunstanciado de Ocorrência 

 

No intuito de esclarecer a efetiva competência do policial militar para a 

lavratura do termo circunstanciado, são elucidativos os pareceres transcritos e as 

decisões judiciais abaixo referenciadas. 

A temática autoridade policial é extremamente polêmica na doutrina e 

pacífico na Jurisprudência, sendo que o policial militar é autoridade competente para 

a lavratura do termo circunstanciado, que não constitui função de polícia judiciária, 

tendo em vista que dispensa qualquer investigação. Destaca este parecer que:  

A autoridade policial a que se refere o parágrafo único do art. 69 da lei 
9.099/95 é o policial civil ou militar, exegese esta orientada pelos 
princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 
processual e celeridade prescritos nos arts. 2º e 62 da citada lei e art. 
98, I, da Constituição Federal (LAZZARINI, 1999, p.269.) 

 

A legalidade da lavratura do termo circunstanciado por policial militar foi 

declarada pela Comissão Nacional de Interpretação da Lei 9.099/95, sob a 

coordenação da Escola Nacional da Magistratura, presidida pelo Ministro do 

Superior Tribunal de Justiça Sálvio de Figueiredo Teixeira, assim como, do Colégio 

Permanente de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil, reunido em Vitória – 

ES, no ano de 1995.  

A autoridade policial, civil ou militar, que tomar conhecimento da ocorrência, 

lavrará termo circunstanciado, comunicando-se com a secretaria do juizado especial 
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para agendamento da audiência preliminar, com intimação imediata dos envolvidos 

(SILVA JÚNIOR, 2007). 

Já no Estado do Rio Grande do Sul, a Instrução Normativa Conjunta n. 

01/2000, do Chefe de Polícia Civil e do Comandante Geral da Brigada Militar, definiu 

que “Todo policial, civil ou militar, é competente para lavrar o Termo Circunstanciado 

previsto no artigo 69 da Lei n.º 9.099, de 26 de setembro de 1995 (pena Rey, 2007). 

Por sua vez, através do Provimento 806/03, o Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo, passou a aceitar o termo circunstanciado lavrado pelo policial militar 

baseando no entendimento de que: 

Considera-se autoridade policial apta a tomar conhecimento da 
ocorrência e a lavrar termo circunstanciado, o agente do Poder Público, 
investido legalmente para intervir na vida da pessoa natural, que atue 
no policiamento ostensivo ou investigatório (SILVA JÚNIOR, 2007, 
P.28). 

Na doutrina o posicionamento não é diverso. Lazzarini, ao tratar sobre a lei 

n. 9.099/95, ressalta que em momento algum a legislação fez distinção entre 

autoridade de Polícia Civil ou autoridade de Polícia Militar. 

Nesta mesma linha, Damásio de Jesus sustenta que “[...] 'autoridade 

policial', para os estritos fins da Lei comentada, compreende qualquer servidor 

público que tenha atribuições de exercer o policiamento, preventivo ou repressivo” 

(LAZZARINI, 1999) 

Constata-se ainda que o Poder Judiciário dirimiu as dúvidas, inicialmente 

surgidas.  

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Hábeas Corpus impetrado 

em razão de suposto constrangimento ilegal quando da lavratura de termo 

circunstanciado por policial militar, decidiu pelo indeferimento fundamentando que 

“[...] é da competência da autoridade policial, não consubstanciando, todavia, 

ilegalidade a circunstância de utilizar o Estado o contingente da Polícia Militar, em 

face da deficiência dos quadros da Polícia Civil” (LEAL, 1998). 

Corroborando com esse entendimento, o Tribunal de Justiça do Estado de 

Santa Catarina, em julgamento de Hábeas Corpus, entendeu que: 
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Para o procedimento penal previsto na Lei n. 9.099/99, específico na 
persecução aos crimes de menor potencial ofensivo, na adequada 
interpretação ampliativo-sistemática da regra do art. 69, da Lei n. 
9.099/95, o policial militar, como autoridade policial, pode lavrar termo 
circunstanciado, sem exclusão de idêntica atividade do Delegado de 
Polícia, ou servidor competente (MACHADO, 2000). 

 

Destaque-se que recentemente o Supremo Tribunal Federal, em julgamento 

de ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada pelo Partido Social Liberal (PSL) 

questionando a competência do policial militar para a lavratura de termo 

circunstanciado, pacificou definitivamente a questão e proferiu, por unanimidade. 

É de se concluir, pois, que a presente ação direta de inconstitucionalidade 

não pode ser conhecida. No concernente ao mérito, também, não assiste razão ao 

Partido requerente, porquanto inexiste afronta ao art. 22, inciso I, da Constituição 

Federal, visto que o texto impugnado não dispõe sobre direito processual ao atribuir 

à autoridade policial militar competência para lavrar termo circunstanciado a ser 

comunicado ao juizado especial. Não se vislumbra, ainda, nem mesmo afronta ao 

disposto nos incisos IV e V, e §§ 4º e 5º, do art. 144, da Constituição Federal, em 

razão de não estar configurada ofensa à repartição constitucional de competências 

entre as polícias civil e militar, além de tratar, especificamente, de segurança 

nacional. 

Na definição da competência para a lavratura do termo circunstanciado, 

deve ser observada a distinção entre o procedimento comum e o estabelecido pela 

Lei 9.099/95 para a persecução das infrações de menor potencial ofensivo. Os 

princípios e rito processual são diferenciados. Neste contexto, inquérito policial e o 

termo circunstanciado possuem peculiaridades distintas, enquanto o primeiro busca 

informações precisas para identificar a infração penal e confirmar o possível autor, o 

segundo transcreve o histórico da ocorrência e identifica o fato e as pessoas 

envolvidas. 

Portanto, em momento algum, o policial militar está invadindo a missão 

constitucional da Polícia Civil, pois como fora esclarecido, o inquérito policial 

demanda de investigação, enquanto que o termo circunstanciado restringe-se a um 
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boletim formal da ocorrência sem que haja a necessidade de constar a tipificação 

penal. 

Ademais, a lavratura do termo circunstanciado por policial militar está em 

consonância com os princípios aplicáveis a Lei 9.099/95, minimiza a burocratização 

e diminui a demanda da Polícia Civil, que poderá apresentar maior dedicação na 

função essencial de polícia judiciária, ou seja, a apuração de infrações penais de 

maior gravidade.  

De acordo com Rangel (2003), indo ao encontro dos princípios do JECRIM, 

sobretudo o da celeridade e da informalidade, a Lei 9.099 de 1995 instituiu o termo 

circunstanciado, medida jurídica que visa a substituir o inquérito policial nos crimes 

de menor potencial ofensivo.  Na verdade, trata-se de um "registro de ocorrência 

minucioso, detalhado onde se qualificam as pessoas envolvidas - autor(es) do(s) 

fato(s), vítima(s) e testemunha(s); faz-se um resumo de suas versões; menciona-se 

data, horário e local do fato; descrevem-se os objetos usados no crime (apreendidos 

ou não); colhe-se assinatura das pessoas envolvidas; quando a lei determinar, 

expõe-se a representação do ofendido e demais dados necessários a uma perfeita 

adequação típica do fato pelo Ministério público". Cumpre ressaltar, que a autoridade 

policial providenciará as requisições dos exames periciais, quando necessários. 

A instituição policial é subdividida de acordo com vários critérios, tais como: 

quanto ao lugar onde desenvolve sua atividade, à exteriorização, à organização e, 

por fim, quanto ao seu objetivo.  

A Carta Magna no § 5º do art. 144 nos relata que a polícia militar ou de 

segurança tem por objetivo as medidas que visam a prevenir a não alteração da 

ordem jurídica. Ela age com certo poder discricionário, não necessitando, via de 

regra, de autorização judicial para agir.  Na verdade, como sua atuação está voltada 

para que não ocorra o crime, desapareceria sua característica se a mesma estivesse 

subordinada a qualquer determinação judicial para agir.  

Portanto, a polícia de segurança tem como escopo impedir a alteração da 

ordem pública, a polícia civil somente intervém quando os fatos que a polícia de 

segurança pretendia prevenir não puderam ser evitados.  
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Porém, a Magna Carta, em seu art. 144, § 4º, dispõe que: "Às polícias civis, 

dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência 

da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto 

as militares".  Logo, percebemos que a função precípua da polícia civil é a apuração 

das infrações penais e sua autoria.  

Para isso, dispõe de uma autoridade policial que determina que seus 

agentes procedam a uma minuciosa investigação. Ademais, como órgão auxiliar 

policial, a instituição dispõe da polícia técnico-científica, que é fundamental para o 

complemento de qualquer investigação.  

No art. 158 do CPP, a polícia técnica é de fundamental importância na 

elucidação de alguns crimes, principalmente naqueles que deixam vestígios. Através 

dela, pode-se, por exemplo, caracterizar a natureza das lesões da vítima, influindo-

se decididamente na tipificação de um delito. Ainda em que pese sua importância, 

nem a autoridade policial, muito menos o juiz estão adstritos aos laudos periciais, 

tendo em vista o princípio do livre convencimento(CAPEZ, 248,2000)  

De acordo com Antônio Filho et al (1995), parte considerável da doutrina 

entende que a elaboração do termo circunstanciado não é ato privativo do delegado 

de polícia, mas sim de qualquer autoridade que atue na área policial.  

Para entender o conceito de autoridade faremos um breve relato dos 

argumentos favoráveis à extensão do conceito de autoridade policial do art. 69 da 

Lei 9099/95, juntamente com suas possíveis vantagens.  

1- Entendem os respeitáveis doutrinadores que a interpretação extensiva do 

conceito de autoridade policial e a conseqüente possibilidade de outro agente 

efetuar o registro de infrações de menor potencial ofensivo reduziriam o número de 

ocorrências levadas às já sobrecarregadas Delegacias Policiais.  

2- Os policiais militares não mais precisariam se deslocar até a Delegacia 

Policial, pois a elaboração do termo circunstanciado se daria no local da ocorrência e 

a polícia estaria realizando um trabalho preventivo e ostensivo nesse local. 
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3- O Boletim de Ocorrência elaborado pelos policiais militares é semelhante 

ao termo circunstanciado. Ademais, aduzem que, inicialmente, a identificação do fato 

delituoso é realizada pelo policial militar ao chegar ao local da ocorrência, decidindo 

acerca da condução ou não das partes à Delegacia Policial.  

4- A possibilidade do policial militar elaborar o termo circunstanciado se 

coaduna com os princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, que informam a Lei 9.099/95. 

Para Barroso (2003) a intenção de agilizar o procedimento nas infrações de 

menor potencial ofensivo, Inicialmente, procedendo a uma interpretação sistemática 

da lei 9099/95, podemos perceber que o conceito de autoridade policial condiz 

somente com a figura do Delegado de Polícia, pois aquela necessitaria de 

conhecimento técnico-científico para desempenhar tal função, tendo em vista que ao 

elaborar o termo circunstanciado poderá providenciar requisições de exames 

periciais necessários. Somente ele, com seu conhecimento técnico-científico, poderá 

elaborar de forma clara uma requisição de perícia, com quesitos pertinentes ao fato 

criminoso.  Desta sorte, cumpre salientar que a autoridade policial é 

obrigatoriamente bacharel em direito, com profundos conhecimentos em medicina 

legal, que, além de fazer parte da grade curricular da faculdade de direito, é 

disciplina exigida nos concursos para o referido cargo.   

De acordo com o art. 129 do CP, que nos relata que com a realização do 

termo circunstanciado por outras autoridades que não o Delegado de Polícia, a 

tipificação do delito estar-se-ia comprometida, eis que, em muitos casos, o 

conhecimento técnico-científico da autoridade policial será determinante para o 

perfeito enquadramento do fato à norma penal.  

Para Rangel (2003), o agente militar somente efetua a prisão em flagrante 

(captura)de uma pessoa que aparentemente comete um fato delituoso, e, em 

momento algum, tipifica o delito, tarefa essa que incumbe exclusivamente ao 

Delegado de Polícia.  Cumpre salientar que quando se lavra um termo 

circunstanciado, está se dispensando a lavratura do auto de flagrante delito, 

liberando o autor do fato mediante assunção do compromisso de comparecimento 

ao juizado criminal.  Referida tarefa exige profundo conhecimento da legislação 
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pátria, sendo notório que o conhecimento que o policial militar dispõe para efetuar 

uma prisão captura é de simples noções básicas de Direito.  

Por outro lado, a tipificação de um delito é matéria afim à atividade 

investigativa, e nossa Carta Magna deixou claro, em seu artigo 144, que esta tarefa 

é de incumbência da polícia civil, que é dirigida por um Delegado de Polícia de 

carreira.  

Na esteira desse entendimento, trazemos à colação a palavra autorizada de 

Júlio Fabbrini Mirabete.(2000, 61): 

"Somente o delegado de polícia pode dispensar a atuação em flagrante 
delito, nos casos em que se pode evitar tal providência, ou determinar a 
atuação quando o autor do fato não se comprometer ao comparecimento 
em juízo, arbitrando fiança quando for o caso. Somente ele poderá 
determinar as diligências imprescindíveis à instauração da ação penal 
quando as provas da infração penal não foram colhidas por ocasião da 
prisão em flagrante delito. Assim, numa interpretação literal, lógica e 
mesmo legal, somente o delegado de polícia pode determinar a lavratura 
do termo circunstanciado a que se refere o art. 69. (...). Em suma, a lei que 
trata dos Juizados Especiais em nenhum dos seus dispositivos, mesmo 
remotamente, refere-se a outros agentes públicos que não a autoridade 
policial. Conclui-se, portanto, que, à luz da Constituição Federal e da 
sistemática jurídica brasileira, autoridade policial é apenas o delegado de 
polícia, e só ele pode elaborar o termo circunstanciado referido no art. 69. 
Desta forma, os agente públicos que efetuarem a prisão em flagrante 
devem encaminhar imediatamente as partes à autoridade policial da 
delegacia de polícia da respectiva circunscrição".  

Ressalta-se que, com a criação das delegacias legais, o agente público 

passou a dispor, em tempo real, de vários bancos de dados, inclusive, podendo 

verificar se as partes envolvidas nas ocorrências de crime de menor potencial 

ofensivo estão com pendências na justiça criminal. Sendo assim, não prospera o 

argumento acima no sentido da elaboração do termo circunstanciado ser feito no 

local da própria infração penal, eis que a referida celeridade não estaria em 

consonância com a eficiência, que é um princípio constitucional que norteia a 

Administração Pública.  
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3   A LEI 9.099/95 E SEUS PRINCÍPIOS 
 

Há de destacar-se que “princípios não são meros acessórios interpretativos”, 

mas  normas “que consagram conquistas éticas da civilização e, por isso, estejam ou 

não previstos  na lei aplicam-se cogentemente a todos os casos concretos” 

(Portanova, 1997, p. 14), devendo ser utilizados mesmo quando em conflito com a 

regra positivada. Observa-se assim a  importância que merecem os princípios que 

regem a ciência do direito, principalmente no momento da aplicação da norma 

abstrata no caso concreto, ou seja, no momento da aplicação da lei escrita à 

realidade fática presente nos autos. 

O atento legislador não se descuidou da importância da principiologia no 

caso dos  Juizados Especiais Cíveis, e como se depreende da letra da lei, positivou 

os comandos  orientadores do processo, devendo estas diretrizes jurídicas serem 

utilizadas para que atuem Art. 1º Os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, órgãos 

da Justiça Ordinária, serão criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, 

e pelos Estados, para conciliação, processo, julgamento e execução, nas causas de 

sua competência. 

Não concordamos com este posicionamento. Art. 2º. O processo orientar-se-

á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação.  como um 

maestro ao reger sua orquestra, para que brilhe apenas a leveza e a suavidade da 

música a ser ouvida em um único compasso.  

Saliente-se oportunamente que mesmo que não positivado expressamente, 

o princípio do devido processo legal há sempre de ser observado, haja vista que “o 

processo deve cumprir seus escopos jurídicos, sociais e políticos, garantindo: pleno 

acesso ao judiciário, utilidade dos procedimentos e efetiva busca da Justiça no caso 

concreto”  (PORTANOVA, 1997, p. 48). 

Este princípio, bastião na salvaguarda dos direitos individuais e coletivos da 

sociedade, baluarte da justiça nas decisões, teve sua origem há séculos. Na 

Inglaterra, fora  insculpido na Magna Carta e preconizava que: nenhum homem livre 

será preso ou privado de sua propriedade ou liberdade,  declarado fora da lei ou 
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exilado ou de qualquer maneira destruído, nem o castigaremos ou mandaremos 

força contra ele salvo julgamento legal feito por seus pares ou pela lei do país.  

Tal cláusula evita a restrição à liberdade ou aos direitos de qualquer homem, 

sem  que intervenha o Poder Judiciário (Ferreira Filho, 1992, p. 245), sendo 

certamente uma importante garantia constitucional, assegurada enquanto direito 

fundamental de primeira  geração. Nesta mesma esteira, Portanova (1997, p. 147), 

com o saber que lhe é peculiar, adverte que este “princípio é tão amplo e tão 

significativo que legitima a jurisdição e se  confunde com o próprio Estado de Direito 

[...] produto da história, da razão, do fluxo das decisões passadas e da inabalável 

confiança na força da fé democrática que professamos.”  

O devido processo legal é certamente um princípio processual de elevada  

relevância, do qual derivam inúmeros outros, entre eles o princípio da isonomia, do 

contraditório, do duplo grau de jurisdição e o da motivação das decisões judiciais. 

Destaque-se outrossim que enquanto conditio sine qua non para a validade dos 

processos no direito pátrio, resta mais uma vez evidenciada a importância do 

mesmo.  Continua o autor: O princípio da instrumentalidade mantém o processo 

preocupado com a lógica do procedimento e sua celeridade, mas também busca ser 

mais acessível, mais público e mais justo ... o processo  ajusta-se à realidade sócio - 

jurídica através de um instrumentalismo substancial fundada numa ética social ... e 

busca sua efetividade (onde se ressalta o acesso ao Judiciário e a justiça das 

decisões). (Artigo 39 da Magna Carta). 

 

3.1 Princípio da oralidade:  

 

O princípio da oralidade consiste na exigência constitucional da observância 

da forma oral no tratamento da causa, destinada a cumprir com inúmeras funções 

dentro do  processo, agilizando-o na busca de resultados efetivos. 

Exclusivamente oral era, entre os romanos, o procedimento no período das 

ações da lei. A oralidade perdurou no período clássico, mas já então a fórmula se 

revestia de forma escrita [...] Inteiramente oral era o  procedimento entre os 

germanos invasores, o que veio a influir no do povo conquistado [...] Mas o direito 
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canônico reagiu contra o sistema e no direito  comum generalizou-se o procedimento 

escrito [...] Na França, porém, o  código de processo napoleônico acentuou o traço 

oral do procedimento, que  não fora jamais abandonado (Cintra; Grinover; 

Dinamarco, 1993, p. 274). 

Como se observa, a previsão da utilização do princípio da oralidade não é 

nova, sendo proveniente do direito romano germânico. Especificamente, quanto a 

sua utilização no procedimento da Lei 9.099/95, tem importância ímpar, eis que  o 

princípio da oralidade aparece como norteador geral do processo civil com  maior ou 

menor intensidade, dependendo do tipo da lide, tal qual como posta pelo sistema à 

apreciação do Estado Juiz. Todavia, no processo comum,  pelas suas próprias 

características, a oralidade não consegue ser erigida ao seu ponto máximo, 

enquanto no processo especializado a possibilidade  aumenta de sobremaneira, 

como podemos verificar, por exemplo, nos seguintes dispositivos da Lei n.º 9.099/95: 

artigo 13, §§ 2º e 3º, artigo 14, artigo 17, artigo 19, artigo 21, artigo 24, § 1º, artigo 

28, artigo 29 e artigo 30 (Figueira Junior; Lopes, 1995, p. 48). 

O princípio da oralidade apresenta grandes vantagens: primeiramente 

objetiva  tornar o procedimento mais ágil, possibilitando que nas audiências se 

reduza a termo apenas o essencial ao processo. Outra grande vantagem é de ordem 

psicológica, pois as partes têm a  impressão, ao pronunciar-se diante do magistrado, 

de exercitar, elas mesmas, uma influência  decisiva no deslinde da demanda, e, em 

contrapartida, no melhoramento da imagem do  Mjudiciário perante os 

jurisdicionados. 

Destaque-se ademais que ao permitir-se às partes que se manifestem 

livremente, facilita-se a conciliação, propiciando uma maior aceitação das situações 

em razão das  decisões serem obtidas por mútuo consenso (Capelletti; Garth, 1988, 

passim). Ao permitir-se  às partes um contato mais direto com o magistrado, 

colabora-se para a redução dos conflitos  não jurisdicionáveis, pois as partes 

sentem-se mais a vontade para exporem seus problemas.  

O princípio da oralidade intrinsecamente traz consigo outros princípios 

processuais, entre eles o da imediação, que consiste no contato do juiz da causa 

com os litigantes e as provas que estão a produzir, recebendo o magistrado, sem a 

interferência de terceiros, o conteúdo probatório que formará sua convicção (Cintra; 
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Dinamarco; Grinover, 1993, p. 275). O contato direto do juiz com as partes, aliado à 

determinação legal emanada do princípio expresso na lei, facilita a cognição e 

fatalmente permitirá decisões mais próximas da realidade.  

Outro princípio que acompanha o da oralidade, é o da concentração, que 

consiste  em reduzir-se ao máximo o número de audiências (no caso da lei tentativa 

de conciliação e  instrução) bem como o prazo entre os atos processuais. 

É ululante a importância da oralidade, ante um dos escopos colimados pela 

lei  especial que consiste em descongestionar as Varas Cíveis existentes na Justiça 

Comum, bem como permitir ao cidadão que não teria acesso à Justiça, a 

possibilidade de recorrer ao Poder Judiciário, para ver sua pretensão satisfeita.  

Ressalte-se por derradeiro, que o referido princípio visa a possibilitar um 

efetivo acesso à Justiça, haja vista ser permitido que as ações sejam propostas 

verbalmente, devendo o responsável pela escrivania reduzi-las a termo. Ademais, de 

acordo com o próprio texto  legal, permite-se que sejam gravadas as contestações, 

quando orais, os depoimentos das partes  e os testemunhos, bem como 

manifestações das partes em audiência, em fitas cassete ou similares, que se 

anexam aos autos, agilizando em muito o ato processual, sem a necessidade de que 

seja ditado e digitado o texto, reduzindo-se a termo apenas a síntese do colhido no 

ato processual, tornando certamente tais atos processuais mais céleres. 

Dessarte observa-se no dia-a-dia dos Juizados Especiais, que tal prática 

ainda não foi adotada, por receio ou falta de apoio do Poder Publico, especialmente 

no aspecto financeiro, que não colabora com a efetiva aplicação da norma legal ao 

desprover as  escrivanias dos mecanismos necessários à aplicação da norma em 

comento. 

A realidade tem demonstrado que as audiências ainda são registradas pelo 

método  tradicional de registro datilográfico, o que as mantém longas e enfadonhas. 

Certamente, nota-se aqui hialina ofensa ao texto legal e que culmina com o 

desrespeito à própria Constituição Federal.  
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3.2  Princípio da simplicidade: 

 

Um dos pressupostos de admissibilidade da Lei 9099/95, consiste em que as 

questões que serão julgadas pelos Juizados Especiais Cíveis sejam de menor 

complexidade (Silva, 1998). 

Não se pode olvidar que ao permitir-se a propositura de ações  complexas 

perante o Juizado Especial Cível, estar-se-ia desnaturando seu procedimento, pois  

este foi criado objetivando a celeridade e a rápida realização da justiça.  Superada a 

questão que não precisa de maiores comentários, há de destacar-se  ainda que, 

outro fruto da simplicidade, já que a lei em questão autoriza que os atos processuais 

sejam presididos por conciliadores e juízes leigos, o que, segundo Capelletti e  Garth 

(1988, passim) enriquece a vida da comunidade criando uma justiça mais sensível 

às  necessidades locais. De fato, pessoas mais simples, às vezes, não se sentem 

muito a vontade defronte aos juízes togados e do natural formalismo do seu 

cotidiano.  

Destaque-se também a expressa previsão quanto à possibilidade das partes  

postularem seus direitos sem a assistência de advogado, reduzindo os custos, bem 

como permitindo aos mais humildes solucionarem seus problemas. Neste condão, 

há de destacar-se que nova postura há de ser adotada pelos operadores do direito, 

posto que não se pode exigir do leigo o mesmo conhecimento que possui um 

profissional, especialmente no que pertine a  questões de ordem processual; sendo 

imperioso o abandonando de formalismos  desnecessários. 

Como se vê, não basta apenas à previsão legal de aplicação do referido 

princípio, mas acima de tudo, é necessária a modificação da visão do processo e 

seu formalismo, para que se consiga por meio da lei alcançar os objetivos por ela 

colimados.    

Ação de indenização de seguro obrigatório e a necessidade de perícia 

complexa. Inviabilidade de sua realização no âmbito dos juizados especiais. O artigo 

35 ‘caput’ e seu parágrafo único, da Lei Federal n.º 9.099, de 26.09.95, em 

consonância com o princípio geral da  oralidade do artigo 2º do mesmo estatuto, 

conduzem à conclusão de que no sistema dos juizados especiais, a prova técnica 
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poderá ser produzida, desde que o seja apenas oralmente. A realização de perícia 

médica, que implique na produção de prova fora da audiência, com a apresentação 

de laudo escrito, enseja o prolongamento da instrução, em dissintonia com os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, todos 

norteadores do sistema especial.  

Merece destaque o relato da Dra. Rita Ciarlini (1999) ao afirmar que várias 

formalidades que eu considerava imprescindíveis para um bom andamento do 

processo não tem nenhuma valia nesse sistema. Eu mudei minha mentalidade. 

Muita coisa aplicada no Juizado deveria ser também utilizada nas varas cíveis. 

Não se pode esquecer também que uma alteração no texto legal permitiu às  

empresas enquadradas no sistema simples de tributação que ajuizassem demandas 

no Juizado  Especial, em confronto com o texto anterior, que só permitia pessoas 

naturais no pólo ativo das ações que tramitam sob a égide da Lei 9.099/95. Segundo 

a lição de Capelletti e Garth (1988), pode-se afirmar que tal alteração, vem em 

prejuízo do espírito da norma em questão, haja vista transformar, de certo modo, a 

lei especial, e toda a estrutura por ela criada,  em uma empresa de cobrança, 

acumulando a carga de trabalho nos Juizados, já sem muita estrutura, com suas 

centenas, ou às vezes, milhares de ações.  

Dever-se-ia considerar que a pessoa jurídica, mesmo de pequeno porte, 

possui mais condições de resguardar-se contra problemas jurídicos e de arcar com 

as despesas  naturais dos processos que tramitam sob o rito ordinário ou sumário 

nas varas cíveis, quando comparados com a massa de destinatários da Lei em 

exame: os juridicamente excluídos. 

 

3.3 Princípio da informalidade 

 

O princípio da informalidade determina em síntese que os atos processuais 

devem ser informais, despindo-se do apego à forma. Justifica, pelo mesmo, por 

exemplo, a permissão dada à parte para que proponha sua reclamação de forma 

oral, por meio de simples pedido,  sem necessidade da assistência por advogado 

nas causas cujo valor não ultrapasse os 20  (vinte) salários mínimos, devendo a 
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mesma ser reduzida a termo pelo secretário do cartório;  ou ainda, a permissão de 

que os juízes leigos presidam as audiências de conciliação e instrução e julgamento. 

Portanto, deve ser observado especialmente quando suscitada a  existência 

de nulidades processuais, no sentido de que os atos que tiverem alcançado seu fim 

e não prejudiquem a defesa, devam ser aproveitados. Os Juizados Especiais 

sugerem um modelo que atendam às demandas de  menor complexidade, para as 

quais seja suficiente uma versão simplificada do processo comum, a fim de se 

solucionar o litígio, tendo por finalidade  oferecer solução de forma rápida, 

descomplicada e a baixos custos,  principalmente para os casos que envolvam 

pequeno valor econômico. (Cunha, 1999, p. 25) 

O Art. 13. Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as 

finalidades para as quais forem realizados, atendidos os critérios indicados no artigo 

2º desta Lei.  § 1º. Não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido 

prejuízo 

O princípio em análise justifica mais uma vez a necessidade de nova postura 

a ser adotada por todos que atuam no sistema criado pela Lei 9099/95. Os 

magistrados, por exemplo, devem ser mais ativos, servindo como apoio à solução 

dos litígios, maximizando  assim as possibilidades de um resultado justo, atuando de 

forma a diminuir as desigualdades  existentes entre as partes (Capelletti; Garth, 

1988, passim). Os serventuários, por sua vez,  devem estar preparados para atender 

adequadamente os que buscam os serviços jurisdicionais.  

E os advogados também possuem sua responsabilidade, cumprindo com 

seu dever ético,  especialmente quando a outra parte não estiver devidamente 

assistida, evitando linguagem rebuscada e estratégias que desequilibrem a balança 

de Thêmis.  Depreende-se também do princípio da informalidade a possibilidade de 

que os atos processuais sejam dirigidos por juízes leigos (advogados ou mesmo 

bacharéis em direito), o que torna possível o enriquecimento da vida da comunidade 

e cria uma Justiça  sensível às necessidades locais (Cunha, 1999, p. 25), haja vista 

que aquele que atua como juiz da causa, especialmente nos centros menores, 

conhece os problemas cotidianos da coletividade a que pertence e com a qual 

interage diuturnamente; ou no mínimo, conhece mais  da realidade dos seus do que 
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os juízes togados, que a cada curto período de tempo são deslocados de uma 

comarca para a outra. 

Fica facilitada, portanto, a aplicação das regras de experiência no 

julgamento do feito, em benefício exclusivo da incessante busca por uma justiça de 

fato, sem meias  verdades, nem véus que encubram decisões injustas sob a égide 

da neutralidade.  

 

3.4 Princípio da economia processual:  

 

Partindo da premissa de que o processo é um instrumento, destaque-se que 

“deve haver uma necessária proporção entre fins e meios, para equilíbrio do binômio 

custo/benefício” (Cintra; Dinamarco; Grinover, 1993). 

Em síntese, o princípio da economia processual, previsto expressamente no 

texto da Lei 9.099/95, determina que se deve buscar o melhor resultado na 

aplicação do direito com um mínimo de atividades processuais. Importante frisar 

que, em respeito ao princípio da economia processual, a Lei 9.099/95 determina que 

o único recurso cabível é o recurso  inominado, além é claro, dos embargos 

declaratórios. 

Perante o rito imposto pela lei especial, é essencial a observância do 

princípio da  economia processual, sendo que feitos que não se coadunem com os 

princípios insculpidos na norma devem obrigatoriamente ser remetidos à Justiça 

comum. Ação de reparação de danos causados em acidente de trânsito. 

Denunciação da lide. Inadmissibilidade nos processos em curso nos juizados 

especiais.  

Artigo 10 da lei n. 9.099/95. A denunciação da lide, mesmo em se tratando  

de ação de ressarcimento de danos ocasionados em acidente de trânsito, torna  

inadmissível o processamento do feito perante o Juizado Especial, nos termos do 

artigo 10, da Lei n. 9.099/95, porquanto representa maior complexidade para a 

causa. Perícia complexa. Inviabilidade de sua realização no âmbito dos  juizados 

especiais [...] 
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Não se pode olvidar que um dos objetivos dos Juizados Especiais Cíveis é 

que as  demandas sejam rápidas e eficientes na solução dos conflitos, devendo ser 

simples no seu  tramitar, informais nos seus atos e termos, bem como econômicas e 

compactas na consecução das atividades processuais. Destaque-se que o termo 

adotado para o procedimento estabelecido na Lei n.º 9.099/95 não é sumário, e sim 

sumaríssimo, isto é, um rito extremamente rápido.  

 

3.5 Princípio da celeridade:  

 

O princípio da celeridade visa, em síntese, permitir que o processo, suas 

decisões  e os efeitos práticos delas decorrentes ocorram de maneira rápida. Em 

síntese: o Estado deve fazer justiça com brevidade.  Portanova (1997, p. 171), 

escreve com maestria peculiar, que “a celeridade é uma  das quatro vertentes que 

constituem o princípio da economia processual. As outras são  TJSC. C. C. 

97.002717-6. 3ª C. C. Rel. Des. Eder Graf. J. 03.06.97. CD Rom Juris Síntese 

Millennium. Porto Alegre: Síntese, 2000. Continua o acórdão afirmando que: A 

necessidade de realização de perícia fora da  singeleza contida no artigo 35, da Lei 

n. 9.099/95, não se compatibiliza com os princípios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade insculpidos no artigo 2º, do mesmo 

pergaminho legal, afastando a competência que inicialmente seria do Juizado 

Especial e impondo o deslocamento do feito a  uma das Varas Cíveis.  A economia 

de custo, economia de atos e eficiência da administração judiciária.” 

Frise-se  ainda que a norma determina de modo claro, que, não conseguida 

a conciliação, se possível,  de imediato, ou no prazo máximo de quinze dias, deve 

seguir-se a instrução processual.  Há autores ainda (Figueira Junior; Lopes, 1995, p. 

145), que consideram o prazo de 15 dias destinado exclusivamente para 

oferecimento de resposta, demasiado longo para o rito sumaríssimo dos Juizados 

Especiais Cíveis.  

Se o motivo do adiantamento foi à exigüidade do prazo para oferecimento de  

resposta, tendo em consideração o recebimento da comunicação citatória ter se 

realizado próximo da data da audiência previamente marcada, o juiz  deverá 

compensar com o novo período o tempo que lhe parecer necessário à 



29 

 

complementação dos trabalhos a serem realizados pela defesa. Assim, 

exemplificativamente, se o réu alega ter sido impossível articular a sua defesa 

porque recebeu a citação três dias antes da audiência, deverá o juiz conceder-lhe 

novo prazo e marcar o prosseguimento do ato para os próximos  cinco ou sete dias 

seguintes (Figueira Junior; Lopes, 1995, p. 145). 

Infelizmente tal determinação, ao que parece, é letra morta na lei, pois na 

maioria das vezes, os Juizados Especiais Cíveis, neste aspecto, seguem as longas 

pautas da justiça  comum. Tal problema talvez tenha gênese no fato de não existir 

em regra magistrados  destacados especificamente para tais funções, cumulando 

outras obrigações. O legislador cria  a norma, mas o Poder Judiciário, responsável 

por sua aplicação, não instrumentaliza os meios  necessários à sua aplicação. 

Certamente a criação de quadros próprios em muito colaboraria para a solução 

destes problemas.  

Outro fator negativo que se observa, consiste em que, no mundo real os 

processos  que tramitam perante os Juizados Especiais têm seus atos paralisados 

durante as férias  forenses, muito embora tal atitude seja contrária ao texto legal. E 

crê-se que tal fato se observa em razão da ausência de quadro próprio de 

magistrados.  Cf: Revista Consulex. n.º 35º. p. 15. Continua a matéria asseverando 

que Outra interessante iniciativa adotada pelo Juizado Especial Cível é a Justiça 

Itinerante, que visa atender a população mais carente, em locais onde não há 

Fórum. Trata-se de um ônibus equipado pela Fundação Banco do Brasil com uma 

sala de conciliação e outra  de instrução e julgamento, onde o juiz profere as 

sentenças e decide questões não resolvidas pelos conciliadores. 

O ônibus sai diariamente no período vespertino, transportando juízes, 

conciliadores e policiais militares.  

Primeiro há um atendimento inicial, no qual as pessoas contam seus 

problemas e fazem as suas reclamações. Ao  final do dia esses pedidos são 

encaminhados à secretaria de apoio, que expede a citação do reclamado e as 

intimações. Após trinta dias, o ônibus volta ao mesmo local para a realização das 

audiências, sendo que as pessoas já saem com o acordo homologado ou a 

sentença.  
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Não se pode esquecer que é preciso cautela quando se defende processos 

céleres, pois há de ser considerado que a atividade jurisdicional tem por fim pacificar 

os espíritos dos  litigantes e neste contexto não seriam admitidos erros nas decisões 

a serem justificados pela rapidez destas. Celeridade é essencial para que as partes 

acabem com as animosidades surgidas com a lide, entretanto, mais importante para 

a sociedade certamente é, não apenas segurança, mas justiça e correção nas 

decisões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

4 JUIZADOS ESPECIAIS 

 

Os Juizados Especiais Cíveis e Criminais representam uma nova 

modalidade de Justiça.Integrados ao Poder Judiciário, se destinam à conciliação, 

instrução e julgamento das causa cíveis de menor complexidade e das infrações 

penais de menor potencial ofensivo, nele incluídos os crimes em que a pena máxima 

não seja superior a dois anos, e as contravenções comuns. 

O procedimento traçado pelo Sistema visa, principalmente, à conciliação no 

cível e a transação no crime, tendo como princípio a oralidade, a simplicidade, a 

gratuidade ,a celeridade e a informalidade. 

Nele a parte pode iniciar o processo cível diretamente na Secretaria do 

Juizado, desacompanhado de Advogado nas causas de até 20 salários mínimos, só 

necessitando de patrocínio para o caso de recurso, que , em sendo necessário lhe 

será nomeado Defensor Público para a esse fim. 

No crime o procedimento se inicia com queixa-crime perante a autoridade 

policial onde é formado o Termo respectivo e encaminhado ao Juizado competente, 

com data para comparecimento das partes, devendo salientar-se que não há 

imposição de prisão, cujas penas serão sempre alternativas, e até mesmo nos casos 

de flagrante delito, só o compromisso do autor do fato em comparecer perante a 

autoridade judicial dispensa a prisão, a qual, só em caso especialíssimo será 

aplicada pela autoridade judicial. 

Ressalvados os casos em que envolva menor, o interesse da Fazenda 

pública, o Estado, presos, de comerciante, alimentar, familiar, do trabalho, de 

capacidade das pessoas, a parte poderá ajuizar ações de conhecimento 

envolvendo, cobranças, danos morais, posse, alvará judicial, negociação de dívida, 

e outros. 

Para essas ações a aparte deve apresentar os documentos pessoais, bem 

como os que tiver relacionados com o fato, sendo ,de imediato ,marcada audiência 

conciliatória. Caso haja acordo será o mesmo homologado pelo Juiz Togado. Não 

havendo será deste logo designada audiência de instrução e julgamento, que deverá 
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se dar no prazo máximo de 90 dias, quando,logo após a instrução poderá ser 

proferida sentença, ficando as partes e demais interessados logo cientes. 

As decisões proferidas no Sistema serão executadas no próprio juizado no 

mesmo processo mediante simples requerimento da parte vencedora, sendo que os 

títulos executivos extrajudiciais poderão ser executado no juizado, até o limite de 40 

salários mínimos e nestes casos observando-se o Código de Processo Civil na parte 

que não se chocar com o procedimento da Lei 9.099/95. 

Salvo dos acordos homologados e das decisões dos juízes arbitrais, das 

decisões há recursos para uma Turma Recursal composta de três juízes de 1º Grau, 

de cujas decisões, só em casos especialíssimos cabe recurso para o Supremo 

Tribunal Federal. 

No primeiro grau não há cobranças de custas, as quais serão exigidas no 

caso de recurso, quando a parte não é beneficiária da gratuidade. O prazo recursal é 

de 10 dias, contados da data da ciência da decisão, devendo o preparo se dar nas 

48:00 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção, dirigido ao 

Presidente da Turma, sendo recebido no próprio juizado onde será devidamente 

processado. 

Os recursos previstos são apenas dois, o inominado e os embargos de 

declaração, os quais apreciados pelo Juiz do feito serão processados ou não. Os 

embargos de declaração poderão ser opostos, também, perante as Turmas 

Recursais , no prazo de cindo dias Prever-se ingresso de Mandado de Segurança, 

bem como de Habeas Corpus perante as Turmas Recursais, além de recurso 

extraordinário para o STF. Ao Tribunal local não há previsão para que conheça 

recursos ou qualquer outro pleito das decisões dos Juízes dos Juizados, ou das 

Turmas Recursais , nem mesmo a correição. 

Criados para facilitar o acesso dos jurisdicionados à justiça, os juizados têm 

desenvolvido um verdadeiro papel social, por proporcionar meios para que as 

camadas mais pobres da sociedade possam reclamar os seus direitos, fato que, 

anteriormente, seria quase impossível, devido à burocracia no andamento dos feitos, 

e a deficiência de Defensores Públicos, aliadas aos procedimentos formais , e 

dirigidos por juízes quase sempre sem o espírito conciliador e distanciados do povo. 
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4.1 Crimes de Menor Potencial Ofensivo 

 

Discute-se a aplicação de uma nova política criminal para os crimes de 

menor potencial ofensivo, haja vista que, ante a moderna concepção de Direito 

Penal, é inquestionável que os autores de lesões a bens jurídicos só podem ser 

submetidos à pena quando isto seja absolutamente necessário para a ordenada vida 

em sociedade. 

A incriminação só se justifica quando estiver em jogo um bem ou um valor 

social importante, não podendo alcançar fatos que se situem exclusivamente na 

ordem moral, nem situações que, embora ilícitas, não atinjam significativamente a 

ordem externa. 

Essa “nova política criminal” requer o exame rigoroso dos casos em que 

convém impor pena e dos que convém excluir a sanção penal, suprimindo a infração 

ou, ainda, modificando ou atenuando a pena existente. Fundamenta-se ela “na 

racional eleição dos bens jurídicos a serem tutelados, evitando-se uma hipertrofia de 

tipos penais; na proporcionalidade da pena, que deve ajustar-se às funções 

retributiva e preventiva da resposta penal; e na dignidade da pessoa humana”. 

A partir disso, a dogmática penal buscou definir aqueles fatos típicos 

relativamente aos quais não mais se justificava a aplicação de uma sanção 

repressiva, bastando, no caso, uma sanção restitutiva, dentro do próprio âmbito do 

direito repressivo. 

Aqueles fatos típicos foram então definidos como “infrações de menor 

potencial ofensivo” e seu conceito vem determinado pelas legislações que instituíram 

os Juizados Especiais nos âmbitos estadual e federal. 

O conceito de delito de menor potencial ofensivo, portanto, vem definido em 

âmbito estadual no art. 61, da Lei nº 9.099/95, e em âmbito federal pelo art. 2º, 

parágrafo único, da Lei nº 10.259/01. Aludidas disposições legais seguem abaixo 

transcritas:  

“Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para 

os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena 
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máxima não superior a 1 (um) ano, excetuados os casos em que a lei preveja 

procedimento especial.” 

“Art. 2º, parágrafo único. Consideram-se infrações de menor potencial 

ofensivo, para os efeitos desta Lei, os crimes a que a lei comine pena máxima não 

superior a 2 (dois) anos, ou multa.” 

Consoante se pode observar, a Lei dos Juizados Especiais Federais trouxe 

um novo conceito de delito de menor potencial ofensivo, suscitando discussões na 

doutrina se esse conceito se estenderia ou não aos juizados estaduais. No entanto, 

aludida discussão não comporta tratamento mais aprofundado no presente estudo, 

uma vez que desvirtuaria seu objeto de análise. 

Atente-se ainda ao fato de que não se deve confundir o conceito de ilícito de 

menor potencial ofensivo com o crime de bagatela. Neste, pelo princípio da 

insignificância, há exclusão da tipicidade, conforme doutrina prevalente, é um “não-

crime”, enquanto naquele o fato é típico, devendo seu autor ser submetido a 

processo e julgamento se não for possível a conciliação ou a transação. 

Ambas as expressões são reflexo da moderna dogmática penal, atribuindo 

ao direito repressivo o papel de expressão também da solidariedade orgânica 

existente no bojo da sociedade. No entanto, consoante acima se referiu, o presente 

estudo, tendo em vista seu próprio caráter, limitar-se-á tão-somente à questão dos 

Juizados Especiais  Criminais. 

 

4.2 A Criação dos Juizados Especiais e seu papel na Sociedade 
 

O surgimento dos Juizados Especiais Criminais, inicialmente chamados de 

Juizados de Pequenas Causas, em meados da década de 1980, mais do que 

decorrente de uma preocupação com a celeridade processual ou o desafogamento 

de centenas de Varas em que se avolumavam feitos de pouca expressividade no 

seio social, decorreu do imperativo de sobrevivência do próprio Poder Judiciário 

frente ao crescente descrédito em que se encontrava, tendo em conta a impressão 

que causava aos potenciais usuários de seus serviços.(SILVA, 2002) 
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Os Juizados Especiais surgiram como uma resposta de modernização, 

ultrapassando dogmas até então tidos como quase sagrados, norteando-se pela 

adoção dos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia e 

celeridade processuais e, mais do que aliviarem a carga de trabalho das Varas e 

Tribunais já existentes, proporcionaram a mediação estatal de maneira 

absolutamente conveniente e salutar,em vista dos atrativos que trouxeram à enorme 

gama de seus potenciais usuários, ajustada, assim, às necessidades sociais e aos 

conflitos existentes.(SILVA, 2002) 

Elegendo os casos em que a infração deveria ser suprimida e substituída por 

um benefício àquele a quem supostamente se atribui a prática de um delito criminal, 

definindo-se quais os tipos penais que seriam atingidos por essa nova concepção, 

editaram-se as Leis nºs 9.099/95 e 10.259/01, regulamentando os Juizados 

Especiais Criminais nos âmbitos estadual e federal, respectivamente. 

No plano constitucional, a fonte normativa dos juizados criminais está no art. 

98, I e parágrafo único, dispondo que: 

“Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão: 

I – 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; 

II – (...). 

Parágrafo único. Lei Federal disporá sobre a criação de juizados especiais 

no âmbito da Justiça Federal.” 

A criação dos Juizados Especiais contribuiu para a incrementação da 

consolidação do espaço de consenso no Direito brasileiro, subdividindo o sistema 

penal brasileiro em: a) subsistema clássico – chamado de espaço de conflito, que 

alberga as infrações penais de grande potencial ofensivo e centra-se na pena de 

prisão; e b) subsistema consensual – chamado de espaço de consenso, que cuida 

das infrações penais de menor ou médio potencial ofensivo e tem como base a não-



36 

 

aplicação de pena de prisão, por conseguinte, segue um “novo” devido processo 

legal (consensual), previsto na Lei nº 9.099/95, que contempla quatro medidas 

despenalizadoras: composição civil (art. 74), transação penal (art. 76), 

representação nas lesões corporais (art. 88) e suspensão condicional do processo 

(art. 89). (GOMES, 2001) 

 
 
 
 

4.3 Algumas ponderações acerca do processo no juizado especial criminal 

 

O Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), lavrado pela autoridade 

policial, o oferecimento da representação do querelante diretamente protocolada na 

secretaria do juízo, através do seu advogado, o inquérito policial e, algumas vezes, o 

processo resultante da distribuição em comarcas que possuam mais de um juiz com 

competência para julgar uma causa, motivará o processo no juizado criminal. 

Atualmente, grande parte dos atos, nos juizados especiais, é realizada por 

sistema eletrônico, através de meio digital, o que facilita o acesso e contribui para a 

celeridade do trâmite processual. 

As partes poderão ser intimadas na delegacia, constando declaração de 

compromisso afixado no termo circunstanciado de ocorrência, a comparecer no juízo 

criminal competente. 

O Ministério Público tomando conhecimento deverá requerer a realização de 

audiência ou pedir o arquivamento quando os elementos forem indiferentes à lei 

penal. 

Na audiência preliminar ou de conciliação que, na prática, é realizada por 

conciliadores, as partes poderão acordar, através do instituto da Composição Civil, 

que será fixado em termo e assinado pelo juiz titular se julgar procedente, resultando 

assim na extinção da punibilidade. 

A composição pode se realizar por um pedido de desculpa, retratação, ou, e, 

indenização por pecúnia através de título executivo passível de execução no juizado 

cível. 
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A inexistência da composição e o não oferecimento da representação até na 

audiência preliminar não caracterizará decadência, pois o prazo é de 06 (seis) 

meses contados da data do conhecimento da autoria do fato. A composição civil 

poderá acontecer em qualquer das audiências, todavia. 

Não havendo a composição será dada oportunidade ao ofendido de 

oferecimento de representação, caso já não a tenha oferecido, hipótese em que 

poderá retratar-se ou reiterá-la. O não oferecimento de representação, nesta 

audiência, não implica em decadência, já frisado, a qual somente se opera quando 

do transcurso do prazo de 06 (seis) meses contados do conhecimento da autoria da 

infração penal. 

Inexistindo a composição civil, o processo seguirá para uma audiência de 

Transação Penal. 

Sendo a vítima a Coletividade, a Saúde Pública ou o Estado, a audiência 

inicial será sempre de Transação Penal, devendo ser intimados o autor do fato e as 

testemunhas, quando houver. 

Transação Penal é um ajuste confirmado entre o Ministério Público e o autor 

do fato: o “parquet” não propõe a ação penal, desde que o autor do fato cumpra a 

pena restritiva de direitos, definida como, prestação pecuniária, perda de bens e 

valores, prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas cadastradas no 

juizado, interdição de direitos (temporária), multa, ou, outras restrições decorrentes 

da lei. 

O réu deverá preencher todos os requisitos legais inerentes à Transação 

Penal, sobretudo. 

Condições para o autor do fato fazer jus à Transação Penal: 

1. O crime não seja passível de pena privativa de liberdade superior a 02 

(dois) anos, salvo casos previstos em lei. 

2. O autor do fato não tenha sido condenado à pena privativa de liberdade 

por sentença transitado em julgado. 
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3. O autor do fato não tenha tido o benefício da Transação Penal sob prazo 

de 05 (cinco) anos. 

4. Inexistência de fatos anteriores que desabonem a sua conduta social. 

O Ministério público quando preenchidos todos os requisitos para a oferta da 

Transação penal deverá executá-la. Ainda que nas ações penais privadas. Neste 

caso, o que é particular é a iniciativa, pois, de feito, todas as ações são de caráter 

público. 

Não logrando êxito a Transação Penal, será proposta a denúncia ou a 

queixa que será reduzida a termo, entregando-se cópia ao acusado, ficando o 

mesmo devidamente citado e imediatamente intimado de dia e hora para 

comparecer a audiência de Instrução e Julgamento determinada pelo juiz (a), na 

forma do artigo 78 da Lei 9.099/95. Na ocasião, ainda, restarão intimados o 

Ministério Publico, a vítima, seu representante legal e seus advogados. 

As partes devem apresentar rol de testemunhas no prazo de 05 (cinco) dias, 

antes da audiência, pela defesa, para que sejam intimadas ou poderão ser trazidas 

ao ato, independentemente de intimação, na forma do artigo 78, § 1º, da Lei 

9.099/95. 

Durante o trâmite do processo, a renúncia no direito de representação pelo 

ofendido, na ação penal privada, resultará na extinção da punibilidade do autor do 

fato, com fulcro no artigo 107, V, do Código Penal, combinados com dispositivos da 

Lei 9.099/95, e, conseqüente arquivamento do feito. Nesse caso, o juiz (a) 

determinará em sentença a decisão. 

Deve- se observar que a aceitação da proposta dependerá do entendimento 

do juiz, todavia, a discordância se limitará ao aspecto da legalidade. 

Havendo recebimento, serão ouvidas a vítima e as testemunhas de acusação e 

defesa, interrogando-se a seguir o acusado, se presente, passando-se 

imediatamente aos debates orais e à proferição da sentença. 

Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, 

podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou 
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protelatórias. Será lavrado termo, assinado pelo Juiz e pelas partes, contendo breve 

resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência. 

A sentença, dispensado o relatório, mencionará os elementos de convicção 

do Juiz. Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença caberá 

apelação que poderá ser julgada por turma composta de três Juízes em exercício no 

primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado. 
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5 CONCLUSÃO 

 
 

 O Termo Circunstanciado de Ocorrência policial é um substitutivo do auto 

de prisão em flagrante delito nas hipóteses de infrações penais de menor potencial 

ofensivo, quando o sujeito ativo da infração penal (autor dos fatos) for 

imediatamente encaminhado ao Juizado Especial Criminal ou assumir o 

compromisso de comparecimento em data futura. 

A criação dos Juizados, portanto, nada mais é do que um exemplo da 

própria evolução do direito repressivo (leia-se Direito Criminal) que, ponderando 

determinadas situações, deixa de aplicar uma sanção repressiva para aplicar uma 

restitutiva e, dessa forma, constituir-se em forma de expressão da solidariedade 

orgânica. 

Os Juizados Especiais Cíveis e Criminais representam uma nova 

modalidade de Justiça.Integrados ao Poder Judiciário, se destinam à conciliação, 

instrução e julgamento das causa cíveis de menor complexidade e das infrações 

penais de menor potencial ofensivo, nele incluídos os crimes em que a pena máxima 

não seja superior a dois anos, e as contravenções comuns. 

O procedimento traçado pelo Sistema visa, principalmente, à conciliação no 

cível e a transação no crime, tendo como princípio a oralidade, a simplicidade, a 

gratuidade ,a celeridade e a informalidade. 

Nele a parte pode iniciar o processo cível diretamente na Secretaria do 

Juizado, desacompanhado de Advogado nas causas de até 20 salários mínimos, só 

necessitando de patrocínio para o caso de recurso, que , em sendo necessário lhe 

será nomeado Defensor Público para a esse fim. 

No crime o procedimento se inicia com queixa-crime perante a autoridade 

policial onde é formado o Termo respectivo e encaminhado ao Juizado competente, 

com data para comparecimento das partes, devendo salientar-se que não há 

imposição de prisão, cujas penas serão sempre alternativas, e até mesmo nos casos 

de flagrante delito, só o compromisso do autor do fato em comparecer perante a 
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autoridade judicial dispensa a prisão, a qual, só em caso especialíssimo será 

aplicada pela autoridade judicial. 

Embora sob o aspecto jurídico-criminal a questão assuma outros contornos, 

sociologicamente é plenamente inteligível, consoante se expôs no presente estudo, 

possibilitando ao operador do direito a compreensão de determinados fenômenos já 

ocorridos e a possibilidade de desenvolvimento de novos conceitos, aptos a 

aproximar cada vez mais o Direito Criminal e, num maior âmbito, o ordenamento 

jurídico como um todo, da sociedade e da exata realidade na qual ela se encontra 

inserida. 

Não se está querendo com isso descriminalizar determinadas condutas até 

então consideradas crimes só porque à sociedade não assumem elas a mesma 

relevância e grau de ofensa ao bem jurídico tutelado que, em tempos anteriores, 

assumiam. O que se pretende – e essa pretensão encontrou seu meio de atuação 

na solidariedade orgânica – é aplicar àquele que supostamente praticou um “delito 

de menor potencial ofensivo” uma resposta proporcional à sua conduta e que, no 

caso, não consiste propriamente em uma sanção repressiva. 

A expressão de uma solidariedade orgânica também por meio do direito 

repressivo, nesse sentido, contribui não só à sua própria evolução, mas permite que 

este atente de forma mais eficaz e absoluta aos princípios que o regem, como o 

princípio da intervenção mínima do Direito Penal e o princípio da proporcionalidade 

e, conseqüentemente, aos direitos constitucionalmente garantidos em nosso 

ordenamento jurídico. 

A exclusiva aplicação dos princípios que regem a Lei 9.099/95 não 

resolverão a crise que o direito vive neste início de século, mas, sua fiel observância 

já constitui um grande passo na construção de um sistema jurisdicional mais justo e 

eficiente.   

A Lei 9099/95 dá um grande passo nesta direção, ao elencar princípios que, 

se  observados pelo julgador e respeitado seu espírito, certamente serão de grande 

valia para todos aqueles que buscam o Poder Judiciário esperando uma solução 

para seus problemas. 
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Por fim, importante destacar que o policial ao lavrar o termo circunstanciado 

atende a determinação legal disposta na Lei 9.099/95, com isso proporciona ao 

cidadão a certeza de que a lide será submetida rapidamente ao Juizado Especial  

para resolver conflitos de pequeno porte e pode desafogar o judiciário, dando 

celeridade, pois a segurança pública é dever do Estado e responsabilidade de todos 
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